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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนา
ชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) ของแดเนียล แอล
สตัฟเฟลบีม มาเปนแนวทางการประเมิน ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และเพิ่มเติม
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ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม แบบติดตามผลการฝกอบรม และแบบบันทึกการสํารวจขอมูล
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The purpose of this research was to evaluate of Local Personnel Development
Project on The Community Developer Course by academic cooperation between Silpakorn
University and Department of Local Administration, Ministry of Interior. Daniel L. Stufflebeam’s
CIPP Model was applied to the evaluation of the project input, process, and product as well
as the project follow-up. The sample consisted of 710 people, divided into five groups, namely
trainees, trainers, post-course trainees, immediate superiors, and local leaders. The research
tools were questionnaires, training follow-up forms, and document survey forms. The analytical
statistics included means and standard deviations.
The results shown that:
1. Input evaluation, concerning the suitability of the training course, trainers’
qualifications, and supporting resources – According to the trainees and trainers, the course
was suitable at a high level, which was higher than the set criteria.
2. Process evaluation, concerning the suitability of the training operations and
trainees’ participation – According to the trainees and trainers, the course was suitable at a
high level, which was higher than the set criteria.
3. Product evaluation – The trainees had knowledge and understanding of the
content of the training and they had positive attitudes to community development work at
the highest level, which was higher than the set criteria.
4. Project follow-up – The post-course trainees applied the knowledge to their
work , had work behavior and the local leaders were satisfied with the post-course trainees’
community development work at a high level, which was also higher than the set criteria.
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ประกาศคุณูปการ
ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณา ความเอาใจใส อยางดียิ่งจากรอง
ศาสตราจารย ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ ประธานควบคุมปริญญานิพนธ และรองศาสตราจารย
ดร.ชาญวิทย เทียมบุญประเสริฐ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคา
เพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา ชี้แนะแนวทางในการทําวิจัย ใหความรู ตลอดจนแนวทางแกไขและปรับปรุง
ขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันท
ศลโกสุม และผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรชัย มีชาญ กรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธที่กรุณาให
คําแนะนําอันเปนประโยชนและสละเวลาอันมีคาตรวจและแกไขจนทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้สมบูรณ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดกรุณาสละเวลาพิจารณาเครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย ผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.ศรายุทธ แสนมี ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมบุคลากรทองถิ่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร เจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรม และนักพัฒนาชุมชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ไดใหคําแนะนําและใหขอมูลในการทําปริญญานิพนธ ทําใหผูวิจัยสามารถทําปริญญานิพนธ
จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
ขอขอบพระคุ ณ อาจารย วั น ชั ย เจื อ บุ ญ รองอธิ ก ารบดี เ พชรบุ รี คุ ณ สอาด ศรี จั น ทร
ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คุณแสงจันทร คงอิ่ม หัวหนางานบริหารทั่วไป ที่ให
โอกาสและสนับสนุนการศึกษาของผูวิจัยดวยดีตลอดมา
ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาวิทยาการการประเมิน สํานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา ทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู พี่นองนิสิตปริญญาโท และเจาหนาที่สํานักทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยาทุกทาน สําหรับน้ําใจไมตรี ความชวยเหลือ กําลังใจที่มีใหกันเสมอมา
ขอขอบใจนางสาวประภาศรี ยินดี กัลยาณมิตรผูคอยเปนที่ปรับทุกขและชวยกระตุนให
ผูวิจัยมีความมานะพยายามทําวิทยานิพนธจนสําเร็จลุลวง
ที่สําคัญขอกราบขอบพระคุณ คุณพอพันธชัย – คุณแมเกษร มากจันทร บุคคลอันเปนที่รัก
และเทิดทูนยิ่ง ผูเปนกําลังใจสําคัญใหผูวิจัยสามารถเอาชนะอุปสรรคตางๆ จนสามารถทําปริญญา
นิพนธสําเร็จลุลวงดวยดี รวมทั้งนางเกศราพร พรหมนิมิตกุล พี่สาวที่แสนดี ที่คอยมอบพลังใจอันเปยม
ลนและคอยหวงใย ชวยเหลือ ปลอบประโลมในยามที่ออนแอ และเหนื่อยลา คุณคาประโยชนอันพึงได
จากปริญญานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบใหแดผูที่ไดกลาวถึงไว ณ ที่นี้ทุกทาน
อรอนงค มากจันทร
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โครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงสายงานนักพัฒนาชุมชน
งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
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สารบัญ (ตอ)
บทที่
3 วิธีดําเนินการวิจัย
การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง
กรอบการประเมิน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ภายใตก ระแสโลกาภิวั ตนที่ สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงได
เริ่มกระบวนการวางแผนประเทศในแนวใหม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรของประเทศ
ดังจะเห็นไดจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (2540 – 2544) ที่ไดปรับแนวคิด
ใหมในการพัฒนาประเทศจากเดิมที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลักเพียงอยางเดียวมาเปนการเนน
ให “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” และใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันถือวาคน
เปนทรัพยากรที่เปนกลไกสําคัญตอความสําเร็จและเปนทรัพยากรที่มีคุณคาที่สุดในองคกรหรือหนวยงาน
(จงกลนี ชุติมาเทวินทร. 2544: 4) ตอมาแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ไดอัญเชิญ
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับ
กระบวนทัศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา เรื่อยมาจนถึง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งเปนแผนพัฒนาฯฉบับปจจุบันโดยยังคงใหความสําคัญ
กับการพัฒนาที่ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา และมีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ
ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง เพื่อสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกันใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ
ดวยเหตุที่คนเปนทรัพยากรที่มีคุณคา และเปนศูนยกลางของการพัฒนานี้เอง ทั้งในระดับ
ประเทศและระดับองคกรหรือหนวยงาน จึงหันมาสนใจและสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดาน
“การศึกษา” และ “การฝกอบรม” กันอยางกวางขวาง เนื่องจากสถานการณการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่
เกิดขึ้น อาจสงผลกระทบตอการทํางานของบุคลากร หนวยงานจึงตองเพิ่มพูนความรู และทักษะใหมๆ
ใหกับบุคลากร เพื่อใหบุคลากรสามารถทํางานในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาดในการ
ทํางาน และเพิ่มศักยภาพในการทํางาน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552: 26) ยิ่งในยุค
ปจจุบันประเทศไทยจะตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่
ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากยิ่งขึ้น เปนทั้งโอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
ขอผูกพันที่จะเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 จึงจําเปนตองเตรียมความพรอมใหแกคน
สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได
อยางเหมาะสม
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล และการปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ซึ่งในองคกร
ดังกลาวมีทั้งบุคลากรที่เปนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น และบุคลากรที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อทํา
หนาที่ในการบริหารจัดการและดําเนินงานในชุมชนทองถิ่น บุคลากรที่เขามาปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
เปรียบเสมือนเครื่องจักรสําคัญที่เปนพลังขับเคลื่อนองคกรใหกาวเดินไปอยางมีประสิทธิภาพ แต
บุ ค ลากรที่ เ ข า มาปฏิ บั ติ ห น า ที่ อ าจมี ค วามแตกต า งกั น ทั้ ง แนวคิ ด ความรู ความสามารถ และ
ประสบการณในการดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนและทองถิ่น อาจทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนางาน การประสานงาน กฎระเบียบทําใหประชาชนอาจขาดความเชื่อมั่นตอ
เจาหนาที่บุคลากรผูปฏิบัติงานในองคกร ซึ่งสงผลใหเจตนารมณของการจัดตั้งองคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น เพื่ อ ให บ ริ ก ารตอบสนอง และแก ไ ขป ญ หาท อ งถิ่ น ไม ส ามารถบรรลุ ผ ลได เ ท า ที่ ค วร
(มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2549: 1)
จากปญหาสําคัญและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐบาลไดมี
นโยบายในการปฏิรูประบบราชการ โดยมอบใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่
จัดตั้งขึ้นใหมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยแยกภารกิจหนาที่ในสวนของกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย เฉพาะที่ เ กี่ ย วกั บ งานบริ ห ารงานองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เพื่ อ กํ า กั บ ดู แ ลรวมทั้ ง
รับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ ภารกิจ ในการสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งใน
สวนของการดําเนินงานพัฒนาดานบุคลากร กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่นไดรวมกับสถาบันการศึกษาตางๆ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จัดทําโครงการฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากรในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ
เพื่อเปนการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการให
เปนไปตามหลั กธรรมาภิบาล ประชาชนมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการบริหารงานขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนหนึ่งในหลายๆ สถาบันการศึกษาที่ไดรับความไววางใจจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ใหทําหนาที่พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยมีการลงนามความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร และกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 มีเจตนารมณเพื่อการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลและความตองการของชุมชนในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ได
มอบหมายใหคณะวิทยาการจัดการ เปนผูรับผิดชอบดําเนินการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศในหลักสูตรเจาหนาที่พัฒนาชุมชน หลักสูตรเจาพนักงานพัฒนา
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ชุมชน หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน หลักสูตรนักสังคมสงเคราะห และหลักสูตรบุคลากร ตามหัวขอวิชา
ของหลักสูตรที่ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น และ
ดําเนินงานภายใตโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไดเริ่มจัดฝกอบรมตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ.2549 จนกระทั่งถึงปจจุบัน
หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน เปนหลักสูตร ที่สําคัญและจัดฝกอบรมใหแกนักพัฒนาชุมชน ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2549-2554 (ปที่เก็บขอมูล) รวม 5 ป
มีผูผานการอบรมแลว 44 รุน จํานวน 3,545 คน และยังไมเคยทําการปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม เพื่อให
มีความสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน อีกทั้งการประเมินผลโครงการเปนเพียงการประเมินความ
พึงพอใจเฉพาะในชวงระยะเวลาที่เขารับการอบรม แตยังไมมีการติดตามผลหลังจากที่ผูผานการอบรม
ไดนําความรูไประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ จึงทําใหผูบริหารและผูรับผิดชอบโครงการได
รับทราบขอมูลที่จะนํามาใชในการปรับปรุงโครงการเพียงบางสวนเทานั้น ซึ่งไมเพียงพอที่จะนํามาใชใน
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาโครงการในระยะตอไป
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
โดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครองทอ งถิ่น
กระทรวงมหาดไทย โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) ของแดเนียล แอล
สตัฟเฟลบีม มาเปนแนวทางการประเมิน เนื่องจากเปนรูปแบบการประเมินที่สามารถประเมินโครงการ
ไดครอบคลุมทั้งระบบ มีจุดเนนที่สําคัญคือใชควบคูกับการบริหารโครงการ เพื่อหาขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจไดตอเนื่องตลอดเวลา (สมคิด พรมจุย. 2552: 63) โดยเลือกเฉพาะในสวนของการประเมิน
ปจจัยนําเขา การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต และเพิ่มเติมในสวนของการติดตามผล
โครงการ ซึ่งสารสนเทศที่ไดจากการประเมินในครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูมีสวนเกี่ยวของกับ
โครงการโดยเฉพาะผูบริหารโครงการในการนําสารสนสนเทศที่ไดไปใชเพื่อพัฒนาการจัดดําเนินการ
ฝกอบรม รวมถึ งปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิท ธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคลองกับสภาพการณป จจุบัน

ความมุงหมายของการวิจัย
การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน โดยความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย มี
ความมุงหมายดังนี้
1. เพื่อประเมินปจจัยนําเขา ไดแก หลักสูตรฝกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร และทรัพยากร
สนับสนุน
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2. เพื่อประเมินกระบวนการดําเนินงานโครงการ ไดแก การจัดดําเนินการฝกอบรม และการ
มีสวนรวมของผูเขารับการอบรม
3. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ ไดแก ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม และเจตคติตอ
งานพัฒนาชุมชน
4. เพื่ อติ ด ตามผลโครงการ ได แก การนํ า ความรู ไปใช ใ นการปฏิบัติ ง าน พฤติ ก รรมการ
ปฏิบัติงาน และความพึงพอใจตอการดําเนินงานพัฒนาชุมชน

ความสําคัญของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ทําใหไดสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ ดานปจจัยนําเขา ดาน
กระบวนการ ดานผลผลิ ต และการติดตามผลโครงการ สารสนเทศที่ไดจากการประเมินโครงการ
สามารถใชเปนแนวทางในการตัดสินของผูบริหารโครงการ ในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการจัด
ดําเนินการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน และตรงตามความตองการของนักพัฒนาชุมชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
โดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) ของแดเนียล แอล
สตัฟเฟลบีม มาเปนแนวทางการประเมิน ในดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และ
ติดตามผลโครงการ
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
1. ผูเขารับการอบรม ไดแก ผูเขารับการอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตร
นักพัฒนาชุมชนโดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 รุนที่ 44 จํานวน 97 คน ในการ
วิจัยเก็บขอมูลจากผูเขารับการอบรมทุกคน
2. วิทยากร ไดแก วิทยากรของโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
โดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย ศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครองท องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 รุนที่ 44 จํานวน 23 คน ในการวิจัยเก็บขอมูลจาก
วิทยากรทุกคน
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3. ผูผานการอบรม ไดแก นักพัฒนาชุมชนที่เคยเขารับการอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย จํานวน 5 รุน ตั้งแตรุนที่ 39-43 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2553-2554 จํานวน 305 คน ในการวิจัยเก็บขอมูลจากผูผานการอบรมซึ่งสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ตั้งอยูในภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากในชวงระยะเวลาที่เก็บขอมูลนั้น
เกิดเหตุวิกฤติมหาอุทกภัยในภาคเหนือ ภาคกลาง จํานวน 167 คน ไดผูผานการอบรมที่เปนกลุม
ตัวอยาง จํานวน 118 คน
4. ผู บั ง คั บ บั ญ ชา ได แ ก ผู บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ต น ของผู ผ า นการอบรมในโครงการพั ฒ นา
บุ ค ลากรท อ งถิ่ น หลั ก สู ต รนั ก พั ฒ นาชุ ม ชน โดยความร ว มมื อ ทางวิช าการระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย รุนที่ 39-43 ที่ถูกสุมไดเปนกลุม
ตัวอยาง จํานวน 118 คน
5. ผูนําชุมชน ไดแก สมาชิกสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่สังกัด
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ของผู ผ า นการอบรมในโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรท อ งถิ่ น หลั ก สู ต ร
นักพัฒนาชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย รุนที่ 39-43 ที่ถูกสุมไดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 2,360 คน ใน
การวิจัยเลือกอยางเจาะจงเฉพาะผูนําชุมชนที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นของผูผานการอบรมที่
สุมไดเปนกลุมตัวอยาง หนวยงานละ 3 คน ไดผูนําชุมชนทั้งสิ้น จํานวน 354 คน

นิยามศัพทเฉพาะ
1. การประเมิน หมายถึง กระบวนใหไดมาซึ่งสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจของ
ผูบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวของ โดยนําสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว
2. การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน โดยความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
หมายถึง การดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการดําเนินงานตามโครงการในทุกรูปแบบ และทุก
ขั้นตอน โดยนําขอมูลที่จัดเก็บแลวนั้นมาทําการวิเคราะหโดยเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว ทําให
เกิดเปนสารสนเทศที่มีประโยชนแกผูเกี่ยวของกับโครงการ เพื่อนําไปสูการตัดสินใจในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานโครงการใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การประเมินปจจัยนําเขา
การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต และการติดตามผลโครงการ
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2.1 การประเมินปจจัยนําเขา เปนการตรวจสอบความพรอม ความเหมาะสม และความ
พอเพียงของทรัพยากรที่ใชในการดําเนินโครงการและสงผลใหการดําเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค
ภายใตทรัพยากรที่มีอยู ไดแก หลักสูตรฝกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร ทรัพยากรสนับสนุน
2.1.1 หลัก สูต รฝก อบรม หมายถึง หลัก สูต รนัก พัฒ นาชุม ชนที่จัด อบรมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกออกเปน 5 หมวดวิชา คือ หมวดที่ 1 หมวดวิชาพื้นฐาน หมวดที่ 2
หมวดวิชาบริหารจัดการ หมวดที่ 3 หมวดวิชาความรูเฉพาะตําแหนง หมวดที่ 4 หมวดวิชาเสริม หมวด
ที่ 5 หมวดวิชาการศึกษาดูงาน ในการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค
หลักสูตร โครงสรางหลักสูตร และเนื้อหาของหลักสูตร
2.1.1.1 วัต ถุป ระสงคข องหลัก สูต ร หมายถึง ความคาดหวัง ที่ตั้ง ไวใ น
หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน หรือผลที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเขารับการอบรม หลังจากที่ฝกอบรมครบ
ตามหลักสูตร ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงคของหลักสูตร
ความชัดเจนของวัตถุประสงคหลักสูตร ความสอดคลองของวัตถุประสงคหลักสูตรกับสภาพปญหาและ
ความจําเปนในการฝกอบรม
2.1.1.2 โครงสรา งหลัก สูตร หมายถึง องคประกอบของหลัก สูตร ได แก
หมวดวิชาที่ผูเขารับการอบรมจะตองศึกษาตลอดหลักสูตร จํานวนหัวขอวิชา และเวลาที่ใชในแตละ
หมวดวิชา ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการจัดกลุมวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร ความเหมาะสมของจํานวนหัวขอวิชาและระยะเวลาที่ใชในแตละหมวดวิชา ความเหมาะสม
ของระยะเวลาที่ใชในแตละหัวขอวิชา
2.1.1.3 เนื้อหาของหลักสูตร หมายถึง รายวิชาที่ใชในการฝกอบรมในแต
ละหมวดวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับความสอดคลองระหวาง
เนื้อหาวิชากับวัตถุประสงคของหลักสูตร ความสอดคลองระหวางเนื้อหาวิชากับความตองการของผูเขา
รับการอบรม ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาตอการนําไปใชในการปฏิบัติงาน
2.1.2 คุณสมบัติของวิทยากร หมายถึง คุณลักษณะที่จําเปนของผูใหการฝกอบรม
ไดแก ความรู ประสบการณ บุคลิกภาพ และความสามารถในการถายทอดความรูของวิทยากร ในการ
วิจัยครั้งนี้ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณวุฒิ ความรูและประสบการณในรายวิชาที่สอน ความเหมาะสมดาน
บุคลิกภาพ ความสามารถในการสอน การถายทอดความรู ทักษะและประสบการณ
2.1.3 ทรัพยากรสนับสนุน หมายถึง สิ่งที่ชวยสนับสนุนหรืออํานวยความสะดวก
เพื่อทําใหการดําเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค ไดแก วัสดุอุปกรณ สถานที่ฝกอบรม เจาหนาที่
ดําเนินการฝกอบรม
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2.1.3.1 วัสดุอุปกรณ หมายถึง เอกสารประกอบการฝกอบรม เอกสาร
ประกอบการบรรยายหรือสื่อการสอน อุปกรณโสตทัศนูปกรณ แหลงคนควาทางวิชาการ เชน ระบบ
อินเทอรเน็ต หองสมุด
2.1.3.2 สถานที่ฝกอบรม หมายถึง สถานที่จัดฝกอบรมในโครงการพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุนที่ 44 ไดแก สถานที่ตั้งของศูนยฝกอบรม สถานที่ที่ใช
ฝกอบรมและจัดกิจกรรม สถานที่ศึกษาดูงาน
2.1.3.3 เจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรม หมายถึง บุคลากรของศูนยฝกอบรม
บุคลากรทองถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งทําหนาที่ดําเนินการจัดฝกอบรม ใหบริการและการอํานวย
ความสะดวกแกผูเขารับการอบรม
2.2 การประเมินดานกระบวนการ เปนการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุนที่ 44 เพื่อตรวจสอบความพรอม
หรือขอบกพรองของการดําเนินการฝกอบรม ไดแก การจัดดําเนินการฝกอบรม และการมีสวนรวมของ
ผูเขารับการอบรม
2.2.1 การจัดดําเนินการฝกอบรม หมายถึง กระบวนการในการจัดฝกอบรม ตั้งแต
การเตรียมการฝกอบรม การดําเนินการฝกอบรม การวัดและประเมินผลการฝกอบรม
2.2.2 การมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม หมายถึง ความสนใจและเอาใจใสตอ
การมาเขารับการฝกอบรม ปฏิสัมพันธระหวางผูเขารับการอบรมกับวิทยากร ปฏิสัมพันธในกลุมผูเขา
รับการอบรม การใหความรวมมือและการตอบสนองตอกิจกรรมตางๆ ที่โครงการจัดขึ้น
2.3 การประเมินดานผลผลิตของโครงการ เปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุด
โครงการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของผูเขารับการอบรม ไดแก ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม และ
เจตคติตองานพัฒนาชุมชน
2.3.1 ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม หมายถึง ความรูความเขาใจในเนื้อวิชาที่ใช
ในการฝกอบรม จําแนกเปน 5 หมวดวิชา คือ หมวดที่ 1 หมวดวิชาพื้นฐาน หมวดที่ 2 หมวดวิชา
บริหารจัดการ หมวดที่ 3 หมวดวิชาความรูเฉพาะตําแหนง หมวดที่ 4 หมวดวิชาเสริม หมวดที่ 5 หมวด
วิชาการศึกษาดูงาน
2.3.2 เจตคติตองานพัฒนาชุมชน หมายถึง ความคิดเห็น ความเชื่อและความรูสึก
ที่มีอารมณเปนสวนประกอบ หรือความโนมเอียงที่จะแสดงออกตอการทํางานดานการพัฒนาชุมชน
อาจเปนไปในทางสนับสนุน หรือคัดคาน เชน ชอบ หรือ ไมชอบ เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย
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2.4 การติดตามผลโครงการ เปนกระบวนการวัดหรือตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย จํานวน 5 รุน ตั้งแตรุนที่ 39-43
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 หลังจากเสร็จสิ้นสุดการฝกอบรมแลวระยะหนึ่ง เพื่อที่จะ
ตรวจสอบวาผูผานการอบรม ไดมีการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานหรือไม มีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
อยางไร และผูนําชุมชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของผูผานการอบรมอยางไร
2.4.1 การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน หมายถึง การศึกษาวาผูผานการอบรม
ไดนําความรูในเนื้อหาวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน จําแนกเปน 5 หมวดวิชา ไดแก
หมวดวิชาพื้นฐาน หมวดวิชาบริหารจัดการ หมวดวิชาความรูเฉพาะตําแหนง หมวดวิชาเสริม และ
หมวดวิชาการศึกษาดูงาน ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของนักพัฒนาชุมชน
ไดมากนอยเพียงใด
2.4.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติหรือการทํากิจกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานพัฒนาชุมชนตามบทบาทหนาที่ของนักพัฒนาชุมชน และเปนไปตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงตามสายงานพัฒนาชุมชน
2.4.3 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานพัฒนาชุมชน หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่
ผูนําชุมชนมีตอการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของผูผานการอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
หลัก สูตรนักพัฒนาชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย กับมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 5 รุน ตั้งแตรุนที่ 39-43 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2553-2554

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากความมุงหมายของการวิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ
รูปแบบการประเมินตางๆ จึงเลือกรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) ของแดเนียล แอล
สตัฟเฟลบีม มาเปนแนวทางการประเมิน แตเลือกเฉพาะในสวนของการประเมินปจจัยนําเขา การประเมิน
กระบวนการ การประเมินผลผลิต และเพิ่มในสวนของการติดตามผลโครงการ ซึ่งกรอบแนวคิดในการ
วิจัยแสดงไดดังภาพประกอบ 1
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การประเมิน
ปจจัยนําเขา
- หลักสูตรฝกอบรม
- คุณสมบัติของวิทยากร
- ทรัพยากรสนับสนุน

การประเมิน
กระบวนการ
- การจัดดําเนินการฝกอบรม
- การมีสวนรวมของผูเขารับ
การอบรม

การติดตามผล
โครงการ

- การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน
- พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
- ความพึงพอใจตอการดําเนินงานพัฒนาชุมชน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

การประเมิน
ผลผลิต
- ความรูที่ไดรับจากการ
ฝกอบรม
- เจตคติตองานพัฒนา
ชุมชน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน โดยความรวมมือทาง
วิ ช าการระหว า งมหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร กับ กรมสง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วของกับการประเมินโครงการ
1.1 ความหมายของการประเมิน
1.2 ประเภทของการประเมิน
1.3 จุดมุงหมายของการประเมิน
1.4 ประโยชนของการประเมิน
1.5 รูปแบบการประเมิน
1.6 ขั้นตอนการประเมิน
2. แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม
2.1 ความหมายของการฝกอบรม
2.2 ความสําคัญและความจําเปนของการฝกอบรม
2.3 วัตถุประสงคของการฝกอบรม
2.4 ประเภทของการฝกอบรม
2.5 กระบวนการฝกอบรม
3. การดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
3.1 บทบาทของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในการพัฒนาบุคลากร
3.2 โครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
3.3 มาตรฐานกําหนดตําแหนงสายงานนักพัฒนาชุมชน
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการประเมินโครงการ
1.1 ความหมายของการประเมิน
สมคิด พรมจุย (2552: 37) กลาววา การประเมินเปนกระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศ
เพื่อชวยใหผูบริหารตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพสูง เปนการตรวจสอบความกาวหนาของโครงการหรือ
แผนงานตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการนั้นๆ วามีมากนอยเพียงใด การประเมินผลเปน
กระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของโครงการ กลาวคือ โครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้น ไดผลตามวัตถุประสงค
ของโครงการและแผนงานหรือไมเพียงใด สามารถทําไดทั้งการประเมินกอนเริ่มโครงการ การประเมิน
ขณะที่โครงการกําลังดําเนินการอยู และการประเมินผลโครงการหลังจากการดําเนินงานไดสิ้นสุดแลว
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2551ก : 20-21) กลาววา การประเมิน หมายถึง กระบวนการใช
ดุลยพินิจ และหรือคานิยมและขอจํากัดตางๆ ในการพิจารณาตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการ
เปรียบเทียบผลที่วัดไดกับเกณฑที่กําหนดไว เกณฑที่กําหนดอาจเปนเกณฑแบบสัมพัทธหรืออิงกลุม
หรือเกณฑแบบสัมบูรณก็ได และยังไดใหความหมายไว อีกวา การประเมินเปนกระบวนการที่กอใหเกิด
สารสนเทศ (เชิงคุณคา) เพื่อชวยใหผูมีอํานาจตัดสินใจไดตัดสินใจเลือกทางเลือกอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด จากนิยามของการวัดและการประเมินดังกลาว สรุปเปนสมการแสดงความสัมพันธระหวางการ
วัดและการประเมินไดดังนี้
การประเมิน
(Evaluation)

การประเมินคา
สารสนเทศ

=

การวัด
+
(Measurement)

การตัดสินใจ
(Judgment)

คุณคานิยม
ผูมีอํานาจในการตัดสินใจ
ขอจํากัด
ภาพประกอบ 2 นิยามการประเมินเพื่อการตัดสินใจ

ทางเลือก ก
ทางเลือก ข
ทางเลือก ค
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สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2551ข: 153) กลาววา การประเมิน หมายถึง กระบวนการให
ไดมาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับความกาวหนาของโครงการและความสําเร็จของโครงการอันเปนเครื่องบงชี้
ถึงคุณคาของโครงการกลาวคือเปนเครื่องแสดงวาโครงการไดดําเนินการไปแลวไดผลตามวัตถุประสงค
ของโครงการมากนอยเพียงใด ตลอดจนในอนาคตควรจะดําเนินการอยางไรซึ่งเปนการพิจารณาคุณคา
โดยใชผลงานในอดีตและพิจารณาถึงศักยภาพและทางเลือกในการดําเนินงานในอนาคต การนิเทศ
ตรวจเยี่ยม การตรวจสอบการบริหารภายใน การควบคุม เปนตน
พิสณุฟองศรี (2550: 4) ไดใหความหมายของการประเมินวาเปนกระบวนการตัดสิน
คุณคาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยนําสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว
รัตนะ บัวสนธ (2550: 9-10) กลาววา ความหมายของการประเมินไดมีการพัฒนาปรับ
เปลี่ยนมาอยางตอเนื่องขึ้นอยูกับความตองการมุงเนนเกี่ยวกับการใชผลการประเมินในแตละชวง
กลาวคือ ในระยะแรก ๆ การใชผลการประเมินมุงไปที่การตรวจสอบคุณลักษณะของผูเรียนวาเปนไป
ตามวัตถุประสงค การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการศึกษาหรือไม ดังนั้น ความหมายการประเมิน
ในชวงนี้จึงผูกพันกับการวัดคอนขางมาก ตอมาความหมายของการประเมินจะขึ้นอยูกับความตองการ
ใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนั้น ความหมายและลักษณะการ
ประเมินจึงมุงไปที่การชวยผูบริหารทําการตัดสินใจการบรรยายโครงการไดอยางลุมลึกและการตัดสิน
คุณคาคุณประโยชนของสิ่งที่ประเมิน
ศิริชัย กาญจนวาสี (2550: 21-22) กลาววา ความหมายของการประเมินไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่อง เริ่มตนจากความเขาใจที่วาการประเมินเปนสิ่งเดียวกับการวัดผลการเรียนรู (Measurementoriented) การประเมินเปนกระบวนการศึกษาสิ่งตางๆ โดยใชระเบียบวิธีวิจัย (Research-oriented)
การประเมินเปนการตรวจสอบการบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว (Objectives-oriented) การ
ประเมินเปนการชวยเสนอสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision- oriented) การประเมินเปนการสนอง
สารสนเทศแกผูเกี่ยวของทั้งหลายดวยการบรรยายอยางลุมลึก (Description-oriented) และการประเมิน
เปนการตัดสินคุณคาของสิ่งที่มุงประเมิน (Judgment- oriented)
สุวิมล ติรกานันท (2543: 2) สรุปวา การประเมินเปนการจัดเก็บขอมูลที่ใชในการดําเนิน
งานตามโครงการในทุกรูปแบบ และทุกขั้นตอน มีการเก็บรวบรวมขอมูลมาทําการวิเคราะห มีการใช
ขอมูลนั้นเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ และนําสารสนเทศที่ไดจากขอมูลมาใชในการปรับปรุง
แกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการประเมินจึงควรเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน
ของการดําเนินงานเพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการพิจารณาการดําเนินงาน ซึ่งจะทําใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางทันทวงที
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ไทเลอร (สมคิด พรมจุย. 2552: 51; อางอิงจาก Tyler. 1943) กลาววา การประเมิน คือ
การเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ จุ ด มุ ง หมายเชิ ง พฤติ ก รรมที่ กํ า หนดไว โ ดยมี ค วามเชื่ อ ว า
จุดมุงหมายที่ตั้งไวอยางชัดเจนรัดกุม และเฉพาะเจาะจงแลว จะเปนแนวทางชวยในการประเมินไดเปน
อยางดีในภายหลัง
อัลคิน (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2550: 18; อางอิงจาก Alkin. 1969) กลาววา การประเมิน
กระบวนการของการทําใหเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจ ดวยการคัดเลือกขอมูลที่เหมาะสม รวบรวม
และวิ เ คราะหเ พื่ อจั ดทํา รายงานสรุ ป สารสนเทศที่ เ ป น ประโยชน ตอผูบริห ารในการตั ดสิ น ใจเลือ ก
ทางเลือกที่เหมาะสม
ครอนบาค (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2550: 18-19; อางอิงจาก Cronbach. 1963) กลาววา
การประเมินเปนกระบวนการที่เปนระบบในการเก็บรวบรวมขอมูลและใชสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจ
จุดมุงหมายหลักของการประเมินโครงการอยูที่ความตองการทราบผลของโครงการ การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน และสวนใดของโครงการที่ควรปรับปรุงแกไข
สตัฟเฟลบีม (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2550: 19; อางอิงจาก Stufflebeam. 1971) กลาววา
การประเมินเปนการระบุปญหาการจัดหาและการเสนอสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกวิธีการดําเนินงานที่เหมาะสม
สเตค (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2550: 19; อางอิงจาก Stake. 1975) กลาววา การประเมิน
คือ การบรรยายสิ่งที่มุงประเมินอยางลึกซึ้งรอบดาน ผูประเมินตองบรรยายความสัมพันธและความ
สอดคลองของสิ่งที่คาดหวัง สิ่งที่เกิดขึ้นจริง และมาตรฐานใหครอบคลุมสิ่งที่มุงประเมิน
จากความหมายทีน่ ักประเมินและนักวิชาการใหไวขางตนสรุปไดวา
การประเมิน หมายถึง กระบวนใหไดมาซึ่งสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจ
ของผูบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวของ โดยนําสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่
กําหนดไว
1.2 ประเภทการประเมิน
การประเมินแบงไดหลายประเภทตามแนวความคิดของผูเชี่ยวชาญดานการประเมิน
แตละบุคคล ในที่นี้ผูวิจัยไดรวบรวมจากแนวความคิดของ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2553) สมคิด
พรมจุย (2552) สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2551ข) ศิริชัย กาญจนวาสี (2550) รัตนะ บัวสนธ (2550) และ
พิสณุ ฟองศรี (2550) สรุปไดดังนี้
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1.2.1 แบงตามรูปแบบการประเมิน
1. รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุงหมายเปนหลัก (Objective Based Evaluation
Models) เปนรูปแบบการประเมินที่เนนการตรวจสอบผลที่ระบุไวในจุดมุงหมายกับผลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานโครงการวาบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม ไดแก รูปแบบการประเมินของไทเลอร
ครอนบาค และเคิรกแพททริค
2. รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินคุณคา (Judgment Evaluation Models)
เปนรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศสําหรับกําหนดและวินิจฉัยคุณคา
ของโครงการ ไดแก รูปแบบการประเมินของสคริฟเวน สเตค และ โพรวัส
3. รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินใจ (Decision-oriented Evaluation
Models) เปนรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลและขาวสารตางๆ เพื่อชวยผู
บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกตางๆ ไดอยางถูกตอง ไดแก รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟลบีม
เวลซ และอัลคิน
1.2.2 แบงตามชวงเวลาที่ประเมิน
1. การประเมินกอนดําเนินโครงการ เปนการประเมินเพื่อศึกษาความเหมาะสม
ที่จะดําเนินโครงการ มุงตรวจสอบความจําเปน ความเปนไปได ความพรอมหรือปจจัยนําเขา โดยนํา
ขอมูลมาตัดสินใจวางแผนวาควรจะดําเนินโครงการหรือไมอยางไร สารสนเทศที่ไดจากการประเมินกอน
ดําเนินโครงการจะมีประโยชนในการตัดสินใจวางแผนเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ใหเหมาะสม
เพียงพอ อันจะเอื้อตอความสําเร็จของโครงการถาจะนําโครงการไปดําเนินการจริง
2. การประเมินในระหวางดําเนินโครงการ เปนการประเมินขณะดําเนินโครงการ
เพื่อศึกษากระบวนการดําเนินงาน มุงนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติการโครงการในระยะตอไปใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. การประเมินหลังการดําเนินโครงการ เปนการประเมินหลังจากโครงการ
สิ้นสุดแลว เพื่อตรวจสอบวาผลการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลทั้งทางตรงทางออมอยางไร สารสนเทศที่ไดจะนํามาใชประกอบการตัดสินใจของ
ผูบริหารหรือผูเกี่ยวของวาจะเลิก หยุดไวชั่วคราว หรือดําเนินการตอเนื่อง หรือดําเนินการใหมในโอกาส
ตอไป
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1.2.3 แบงตามหลักยึดในการประเมินคา
1. การประเมิน คา ตามอุด มการณข องโครงการ หรือ การประเมิน โดยยึด
วัตถุประสงคเปนหลัก (Goal-Based Evaluation) เปนการประเมินผลที่ไดวาบรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการหรือไม โดยทราบกอนการประเมินวาโครงการนั้นมีวัตถุประสงคอะไรบาง
2. การประเมินคาซึ่งอิสระจากอุดมการณของโครงการหรือ การประเมินที่เปน
อิสระไมยึดวัตถุประสงคของโครงการ (Goal-Free Evaluation) เปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นทั้งหมด
แมวาผลดังกลาวนั้นจะเปนหรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการก็ตาม
1.2.4 แบงตามวัตถุประสงคการประเมิน
1. การประเมินเพื่อปรับปรุง เรียกวา การประเมินความกาวหนา (Formative
Evaluation) เปนการประเมินระหวางดําเนินโครงการ โดยพิจารณาความกาวหนาของสิ่งที่ประเมินวา
จําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสวนใด เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและทําใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การประเมินเพื่อสรุปผล เรียกวา การประเมินรวมสรุป (Summative Evaluation)
เปนการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อตัดสินความสําเร็จวาบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายมากนอย
เพียงใด
1.2.5 แบงตามผูประเมิน
1. การประเมินโดยผูประเมินภายใน (Internal Evaluator Evaluation) ผูประเมิน
เปนบุคลากรที่เกี่ยวของหรือปฏิบัติงานกับสิ่งที่ประเมินนั้น หรือปฏิบัติงานในองคการที่รับผิดชอบสิ่งที่
ประเมิน ซึ่งมีขอดี คือ ทราบรายละเอียดของสิ่งที่ประเมิน แตมักมีขอเสียเรื่องความลําเอียงเขาขางตนเอง
เสมอ
2. การประเมินโดยผูประเมินภายนอก (External Evaluator Evaluation) ผู
ประเมินเปนบุคคลภายนอกที่ไมไดเกี่ยวของหรือไมไดปฏิบัติงานกับสิ่งที่ประเมินโดยตรง ซึ่งมีขอดี คือ
ความเปนกลาง แตมีขอเสีย คือ มักทราบรายละเอียดของสิ่งที่ประเมินไมดีพอ และอาจไมไดรับความ
รวมมือจากผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะถาเห็นวาเปนการจับผิด
1.2.6 แบงตามลักษณะขอมูลที่มงุ ประเมิน
1. การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) มุงเนนการทําความเขาใจ
ตีความปรากฏการณอยางลุมลึกรอบดานโดยคํานึงถึงบริบท ขอมูลที่ไดมีความนาเชื่อถือต่ํา มีมุมมอง
อยางเปดกวางคอนขางสูง
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2. การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation) มุงเนนการใชวิธีการ
เชิงประจักษเพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน แมนยํา ขอมูลที่ไดมีความนาเชื่อถือสูง มีมุมมองอยางเปดกวาง
คอนขางต่ํา
3. การประเมินแบบผสมผสาน (Mixed Evaluation) เปนการนําเอาลักษณะที่
เดน ๆ ของการประเมินแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาใชในการประเมิน กลาวคือ ในแงของความ
ตองการขอมูลนั้น ตองการทั้งขอมูลที่เปนระดับลึก โดยพิจารณาถึงบริบทและขอมูลที่เห็นไดชัดเจนมี
ความแมนยํา ซึ่งจะชวยแกปญหาความนาเชื่อถือของขอมูลที่ไดรับ นอกจากนั้นก็ยังมีความเปนระบบ
เปดสูง ซึ่งจะนําไปเสริมความเปนระบบเปดที่ต่ําดวยเชนกัน
1.2.7 แบงตามวิธีการประเมิน
1. วิธีเชิงระบบ (Systematic Approach) เปนการประเมินที่แสดงถึงการวาง
แผนการดําเนินงาน และวิธีดําเนินงานอยางชัดเจน รัดกุม และเปนระบบ สนับสนุนการใชเครื่องมือที่ได
มาตรฐานในการเก็บรวบรวมขอมูล พยายามควบคุมสถานการณและตัวแปรแทรกซอนที่อาจสงผล
กระทบตอการประเมิน ทําการวิเคราะหขอมูลตามแผนที่กําหนด และสรุปผลการประเมินตามเกณฑ
มาตรฐานที่ประกาศไวลวงหนา
2. วิธีเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Approach) เปนการประเมินที่มีลักษณะการ
ดําเนินงานที่ยืดหยุน สนับสนุนการเก็บรวบรวมขอมูลในสภาพธรรมชาติ โดยเนนการสังเกตแบบไมมี
โครงสราง พยายามวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยหลักการเชื่อมโยงเหตุผล การสังเกตและการวิเคราะห
เบื้องตน จะนําไปสูการสังเกตและวิเคราะหในขั้นลึกๆ จนไดขอสรุปเกี่ยวกับคุณคาของสิ่งที่ประเมินโดย
อาศัยความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสวนตัวเปนเกณฑสําคัญในการสรุปผล
1.3 จุดมุงหมายของการประเมิน
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2551ก: 92-93) กลาวถึงจุดมุงหมายของการประเมิน ไว 4 ประการ
ดังนี้
1. เพื่อชวยปรับปรุงพัฒนางานหรือโครงการตาง ๆ
2. เพื่อตัดสินผลเกี่ยวกับระดับผลสัมฤทธิ์ของงานหรือโครงการตาง ๆ
3. เพื่อชวยใหผูบริหารตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ หรืออนาคตของโครงการไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
4. เพื่อกระตุนทุกฝายทีเ่ กี่ยวของ ใหปฏิบัตหิ นาที่อยางมีประสิทธิภาพ
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ตามวิธีการประเมินแนวใหม วัตถุประสงคเฉพาะในการประเมินโครงการหรืองาน จะได
จากการอบรมและผสมผสานขอมูลจาก 2 แหลง คือ จากผูบริหารระดับสูงที่ตองการใชผลการประเมิน
เปนฐานในการตัดสินใจ ตลอดจนผูบังคับบัญชาหรือผูเกี่ยวของกับโครงการหรืองานนั้นๆ และจาก
วัตถุประสงคหลักของโครงการหรืองานนั้น ๆ
รัตนะ บัวสนธ (2550: 38-40) สรุปจุดมุงหมายที่สําคัญของการประเมินไว 2 ประการ
ดังนี้
1. เพื่อชวยในการตัดสินใจนําโครงการไปใช ซึ่งเปนการศึกษาวา โครงการที่จะจัดทํา
หรือจัดใหมีขึ้นนั้น มีความจําเปนมากนอยเพียงใด สอดคลองกับสภาพปจจุบันและปญหาทางสังคม
หรือชุมชนหรือไม และตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) เพียงใด คุมคา
กับการลงทุนมากนอยอยางไร
2. เพื่อชวยในการตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาโครงการ วัตถุประสงคการประเมินในขอนี้
จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่โครงการไดมีการนําไปใชแลวระยะหนึ่ง เปนการประเมินเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชโครงการ
3. เพื่อชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการวาจะดําเนินการตอไปหรือไม
การประเมินตามวัตถุประสงคดังกลาวนี้จะกระทําภายหลังจากที่โครงการไดดําเนินการมาครบตาม
ระยะเวลาที่กําหนด โดยมุงพิจารณาเกี่ยวกับผลสําเร็จของโครงการ ซึ่งประกอบดวยสวนที่เปนผลผลิต
(output) ผลกระทบ (impact) และผลลัพธ (outcome)
สมพิศ สุขแสน (2552: ออนไลน) กลาวถึงจุดมุงหมายของการประเมิน ไว 5 ประการ
ดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจวาควรจะยกเลิก
โครงการหรือสนับสนุนใหมีการขยายผลตอไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหม ๆ ซึ่งมีโอกาสจะผิดพลาด
หรือลมเหลวไดงาย
2. เพื่อทราบถึงความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามโครงการ วาเปนไปตามที่กําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมาย หรือเกณฑ มาตรฐานที่กําหนดไวเพียงใด
3. เพื่อปรับปรุงงาน ถานําโครงการไปปฏิบัติแลว พบวาบางโครงการไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวทุกขอ ควรนําโครงการนั้นมาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น โดยพิจารณาวาโครงการ
นั้นบกพรองในเรื่องใด
4. เพื่อศึกษาทางเลือก โดยปกติการนําโครงการไปปฏิบัตินั้น ผูบริหารโครงการจะ
พยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงใหนอยลง
5. เพื่อขยายผล หากโครงการนั้นบรรลุผลสําเร็จตามที่กาํ หนดวัตถุประสงค
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รอสซี่และฟรีแมน (Peter H. Rossi; & Howard E. Freeman. 1993) กลาวถึงจุดมุงหมาย
ที่สําคัญของการประเมิน ดังนี้
1. เพื่อพิจารณาถึงคุณคาและการคาดคะเนคุณประโยชนของโครงการ
2. เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ
3. เพื่อเปนการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขการดําเนินโครงการ
4. เพื่อเปนการวิเคราะหขอดีและขอเสียหรือขอจํากัดของโครงการ เพื่อการตัดสินใจใน
การสนับสนุนโครงการ
5. เพื่อตรวจสอบวาการดําเนินโครงการบรรลุถึงเปาหมายมากนอยเพียงใด
จากคํากลาวของนักวิชาการสามารถสรุปจุดมุงหมายของการประเมินไดวา การ
ประเมินมีจุดมุงหมายสําคัญคือ เพื่อชวยปรับปรุงการบริหารงานหรือโครงการ ตลอดจนการดําเนินงาน
ตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อชวยใหผูบริหารตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการหรืองานที่รับผิดชอบอยาง
ถูกตอง ไดแก การตัดสินใจนําโครงการไปใช การตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาโครงการ และการตัดสินใจ
เกี่ยวกับอนาคตของโครงการวาจะดําเนินการตอไปหรือไม
1.4 ประโยชนของการประเมิน
สมคิด พรมจุย (2552: 37-38) กลาวถึงประโยชนของการประเมินไว 6 ประการ สรุปได
ดังนี้
1. ชวยใหขอมูลและสารสนเทศตางๆ เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน
งานและโครงการ ตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรตางๆ ที่จําเปนในการดําเนินงานโครงการ ตลอด
จนตรวจสอบความเปนได ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
2. ชวยทําใหการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน
3. ชวยในการจัดหาขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคของการดําเนิน
โครงการ
4. ชวยใหขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จ และความลมเหลวของโครงการเพื่อนําไปใชใน
การตัดสินใจและวินิจฉัยวาจะดําเนินโครงการในชวงตอไปหรือไม จะยกเลิกหรือขยายการดําเนิน
โครงการตอไป
5. ชวยใหไดขอมูลที่บงบอกถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงานโครงการวาเปนอยางไร
คุมคากับการลงทุนหรือไม
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6. เปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานโครงการ เพราะการประเมินโครงการดวยตนเองจะทํา
ใหผูปฏิบัติงานไดทราบผลการดําเนินงาน จุดเดน จุดดอย และนําขอมูลไปใชในการปรับปรุง และพัฒนา
โครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2553: 93-95) ไดชี้ใหเห็นประโยชนของการประเมิน ไว
ดังตอไปนี้
1. การประเมิ น เป นเครื่ องมื อของการรั บ รองคุณ ภาพในการให บริ ก าร ถึ ง แมจ ะไม
สามารถประกันผลสัมฤทธิ์ขั้นสูงสุดของโครงการได แตก็สามารถจะรับรองคุณภาพของการใหบริการ
ในระดับหนึ่งได
2. การประเมินชวยใหผูสนับสนุนดานเงินทุนไดรับทราบปญหาหรืออุปสรรคในการ
ดําเนินงานของโครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษจากสภาพการณที่เปนจริง
3. การประเมิ น ช ว ยให ไ ด ข อ มู ล ซึ่ ง เป น สารสนเทศที่ มี คุ ณ ค า สํ า หรั บ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของ
4. การประเมินชวยชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของแตละโครงการตามลําดับกอนหลัง โดย
จะทราบไดวาโครงการใดมีความจําเปนเรงดวนกวากัน ทั้งนี้เพื่อชวยแกปญหาในการคัดเลือกโครงการ
ตลอดจนชวยลดความกดดันจากอํานาจทางการเมือง อันเนื่องมาจากโครงการมีจํานวนมาก แตเงินทุน
สนับสนุนมีจํานวนจํากัด
5. การประเมินชวยใหไดขอมูลปอนกลับจากผูรับบริการ ขอมูลประเภทนี้ทําใหทราบ
ถึงขอจํากัดและปญหาตางๆในการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาปรับปรุงโครงการตลอดจนเพื่อกอใหเกิดความ
สัมพันธที่ดีระหวางผูใหและผูรับบริการ
6. การประเมินชวยใหทราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในดานที่พึงประสงคและไมพึง
ประสงคควบคูกันไป ถึงแมวาการดําเนินโครงการตาง ๆ ลวนมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดผลผลิตที่พึง
ประสงคเปนหลัก แตในความเปนจริงแลว ก็อาจจะมีผลผลิตบางสวนที่ไมพึงประสงคเกิดตามมาดวย
สําราญ มีแจง (2544: 22-24) กลาวถึงประโยชนของการประเมิน ดังนี้
1. ชวยอธิบายหรือกําหนดวัตถุประสงคและมาตรฐานของงานใหชัดเจนขึน้
2. ชวยใหแผนงานในระดับสูงบรรลุวัตถุประสงค
3. เปนแนวทางในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากโครงการนั้น
4. ชวยใหใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนเต็มที่
5. ชวยในการควบคุมคุณภาพของงาน
6. ชวยสรางขวัญและกําลังใจใหผูปฏิบัติงานตามโครงการ
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จากคํากลาวของนักวิชาการสามารถสรุปประโยชนประเมิน คือชวยใหไดขอมูลซึ่งเปน
สารสนเทศที่มีคุณคาเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจของผูบริหารเกี่ยวกับโครงการ หรืออนาคตของโครงการ
ไดอยางถูกตองเหมาะสม
1.5 รูปแบบการประเมิน
แนวคิดและรูปแบบการประเมิน มีอยูอยางหลากหลายรูปแบบตามแนวคิดของผูเชี่ยว ชาญ
ดานการประเมินแตละบุคคลที่ไดนําเสนอแนวคิด โดยการเชื่อมโยงความคิดกับประสบการณของ
ตนเอง ดังนั้นการเลือกรูปแบบการประเมินเพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการประเมินโครงการ ควรจะไดมี
การพิจารณาความเหมาะสม หรือความสอดคลองกับสภาพแวดลอมและจุดประสงคของโครงการที่จะ
ประเมิน
สมคิด พรมจุย (2552: 50) กลาววา รูปแบบการประเมิน เปนกรอบหรือแนวความคิดที่
สําคัญที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการหรือรายการประเมิน ซึ่งมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับขอตกลง
เบื้องตน ซึ่งนักวิชาการทางดานการประเมินไดเสนอกรอบความคิดใหนักประเมินไดเลือกใชมีอยูหลาย
รูปแบบ รูปแบบการประเมินโดยทั่วไปนิยมแบงออกเปน 3 กลุม คือ
1. รูปแบบการประเมินที่เนนจุดมุงหมาย (Objective Based Model)
เปนรูปแบบที่เนนการตรวจสอบผลที่คาดหวังไดเกิดขึ้นหรือไม หรือประเมินโดย
ตรวจสอบผลที่ระบุไวในจุดมุงหมายเปนหลัก โดยดูวาผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุงหมายที่
กําหนดไวหรือไม ไดแก รูปแบบการประเมินของไทเลอร (Ralph W. Tyler) ครอนบาค (Cronbach)
เคิรกแพททริค (Kirkpatirck)
2. รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินคุณคา (Judgemental Evaluation Model)
เปนรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศสําหรับ
กําหนดและวินิจฉัยคุณคาและโครงการนั้น ไดแก รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake) สคริฟเวน
(Scriven) โพรวัส (Provus)
3. รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินใจ (Decision-Oriented Evaluation Model)
เปนรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล และขาวสารตาง ๆ
เพื่อชวยผูบริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกตางๆ ไดอยางถูกตอง ไดแก รูปแบบการประเมินของ
เวลซ (Welch) สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) อัลคิน (Alkin)

21
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยขอนําเสนอรูปแบบการประเมินที่มีอิทธิพลและไดรับความนิยมนํามาใช
กันมาก 4 รูปแบบ คือ รูปแบบการประเมินของไทเลอร (Tyler) รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake)
รูปแบบการประเมินประสิทธิผลการอบรมของเคิรกแพททริค(Kirkpatrick) และรูปแบบการประเมิน
ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) โดยผูวิจัยไดรวบรวมแนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินจาก
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2553) สมคิด พรมจุย (2552) สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2551ข) ศิริชัย กาญจนวาสี
(2550) รัตนะ บัวสนธ (2550) พิสณุ ฟองศรี (2550) และสุวิมล ติรกานันท (2543) สรุปไดดังนี้
รูปแบบการประเมินของไทเลอร (Tyler)
ไทเลอร (Tyler. 1969: 110-125) เปนผูนําที่สําคัญในการประเมินโครงการ ไดใหความหมาย
ของการประเมิน คือการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว โดย
มีความเชื่อวาจุดมุงหมายที่ตั้งไวอยางชัดเจน รัดกุมและจําเพาะเจาะจงแลว จะเปนแนวทางชวยใน
การประเมินไดเปนอยางดีในภายหลัง จากคําจํากัดความของการประเมินดังกลาวเห็นไดวา โครงการ
จะประสบความสําเร็จหรือไม ดูไดจากผลผลิตของโครงการวาตรงตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวตั้งแตแรก
หรือไม แนวคิดในลักษณะนี้เรียกวาแบบจําลองยึดความสําเร็จของจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal Attainment
Model)
ไทเลอร มีความเห็นวาจุดมุงหมายของการประเมินนั้น เพื่อตัดสินวาจุดมุงหมายเชิง
พฤติกรรมที่ตั้งไวนั้นประสบผลสําเร็จหรือไม สวนใดที่ประสบผลสําเร็จก็อาจเก็บไวใชไดตอไป แตสวนใด
ไม ประสบความสํ าเร็จก็ควรปรั บปรุ งแกไข ซึ่ง ไทเลอรไดเนนการประเมินผลทางการศึ กษาโดยได
จัดลําดับขั้นในการเรียนการสอนและการประเมินผลดังนี้
1. ตั้งจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมดวยขอความที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง โดยบงบอกถึง
พฤติกรรมที่ตองการวัดในภายหลังดวย
2. การกําหนดเนื้อหา หรือประสบการณทางการศึกษาที่ตองการใหบรรลุตามความมุง
หมายที่ตั้งไว
3. เลื อ กวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสมในการที่ จ ะทํ า ให เ นื้ อ หาที่ ว างไว ป ระสบ
ผลสําเร็จ โดยมีการระบุถึงเครื่องมือตางๆ ที่ใชในโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ โดยการตัดสินดวยการวัดผลทางการศึกษา หรือการทดสอบ
สัมฤทธิผลในการเรียน แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ และสรุปรวบรวมเพื่อนําไป
ปรับปรุง
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ดังนั้น เราจะเห็นไดวา ไทเลอร คิดวาการประเมินผลโครงการเปนสวนหนึ่งของการ
เรียนการสอน การประเมินนั้นอาศัยแบบทดสอบสัมฤทธิผลทางการศึกษา การวิเคราะหและการสังเกต
เปนพื้นฐานในการประเมินคุณคาของโครงการ
ในการประเมินโครงการนั้น ไทเลอร มีความเห็นวา ตองยึดความสําเร็จของคนสวนใหญ
เปน เกณฑใ นการตัด สิน ความสํา เร็จ ของกลุม การตีค วามจากคะแนนที่ไ ดจ ากการทดสอบเพื่อ
การประเมินผลนั้นอาศัยคะแนนรวมเปนหลัก และอาศัยการวัดพฤติกรรมกอนเรียนและหลังเรียน โดย
มีเกณฑกําหนดไวลวงหนาถึงระดับของความสําเร็จ ซึ่งการประเมินผลตามแนวคิดนี้เหมาะสําหรับการ
ประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) มากกวาการประเมินผลความกาวหนา
การนําแนวคิดของไทเลอรมาประยุกต ใชในการประเมินโครงการนั้น ถาผูประเมิน
ตองการประเมินโครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามแนวความคิดของไทเลอร สามารถดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. คนหาจุดมุงหมายที่แทจริงของโครงการที่จะทําการประเมินผลใหได ซึ่งจุดมุงหมาย
ของโครงการทางการศึกษาสวนใหญ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน
2. นําจุดมุงหมายของโครงการนั้นมาแยกยอยออกเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
3. จัดเนื้อหาในการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงคตาง ๆ
4. ทําการทดสอบผูเรียนกอนทําการเรียนการสอน ดวยแบบทดสอบที่มีคุณภาพการ
ทางการวัดผลที่เชื่อถือได
5. เลือกวิธีการสอนและอุปกรณการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคที่
กําหนดไว
6. เมื่อโครงการเสร็จสิ้นลงแลวจึงทําการทดสอบผูเรียนตามเนื้อหาที่ไดเรียนไปแลว
7. ประเมินประสิทธิภาพของโครงการดวยการเปรียบเทียบคะแนนกอนการเรียนและ
คะแนนที่ไดหลังจากการเรียนการสอนวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญหรือไม
8. นําผลการเปรียบเทียบมาคนหาจุดบกพรองในการเรียนการสอนวา อยูที่ใดบา ง
จดบันทึก เพื่อปรับปรุงแกไขตอไป
จากแนวคิดและรูปแบบการประเมินของไทเลอร จะเนนความชัดเจนของวัตถุประสงค
ซึ่งมีจุดเดน คือ มีความสะดวกและชัดเจนในการประเมิน แนวความคิดนี้ยังมีอิทธิพลมาจนถึงปจจุบัน
เพราะประเมินเปรียบเทียบกันได และงายตอการนําไปใชถาไดกําหนดวัตถุประสงคไวชัดเจน อยางไรก็
ตามถาวัตถุประสงคไมชัดเจนก็จะมีปญหาในการประเมิน หรือถาวัตถุประสงคชัดเจนแลวก็ยังประสบ
ปญหาเรื่องเกณฑที่ใชเปรียบเทียบวาเปนเกณฑมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับหรือไม เนื่องจากยังมี
ความเปนอัตนัยสูง รวมทั้งการประเมินยึดจุดมงหมายหรือวัตถุประสงคเปนหลัก จะทําใหละเลยสิ่งอื่น ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นได ทําใหสารสนเทศที่ไดจากการประเมินมีจํากัด สําหรับรูปแบบการประเมินแสดงดัง
ภาพประกอบ 3
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เปาหมาย
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ภาพประกอบ 3 รูปแบบการประเมินของไทเลอร
รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake’s Concepts and Model of Evaluation)
สเตค (Robert E. Stake. 1967: 523-540) ไดพัฒนารูปแบบการประเมินนี้ขึ้นโดยนํา
แนวคิดของครอนบาค และ สคริฟเวน มาสรางรูปแบบการประเมินที่มีระบบ (Systematic) ดึงเอาสิ่งที่
เปนนามธรรมออกมาใหอยูในลักษณะของรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ถือวาเปนรูปแบบหนึ่งที่นักประเมิน
นํามาประยุกตใชอยางกวางขวางในการประเมินโครงการ การประเมินในทัศนะของสเตค หมายถึง
กระบวนการที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการวิเคราะหขอมูลเพื่อ
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นําไปสูการตัดสินคุณคาของโครงการ ซึ่งเปนเรื่องของการบรรยายสิ่งที่ถูกประเมินโดยอาศัยผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูเชี่ยวชาญในการตัดสินคุณคา จุดมุงหมายของการประเมินมีอยู 2 ประการ คือ เพื่อตองการได
ขอมูลตางๆ ที่นํามาบรรยายเกี่ยวกับโครงการนั้น และเพื่อตองการไดขอมูลตางๆ ที่สามารถนํามาใชใน
การตัดสินคุณคาของโครงการ
สเตค ไดเสนอโครงสรางรูปแบบการประเมินใชชื่อวารูปแบบการประเมิน เคารทิแนนซ
(Contenance Model) ซึ่งตามโครงสรางของรูปแบบนี้ไดจําแนกขอมูลการประเมินออกเปน 2 สวน คือ
เมตริกบรรยาย (Description Matrix) และเมตริกตัดสินคุณคา (Judgement Matrix) และไดเสนอวา
กอนบรรยายหรือตัดสินคุณคาของโครงการใดๆ นักประเมินควรทําการวิเคราะหหลักการและเหตุผล
ของโครงการนั้นๆ ดวย การประเมินโครงการตามแนวคิดของสเตค ผูประเมินจะตองรวบรวมขอมูล
แทจริงใหได เนื่องจากแหลงขอมูลมีมากมาย และวิธีการเก็บขอมูลมีหลายวิธี ขอมูลที่ตองการคือ
ขอมูลที่นํามาใชเพื่อการอธิบาย และการตัดสินใจ ตามรูปแบบการประเมินนี้ไดจําแนกสิ่งที่จะตอง
พิจารณาในการประเมินออกเปน 3 สวนคือ
1. สิ่งนําหรือปจจัยเบื้องตน (Antecedents) หมายถึง สภาพเงื่อนไขที่มีอยูกอนแลว
หรือปจจัยตางๆ ในการดําเนินโครงการ
2. การปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง กิจกรรมดําเนินการ กิจกรรมที่ปฏิบัติ เชน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับครูและนักเรียน พฤติกรรมระหวางบุคคล ปฏิสัมพันธระหวาง
ครูและนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน เปนตน
3. ผลลัพธหรือผลการดําเนินงาน (Outcomes) หมายถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ในการเก็บขอมูล ผูประเมินจะตองบันทึกขอมูลทั้งสามชนิดนี้ แบงออกเปน 4 ประเภท
คือ
1. ความคาดหวังหรือแผนงาน (Intents) หมายถึง สิ่งที่คาดหวังไว จําแนกเปนความ
คาดหวังเกี่ยวกับปจจัยเบื้องตน การปฏิบัติ และผลการดําเนินงานโครงการ
2. สิ่ง ที่เ กิดขึ้น จริง (Observations) หมายถึง สภาพที่เ กิด ขึ้น จริง ซึ่ง จํา แนกเปน
สภาพการณที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับปจจัยเบื้องตน การปฏิบัติ และผลการดําเนินงานโครงการ
3. มาตรฐาน (Standards) หมายถึง แนวทางการดําเนินงาน คุณลักษณะที่ควรจะมี
หรือควรจะไดรับเกี่ยวกับปจจัยเบื้องตน การปฏิบัติ และผลการดําเนินงานโครงการ
4. การตัดสินใจ (Judgements) หมายถึง การพิจารณาผลการตัดสินใจ เปนการ
พิจารณาสรุปเกี่ยวกับปจจัยเบื้องตน การปฏิบัติ และผลการดําเนินงานโครงการ
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ในการประเมิน ผูประเมินตองพิจารณาขอมูลเพื่อการบรรยายและตองมีการศึกษา
ความสอดคลองระหวางความคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และความสัมพันธระหวางปจจัยเบื้องตน
การปฏิบัติ และผลลัพธ เมื่อไดผลอยางไรแลวจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว และมาตรฐานที่
คาดวาจะเกิดขึ้นแลวตัดสินใจ รูปแบบการประเมินของสเตค แสดงไดดังแผนภาพ

หลักการและ
เหตุผล
(Rational)

ความคาดหวัง

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง

(Intents)

(Observations)

มาตรฐาน

(Standards) (Judgements)

1

4

สิ่งนําหรือปจจัย
เบื้องตน
(Antecedents)

2

5

การปฏิบัติ
(Transactions)

3

6

ผลลัพธ
(Outcomes)

เมตริกบรรยาย
(Description Matrix)

= ความสอดคลอง

การตัดสิน

เมตริกตัดสินคุณคา
(Judgement Matrix)
= ความสัมพันธ

ภาพประกอบ 4 รูปแบบการประเมินของสเตค
วิธีการประเมินตามแบบจําลองเคานทิแนนซของสเตค
สเตค เสนอวิธีการประเมินในรูปเมตริก (Matrix) สองประเภทคือ เมตริกบรรยาย
(Description Matrix) และเมตริกตัดสินคุณคา (Judgment Matrix)
ในเมตริกการบรรยายจะพิจารณาเปน 2 แนวทาง คือ การพิจารณาความสอดคลอง
(Congruence) ระหวางความคาดหวังหรือแผนงานกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในดานสิ่งนํา ดานการปฏิบัติ
ดานผลที่ตามมา ซึ่งเปนความสอดคลองในแนวนอน ผูประเมินตองบันทึกความสอดคลองและไม
สอดคลองในแตละแถว ซึ่งความสอดคลองนี้เปนเพียงตัวชี้วาความคาดหวังไดเกิดขึ้นจริงแตไมใชสิ่งที่
บงชี้วาผลลัพธเชื่อถือไดหรือไม
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สิ่งที่ตองพิจารณาอีกอยางหนึ่งก็คือ ความสัมพันธ (Contingency) ในดานสิ่งนํา ดาน
การปฏิบัติ และดานผลลัพธของโครงการ ซึ่งเปนความสัมพันธในแนวตั้ง โดยพิจารณาความสัมพันธ
เชิงตรรกะ (Logical Contingency) ของความความคาดหวังของโครงการ หมายถึง สภาพความ
สมเหตุสมผลหรือความเปนไปไดของแผนงานหรือความคาดหวัง และพิจารณาความสัมพันธเชิง
ประจักษ (Empirical Contingency) ของสิ่งที่เกิดขึ้นจริง หมายถึง สภาพที่เกิดขึ้นจริงของโครงการ
เมื่อพิจารณาทั้งในแนวตั้งและในแนวนอนแลวพบวา มีความสัมพันธและสอดคลอง
กัน แสดงวาโครงการนั้นเปนโครงการที่บรรลุตามที่คาดหวังเอาไว
เมตริกบรรยาย
ดานสิ่งนํา

สิ่งที่คาดหวัง

ความสอดคลอง

ความสัมพันธเชิงเหตุผล

ดานการปฏิบัติ

สิ่งที่คาดหวัง

ความสัมพันธเชิงประจักษ
ความสอดคลอง

ความสัมพันธเชิงเหตุผล
ดานผลลัพธ

สิ่งที่คาดหวัง

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ความสัมพันธเชิงประจักษ

ความสอดคลอง

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง

ภาพประกอบ 5 แผนภาพแสดงการพิจารณาความสัมพันธและความสอดคลอง
ในเมตริกการตัดสินคุณคา เปนสวนที่ตัดสินวา โครงการประสบความสําเร็จหรือไม
เพียงใด ประกอบดวย มาตรฐานการตัดสิน 3 ประการ คือ ดานสิ่งนําหรือปจจัยเบื้องตน ดานการปฏิบัติ
และดานผลลัพธหรือผลที่ตามมา นักประเมินตองหามาตรฐานในแตละสวนแลวตัดสินคุณคาโดย
เปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง การเปรียบเทียบภาคบรรยายกับภาคตัดสินคุณคาทําไดโดยอาศัย
เกณฑ 2 อยาง คือ
1. เกณฑสัมบูรณ (Absolute Criteria) หมายถึง ตัวเลขที่กําหนดการผานเกณฑการ
ประเมินของโครงการซึ่งอยูในรูปรอยละของสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในดานสิ่งนําที่ควรจะมี การปฏิบัติที่ควรจะ
ทํา และผลที่ตามมาที่ควรจะเปน กําหนดขึ้นโดยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งพิจารณาจากวัตถุประสงคของโครงการ
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2. เกณฑสัมพัทธ (Relative Criteria) คือเกณฑที่กําหนดผานเกณฑการประเมิน โดย
นําโครงการที่ประเมินไปเปรียบเทียบกับโครงการที่ประสบความสําเร็จแลว
ถาผูประเมินไมสามารถหามาตรฐานที่จะนํามาเปรียบเทียบได ก็ตองพยายามหา
โครงการอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกันมาเปรียบเทียบเพื่อชวยในการตัดสินใจ แบบจําลองที่มุงเนน
ความสอดคลองและความสมเหตุสมผลของเมตริกบรรยาย และเมตริกตัดสินคุณคาสําหรับความ
สอดคลองกันมี 2 คุณลักษณะ คือ
1. Contingence เปนความสอดคลองเชิงเหตุผล (Logical) จะพิจารณาความสัมพันธใน
แนวตั้งตาม Model ของ สเตค
2. Congruence เปนความสอดคลองที่ปรากฏขึ้นจริง หรือเปนความสอดคลองในเชิง
ประจักษ(empirical) พิจารณาความสัมพันธในแนวนอนตามแบบจําลองของสเตค ขอดีสําหรับรูปแบบ
การประเมินของ สเตค คือ เสนอวิธีการประเมินเปนระบบเพื่อจัดเตรียมขอมูลเชิงบรรยาย และตัดสิน
คุณคา มีมาตรฐานในการประเมินปรากฏชัดเจน แตมีขอจํากัด คือ ในรูปแบบบางสวนที่มีความคาบ
เกี่ยวกัน และความแตกตางระหวางสวนไมชัดเจนซึ่งอาจจะทําใหเกิดความขัดแยงภายในโครงการได
รูปแบบการประเมินของ เคิรกแพททริค (Kirkpatrick)
เคิรกแพททริค (Kirkpatrick. 1998: 19-66) ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม
และการประเมินผลการฝกอบรมวา การฝกอบรมเปนการชวยเหลือบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ ในการฝกอบรมใดๆ ควรจะจัดใหมีการประเมินผลการฝกอบรม ซึ่งถือเปนสิ่งจําเปน
ที่จะชวยใหรูวาการจัดโปรแกรมการฝกอบรมมีประสิทธิผลเพียงใด
การฝกอบรมเปนกิจกรรมปกติที่เกิดขึ้นในทุกโครงการ เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนา
บุคลากรในหนวยงาน โดยมุงหวังใหผูผานการอบรมไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เคิรกแพททริค เห็นวาการประเมินผลการอบรมจะทําใหไดความรูอยางนอย 3 ประการ
คือ
1. การฝกอบรมนั้นไดใหอะไรบาง หรือเกิดประโยชนตอหนวยงานในลักษณะใดบาง
2. ควรยุตโิ ครงการชัว่ คราวกอน หรือควรดําเนินการตอไปเรื่อยๆ
3. ควรปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมในสวนใดบาง อยางไร
ในการประเมินผลโครงการฝกอบรม เคิรกแพททริค กําหนดใหมีการประเมินประสิทธิผล
ของการฝกอบรม 4 ลักษณะ คือ
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1. การประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) เปนการประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง
ของผูเขารับการอบรมโครงการวามีความรูสึกอยางไรเกี่ยวกับโครงการ เชน หลักสูตร เนื้อหาสาระตรง
กับความตองการหรือไม ความคิดเห็นตอเอกสาร สถานที่ โสตทัศนูปกรณ ระยะเวลาการอบรมวามี
ความเหมาะสมเพียงใด ไดรับความรูทักษะในระดับใด มีความคาดหวังอยางไรตอการนําความรูและ
ทักษะที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน
2. การประเมินการเรียนรู (Learning Evaluation) เปนการประเมินผลการเรียนรูที่
เกิดขึ้นของผูเขารับการอบรม เชน การเพิ่มขึ้นของการเรียนรูกอน-หลังการฝกอบรม เกี่ยวกับความรู
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude)
3. การประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) เปนการประเมินการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเมื่อกลับไปปฏิบัติงาน เชน การประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกอนและหลังการฝกอบรม
วาเปนไปในทิศทางที่พึงประสงคหรือไม มีการนําความรูและทักษะที่ไดไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ไดมากนอยเพียงใด เปนตน และการที่ผูเขารับการอบรมจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานไดนั้น มี
เงื่อนไข 5 ประการคือ
3.1 ผูเขารับการอบรมตองปรับปรุงตนเอง
3.2 ผูเขารับการอบรมตองรูจักจุดออนของตนเอง
3.3 ตองทํางานในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลง
3.4 ตองมีผูชํานาญที่นาสนใจใหความชวยเหลือ
3.5 ตองมีโอกาสที่จะทําตามความคิดที่เกิดขึ้นใหม
4. การประเมินผลลัพธที่เกิดตอองคกร (result) เปนการประเมินผลลัพธหรือผลกระทบ
ที่เกิดตอองคกรซึ่งเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม เชน ลดปจจัยเสี่ยง
การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงาน/องคการ การลดลงของตนทุน การเพิ่มกําไร
ประโยชนตอผูรวมงานหรือผูเกี่ยวของ หนวยงาน หรือองคการ เปนตน
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โดยเคิรกแพททริค ไดนําเสนอความสัมพันธของสิ่งที่ประเมินเปนแผนภูมดิ ังนี้

ประเมินปฏิกิรยิ า
ประเมินผลลัพธ

โครงการการฝกอบรม

ประเมินการเรียนรู

ประเมินพฤติกรรม
ภาพประกอบ 6 รูปแบบการประเมินของเคิรกแพททริค
รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟมบีม (Daneil L. Stufflebeam)
แดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม และคณะ (Daneil L. Stufflebeam; et al. 1971: 41) ได
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบประเมิน เรียกวา รูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) เปนการ
ประเมินที่เปนกระบวนการตอเนื่อง โดยมีจุดเนนที่สําคัญคือ ใชควบคูกับการบริหารโครงการ เพื่อหา
ขอมูลประกอบการตัดสินใจอยางตอเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงคการประเมิน คือ การใหสารสนเทศ
เพื่อการตัดสิน ใจ คํา วา CIPP เปน คํา ยอ มาจากคํา วา Context, Input, Process และ Product
สตัฟเฟลบีม ไดใหความหมายวา การประเมินเปนกระบวนการของการบรรยาย การเก็บขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลขาวสาร เพื่อนําขอมูลไปใชในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม
แนวคิดของสตัฟเฟลบีม มีลักษณะที่จะแบงแยกบทบาทของการทํางานระหวางฝาย
ประเมินกับฝายบริหารออกจากกันอยางเดนชัด กลาวคือฝายประเมินมีหนาที่ระบุ จัดหา และนําเสนอ
สารสนเทศใหกับฝายบริหาร สวนฝายบริหารมีหนาที่เรียกหา และนําผลการประเมินที่ไดไปใชประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของตามควรแกกรณี
รูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) ไดแบงการประเมินออกเปน 4 ดานคือ
การประเมินสภาพแวดลอม (Context Evaluation) การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation)
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) แนว
ทางการประเมินในดานตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1. การประเมินสภาพแวดลอม (Context Evaluation : C)
จะชวยใหการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนในการกําหนดวัตถุประสงค โดยเนนใน
ดานความสัมพันธที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม ความตองการและความจําเปน กระแสทิศทางของสังคม
และการเมือง สภาพเศรษฐกิจและปญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายของหนวยงานระดับบนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ชวยวินิจฉัยปญหาเพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานที่จะเปนประโยชนตอการตัดสินใจ การ
บรรยายและการวิเคราะหสภาพแวดลอม ยังชวยใหทราบถึงตัวแปรที่เกี่ยวของและมีความสําคัญ
สําหรับการบรรลุเปาหมาย ทําใหไดมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค โดยอาศัยการวินิจฉัยและการ
จัดเรียงลําดับปญหาใหสอดคลองกับความตองการ
วิธีการประเมินสภาพแวดลอมมี 2 วิธี
1.1 Cogtingency Mode เปนการประเมินสภาพแวดลอมเพื่อหาโอกาสและแรงผลักดัน
จากภายนอกระบบ เพื่อใหไดขอมูลมาใชพัฒนาสงเสริมโครงการใหดีขึ้น โดยใชการสํารวจปญหาภายใน
ขอบเขตที่กําหนดอยางกวาง ๆ จะทําใหคาดการณเกี่ยวกับอนาคตซึ่งมีประโยชนในการวางแผนโครงการ
ตอไป คําถามที่ใชในการประเมินคือ คําถาม “ถา…แลว” เปนการตรวจสอบความถูกตองของวัตถุประสงค
1.2 Congruence Mode เปนการประเมินโดยการเปรียบเทียบระหวางการปฏิบัติ
จริงกับวัตถุประสงคที่วางไว ทําใหทราบวาวัตถุประสงคใดบางที่ไมสามารถบรรลุเปาหมายได เปนไป
เพื่อการปรับปรุง
2. การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation : I)
เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และ
ความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินโครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ
เวลา รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน เปนตน
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P)
เปนการประเมินระหวางการดําเนินโครงการ เพื่อหาขอบกพรองของการดําเนิน
โครงการ ที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใชในโครงการ ภาวะผูนํา การมีสวนรวมของ
ประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการนี้จะเปน
ประโยชนอยางมากตอการคนหาจุดเดน หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดดอย(Weakness) ของนโยบาย/
แผนงาน/โครงการ ซึ่งมักไมสามารถศึกษาไดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแลว
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การประเมินกระบวนการมีบทบาทสําคัญในเรื่องการใหขอมูลยอนกลับเปนระยะ
เพื่อตรวจสอบการดําเนินโครงการโดยทั่วไป การประเมินกระบวนการมีจุดมุงหมาย คือ
3.1 เพื่อการหาขอบกพรองของโครงการ ในระหว างที่มี การปฏิบัติการ หรือการ
ดําเนินการตามแผนนั้น
3.2 เพื่อหาขอมูลตาง ๆ ที่จะนํามาใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการ
3.3 เพื่อการเก็บขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการดําเนินงานของโครงการ
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)
เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือ
ความตองการ/เปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยน
โครงการ และการประเมินผลเรื่องผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ (Outcomes) ของนโยบาย/แผนงาน/
โครงการ โดยอาศัยขอมูลจากการประเมินสภาวะแวดลอม ปจจัยเบื้องตน และกระบวนการรวมดวย
จะเห็นไดวา การประเมินแบบ CIPP เปนการประเมินที่ครอบคลุมองคประกอบของ
ระบบทั้งหมด ซึ่งผูประเมินจะตองกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 4 ดาน กําหนด
ประเด็นของตัวแปรหรือตัวชี้วัด กําหนดแหลงขอมูล ผูใหขอมูล กําหนดเครื่องมือการประเมิน วิธีการที่
ใชในการรวบรวมขอมูล กําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูล และเกณฑการประเมินที่ชัดเจน
เมื่อพิจารณาถึงชวงเวลาของการประเมินผลโครงการ เพื่อจําแนกประเภทของการ
ประเมินผลโครงการโดยละเอียดแลว เราสามารถจําแนกไดวาการประเมินผลโครงการ มี 4 ระยะ
ดังตอไปนี้
1. การประเมินผลโครงการกอนการดําเนินงาน (Pre-evaluation) เปนการประเมิน
ความจําเปนและความเปนไปไดในการกําหนดใหมีโครงการหรือแผนงานนั้นๆ หรือไมบางครั้ง เรียกการ
ประเมินผลประเภทนี้วา การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) หรือ การประเมินความตองการ
จําเปน (Need Assessment)
2. การประเมินผลโครงการขณะดําเนินโครงการ (On-going Evaluation) เปนการ
ประเมินผลโครงการเพื่อติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน (Monitoring) และการใชทรัพยากร
ตาง ๆ
3. การประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน (Post-evaluation) เปนการ
ประเมินวาผลของการดําเนินงานนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการที่วางไวหรือไม
4. การประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการ (Impact Evaluation) เปนการ
ประเมินผลโครงการ ภายหลังจากการสิ้นสุดการดําเนินโครงการหรือแผนงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะไดรับอิทธิพลจากการมีโครงการหรือปจจัยอื่น ๆ
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นอกจากนี้ สตัฟเฟลบีมไดนําเสนอประเภทของการตัดสินใจที่สอดคลองกับประเด็น
ที่ประเมิน ดังนี้
1. การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) เปนการตัดสินใจที่ใชขอมูล
จากการประเมินสภาพแวดลอมที่ไดนําไปใชในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ใหสอดคลองกับ
แผนการดําเนินงาน
2. การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสรางของโครงการ (Structuring Decisions) เปน
การตัดสินใจที่ใชขอมูลจากปจจัยนําเขาที่ไดไปใชในการกําหนดโครงสรางของแผนงาน และขั้นตอน
ของการดําเนินการของโครงการ
3. การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decisions) เปนการ
ตัดสินใจที่ใชขอมูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตาม
แผน และปรับปรุงแกไขการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
4. การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เปนการตัดสินใจที่ใช
ขอมูลจากการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาการยุติ ลมเลิก หรือปรับขยายโครงการที่จะนําไปใช
ในโอกาสตอไป
จากขอมูลเกี่ยวกับประเด็นการประเมินแบบ CIPP ทั้ง 4 ประการและประเภทของ
การตัดสินใจดังกลาวขางตน พอจะสรุปความสัมพันธระหวางประเภทของการประเมินกับการตัดสินใจ
ดังภาพประกอบ 7
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ประเภทการประเมิน

ประเภทการตัดสินใจ

การประเมินสภาพแวดลอม
(Context Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน
(Planning Decisions)

การประเมินปจจัยเบื้องตน
(Input Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสราง
(Structuring Decisions)

การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ
(Implementating Decisions)

การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ
(Recycling Decisions)

ภาพประกอบ 7 ความสัมพันธของการตัดสินใจและประเภทของการประเมินแบบ CIPP Model
ลักษณะของการประเมินตามแผนภาพขางตน จะเห็นไดชัดเจนวาการประเมินแบบ
ซิปปไดเนนการตัดสินใจควบคูไปกับกิจกรรมการประเมินในทุกขั้นตอน กลาวคือ ในขั้นตอนของการ
ประเมินสภาพแวดลอม (Context Evaluation) และการประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation)
เปนการประเมินเพื่อหาขอมูลประกอบการตัดสินใจกอนนําโครงการไปปฏิบัติ การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation) เปนการหาขอมูลประกอบการตัดสินใจในขณะที่กําลังดําเนินการโครงการ
สวนการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เปนการหาขอมูลเพื่อการตัดสินใจเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ซึ่งโดยนัยดังกลาวนี้ แบบจําลองซิปปจะมีคุณคามากยิ่งขึ้นก็โดยเงื่อนไขของการใชแบบจําลองควบคู
ไปกับการบริหารงานในลักษณะของ “แบบจําลองเพื่อการบริหารงาน” นั่นคือควรใชแบบจําลองนี้
ควบคูกับโครงการที่กําลังเริ่มตนหรือกําลังดําเนินการอยู อีกทั้งทีมงานประเมินก็ควรประกอบดวยนัก
ประเมินผลภายใน (Internal Evaluation) ดวย
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การประเมินทั้ง 4 แบบนั้น เปนการประเมินที่มีระบบ โดยไมไดเนนที่จะจับผิด แตเนน
ที่การใหสารสนเทศในการตัดสินใจ ความสัมพันธของการประเมินทั้ง 4 แบบ กับการตัดสินใจ (อิ้น ขําทวี.
2551: ออนไลน) ดังตาราง 1
ตาราง 1 ความสัมพันธของการประเมินทั้ง 4 แบบ กับการตัดสินใจ

ประเภท
การตัดสินใจเชิง
พัฒนา
(formative
orientation)
ความรับผิดชอบ
ตอตําแหนงหนาที่
(summative
orientation)

การประเมินบริบท
(Context)
ใหขอมูลทางเลือก
ของวัตถุประสงคและ
สิ่งที่ควรใหความ
สนใจเปนพิเศษ
บันทึกวัตถุประสงคที่
แสดงถึงความ
ตองการจําเปน
โอกาส และปญหา
ตาง ๆ

รูปแบบของการประเมิน
การประเมินปจจัย
การประเมิน
เบื้องตน
กระบวนการ
(Input)
(Process)
ใหขอมูลทางเลือก
ใหขอมูลสําหรับการ
ของวิธีการดําเนินงาน ปรับปรุงการดําเนิน
และทรัพยากรที่ตอง งาน
ใชในการดําเนินงาน
บันทึกวิธีการและ
บันทึกกระบวนการที่
รูปแบบดําเนินงาน
ปฏิบัติจริง
พรอมทั้งเหตุผลใน
การเลือกรูปแบบนั้นๆ

การประเมินผลผลิต
(Product)
ใหขอมูลสําหรับการยุติ
โครงการ,การดําเนิน
โครงการตอไป,การ
แกไข/ปรับปรุงโครงการ
บันทึกความสําเร็จและ
การตัดสินใจวาควร
นํามาใชใหมหรือควร
ยุติโครงการ

โดยรูปแบบการประเมินทั้ง 4 แบบ จําแนกตามวัตถุประสงค วิธีการ และความ สัมพันธ
ระหวางการตัดสินใจกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง ดังตาราง 2
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ตาราง 2 รูปแบบการประเมินแบบซิปป จําแนกตามวัตถุประสงค วิธีการและความสัมพันธกับ
การตัดสินใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
การประเมินบริบท
(Context)

วัตถุประสงค

การประเมินปจจัย
เบื้องตน
(Input)
1) เพื่ออธิบายถึงบริบท เพื่อใหรายละเอียด
ที่เกี่ยวของของสิ่งที่
และการประเมิน
ประเมิน
ความสามารถของ
ระบบ, การหา
2) เพื่อระบุถึงกลุม
ประชากรเปาหมายและ ยุทธศาสตรทางเลือก
ในการดําเนินการ,
ความตองการจําเปน
การออกแบบ
ของกลุมประชากร
เกี่ยวกับขั้นตอนใน
3) เพื่อระบุโอกาสที่
สามารถเปนไปไดของ การนํายุทธศาสตรไป
ใช,การกําหนด
ความตองการจําเปน
4) เพื่อวินิจฉัยปญหา งบประมาณ และการ
ภายใตความตองการ กําหนดแผนงาน
จําเปน
5) เพื่อตัดสินคุณคาวา
การตั้งวัตถุประสงคนั้น
เพียงพอที่จะตอบสนอง
ความตองการจําเปน
หรือไม

การประเมิน
กระบวนการ
(Process)
1) เพื่อระบุหรือ
ทํานายสิ่งที่บกพรอง
ในการดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่
ออกแบบไว
2) เพื่อรวบรวม
สารสนเทศสําหรับ
การตัดสินใจวางแผน
งาน
3) เพื่อตัดสิน
เหตุการณและ
กิจกรรมตางๆที่
เกิดขึ้นในแตละ
ขั้นตอน

การประเมินผลผลิต
(Product)
1) เพื่อรวบรวม
รายละเอียดและตัดสิน
เพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางผลลัพธและ
วัตถุประสงคของ
โครงการ
2) เพื่อใหไดขอมูล
เกี่ยวกับบริบท ปจจัย
และกระบวนการ
3) เพื่อแปลความหมาย
ในแงของความคุมคา
และความมีคุณคา
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ตาราง 2 (ตอ)
การประเมินบริบท
(Context)

การประเมินปจจัย
(Input)

วิธีการ

โดยการใชวิธีการ
ตางๆ เชน การ
วิเคราะหระบบ การ
สํารวจ การทบทวน
เอกสาร การฟง การ
สัมภาษณ การใช
แบบสอบวินิจฉัย
และการใชเทคนิค
เดลฟาย

การตรวจสอบสิ่งที่มี
อยู ทั้งในดาน
กําลังคน และวัสดุ
อุปกรณ ยุทธศาสตร
ในการบริหารจัดการ
เพื่อออกแบบขั้นตอน
ตางๆใหเหมาะสมกับ
ทรัพยากรที่มีอยู โดย
วิธีการตางๆ เชน การ
วิจัยเอกสาร การ
เยี่ยมชมโครงการ
ตัวอยางและการ
ทดลองนํารอง

ความสัมพันธ
ระหวางการ
ตัดสินใจและ
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง

เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับ
สภาพสภาวะเพื่อ
นําไปสูการกําหนด
วัตถุประสงคของ
โครงการ จากความ
เปนไปไดและความ
ตองการ โดย
วัตถุประสงค มีความ
เกี่ยวของกับการ
แกไขปญหา

เพื่อเลือกแหลง
ทรัพยากร,ยุทธวิธีใน
การแกปญหาและ
รูปแบบ กระบวนการ
ในการดําเนิน
โครงการ

การประเมิน
กระบวนการ
(Process)
โดยการกํากับและ
ติดตามกิจกรรม
ตางๆ ที่อาจเกิด
อุปสรรค โดยไดรับ
ขอมูลเฉพาะสําหรับ
การตัดสินใจโดยการ
อธิบายถึงกระบวน
การตางๆที่เกิดขึ้น
จริง และมี
ปฏิสัมพันธอยาง
ตอเนื่องและการ
สังเกตกิจกรรมตางๆ
ของผูรับผิดชอบ
โครงการ
เพื่อตัดสินใจวานํา
แผนงานไปใช มีการ
ปรับปรุงรูปแบบและ
กระบวนการอยางไร
โดยเปนการควบคุม
กระบวนการใหมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ใหสารสนเทศ
เกี่ยวกับกระบวนการ
ที่ปฏิบัติจริงสําหรับ
ใชในการตัดสิน
ผลลัพธของโครงการ

การประเมินผลผลิต
(Product)
โดยการใชนิยามเชิง
ปฏิบัติการและเกณฑ
ในการวัดผลลัพธและ
โดยการรวบรวมการ
ตัดสินคุณคาของ
ผลลัพธจากผูมีสวนได
สวนเสียและโดยใชการ
วิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพและเชิง
ปริมาณ

เพื่อตัดสินใจวาจะ
ดําเนินการตอ แกไข
ปรับปรุง หรือลมเลิก
โครงการ และพิจารณา
วาโครงการนั้นมี
ประสิทธิภาพหรือไม
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รูปแบบการประเมินแบบซิปปที่ปรับปรุงใหมในป 2003 มีวิธีการและเทคนิคหลากหลาย
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมิน ซึ่งสตัฟเฟลบีม ไดนําเสนอไวในการประชุม Oregon
Program Evaluation Network (OPEN) เมื่อป 2003 ไดทําเปนแบบตรวจรายการ (checklist) เพื่อเปน
แนวทางในการนําไปใช โดยในโมเดล CIPP นี้มี 7 องคประกอบ โดยแบงการประเมินผลผลิต ออกเปน
4 สวนคือ การประเมินผลกระทบ(Impact) การประเมินประสิทธิภาพ(Effectiveness) การประเมิน
ความยั่งยืน (Sustainability) และการประเมินความสามารถในการขยายผล (Transportability) เพื่อให
โมเดลมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
โดยในแตละองคประกอบ มีรายละเอียดดังนี้ (Stufflebeam. 2003)
1. การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เปนการตอบคําถามวาการดําเนิน
โครงการเกิดผลประโยชนหรือไม
2. การประเมินประสิทธิภาพ (Effectiveness Evaluation) เปนการประเมินคุณภาพ
และความสําคัญของผลลัพธของโครงการ โดยเปนการตอบคําถามวาโครงการมีคุณภาพตามความ
ตองการจําเปนของกลุมเปาหมายหรือไม
3. การประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) เปนการตอบคําถามวาโครงการ
ทําใหเกิดประโยชนที่ยั่งยืนหรือไม
4. เปนการประเมินความสามารถในการขยายผล (Transportability Evaluation)
เปนการตอบคําถามวากระบวนการของโครงการสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณอื่น ๆ อยาง
เกิดประสิทธิภาพหรือไม (รายงานการประเมินโครงการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น... 2552:
ออนไลน)
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ตาราง 3 วิธีการที่ใชในการเก็บขอมูลการประเมินตามรูปแบบการประเมินแบบซิปปที่ปรับปรุงใหม
ป 2003 (Stufflebeam. 2003: 16)

วิธีการ
-

การสํารวจ
การทบทวนงานวิจัย
การทบทวนเอกสาร
การเยี่ยมชมโครงการอื่น
การมีทีมสนับสนุน
การใชเทคนิคเดลฟาย
การใชฐานขอมูลโครงการ
การสังเกตในสนาม
การศึกษารายกรณี
การศึกษาเปรียบเทียบ/
การศึกษาเชิงทดลอง
การสัมภาษณผูมีสวนได
สวนเสีย
การระดมความคิด
การฟง
การวิเคราะหคาใชจาย
การวิเคราะหขอมูลใน
ระดับที่ 2
การประเมินไมอางอิง
วัตถุประสงค
การบันทึกภาพถาย
การรายงานและการ
ประชุม
การสังเคราะห/จัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณ

บริบท

ปจจัย
นําเขา

กระบวน
การ

ประสิทธิผล

ผลกระทบ

ความ
ยั่งยืน

9
9
9
9
-

9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
-

9
9
9
9
9
9
-

9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9

ความสามารถ
ในการขยาย
ผล
9
-

9

-

9

9

9

9

9

9
9
9

9
9
9
-

9

9

9
-

-

9
9
9
9

9
9
-

9
-

-

-

9

9

9

9

9

9
9

9

9
9

9
9

9
9

9
9

9
9

9

9

9

9

9

9

9

1.6 ขั้นตอนการประเมิน
ในการประเมิน ขั้นตอนของการประเมินโดยละเอียดจะขึ้นอยูกับสิ่งที่จะประเมิน แต
โดยทั่วไปสามารถแบงคราว ๆ ดังแสดงในแผนภูมิดังนี้ (สุวิมล ติรกานันท. 2543: 14)
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ศึกษาความตองการของผูใช
ผลการประเมิน

ศึกษารายละเอียดของสิ่งทีถ่ ูกประเมิน
(การวิเคราะหโครงการ)

กําหนดประเด็นในการประเมิน
กําหนดตัวชีว้ ดั
พัฒนาตัวชีว้ ัด
1. กําหนดแหลงขอมูล
2. กําหนดเครื่องมือ
3. กําหนดเกณฑหรือมาตรฐานตัวชี้วัด

ออกแบบการประเมิน
1. ออกแบบการสุมตัวอยาง
2. ออกแบบการวิเคราะหขอมูล
3. ออกแบบการเสนอรายงานการประเมิน

เก็บรวบรวมขอมูล
1. สรางเครื่องมือ
2. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3. เก็บขอมูล

วิเคราะหขอมูล
แปลผลและสรุปผล
เขียนรายงาน
ภาพประกอบ 8 ขั้นตอนการประเมินโครงการ
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม
การฝกอบรมบุคลากรเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งของการพัฒนาองคการและบุคลากร จึงมีความ
สําคัญอยางยิ่งตอความอยูรอดและความสําเร็จขององคการ เพราะความสําเร็จในการดําเนินงานของ
องคการนั้น ขึ้นอยูกับ “คน” หรือบุคลากรผูผลักดันใหแผนการทั้งหลายกลายเปนจริง หากองคการใดมี
บุคลากรซึ่งเพียบพรอมไปดวยความรู ทักษะ และความสามารถที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงานตางๆ
แลว การดําเนินงานก็จะเปนไปอยางคอนขางราบรื่น ในทางตรงกันขาม การดําเนินงานขององคการจะ
ประสบอุปสรรคตางๆ หากบุคลากรเหลานั้นขาดความพรอมในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การฝกอบรม
บุคลากรจึงมีบทบาทสําคัญประการหนึ่ง ในการเพิ่มพูน ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงความรู ทักษะ
และความสามารถของบุคลากร เพื่อใหสามารถตอบสนองเปาหมายและนโยบายการดําเนินงานของ
องคการได (ชูชัย สมิทธิไกร. 2544)
2.1 ความหมายของการฝกอบรม
วิจิตร อาวะกุล (2540: 49) กลาววา การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการขององคการ
ในอันที่จะพัฒนาบุคคล เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางมีระบบระเบียบแบบแผน เพื่อใหบุคคลมี
ความรู ความเขาใจ มีทัศนคติ ทักษะ ความชํานาญ ประสบการณที่เหมาะสม หรือเขากับงานไดเปน
อยางดี เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางถาวร และมีมาตรฐาน เปนการดําเนินการที่ตอเนื่อง เปนภาระที่ไมมี
ที่สิ้นสุด เพื่อแกปญหาขององคการในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม
พยอม วงศสารศรี (2541: 158) กลาววา การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการซึ่งบุคคลได
เรียนเกี่ยวกับความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งจะชวยใหตนสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนองคประกอบ
ขององคการใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2542: 137) กลาววา การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการที่ทํา
ใหผูเขารับการอบรมเกิดการเรียนรูในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อเพิ่มพูนหรือพัฒนาสมรรถภาพในดาน
ตาง ๆ ตลอดจนการปรับปรุงพฤติกรรม อันจะนํามาซึ่งการแสดงออกที่สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว
จงกลนี ชุติมาเทวินทร (2544: 1) กลาววา การฝกอบรม หมายถึง การจัดกระบวนการ
เรียนรู เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเปนการเพิ่มความสามารถในการทํางานของคน ทั้งในเรื่องของ
ความรู ทักษะ ทัศนคติ ความชํานาญในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความรับผิดชอบตางๆ ที่บุคคลพึงมีตอ
หนวยงานและสิ่งอื่นๆ ที่แวดลอมเกี่ยวของกับตัวผูปฏิบัติงาน
เพ็ญจันทร สังขแกว (2544: 8) กลาววา การฝกอบรม หมายถึง ยุทธวิธี หรือเครื่องมือ
ที่องคกรนํามาใชพัฒนาบุคลากร ใหปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด โดยจัดกิจกรรม
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้ง 3 ดาน คือ ความรู ทักษะ และเจตคติ อยางเปนระบบ

41
สมคิด บางโม (2549: 14) กลาววา การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานเฉพาะดานของบุคคลโดยมุงเพิ่มพูนความรู (knowledge) ทักษะ (skill) และทัศนคติ
(attitude) อันจะนําไปสูการยกมาตรฐานการทํางานใหสูงขึ้น ทําใหบุคคลมีความเจริญกาวหนาใน
หนาที่การงาน และองคการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
จากความหมายขางตนสรุปไดวา การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการที่ถูกจัดขึ้น
อยางเปนระบบเพื่อชวยใหบุคลากรเกิดการเรียนรู และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางานโดยมุง
เพิ่มพูนความรู (knowledge) ทักษะ (skill) และทัศนคติ (attitude) อันจะนําไปสูการยกมาตรฐาน
การทํางานใหสูงขึ้น ทําใหบุคคลมีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน และองคการบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว
2.2

ความสําคัญและความจําเปนของการฝกอบรม
สมคิด บางโม (2549: 15) กลาววา องคการตางๆ จําเปนตองจัดใหมีการฝกอบรม
เพราะสาเหตุตาง ๆ ดังนี้
1. เพื่ อ ความอยู ร อดขององคก ารเอง เพราะปจ จุบัน มีส ภาพการแขง ขัน ระหวา ง
องคการรุนแรงมาก การฝกอบรมชวยใหองคการเขมแข็ง และชวยใหพนักงานมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานยิ่งขึ้น
2. เพื่อใหองคการเจริญเติบโต มีการขยายการผลิต การขาย และการขยายงานดาน
ตาง ๆ ออกไป ในการนี้จําเปนตองสรางบุคคลที่มีความสามารถเพื่อที่จะรองรับงานเหลานั้น
3. เมื่อรับพนักงานใหมจําเปนตองใหเขารูจักองคการเปนอยางดีในทุกๆ ดาน และ
ตองฝกอบรมใหรูวิธีทํางานขององคการแมจะมีประสบการณมาจากที่อื่นแลวก็ตาม เพราะสภาพการ
ทํางานในแตละองคการยอมแตกตางกัน
4. ปจจุบันเทคโนโลยีเจริญกาวหนาไปรวดเร็วมากจึงจําเปนตองฝกอบรมพนักงาน
ใหมีความรูทันสมัยเสมอ ถาพนักงานมีความคิดลาหลัง องคการก็จะลาหลังตามไปดวย
5. เมื่อพนักงานเขามาทํางานเปนเวลานานจะทําใหเฉื่อยชา เบื่อหนาย ไมกระตือรือรน
การฝกอบรมและชวยกระตุนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
6. เพื่อเตรียมพนักงานสําหรับรับตําแหนงใหมที่สูงขึ้น โยกยายงาน หรือแทนคนที่
ลาออกไป

42
พลันเกทท (นงนุช วงษสุวรรณ. 2550: 118-190; อางอิงจาก Plunkett. 1989: 409411) ไดกลาวถึงความสําคัญของการฝกอบรม โดยแยกเปนสําหรับผูบริหาร และผูใตบังคับบัญชาไว
ดังนี้
สําหรับผูบริหาร การฝกอบรมมีความสําคัญ คือ
1. ทําใหรูจักผูใตบังคับบัญชามากขึ้น การฝกอบรมทําใหผูบังคับบัญชาสามารถ
สังเกตพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา ทําใหรูถึงระดับความรู ทักษะ จึงสามารถที่จะใหคําแนะนําเพื่อ
การสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น การยายไปตําแหนงใหม เปนตน
2. ทําใหอาชีพกาวหนาขึ้น ถาผูใตบังคับบัญชามีความสามารถมาก มีประสิทธิภาพ
และชื่อเสียง ผลจากการพัฒนาความสามารถของแตละคน จะสงผลใหกลุมไดรับประโยชนไปดวย เมื่อ
ผูใตบังคับบัญชาดูดีขึ้น รูสึกดีขึ้น และปฏิบัติงานไดดีขึ้น ก็มีผลโดยตรงมาถึงผูบังคับบัญชาในฐานะ
เปนผูนําพลอยไดชื่อเสียงไปดวย
3. ประหยัดเวลาในการนิเทศ ผลจากการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ
พัฒนาตนเองและมีความมั่นใจ จะพบวาเมื่อผลการทํางานปรับปรุงดีขึ้น ทําใหผูบริหารใชเวลานอยลง
ในการแกไขและลดขอผิดพลาดในการวางแผน การจัดองคการ การควบคุม และการประสานงาน
4. สงเสริมการสรางความสัมพันธที่ดี บทบาทเบื้องตนประการหนึ่งของผูบริหารใน
การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา ก็คือ การใหความรู การใหเหตุผลที่สนับสนุนการสราง
ความสัมพันธในการทํางานรวมกัน และเพื่อนรวมงาน กอใหเกิดความมั่นใจตอตนเอง ภูมิใจ มีความ
มั่นคงหลังจากผานการอบรม ซึ่งจะชวยสรางความรวมมือ การเคารพนับถือในตัวผูบังคับบัญชา ซึ่ง
ผูใตบังคับบัญชาจะมองเห็นวา ทานมีความสําคัญอยางยิ่งในการปรับปรุงตัวเขา
5. ชวยลดความเสี่ยงภัย จากการย้ําใหเห็นถึงกฎความปลอดภัย วิธีการและเจตคติ
ผานทางการพูดคุยและทําตัวใหเปนตัวอยาง ชวยลดความรุนแรงการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจาก
การปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน
สําหรับผูใตบังคับบัญชาการฝกอบรมมีความสําคัญคือ
1. เพิ่มโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ ในระหวางการฝกอบรมผูเขารับอบรมจะได
ความรูและประสบการณใหมๆ เพิ่มขึ้น ชวยลดขอบกพรอง และเพิ่มคุณคาใหกับผูเขารับการฝกอบรมเอง
ไดเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและสนุกกับงาน เมื่อฝกอบรมแลวทํา
ใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถแกไขปญหาและลดความหวาดกลัว หรือไมมั่นใจลงได
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2. เพิ่มแรงจูงใจในการทํางานหลังการฝกอบรมและไดรับการแนะนําแนวทางการ
พัฒนาแลว ผูเขารับการฝกอบรม จะคนพบวิธีลดภาระในการทํางาน แตไดงานเพิ่มขึ้น และไมตองใช
ความพยายามมากนักในการทํางาน ความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการทํางานจะเปนกําลังใจใหทํางานมาก
ขึ้น
3. สงเสริมความกาวหนาใหกับตนเอง เมื่อผูเขารับการฝกอบรมมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ก็มีโอกาสจะไดรับการพัฒนาใหทํางานพิเศษ หรือเลื่อนใหไปทํางานในตําแหนงที่สูงขึ้น
4. ปรับปรุงคุณธรรมจริยธรรมใหดีขึ้น ผลการฝกอบรมกอใหเกิดความเขาใจ รักและ
ผูกพันกับหนวยงานมากขึ้น มองเห็นวาตนเองเปนสวนสําคัญของหนวยงาน และเปนสวนชวยให
หนวยงานมีความสําเร็จได เมื่อแตละคนมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น ก็จะทําใหเกิดการรวมเปนกลุมใน
หนวยงานที่เพิ่มคุณธรรมจริยธรรมใหกับการทํางานในหนวยงาน ชวยใหหนวยงานประสบความสําเร็จ
มากขึ้น
5. ผลผลิตเพิ่ม ขึ้น การผลิต จะมีปญ หานอยลง ลดการสูญ เสีย วัสดุแ ละแรงงาน
ผลผลิตมีคุณภาพสูงขึ้น และจะสงผลดีมาสูบุคลากรในหนวยงานและหนวยงานโดยตรง
เพ็ญจันทร สังขแกว (2544: 18) สรุปเหตุผลและความจําเปนที่ตองมีการอบรม ได
ดังตอไปนี้
1. บุคลากรใหมที่เขามาทํางาน โดยไดรับการศึกษามาจากสถาบันการศึกษาตางๆ
มักไดรับความรูมาในระดับพื้นฐานในวงกวาง ยังไมลึกพอที่จะทํางานในองคกรอยางมีประสิทธิภาพได
จําเปนตองไดรับการฝกอบรมทั้งในรูปของการปฐมนิเทศ และดานการปฏิบัติงาน
2. ความเจริญทางดานวิทยาการและเทคโนโลยี ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณตางๆ จําเปนตองฝกอบรมเจาหนาที่พนักงานใหสามารถใชเครื่องมือได
อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ
3. องคกรอยูทามกลางสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูบริโภคตองการบริการหรือสินคาแปลกใหมที่มีคุณภาพ และมีทางเลือก
มากขึ้น จําเปนตองพัฒนาบุคลากรใหทันเหตุการณอยูเสมอ เพื่อตอบสนองและสรางความพึงพอใจแก
ลูกคา หรือผูรับบริการ เพื่อความอยูรอดขององคกร
4. ธรรมชาติขององคกรจะตองมีการเติบโตขยายกิจการ มีการเลื่อนตําแหนง มีการ
ยายและลาออกของบุคลากร จึงมีความจําเปนตองสรางและพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถเหมาะสม
กับตําแหนงหนาที่ใหม
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5. เจาหนาที่ปฏิบัติงานเชนเดิมมาเปนเวลานานๆ มักเกิดความเฉื่อยชา ไมกระตือรือรน
ทํางานไมเต็มความสามารถ หากไดรับการฝกอบรมเปนครั้งคราว จะทําใหมีพลังกระฉับกระเฉงขึ้น
สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกัน
6. ศาสตรและศิลปทางดานการบริหารการจัดการ มีการพัฒนาใหกาวหนาอยูเสมอ
ถามีการฝกอบรมเพื่อนําเทคนิควิธีการใหมๆ มาใช ก็จะเกิดผลดีตอองคกร
พงศ หรดาล (สุภาพร พิศาลบุตร. 2545: 17-18; อางอิงจาก พงศ หรดาล. 2539: 1214) กลาวถึงความจําเปนในการฝกอบรม พิจารณาได 2 ประเด็น ดังนี้
1. ความจําเปนภายในองคการ สามารถแบงออกไดดังนี้ คือ
1.1 การเตรียมบุคลากรใหเหมาะสมกับงานและองคการ
1.2 การวางแผนอาชีพในองคการที่มีการทํางานอยางเปนระบบ และคํานึงถึง
ความกาวหนาของบุคลากรในองคการ
1.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการหรือหนวยงานที่มีความยุงยากซับซอน
1.4 การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีและวิทยากรทางดานตางๆ
1.5 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง
2. ความจํา เปน จากภายนอกองคก าร มูล เหตุสํา คัญ ที่ทํา ใหมีก ารฝก อบรม คือ
สภาพแวดลอมภายนอกองคการ ไดแก ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง เปนตน ดังนั้นเพื่อ
ความอยูรอดองคการจําเปนตองปรับตัวเองใหเขากับสภาพสิ่งแวดลอมตางๆ เหลานั้น เพื่อบุคลากร จะ
ไดมีทิศทางที่ถูกตองเกี่ยวกับนโยบายขององคการ และเปนการเตรียมการเกี่ยวกับบุคลากรเพื่อให
สามารถปรับตัวเขากับสถานการณที่สังคมโลกไดเปลี่ยนแปลงไป
จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา องคการตางๆ จําเปนตองจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อให
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางกําลังใจแกคนปฏิบัติงาน
สามารถปองกันปญหา ลดภาวการณเสี่ยง ประหยัดเวลา และแรงงาน รวมถึงการเสริมสรางความรู
และประสบการณที่จะชวยใหกาวหนาไปในอนาคต ซึ่งจะชวยใหเกิดการพัฒนาตนเองลงไปสูการ
พัฒนางานและหนวยงานตามตองการ
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2.4 วัตถุประสงคของการฝกอบรม
สมคิด บางโม (2549: 14 -15) กลา ววา วัตถุป ระสงคของการฝกอบรมจําแนกได
4 ประการ เรียกยอๆ วา KUSA ดังนี้
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู (Knowledge) ใหมีความรู หลักการ ทฤษฎี แนวคิดในเรื่องที่
อบรมเพื่อนําไปใชในการทํางาน
2. เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจ (Understand) เปนลักษณะที่ตอเนื่องจากความรู
กลาวคือ เมื่อรูในหลักการและทฤษฎีแลวสามารถตีความ แปลความ ขยายความ และอธิบายใหคนอื่น
ทราบได รวมทั้งสามารถนําไปประยุกตได
3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะ (Skill) ทักษะ คือความชํานาญหรือความคลองแคลวในการปฏิบัติ
อยางใดอยางหนึ่งโดยอัตโนมัติ
4. เพื่อเปลี่ยนแปลงเจตคติ (Attitude) เจตคติหรือทัศนคติ คือความรูสึกที่ดีหรือไมดีตอ
สิ่งตางๆ การฝกอบรมมุงใหเกิดหรือเพิ่มความรูสึกที่ดีๆ ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอเพื่อนรวมงาน
และตองานที่มีหนาทีรับผิดชอบ
สุภาพร พิศาลบุตร (2545: 16-17) ไดแบงวัตถุประสงคของการฝกอบรมออกเปน 3 ประเภท
คือ
1. การพัฒนาความรูเกี่ยวกับงาน (Technical Know-how) เมื่องานเปลี่ยนแปลงไป
กฎ ระเบียบ นโยบาย วิธีการปฏิบัติ หรือเทคโนโลยี ไดเขามาพัฒนางานจนทําใหพนักงานไมสามารถ
ตามทันสิ่งตางๆ เหลานี้ได องคการตางๆ จึงอาจจัดใหมีการทบทวนเพิ่มเติมหรือฝกอบรมใหพนักงาน
เหลานั้นใหมีความรู ความสามารถ ความเขาใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ หรือเทคโนโลยีใหมๆ ที่นํามาใช
ในองคการ
2. การพัฒนาทักษะหรือประสบการณ (Skill of Experiences) พนักงานในแตละตําแหนง
จะมีทักษะไมเหมือนกัน เชน พนักงานระดับตนอาจตองการทักษะ เทคนิค หรือ วิธีปฏิบัติงานโดยตรง
ผูบริหารระดับสูงตองการทักษะเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการ การแกไขปญหา เปนตน ทั้งนี้จะรวมไป
ถึงผูที่มีประสบการณ คือ การใหโอกาสพนักงานฝกปฏิบัติทั้งในของจริงและแบบฝกหัด หรืออาจให
พนักงานมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลในหนวยงานอื่น
3. การพัฒนาเจตคติ (Attitude) ในปจจุบันเปนที่ยอมรับวา เจตคติของคนมีบทบาทใน
การทํางานเปนอยางมาก ถาพนักงานเขาใจวัตถุประสงคของการทํางานหรือเขาใจสภาพแวดลอมการ
ทํางาน ผลงานก็จะออกมาดี แตถาพวกเขาไมเขาใจ ผิดหวัง หรือทอแทใจก็จะทําใหไมอยากทํางาน
และผลงานที่ออกมาก็จะไมดี ดังนั้นการพัฒนาเจตคติจึงเปนสิ่งจําเปน แมวาเขาจะรูงานดีอยางไรก็ตาม
มีประสบการณสูงเพียงใดก็ตาม ถาเจตคติของเขามีเจตคติไมถูกตอง ผลงานของเขาก็จะออกมาไมดี
เทาที่ควร
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แว็กเลย และลาทาม (ชูชัย สมิทธิไกร. 2544: 5-6; อางอิงจาก Wexley; & Latham.
1991) ไดกลาวถึง วัตถุประสงคของการฝกอบรมไว 3 ประการ ดังนี้
1. เพื่อปรับปรุงระดับความตระหนักรูในตนเอง (self – awareness) ของแตละบุคคล
ความตระหนักรูในตนเอง คือ การเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง อันไดแก การทําความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท
และความรับผิดชอบของตนเองในองคการ การตระหนักถึงความแตกตางระหวางสิ่งที่ตนเองปฏิบัติจริง
และปรัชญาที่ยึดถื อ การเขาใจถึงทัศนะที่ผูอื่นมีตอตนเอง และการเรียนรูวาการกระทํา ของตนมี
ผลกระทบตอผูอื่นอยางไร เปนตน
2. เพิ่มพูนทักษะการทํางาน (job skills) ของแตละบุคคล โดยอาจเปนทักษะดานใด
ดานหนึ่งหลายดานก็ได เชน การใชเครื่องคอมพิวเตอร การดูแลรักษาความปลอดภัยในการทํางาน
หรือการปกครองบังคับบัญชาลูกนอง เปนตน
3. การเพิ่มพูนแรงจูงใจ (motivation) ของแตละบุคคล อันจะทําใหการปฏิบัติงาน
เกิดผลดี แมวาบุคคลหนึ่ง ๆ จะมีความรูและความสามารถในการปฏิบัติงาน แตหากขาดแรงจูงใจใน
การทํางานแลว บุคคลนั้นก็อาจจะมิไดใชความรูและความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ และผลงาน
ก็ยอมจะไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ดังนั้น การสรางแรงจูงใจในการทํางานจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งตอความสําเร็จขององคการ
กลาวโดยสรุปไดวา วัตถุประสงคของการฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาเจตคติ อันจะทําใหบุคลากรไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางาน และยังเปน
การจูงใจและสงเสริมใหบุคลากรไดนําความรู และทักษะที่มีอยูมาใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่
อีกดวย
2.5 ประเภทของการฝกอบรม
การฝกอบรมที่หนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น จะมีลักษณะแตกตางกันมาก ทั้งในดานเนื้อหา
หลักสูตร และวัตถุประสงคของการฝกอบรม ดังนั้น ประเภทของการฝกอบรมจึงแบงไดแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับเกณฑที่ใชในการแบง มีดังนี้
ชูชัย สมิทธิไกร (2544: 7-10) กลาววาการฝกอบรมบุคลากรมีอยูดวยกันหลายประเภท
และสามารถจําแนกตามเกณฑตาง ๆ ไดดังนี้
1. แหลงของการฝกอบรม เกณฑประเภทนี้บงถึงแหลงของผูรับผิดชอบการฝกอบรม ซึ่ง
แบงไดเปนสองลักษณะ คือ
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1.1 การฝกอบรมภายในองคการ (in-house training) การฝกอบรมแบบนี้เปนสิ่งที่
องคการจัดขึ้นเองภายในสถานที่ทํางาน โดยหนวยฝกอบรมขององคการจะเปนผูออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร กําหนดตารางเวลา และเชิญผูทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกองคการมาเปนวิทยากร
1.2 การซื้อการฝกอบรมจากภายนอก การฝกอบรมประเภทนี้มิไดเปนสิ่งที่องคการ
จัดขึ้นเอง แตเปนการจางองคการฝกอบรมภายนอกใหเปนผูจัดการฝกอบรมแทน หรืออาจจะเปนผูสง
พนักงานเขารับการฝกอบรม ซึ่งจัดขึ้นโดยองคการภายนอก การซื้อการฝกอบรมจากภายนอก มักจะ
เปนที่นิยมขององคการที่มีขนาดเล็ก มีพนักงานไมมาก และไมมีหนวยฝกอบรมเปนของตนเอง
2. การจัดประสบการณการฝกอบรม เกณฑขอนี้บงบอกวาการฝกอบรมไดรับการจัด
ขึ้นในขณะที่ผูรับการอบรมกําลังปฏิบัติงานอยู หรือหยุดพักการปฏิบัติงานไวชั่วคราว เพื่อรับการอบรม
ในหองเรียน
2.1 การฝกอบรมในงาน (on-the-job training) การฝกอบรมประเภทนี้จะกระทํา
โดยการใหผูรับการฝกอบรมลงมือปฏิบัติงานจริงๆ ในสถานที่ทํางานจริง ภายใตการดูแลเอาใจใสของ
พนักงานที่ทําหนาที่พี่เลี้ยง โดยการแสดงวิธีการปฏิบัติงานพรอมทั้งอธิบายประกอบ จากนั้นจึงใหผูรับ
การอบรม พี่เลี้ยงจะคอยดูแลใหคําแนะนําและชวยเหลือหากมีปญหาเกิดขึ้น
2.2 การฝกอบรมนอกงาน (off-the-job training) ผูรับการฝกอบรมประเภทนี้จะ
เรียนรูสิ่งตาง ๆ ในสถานที่ฝกอบรมโดยเฉพาะ และจะตองหยุดพักการปฏิบัติงานภายในองคการไวเปน
เวลาชั่วคราว จนกวาการฝกอบรมจะเสร็จสิ้น
3. ทักษะที่ตองฝก หมายถึง สิ่งที่การฝกอบรมตองการเพิ่มพูนหรือสรางขึ้นในตัวผูรับ
การอบรม
3.1 การฝกอบรมทักษะดานเทคนิค (technical skills training) คือ การฝกอบรมที่
มุงเนนการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานเทคนิค
3.2 การฝกอบรมทักษะดานการจัดการ (managerial skills training) การฝกอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู และทักษะดานการจัดการและบริหารงานโดยสวนใหญแลว ผูรับการฝกอบรมมักจะ
มีตําแหนงเปนผูจัดการ หรือหัวหนางานขององคการ
3.3 การฝกอบรมทักษะดานการติดตอสัมพันธ (interpersonal skills training) การ
ฝกอบรมประเภทนี้มุงเนนใหผูรับการฝกอบรมมีการพัฒนาทักษะในดานการทํางานรวมกับผูอื่น รวมทั้ง
การมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน
4. ระดับชั้นของพนักงานที่เขารับการฝกอบรม หมายถึง ระดับความรับผิดชอบในงาน
ของผูเขารับการอบรม
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4.1 การฝกอบรมระดับพนักงานปฏิบัติการ (employee training) คือ การฝกอบรม
ที่จัดใหแกพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยมักจะเปนการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับลักษณะและขั้นตอนของ
การปฏิบัติงาน
4.2 การฝกอบรมระดับหัวหนางาน (supervisory training) คือ การฝกอบรมที่มุงเนน
กลุมพนักงานที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนขององคการ การฝกอบรมประเภทนี้มักจะมีหลักสูตร
ที่ใหความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารงาน
4.3 การฝกอบรมระดับผูจัดการ (managerial training) กลุมเปาหมายของการ
ฝกอบรมประเภทนี้คือ กลุมพนักงานระดับผูจัดการฝายหรือผูจัดการระดับกลางขององคการ เนื้อหา
ของการฝกอบรมแบบนี้จะมุงเนนใหผูรับการฝกอบรม มีความรูความเขาใจในหลักการจัดการและ
บริหารงานที่ลึกซึ้งมากขึ้นกวาเดิมเพื่อใหสามารถบริหารงานและจัดการคนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.4 การฝกอบรมระดับผูบริหารระดับสูง (executive training) การฝกอบรมประเภทนี้
มุงเนนใหผูรับการอบรมซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงขององคการ อาทิ ผูอํานวยการฝาย กรรมการบริหาร
ประธาน และรองประธาน มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับการบริหารองคการ เชน การวางแผน
และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ หรือการพัฒนาองคกร
นอย ศิริโชติ (นงนุช วงษสุวรรณ. 2550: 190-191; อางอิงจาก นอย ศิริโชติ. 2524: 1113) ไดแบงประเภทของการฝกอบรมออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. การฝกอบรมขณะทํางาน หมายถึง การจัดการฝกอบรมขณะที่บุคลากรขององคการ
ปฏิบัติงานในองคการ ซึ่งอาจแบงเปน 2 ลักษณะ คือ แบบไมเปนทางการ และแบบเปนทางการ
1.1 แบบไมเปนทางการ (Informal) เปนการใหความรูและการปฏิบัติงาน การ
สอบถาม การสังเกตการณทํางาน เปนตน ในองคการขนาดเล็กจะใชวิธีฝกอบรมแบบไมเปนทางการ
มากวาองคการขนาดใหญ
1.2 แบบเปนทางการ(Formal) หมายถึง การฝกอบรมที่มีรูปแบบและการวางแผน
ซึ่งรวมไปถึงสิ่งตอไปนี้
1.2.1 การเปลี่ยนงาน (Job Rotation) เปนการยายพนักงานจากงานหนึ่งไป
ยังอีกงานหนึ่ง เพื่อใหเหมาะสมกับความสามารถและทักษะมากขึ้น
1.2.2 การเปนที่ปรึกษา (Mentoring) พนักงานที่มีความรูความสามารถยังไม
ถึงเกณฑที่กําหนด จะไดรับการฝกอบรมภายใตการดูแลของที่ปรึกษา การฝกหัด จะเปนการเพิ่มเติม
ความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ

49
1.2.3 การฝกหัด (Intership) พนักงานที่มีความรูความสามารถยังไมถึงเกณฑ
ที่กําหนด จะไดรับการฝกอบรมภายใตการดูแลของที่ปรึกษา การฝกหัดเปนการเพิ่มเติมความรูและ
ทักษะที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ
1.2.4 การมอบหมายงานพิเศษ (Special Assignment) จะชวยเพิ่มเติมความรู
และทักษะ เชน การมอบหมายใหแกไขปญหา การตัดสินใจ และทักษะการสรางทีมงาน เปนตน
2. การฝกอบรมนอกที่ทํางาน เปนการฝกอบรมนอกสถานที่ทํางาน ซึ่งอาจดําเนินการ
ฝกอบรมโดยทีมงานฝกอบรมจากภายนอก หรือจากฝายบุคคลขององคการเองก็ได
จงกลนี ชุติมาเทวินทร (2544: 10-11) ไดแบงประเภทของการฝกอบรมออกเปน 4 ประเภท
ดังนี้
1. การฝกอบรมกอนประจําการ (Pre-entry Training) เปนการฝกบรมใหกับผูเขางาน
ใหม หรือเพิ่งเริ่มโครงการใหม โดยทั่วไปผูเขาอบรมมักจะอยูในระยะทดลองงาน ซึ่งเนื้อหาของการอบรม
จะเนนในเรื่องของภารกิจแรกเริ่ม และภารกิจทั่วไปขององคกร เนื้อหาโดยทั่วไปจะมีลักษณะผสมผสาน
คือมีทั้งการฝกอบรมในหอง และการฝกอบรมภาคสนาม ปกติจะมีชวงเวลาที่ไมนานนัก ตั้งแต 2-3 วัน
หรือบางกรณีอาจใชเวลาเปนเดือน
2. การฝกอบรมระหวางประจําการ (In-Service Training) เปนการอบรมในชวงที่เขาไป
ทํางานแลวหรือผานระยะทดลองงานแลว การฝกอบรมจะจัดใหเปนระยะๆ ใหกับระดับบุคลากรที่
แตกตางกัน มีทั้งในเรื่องของการบริหารทั่วไป การอบรมการจัดการ การอบรมเฉพาะหนาที่ คลายๆ กับ
On The Job Training ซึ่งระยะเวลายืดหยุนไดตามตองการ สวนใหญจะใชเวลาไมนานนักประมาณ
1-3 สัปดาห
3. การฝกอบรมในโครงการ (Project-Rolated Training) เปนการอบรมที่จัดใหเจาหนาที่
ปฏิบัติงานในโครงการ เปนการอบรมเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะประเภทบุคลากรมีทั้งการอบรมทางดาน
เทคนิค และการอบรมในเชิงการจัดการ จัดอบรมโดยผูใหทุน ปกติระยะสั้น คือ 1-3 เดือน หรือขึ้นอยู
กับความจําเปนของโครงการ
4. การฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง (Self-Development Training) กรณีบุคคลที่ทํางาน
มานานและความรูเริ่มตีบตัน ไมทันกับขอมูลหรือวิทยาการสมัยใหม ก็จะเริ่มคิดถึงการพัฒนาตนเอง
อาจจะเปนการอบรมเพื่อฟนความรูใหม โดยหนวยงานตนสังกัดจะใหการอนุมัติและสนับสนุนดาน
การเงินซึ่งสวนใหญเปนการออกไปอบรมนอกสถานที่ บางคนอาจลาไปศึกษาตอซึ่งการศึกษาตอก็คือ
การฝกอบรมอยางเปนทางการเชนกัน
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เพ็ญจันทร สังขแกว (2544: 15) ไดเสนอเกณฑในการแบงประเภทของการฝกอบรม
โดยยึดชวงระยะเวลาการเขาทํางานเปนเกณฑ แบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ
1. การฝกอบรมกอนการทํางาน (Pre-Service Training) หมายถึง การฝกอบรมกอนที่
จะบรรจุ หรือแตงตั้งใหทํางานในตําแหนงหนาที่ใดๆ ซึ่งอาจเปนการเขาทํางานใหมหรือทํางานอยู
แลวแตเลื่อนตําแหนงใหมที่สูงขึ้น หรืออาจเปลี่ยนหนาที่ใหมในหนวยงานเดิม ทั้งนี้เปนการเพิ่มพูน
ความรูความสามารถสําหรับเตรียมตัวลวงหนาในการทํางานในตําแหนงหนาที่ใหมที่คาดวาจะเขาไป
ทําในอนาคตอันใกล
2. การฝกอบรมเมื่อเขามาทํางานแลว (In-Service Training) หมายถึงการฝกอบรม
หลังจากที่บุคคลนั้น ๆ ไดเขาทํางานในตําแหนง หรือหนาที่ใดหนาที่หนึ่งแลว ซึ่งแบงไดเปน 3 ลักษณะ
คือ
2.1 การปฐมนิเทศ (Orientation) เปนการแนะนํา ชี้แจงแกบุคลากรเขามาทํางาน
ใหม เพื่อใหทราบเกี่ยวกับนโยบายของหนวยงาน ประวัติความเปนมา โครงสราง บุคคลสําคัญ หนาที่
ความรับผิดชอบ สิทธิสวัสดิการ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเบื้องตนในการทํางาน
มีความรูสึกที่ดีตอหนวยงาน เกิดความอบอุน มีขวัญกําลังใจในการทํางาน สามารถปรับตัวไดใน
ระยะเวลาอันสั้น โดยปกติการปฐมนิเทศจะใชเวลา 1-3 วัน
2.2 การฝกอบรมในขณะทํางาน (On the job Training) เปนการฝกอบรมที่ไมเปน
ทางการ เนนการปฏิบัติจริงในงานที่ตองรับผิดชอบ ไมมีวิทยากร แตอาศัยผูบังคับบัญชา หัวหนางาน
หรือผูรวมงานที่มีความเชี่ยวชาญเปนผูคอยสอน อาจฝกอบรมแกคนเพียงคนเดียวหรือฝกอบรมเปน
รายกลุมก็ได
2.3 การฝกอบรมนอกเวลาทํางาน (Off the job Training) เปนการฝกอบรมที่จัดขึ้น
อยางเปนทางการ โดยหนวยงาน หรือสถาบันที่มีเจาหนาที่ดําเนินการโดยเฉพาะ ผูเขาอบรมจะตอง
หยุดพักการทํางานเปนการชั่วคราวเพื่อไปเขารับการฝกอบรมตามระยะเวลาที่กําหนด และตองนําทักษะ
ความรูจากการอบรมมาประยุกตใชในงาน
3. การฝกอบรมเมื่อพนการทํางาน (Retirement Training) เปนการฝกอบรมแกบุคลากร
ที่พนจากการปฏิบัติงานของหนวยงานไปแลว ถาเปนขาราชการคือผูที่มีอายุเกิน 60 ป หนวยงานที่จัด
ฝกอบรมประเภทนี้มักเปนหนวยงานขนาดใหญมีบุคลากรที่พน จากการทํา งานในแตล ะปจํา นวน
คอนขางมาก หลักสูตรเนื้อหาสาระจะเปนเรื่องของการใหคําแนะนํา เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพทาง
กาย จิตใจ การพักผอน การปรับตัวใหเขากับสถานภาพใหม การจัดอบรมประเภทนี้ ถือเปนการตอบ
แทนบุญคุณ ที่บุคคลเหลานี้ไดทําคุณประโยชนใหแกหนวยงานมาเปนเวลานาน
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กลาวโดยสรุป ประเภทของการฝกอบรม สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 1) การฝกอบรม
กอนการทํางาน เปนการฝกอบรมใหกับผูเขาทํางานใหม หรือทํางานอยูแลวแตเลื่อนตําแหนงใหมที่สูงขึ้น
2) การอบรมเมื่อเขามาทํางานแลว มี 2 ลักษณะ คือ การฝกอบรมในขณะทํางาน เปนการอบรมที่ไม
เปนทางการ เนนการปฏิบัติจริงในงานที่รับผิดชอบ และการฝกอบรมนอกเวลาทํางาน เปนการฝกอบรม
อยางเปนทางการ ซึ่งอาจดําเนินการฝกอบรมโดยทีมงานฝกอบรมจากภายนอก หรือจากฝายบุคคล
ขององคการเองก็ได ผูเขาอบรมจะตองหยุดพักการทํางานเปนการชั่วคราวเพื่อไปเขารับการฝกอบรม
ตามระยะเวลาที่กําหนด
2.6 กระบวนการฝกอบรม
กระบวนการฝกอบรม หมายถึง กระบวนการหรือ ขั้นตอนการปฏิบัติในอันที่จะทําใหผู
เขารับการฝกอบรม เกิดความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ทักษะ หรือความชํานาญ ตลอดจน ประสบการณ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมไปตาม วัตถุประสงคที่กําหนดไว
เลนนารด แนดเลอร (Leonard Nadler) ไดสรางระบบ หรือกระบวนการฝกอบรมไว
9 ขั้นตอน ซึ่งเรียกวา “The Critical Events Model” ดังนี้ (สุภาพร พิศาลบุตร. 2545: 76-77)
1. กําหนดความจําเปนในการฝกอบรม
2. กําหนดงานเฉพาะที่ตองปฏิบัติ
3. กําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
4. ตั้งจุดประสงคในการฝกอบรม
5. สรางหลักสูตรฝกอบรม
6. เลือกเทคนิคการฝกอบรม
7. เลือกอุปกรณการฝกอบรม
8. ดําเนินการฝกอบรม
9. ประเมินผลและติดตามผล
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การกําหนดความจําเปนในการ
ฝกอบรมขององคการ

กําหนดงานเฉพาะที่ตองปฏิบัติ

ดําเนินการฝกอบรม

เลือกอุปกรณการฝกอบรม

ประเมินผล
และติดตามผล
การฝกอบรม

เลือกเทคนิคการฝกอบรม

กําหนดคุณสมบัติของ
ผูเขารับการฝกอบรม

ตั้งจุดประสงคในการฝกอบรม

สรางหลักสูตร
ภาพประกอบ 9 แสดงกระบวนการการฝกอบรม
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน (2532: 1) กลาววากระบวนการฝกอบรมมีขั้นตอน
ที่สําคัญ 5 ขั้นตอน ซึ่งผูรับผิดชอบจัดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรแตละโครงการควรจะตอง
ดําเนินการในแตละขั้นตอนอยางครบถวน เพื่อใหเปนการฝกอบรมอยางเปนระบบมีความสมบูรณ และ
เกิดผลสําเร็จตรงตามเปาหมาย ซึ่งอาจใหความหมายและคําอธิบายยอๆ สําหรับแตละขั้นตอนของ
กระบวนการฝกอบรมได ดังนี้
1. การหาความจําเปนในการฝกอบรม หมายถึง การคนหาปญหาที่เกิดขึ้นในองคกร
หรือในหนวยงาน วามีปญหา เรื่องใดบาง ที่จะสามารถแกไขใหหมดไปหรืออาจทําใหทุเลาลงไดดวย
การฝกอบรม โดยรวมไปถึงการพยายามหาขอมูลดวยวา กลุมบุคลากรเปาหมายที่จะตองเขารับการ
อบรมเปนกลุมใด ตําแหนงงานอะไร มีจํานวนมากนอยเพียงใด ควรจะตองจัดเปนโครงการฝกอบรมให
หรือเพียงแตสงไปเขารับการอบรมภายนอกองคการเทานั้น มีภารกิจใดบางที่ควรจะตองแกไข ปรับปรุง
ดวยการฝกอบรม พฤติกรรมประเภทใดบางที่ควรจะตองเปลี่ยนแปลงดานความรู ทักษะ ทัศนคติ หรือ

53
ประสบการณ ทั้งนี้ สภาพการณที่เปนปญหา และแสดงถึงความจําเปนในการฝกอบรมอาจมีทั้งที่
ปรากฏชัดแจง และเปนสภาพการณที่ซับซอนจําเปน ตองวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาเพื่อคนหา
วิธีการที่ใชในการวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรมมีหลายหลายวิธี เชน การสํารวจการสังเกตการณ
การทดสอบ การประชุม เปนตน
2. การสรางหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง การนําเอาความจําเปนในการฝกอบรมซึ่งมี
อยูชัดเจนแลววามีปญหาใดบางที่จะสามารถแกไขไดดวยการฝกอบรม กลุมเปาหมายเปนใคร และ
พฤติกรรมเรียนรูที่ตองการจะเปลี่ยนแปลงเปนดานใดนั้นมาวิเคราะหเพื่อกําหนดเปนหลักสูตร โดยอาจ
ประกอบดวยวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม หมวดวิชา หัวขอวิชา วัตถุประสงค ของแตละหัวขอ
วิชา เนื้อหาสาระหรือแนวการอบรม เทคนิคหรือวิธีการอบรม ระยะเวลา การเรียงลําดับหัวขอวิชาที่ควร
จะเปน ตลอดจนการกําหนดลักษณะของวิทยากรผูดําเนินการฝกอบรม ทั้งนี้ เพื่อจะทําใหผูเขาอบรม
ไดเกิดการเรียนรูอยางมีขั้นตอน และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนทําใหสิ่งที่เปนปญหาไดรับการ
แกไขลุลวงไปได หรืออาจทําใหผูเขารับการอบรมทํางานที่ไดรับมอบหมาย ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เต็มใจยิ่งขึ้น
3. การกําหนดโครงการฝกอบรม คือ การวางแผนการดําเนินการฝกอบรมอยางเปน
ขั้นตอนดวยการเขียนออกมาเปนลายลักษณอักษร ดังที่เรียกวา “โครงการฝกอบรม” เปนการระบุ
รายละเอียดที่เกี่ยวของทั้งหมด ตั้งแตเหตุผลความเปนมา หรือความจําเปนในการฝกอบรม หลักสูตร
หัวขอวิชาตางๆ วิทยากร คุณสมบัติของผูที่จะเขารับการอบรม วันเวลา สถานที่อบรม ประมาณการ
คาใชจาย ตลอดจนรายละเอียดดานการบริหารและธุรการตาง ๆ ของการฝกอบรม ทั้งนี้ เนื่องจากการ
ฝกอบรม เปนกิจกรรมที่มีผูเกี่ยวของหลายฝาย นับตั้งแตผูที่จะเขารับการฝกอบรม ผูบังคับบัญชาใน
หนวยงานตนสังกัดของผูเขารับการฝกอบรม วิทยากร และที่สําคัญคือ ผูบริหารซึ่งมีอํานาจอนุมัติ
โครงการและคาใชจาย จําเปนจะตองเขาใจถึงรายละเอียดตางๆ ของการฝกอบรม โดยใชโครงการ
ฝกอบรมที่เขียนขึ้นเปนสื่อนั่นเอง
4. การบริหารโครงการฝกอบรม สําหรับขั้นตอนนี้ในตําราการบริหารงานฝกอบรม
บางเลมระบุเปนขั้นของ “การดําเนินการฝกอบรม” หากแทที่จริงแลวการดําเนินการฝกอบรมเปนเพียง
สวนหนึ่งของการบริหารโครงการฝกอบรม เพราะการดําเนินการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ และสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการไดนั้น นอกจากมาจากวิทยากรที่มีความรูความสามารถ และหลักสูตร
ฝกอบรมที่เหมาะสมแลว ยังจําเปนตองอาศัยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการฝกอบรม ซึ่งเขาใจหลักการ
บริหารงานฝกอบรมพอที่จะสามารถวางแผนและดําเนินงานธุรการทั้งหมดในชวง ทั้งกอน ระหวางและ
หลังการอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย จึงไดกําหนดขั้นตอนนี้เปนการบริหารโครงการฝกอบรม
เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาที่ผูจัดโครงการฝกอบรมควรทราบทั้งหมด
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สวนในการดําเนินการฝกอบรม เจาหนาที่ผูจัดโครงการอบรมจะตองมีบทบาทหลักที่
จะชวยอํานวยความสะดวก ใหกับวิทยากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเขาอบรม ทั้งในดาน
สถานที่ โสตทัศนูปกรณ วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ การเงิน ฯลฯ และในขณะเดียวกันยังตองดําเนินงาน
ในฐานะผูอํานวยการโครงการ ทําหนาที่ควบคุมใหการฝกอบรมดําเนินไปตามกําหนดการ จัดใหมี
กิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมกลุมตางๆ ในระหวางผูเขาอบรม อันจะชวยสรางบรรยากาศใน
การฝกอบรม ใหเอื้ออํานวยตอการเรียนรูสําหรับผูเขาอบรมไดเปนอยางดี มิฉะนั้น อาจไมสามารถทํา
ใหการฝกอบรมดําเนินไปตามที่ระบุไวในโครงการอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลเทาที่ควร
5. การประเมินและติดตามผลการฝกอบรม ในขั้นตอนของการกําหนดโครงการ
ฝกอบรม ผูรับผิดชอบจะตองคํานึงถึงการประเมินผลการฝกอบรมไวดวยวา จะดําเนินการประเมินผล
ดวยวิธีการใดบาง โดยใชเครื่องมืออะไร และจะดําเนินการติดตามผลการฝกอบรมหรือไม เมื่อใด ทั้งนี้
เพราะเมื่อการฝกอบรมเสร็จสิ้นลงแลว ผูรับผิดชอบโครงการควรจะตองทําการสรุปประเมินผลการ
ฝกอบรม และจัดทํารายงานเสนอใหผูบังคับบัญชาไดพิจารณาถึงผลของการฝกอบรม สวนผูรับผิดชอบ
โครงการเองก็จะตองนําเอาผลการประเมินโครงการฝกอบรมทั้งหมด มาเปน ขอมูลยอนกลับหรือ
Feedback ใชพิจารณาประกอบในการจัดฝกอบรม หลักสูตรเชนเดียวกัน ในครั้ง/รุนถัดไปในขั้นตอน
ของการหาความจําเปนใน การฝกอบรมวาควรจะตองมีการพัฒนา หรือปรับปรุง หลักสูตร หรือการ
ดําเนินการในการบริหารงานฝกอบรมอยางไรบาง เพื่อจะทําใหการฝกอบรมเกิดสัมฤทธิผลตรงตาม
วัตถุประสงคของโครงการเพิ่มขึ้น

3. การดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
3.1 บทบาทของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในการพัฒนาบุคลากร
ภารกิจหนาที่ดานการปกครองสวนทองถิ่น แตเดิมอยูในความรับผิดชอบของสํานัก
บริหารราชการสวนทองถิ่น (สน.บท.) สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตอมาภารกิจในเรื่อง
ดังกลาวไดเพิ่มพูนมากขึ้นเปนลําดับ สืบเนื่องมาจากการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหทองถิ่นมีความเปนอิสระ สอดคลองตามเจตนารมณและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ดังนั้น เพื่อใหการสงเสริมและสนับสนุนการทํางานของทองถิ่นเปนไปอยางรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ จึงจําเปนที่จะตองยกฐานะของสํานักใหเปนสวนราชการระดับกรม ซึ่งในป พ.ศ.2545
สํ า นั ก บริ ห ารราชการส ว นท อ งถิ่ น จึ ง ได รั บ การยกฐานะขึ้ น เป น กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. 2553: ออนไลน)
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนหนวยงานที่ไดรับ การจัดตั้ง ขึ้น ใหมใ นสัง กัด
กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการพัฒนาและให
คําปรึกษา แนะนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล
การเงิน การคลังและการบริหารจัดการ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีศักยภาพ
ในการใหบริการสาธารณะ อํานาจหนาที่ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีดังนี้ (กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น. 2550: 12)
1. ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. สงเสริมและสนับสนุนในการจัดทํา ประสานงาน และบูรณาการแผนพัฒนาทองถิ่น
และวางระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น
3. ดําเนินการจัดทํา แกไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. กําหนดแนวทางและจัดทํามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค
กรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
5. สงเสริมสนับสนุนและประสานการดําเนินงานดานการเงิน การคลัง การงบ ประมาณ
การพัสดุ การจัดเก็บรายได และการประกอบกิจการพาณิชยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งวาง
ระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และ การพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. สงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดบริการสาธารณะ และการศึกษาในอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
7. กําหนดแนวทาง วางระบบ และสรางตัวชี้วัดเพื่อเปนมาตรฐานการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนกํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐาน
8. สงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
9. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
10. พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและของกรม
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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3.2 โครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
ความเปนมาของโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการใหความอิสระแกทองถิ่น โดยการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองทองถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 รัฐบาลจึงไดจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหาร
สวนตําบล ซึ่งในองคกรดังกลาวมีทั้งบุคลากรที่เปนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น และบุคลากรที่มา
จากการเลือกตั้งเพื่อมาทําหนาที่ในการบริหารจัดการ และดําเนินงานในชุมชนทองถิ่น บุคลากรที่เขา
มาปฏิบัติหนาที่ดังกลาวมีความแตกตางกันทั้งแนวคิด ความรู ความสามารถ และประสบการณในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนและทองถิ่น อาจทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ การพัฒนางาน
การประสานงาน กฎระเบียบทําใหประชาชนอาจขาดความเชื่อมั่นตอเจาหนาที่บุคลากรผูปฏิบัติงาน
ในองคกร ซึ่งอาจสงผลใหเจตนารมณของการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหบริการ ตอบสนอง
และแกไขปญหาทองถิ่น ไมสามารถบรรลุผลไดเทาที่ควร
จากป ญ หาสํ า คั ญ และอุ ป สรรคในการปฏิบั ติ ง านขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
รัฐบาลไดมีนโยบายในการปฏิรูประบบราชการ โดยมอบใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะ
หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกํากับดูแลรวมทั้งรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ ภารกิจ ในการสรางความเขมแข็ง
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตามแผนพัฒนาดานบุคลากร
ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมและเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรองคกรปกครองทองถิ่น ดังนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะวิทยาการจัดการไดรวมมือกับ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยจัดการฝกอบรมบุคลากรองคกรปกครองทองถิ่นทั่ว
ประเทศ อยา งต อเนื่ อง ตั้ ง แต ปง บประมาณ 2549 เปน ตน ไป ในหลัก สูตรเจา หนาที่พั ฒ นาชุ ม ชน
หลักสูตรเจาพนักงานพัฒนาชุมชน หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน หลักสูตรนักสังคมสงเคราะห และหลักสูตร
บุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรที่เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และประเทศชาติบานเมืองตอไป
วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่ออบรมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการ ความรูทางดาน
กฎหมาย แนวปฏิบัติงาน รวมทั้งระเบียบตาง ๆ แกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อนําไปใช
ในการปฏิบัติงานใหถูกตองและโปรงใส
2. เพื่อเตรียมความพรอมและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรองคกรปกครองทองถิ่น
3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและเรียนรูรวมกัน
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4. เพื่อสรางจิตสํานึกในการใหบริการ การบริหาร เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน รวมทั้งสรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานและชุมชนทองถิ่น
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรองคการบริหารสวนทองถิ่นมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหาร
การจัดการความรูทางดานกฎหมาย แนวปฏิบัติงาน รวมทั้งระเบียบตางๆ เกิดความเขมแข็งและมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรขององคการปกครองทองถิ่น สามารถปฏิบัติ งานตามภารกิจที่ที่
ไดรับมอบหมายไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. องค ก รปกครองท อ งถิ่ น สามารถยกระดั บ การให บ ริ ก ารสาธารณะแก
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. สรางความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชวย
สรางความเชื่อมั่น และศรัทธาใหเกิดขึ้นตอบุคลากรขององคกร
หลักสูตรฝกอบรมนักพัฒนาชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรัชญา
พัฒนาบุคลากรทองถิ่นใหสามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
หลักการและเหตุผล
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2540 กํ า หนดให ภ าครั ฐ มี ก าร
กระจายอํานาจใหแกทองถิ่นมากขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหมีการถายโอนงาน งบประมาณ และบุคลากรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น
นัก พัฒ นาชุม ชนขององคก รปกครองสว นทอ งถิ่น มีห นา ที่ที่สํา คัญ ในการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ภารกิจ และอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งปฏิบัติงานใหบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนั้น นักพัฒนาชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองมี
ความรู ความสามารถ มีความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่ของตนเอง สามารถประสานสัมพันธ
ระหวางราชการสวนกลาง และสวนภูมิภาค มีความเขาใจในนโยบายรัฐบาล แนวทางปฏิบัติงานตาม
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กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ รวมทั้งแนวทางการบริหารงานรูปแบบตางๆ เพื่อใหมีความรู
ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
จึงจําเปนจะตองมีการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูและประสบการณ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ที่ดาํ รงตําแหนง
2. เพื่อใหมที ัศนคติที่ดี และมีวสิ ัยทัศนในการแกไขปญหาของประชาชน
3. เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการ และแกไขปญหาของประชาชน
ไดอยางแทจริง
4. เพื่อใหสามารถนําเอาความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลุมเปาหมาย
ขาราชการหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน
ระดับ 3-7
สถานที่ดาํ เนินการ
ศูนยฝกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น โรงแรมชาลีนา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ
ระยะเวลาการศึกษาอบรม จํานวน 4 สัปดาห (26 วัน) ประกอบดวย
ศึกษาในหองเรียน
24 วัน
ดูงานนอกสถานที่
2 วัน
โครงสรางหลักสูตร
หมวดที่ ชือ่ หมวดวิชา
จํานวนหัวขอวิชา
1
วิชาพืน้ ฐาน
4
2
วิชาการบริหารจัดการ
3
3
วิชาเฉพาะตําแหนง
20
4
วิชาเสริม
5
5
ศึกษาดูงาน
รวม 5 หมวดวิชา
32

จํานวนชั่วโมง
12
9
81
18
12
132
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ขอบเขตวิชาที่ศึกษา
หมวดที่ 1 หมวดวิชาพื้นฐาน (จํานวน 4 รายวิชา 12 ชั่วโมง)
1. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. โครงสราง อํานาจ หนาที่ และการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
3. บทบาทและภารกิจของสวนทองถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 และกฎหมายการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม คานิยม ในการทํางาน
หมวดที่ 2 วิชาการบริหารจัดการ (จํานวน 3 รายวิชา 9 ชั่วโมง)
1. การวางแผนและการบริหารงานเชิงกลยุทธ
2. เทคนิคและกระบวนการจัดฝกอบรม
3. การวัดผลและตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
(Balanced Scorecard & Key Performance Indicators)
หมวดที่ 3 วิชาความรูเฉพาะตําแหนง (จํานวน 20 วิชา 81 ชั่วโมง)
1. การจัดงบประมาณขององคกรปกครองทองถิน่
2. การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิน่ เชิงบูรณาการ
3. แนวทางในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ตามภารกิจถาย
โอน
4. การสํารวจและการวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน
5. การวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาวะแวดลอมตอการพัฒนา
6. การสงเสริมศักยภาพชุมชนกับการสรางชุมชนเขมแข็ง
7. เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและรายไดครัวเรือน
8. โครงการพระราชดําริศึกษากับการพัฒนายัง่ ยืน
9. เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนยั่งยืน
10. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
11. การพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12. การพัฒนาสงเสริมอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ การตลาด และวิสาหกิจชุมชน
13. การสงเสริมการทองเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นกับหนึ่ง
ผลิตภัณฑหนึ่งตําบล
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14. องคกรปกครองสวนทองถิน่ กับการพัฒนาเมืองนาอยู
15. ระบบการติดตามและประเมินผลงาน
16. หลักการและกลยุทธการพัฒนาชุมชน
17. การบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัย
18. เทคนิคการสรางทีมงานและการแกไขปญหาความขัดแยงในองคกรชุมชน
19. ยุทธศาสตรในการทํางานภายในองคกรชุมชนกับการมีสวนรวมของประชาชน
20. วิทยากรกระบวนการ
หมวดที่ 4 วิชาเสริม (จํานวน 5 รายวิชา 18 ชั่วโมง)
1. ระบบขอมูลสารสนเทศในงานพัฒนาชุมชน
2. การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม
3. ศิลปะการพูด และเทคนิคการบรรยายสรุป
4. สัมมนาปญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่
5. หลักการและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการ ความรับผิดทาง
ละเมิด และการปฏิบัติตามขอมูลขาวสารของทางราชการ
หมวดที่ 5 วิชาการศึกษาดูงาน (จํานวน 2 วัน 12 ชั่วโมง)
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ฝกอบรม เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติและประสบการณจริงดานการพัฒนาทองถิ่นและการพัฒนาชุมชน ในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่ดี
2. ดานการพัฒนาอาชีพ วิสาหกิจชมชน และผลิตภัณฑชุมชน
3. ดานการจัดสวัสดิการและสงเคราะหชุมชน
4. ดานโครงการตามแนวพระราชดําริและเศรษฐกิจพอเพียง
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3.3 มาตรฐานกําหนดตําแหนงสายงานนักพัฒนาชุมชน
ลักษณะงานโดยทั่วไป
นักพัฒนาชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตําแหนงที่ปฏิบัติงานทางการ
พัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การศึกษาและสันทนาการ การอนามัย และสุขาภิบาล การปกครองทองถิ่นและความเจริญดานอื่นๆ
โดยเปนผูประสานงานระหวางสวนราชการและองคการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนใน
ทองถิ่นทุกดาน (สํานักสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดแพร. 2553: ออนไลน)
ชื่อและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
นักพัฒนาชุมชน 3
ระดับ 3
ตําแหนงประเภททั่วไป
นักพัฒนาชุมชน 4
ระดับ 4
ตําแหนงประเภททั่วไป
นักพัฒนาชุมชน 5
ระดับ 5
ตําแหนงประเภททั่วไป
นักพัฒนาชุมชน 6
ระดับ 6
ตําแหนงประเภททั่วไป
นักพัฒนาชุมชน 7
ระดับ 7
ตําแหนงประเภททั่วไป
ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ระดับ 3
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ภายใตการกํากับตรวจสอบโดย
ใกลชิดและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน สํารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชน เพื่อ
จัดทําแผนงาน ดําเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตางๆ แสวงหาผูนํา
ทองถิ่นเปนผูนําและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ
ความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตน รวมทํางานพัฒนากับประชาชนใน
ทองถิ่นอยางใกลชิด ใหคําแนะนําและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนา
ชุมชนเพื่อเพิ่มผล ผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่น
ทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดทํารายงานตางๆ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
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คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.
รับรอง
2. ไดรับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร
ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
1. มีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน
หนาที่
2. มี ค วามรู ค วามเข า ใจในกฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
ในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล
ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ระดับ 4
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนที่คอนขางยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผู
กํากับตรวจสอบหรือภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน สํารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทําแผนงาน
ดําเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตางๆ แสวงหาผูนําทองถิ่น เปนผูนํา
และเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจ และ
ความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตน รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยาง
ใกลชิด ใหคําแนะนําและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวก
และประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุกดาน ติดตามผลงาน
และจัดทํารายงานตางๆ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 3 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 3 หรือที่ ก.จ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนา
ชุมชนหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 4 ขอ 2
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร
การปกครอง สังคมวิทยา หรือทางอื่นที่ ก.จ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักพัฒนาชุมชน 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของสวนราชการ
ที่สังกัด
2. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ระดับ 5
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความ
รับผิดชอบและคุณ ภาพของงานเทียบไดระดับ เดีย วกัน รับผิด ชอบงานพัฒ นาชุม ชน โดยควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติง านของเจา หนา ที่ หรือปกครองผูอยูใตบัง คับบัญ ชาจํา นวนพอสมควร หรือ
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนที่ยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน สํารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทําแผนงาน ดําเนินการ
และสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตางๆ แสวงหาผูนําทองถิ่น เปนผูนําและเปนที่
ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจ และความคิดริเริ่ม
ในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตน รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหคําแนะนํา
และฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได
ตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุกดาน ติดตามผลงานและจัดทํารายงาน
ตางๆ เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
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ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว
ยังทําหนาที่ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 3 หรือนักพัฒนาชุมชน
4 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.จ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 3 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 3 หรือที่ ก.จ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
พัฒนาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับ
ผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 4 ขอ 2
ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
นอกจากนีจ้ ะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักพัฒนาชุมชน 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูท ั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
4. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ระดับ 6
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความ
รั บผิดชอบและคุณ ภาพของงานเทียบได ระดับเดีย วกั น รั บผิด ชอบงานพัฒ นาชุ ม ชน โดยควบคุ ม
หนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการ
พัฒนาชุมชนในลักษณะผูชํานาญการ หรือผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงานเทียบได
ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

65
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับวิชาการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน สํารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทําแผนงาน
ดําเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตางๆ แสวงหาผูนําทองถิ่นเพื่อชวยเหลือ
เปนผูนําและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจ
และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตน รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่น
อยางใกลชิด ใหคําแนะนําและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อ
เพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความ
สะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุกดาน ติดตาม
ผลงานและจัดทํารายงานตางๆ เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว
ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ
ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติตามที่
ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 3 หรือนักพัฒนาชุมชน
4 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.จ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาชุมชนหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 3 หรือนักพัฒนาชุมชน
4 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือที่ ก.จ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
นอกจากนีจ้ ะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักพัฒนาชุมชน 5 แลว จะตอง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ระดับ 7
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน โดยควบคุมหนวยงานหลาย
หนวย และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก หรือปฏิบัติงานวิชาการพัฒนาชุมชนในลักษณะ
ผูชํานาญการ หรือผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ควบคุมและปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับวิชาการพัฒนาชุมชน
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน สํารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อ
จัดทําแผนงาน ดําเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตางๆ แสวงหาผูนํา
ทองถิ่นเพื่อชวยเหลือ เปนผูนําและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมี
ความสนใจ ความเขาใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตน รวมทํางานพัฒนากับ
ประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหคําแนะนําและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและหลักการ
พัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่น
ทุกดาน ติดตามผลงานและจัดทํารายงานตางๆ เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวน
ราชการที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงาน
ดังกลาวขางตนบางแลวยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่
และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่ง
การ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของ
ในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 3 หรือนักพัฒนาชุมชน
4 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.จ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาชุมชนหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 3 หรือนักพัฒนาชุมชน
4 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือที่ ก.จ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
นอกจากนี้จะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักพัฒนาชุมชน 6 แลว จะตอง
มีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ และคณะ (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูเขารับการ
ฝกอบรมที่มีตอโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่นของกรมการปกครองทองถิ่น ภายใตการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา หลักสูตรประธานสภา รองประธาน และรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากในดานการใหขอมูลขาวสารประชาสัมพันธการให
บริการ ระยะเวลาของการฝกอบรม เอกสารประกอบการฝกอบรม โสตทัศนูปกรณ วิทยากร เนื้อหา
รายวิชาของหลักสูตรและประโยชนที่ไดรับจากการจัดฝกอบรม สวนผูเขารับการฝกอบรมในหลักสูตร
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล มีความพึงพอใจอยูในระดับมากในดานการใหขอมูลขาวสารประชา
สัมพันธ การใหบริการ ระยะเวลาของการฝกอบรม เอกสารประกอบการฝกอบรม เนื้อหารายวิชาของ
หลักสูตรและประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม ดานโสตทัศนูปกรณและวิทยากร มีระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจและการนําความรูไปใชประโยชนในการทํางานของ
หลักสูตรประธานสภา รองประธานสภา รองนายกและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล พบวา มีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(คา t =17.96***)
วาสนา จิรมงคลเลิศ (2550: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการประเมินผลโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม
(Stufflebeam. 1983) ประกอบดวยการประเมิน 4 ดาน คือ การประเมินบริบท การประเมินปจจัยนําเขา
การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในเขตภาคตะวันออก 9 จังหวัด ไดแก จังหวัด
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ชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครนายก จังหวัดจันทบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี จังหวัดสระแกว และจังหวัดตราด ป พ.ศ.2549 จํานวน 274 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สอบถามความคิดเห็น
ของการฝกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล แบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานบริบท
ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ผลการวิจัย พบวา ระดับความคิดเห็นของผูผาน
การฝกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คาเฉลี่ย
รายดานอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละดาน พบวา ดานบริบท ความคิดเห็น
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก วัตถุประสงคที่มุงใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับภาระงานในตําแหนงที่
รับผิดชอบ ดานปจจัยนําเขาพบวา ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก เจาหนาที่มีอัธยาศัยดี ดาน
กระบวนการ พบวา ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การฝกอบรมสามารถสรางผูนําทองถิ่นใหมี
คุณธรรม มีความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
สุธีรา ใจดี (2551: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง บทบาทสํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมในการ
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยมีเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ กลุมประชากรเปาหมาย ไดแก ผูบริหารทองถิ่น
จํานวนทั้งสิ้น 20 คน และพนักงานสวนทองถิ่น จํานวนทั้งสิ้น 360 คน ทําการศึกษาระหวางเดือน
ตุลาคม 2550 – มิถุนายน 2551 ผลการวิจัย พบวา ความตองการของบุคลากรทองถิ่นในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอยูในระดับมาก ดานการศึกษาดูงาน ตองการใหมีการศึกษาดูงานนอกสํานักงานที่
ตนเองปฏิบัติงานอยู ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานจริงของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดานอื่นๆ
ตองการใหมีการสอนงานเพื่อใหรูและเขาใจในระบบการทํางานรูปแบบใหมๆ และการใหคําปรึกษาเพื่อ
ใหเกิดความกระจางในการทํางาน และดานการศึกษาตอตองการศึกษาตอในระดับหลักสูตรสายงานที่
ตนปฏิบัติงานอยู ศึกษาตอในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล และศึกษาตอในหลักสูตรที่สามารถนํามา
ปรับใชในหนวยงานได
กระบวนการดําเนินงานของสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ผาน
มาในฐานะเปนตัวแทนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการทั้ง
ในดานการศึกษา การประชุม การสัมมนา และการอบรม เปนประจําตอเนื่องทุกป ซึ่งดานการ ศึกษา
ตอกําหนดใหถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณ
เพื่อใหทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดแนวทาง
ดําเนินการเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถตั้งงบประมาณเปนทุนการศึกษาได
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การสํารวจผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของทองถิ่น พบวา ระดับคุณสมบัติของตําแหนงที่
ปฏิบัติอยูในระดับมาก และระดับความสามารถในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ซึ่งหลังจากที่บุคลากร
ทองถิ่นไดรับการพัฒนาทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ พบวา บุคลากรทองถิ่นมีความรูใน
ตําแหนงที่ตนปฏิบัติ รับผิดชอบมากขึ้น มีทัศนคติที่ดีตองาน เพื่อนรวมงาน ผูบริหารตลอด จนมีความ
รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอันเปนประโยชนตอหนวยงาน
และประชาชน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552: บทคัดยอ) ไดประเมินผลหลักสูตรการพัฒนา
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา(นบอ.) ตามโครงการสรางความเขมแข็งดานการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม
โดยใชแนวคิดการประเมินผลโครงการ 3 แนวคิด มาประยุกตใชรวมกัน คือ CIPP Model, Logic Model
และ ROI of Human Capital ใชวิธีประเมิน 360 องศา ใน 6 ปจจัยหลัก ไดแก 1)ปจจัยบริบท 2)ปจจัยนําเขา
3)ปจจัยกระบวนการ 4)ปจจัยผลผลิต รวมถึงผลลัพธระยะสั้น 5)ปจจัยผลลัพธ ประเมินผลลัพธระยะ
กลางระยะยาว และ 6)ผลตอบแทนจากการลงทุน การเก็บขอมูลใชวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสอบถามสําหรับการประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลตอบแทน
จากการลงทุน การสัมภาษณเชิงลึกและการสัมภาษณกลุมยอย สําหรับการประเมินปจจัยบริบท ปจจัย
นําเขา และปจจัยกระบวนการ และเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ รวมถึงขอเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 4 กลุม ไดแก 1) ผูเชี่ยวชาญที่
เกี่ยวของกับหลักสูตร 13 คน 2) ผูบริหารระดับกลางที่ผานการอบรม (นบอ.) 174 คน 3) ผูบังคับบัญชา
ของ นบอ. 54 คน 4. ผูรวมงานของ นบอ. 348 คน ดําเนินการเก็บขอมูลในระหวางเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2551 ถึง กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 ผลการวิจัย พบวา หลักสูตร นบอ. เปนหลักสูตรที่มีความสําคัญ
ดวยเกิดจากปรัชญาและแนวคิดที่ดีและไดนําปญหาที่เกิดขึ้นในสภาพจริงมาใชในการวางแผนและ
กําหนดหลักสูตร โดยใชรูปแบบการอบรมที่เนนผูเขาอบรมเปนศูนยกลาง หลักสูตรมีความโดดเดนมาก
ในสวนที่เปนการเรียนรูกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง และการทํา Pilot model ซึ่งสามารถนําไปปรับใชไดจริง
ในที่ทํางาน และหลังจากการอบรม พบวา ผูผานการอบรมสามารถสรางและมีผลผลิตและผลลัพธที่
ชัดเจนอยางเปนรูปธรรมและนามธรรม เมื่อพิจารณาในมุมมองของการพัฒนาทุนมนุษย เห็นไดวา
หลักสูตร นบอ. ใหผลตอบแทนที่คุมคา ดังนั้นจึงเห็นควรสนับสนุนใหหลักสูตร นบอ.ดําเนินการตอ
ภายใตเงื่อนไขของการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการบริหารโครงการ ใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดเกิด
ความเขาใจที่ตรงกัน มีเจตคติที่ดีตอหลักสูตร และผูเขาอบรมเกิดประโยชนสูงสุด สามาถนําความรู
ทักษะและประสบการณที่ไดจากหลัก สูตรสูก ารปฏิบัติ เพื่อพัฒ นาและเสริมสรา งความแข็ง แกรง
ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน นําพามหาวิทยาลัยขามไปสูการ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลตอไป
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ปวริศา เรืองพานิช (2553: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาการศึกษาปฐมวัยตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กรณีศึกษา ศูนยนครสวรรค โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP) ของสตัฟเฟลบีม โดยประเมิน
ใน 6 องคประกอบ ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ดานผลกระทบ
และดานความยั่งยืน แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัยไดแก นักศึกษา บัณฑิต ผูบังคับบัญชา ผูปกครอง
เพื่อรวมงาน อาจารยผูสอน ผูประสานงานและอาจารยนิเทศ จํานวน 1,107 คน เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถาม แบบสํารวจ และสัมภาษณ ผลการวิจัย พบวา หลักสูตรครุศาสตร
สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกร
ปกครองสว นทอ งถิ่น ระหวา งกรมสง เสริม การปกครองทองถิ่น และมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สวนดุสิต
ทั้งดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดา นผลผลิต ดา นผลกระทบ ดา นความยั่ง ยืน
มีความเหมาะสมดีพอที่จะนําไปใชผลิตบัณฑิตตอไป
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2552: 79-92) ไดทําการประเมินโครงการความรวมมือใน
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวางกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
เปนการประเมินโครงการตั้งแตระยะแรก เมษายน 2549 ถึง ธันวาคม 2551 ขอมูลที่นํามาวิเคราะห
ประกอบดวยขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ จากแหลงขอมูลทั้งแหลงทุติยภูมิ และแหลงปฐมภูมิ
ประกอบกัน แหลงขอมูลทุติยภูมิ ประกอบดวยขอมูลจากเอกสารของสวนราชการ ทั้งที่เปนเอกสาร
สิ่งพิมพ และขอมูลจากอินเทอรเน็ต สวนกลุมเปาหมายที่เปนผูใหขอมูลปฐมภูมิ ไดแก 1)กลุมเปาหมาย
ของโครงการที่สําเร็จการศึกษา และกําลังศึกษา 2) กลุมผูบริหารและจัดการโครงการ ไดแก คณะผูทํางาน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูอํานวยการศูนย ผูประสานงานประจําศูนย และผูปฏิบัติงานประจํา
ศูนย 3) กลุมผูไดรับผลกระทบจากผลผลิตจากโครงการ ไดแก สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และผูปกครองเด็กเล็กในชุมชนที่บัณฑิตปฏิบัติงาน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย
เครื่อ งมือ หลายประเภทตามประเด็น ของขอ มูลที่ตอ งการและแหลง ของขอมูล ไดแก แบบบัน ทึก
การวิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวา
1. การประเมินบริบท พบวา หลักการและเหตุผลในการจัดทําโครงการ จุดมุงหมายของ
โครงการ จุดมุงหมายของหลักสูตรมีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติใหเกิดผลได อีกทั้งมีคุณคาตอ
การพัฒนาประเทศ
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2. การประเมินปจจัยเบื้องตน พบวา หลักสูตรมีมาตรฐานในโครงสราง และการพัฒนา
สอดคลองกับกลุมเปาหมาย และมาตรฐานทางวิชาการ เนื้อหาและหลักวิชา ยังคงเปนไปตามปรัชญา
และวัตถุประสงคของหลักสูตร ซึ่งสงผลใหคุณสมบัติของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแลวไมแตกตางจาก
บัณฑิตจากภาคปกติแตอยางใด ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการความรวมมือฯ ไดมุงเนน
ใหเกิดการบูรณาการในเนื้อหารายวิชา และสามารถนําไปประยุกตในการปฏิบัติงาน ณ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโดยคํานึงถึงบริบทแตละพื้นที่และมาตรฐานทางวิชาการ
3. การประเมินกระบวนการ พบวา กระบวนการการบริห ารโครงการเปนไปอยา งมี
ประสิทธิภาพ มีการคํานึงถึงมาตรฐานทางวิชาการ การควบคุมคุณภาพ และประกันคุณภาพ โดยมี
วัตถุประสงคที่ชัดเจน โครงการบริหารที่มีคุณภาพ เนนการทํางานเปนทีม มีการตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพ ตลอดจนการรายงานผลการดําเนินการเปนระยะ อันเปนการบงบอกถึงการมีระบบการทํางานที่ดี
4. การประเมินผลผลิต พบวา ในดานปริมาณนั้น โครงการยังผลิตไดต่ํากวาเปาหมาย
สวนดานคุณภาพของบัณฑิต และคุณภาพของนักศึกษามีศักยภาพ หรือสมรรถนะดานความรู ดาน
ความรูสึก และดานทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนดาน
บุคลิกภาพ มีเจตคติที่ดีตอเด็กปฐมวัย และอาชีพครูปฐมวัยในทางบวกคอนขางสูง แสดงวาคุณภาพ
ของบัณฑิตและนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงนั้นเปนผลเนื่องมาจากโครงการ
5. การประเมินผลกระทบ พบวา โดยภาพรวมมีการยอมรับในความสําเร็จของโครงการ
ของผูใหทุนสนับสนุนโครงการ ผูปกครอง ตลอดจนชุมชนที่บัณฑิตปฏิบัติงาน
6. การประเมินความยั่งยืน พบวา ผลการประเมินผลผลิต และผลกระทบแสดงถึงความสําเร็จ
ของโครงการเปนที่ยอมรับของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการเปลี่ยนแปลงศักยภาพของครูผูดูแลเด็กเล็ก และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทางที่ดีขึ้น อีกทั้งดัชนีทาง
สังคมดานความตองการครูสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาในระยะตอไปยังคงอยูใ น
ระดับสูง ฉะนั้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผูดูแลเด็กเล็กจึงเปนสิ่งจําเปนที่ตองดําเนินการ
ตอไป
7. การประเมินความสามารถในการขยายผล พบวา สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพรอม
ในดานบุคลากรสามารถนํารูปแบบการบริหารจัดการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตใชไปประยุกตใน
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยไดโดยงาย
กนกพร สีดอกไม (2549: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ประชากรที่ศึกษา คือ บุคลากรในองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก ขาราชการ 97 คน ลูกจางประจํา 40 คน และพนักงานจาง 59 คน
รวมทัง้ สิ้น 196 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ผลการวิจยั พบวา
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1) ระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการบริการที่ดี ดานความรวมแรงรวมใจ
และดานการสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ อยูในระดับปานกลาง ระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ดานจริยธรรม อยูในระดับมาก 2) ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับสมรรถนะทีส่ ําคัญคือ บุคลากรยังขาดความรู
และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ บุคลากรยังขาดความรูความ
ชํานาญเกี่ยวกับการใหบริการและยังขาดขวัญกําลังใจในการทํางานและขาดสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
ผูบริหารและผูป ฏิบัติงาน 3) แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานีที่สําคัญ คือ ควรเพิม่ การจัดฝกอบรม เพื่อพัฒนาความรู ทักษะในการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงตางๆ ใหมีความเชีย่ วชาญในงานอาชีพอยางสม่ําเสมอ ควรมีการศึกษาดูงานใน
องคกรทีป่ ระสบความสําเร็จในดานการบริการ ควรเพิม่ การสรางขวัญและกําลังใจ และสรางสัมพันธภาพ
ที่ดีระหวางผูบริหารกับบุคลากร
จักรกฤษณ พึ่งใหญ (2548: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการพัฒนานักบริหาร
และผูจัดการศึกษาระดับสูง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินตาม
แนวคิดของเคิรกแพททริค ประกอบดวยการประเมิน 4 ดาน คือ ดานปฏิกิริยา ดานการเรียนรู ดาน
พฤติกรรม และดานผลลัพธ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูเขารับการฝกอบรมโครงการ
พัฒนานักบริหารและผูจัดการศึกษาระดับสูง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุนที่ 12 และ 13 จํานวน
49 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามจํานวน 77 ขอ ผลการวิจัยพบวา ผูเขารับการอบรม
มีทัศนะตอโครงการพัฒนานักบริหารและผูจัดการระดับสูงโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ผูเขารับการอบรมมีทัศนะตอโครงการ อยูในระดับมากทุกดาน และมีทัศนะตอโครงการ
โดยรวมและรายดานสูงกวาเกณฑ 3.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบทัศนะ
ของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอโครงการพัฒนานักบริหารและผูจัดการศึกษาระดับสูง จําแนกตามเพศ
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน และอัตราเงินเดือน พบวาผูเขารับการฝกอบรมทัศนะโดยรวม
และรายดานไมแตกตางกัน
สุภาวดี เธียรวัตรกุล (2553: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่นดานการจัดทําแผนพัฒนาแบบประชาชนมีสวนรวม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาทัศนะของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่นดานการจัดทําแผน
พัฒนาแบบประชาชนมีสวนรวม ตามแนวคิดทางการประเมินผลโครงการของเคิรกแพททริค โดยรวม
และรายดาน ซึ่งพิจารณาใน 4 ดาน ไดแก ดานปฏิกิริยา ดานการเรียนรู ดานพฤติกรรม และดาน
ผลลัพธ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนผูเขารับการฝกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
ดานการจัดทําแผนพัฒนาแบบประชาชนมีสวนรวมมหาวิทยาลัยศิลปากร รุนที่ 1 และ 2 จํานวน 141 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามจํานวน 61 ขอ ผลการวิจัย พบวา ผูเขารับการ
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ฝกอบรมมีทัศนะตอโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่นดานการจัดทําแผนพัฒนาแบประชาชน มีสวนรวม
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาผูเขารับการฝกอบรมมี
ทัศนะตอโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ดานปฏิกิริยา ดานการเรียนรู ดานพฤติกรรม และดานผลลัพธ
อยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด (3.00) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
การประเมินผลโครงการทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานปฏิกิริยา ดานการเรียนรู ดานพฤติกรรม และดานผลลัพธ
มีความสัมพันธเชิงบวกกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ไดวางแผนและออกแบบวิธกี ารดําเนินการวิจัยตามขัน้ ตอนดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง
2. กรอบการประเมิน
3. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอ มูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง
แหลงขอมูล ประกอบดวย
1. ผูเขารับการอบรม ไดแก ผูเขารับการอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตร
นักพัฒนาชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 รุนที่ 44 จํานวน 97 คน ในการ
วิจัยเก็บขอมูลจากผูเขารับการอบรมทุกคน
2. วิทยากร ไดแก วิทยากรของโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
โดยความรวมมือทางวิ ชาการระหวางมหาวิทยาลัย ศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 รุนที่ 44 จํานวน 23 คน ในการวิจัยเก็บขอมูลจาก
วิทยากรทุกคน
3. ผูผานการอบรม ไดแก นักพัฒนาชุมชนที่เคยเขารับการฝกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย จํานวน 5 รุน ตั้งแตรุนที่ 39-43 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2553-2554 จํานวน 305 คน ในการวิจัยเก็บขอมูลจากผูผานการอบรมซึ่งสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ตั้งอยูในภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากในชวงระยะเวลาที่เก็บขอมูลนั้น
เกิดเหตุวิกฤติมหาอุทกภัยในภาคเหนือ ภาคกลาง จํานวน 167 คน โดยใชวิธีสุมตัวอยางดังนี้
3.1 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่และมอรแกน(Krejcie; & Morgan)
ที่คาความคลาดเคลื่อน .05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 118 คน
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3.2 ทําการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิอยางเปนสัดสวน (Proportional stratified random
sampling) ตามจํานวนประชากรในแตละภาคภูมิศาสตร แยกตามรูปแบบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และทําการสุมอยางงาย รายละเอียดดังตาราง 4
ตาราง 4 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของผูผา นการอบรมจําแนกตามภาคภูมศิ าสตรและ
รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิน่
เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล
รวม

จํานวนประชากร (คน)
ภาค
ภาคใต ตะวันออก รวม
เฉียงเหนือ
6
30
36
29
102
131
35
132
167

จํานวนกลุมตัวอยาง (คน)
ภาค
ภาคใต ตะวันออก รวม
เฉียงเหนือ
4
21
25
21
72
93
25
93
118

4. ผูบังคับบัญชา ไดแก ผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูผานการอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย รุนที่ 39-43 ที่ถูกสุมไดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 118 คน
5. ผูนําชุมชน ไดแก สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นของผูผานการอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนา
ชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการระหวาง มหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย รุนที่ 39-43 ที่ถูกสุมไดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 2,360 คน ในการวิจัยเลือกอยาง
เจาะจงเฉพาะผูนําชุมชนที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นของผูผานการอบรมที่สุมไดเปนกลุมตัวอยาง
หนวยงานละ 3 คน ไดผูนําชุมชนทั้งสิ้น จํานวน 354 คน รายละเอียดดังตาราง 5

76
ตาราง 5 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของผูน ําชุมชนจําแนกตามภาคภูมิศาสตรและรูปแบบ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิน่
เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล
รวม

จํานวนประชากร (คน)
ภาค
ภาคใต ตะวันออก รวม
เฉียงเหนือ
54
258
312
330
1,718
2,048
384
1,976
2,360

จํานวนกลุมตัวอยาง (คน)
ภาค
ภาคใต ตะวันออก รวม
เฉียงเหนือ
12
63
75
63
216
279
75
279
354

2. กรอบการประเมิน
การวิจัยเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนโดยความ
รวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวง มหาดไทย
มีรายละเอียดของวัตถุประสงค ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เครื่องมือ แหลงขอมูล การวิเคราะหขอมูล
เกณฑการประเมิน ตามกรอบการประเมินแสดงดังตาราง 6

89
ตาราง 6 กรอบการประเมิน
วัตถุประสงค
1 เพื่อประเมิน
ปจจัยนําเขา

ประเด็นการประเมิน
1. หลักสูตรฝกอบรม ไดแก
- วัตถุประสงคของหลักสูตร

- โครงสรางหลักสูตร

ตัวชี้วัด

เครื่องมือ

- ความเหมาะสมของวัตถุประสงค
- แบบสอบถาม
ของหลักสูตร
- ความชัดเจนของวัตถุประสงคของ
หลักสูตร
- ความสอดคลองของวัตถุประสงค
ของหลักสูตรกับสภาพปญหาและ
ความจําเปนในการฝกอบรม
- ความเหมาะสมของการจัดกลุมวิชา
ตามโครงสรางหลักสูตร
- ความเหมาะสมของจํานวนหัวขอ
วิชาและระยะเวลาที่ใชในแตละ
หมวดวิชา
- ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช
ในแตละหัวขอวิชา

แหลงขอมูล
-ผูเขารับการอบรม
-วิทยากร

การวิเคราะหขอมูล

เกณฑการประเมิน

- หาคาเฉลี่ย และคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- วิเคราะหเนื้อหาจาก
แบบสอบถามปลายเปด

-คาเฉลี่ยความคิดเห็นตอ
ความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝกอบรม อยูในระดับมากขึน้ ไป
(คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป
จากมาตร 5 ระดับ)
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90
ตาราง 6 (ตอ)
วัตถุประสงค

ประเด็นการประเมิน
- เนื้อหาของหลักสูตร

2. คุณสมบัติของวิทยากร

ตัวชี้วัด
- ความสอดคลองระหวางเนื้อหา วิชา
กับวัตถุประสงคของหลักสูตร
- ความสอดคลองระหวางเนื้อหา วิชา
กับความตองการของผูเขารับการอบรม
- ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาตอ
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
-คุณวุฒิ ความรูและประสบการณใน
เนื้อหาวิชาที่สอน
- ความเหมาะสมดานบุคลิกภาพ
- ความสามารถในการสอน การ
ถายทอดความรู ทักษะและ
ประสบการณ

เครื่องมือ

- แบบสอบถาม
- แบบบันทึกการ
สํารวจขอมูล
เอกสาร

แหลงขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

เกณฑการประเมิน

-ผูเขารับการอบรม - หาคาเฉลี่ย และคา
- เอกสารประวัติ
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิทยากร
-วิเคราะหเนื้อหาจาก
แบบสอบถามปลายเปด
และจากเอกสาร

-คาเฉลี่ยความคิดเห็นตอ
คุณสมบัติของวิทยากรอยู
ในระดับมากขึ้นไป
(คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป
จากมาตร 5 ระดับ)

-ผูเขารับการอบรม - หาคาเฉลี่ย และคา
-วิทยากร
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
-วิเคราะหเนื้อหาจาก
แบบสอบถามปลายเปด
และจากเอกสาร

-คาเฉลี่ยความคิดเห็นตอ
ความเหมาะสมของทรัพยากร
สนับสนุนอยูในระดับมาก
ขึ้นไป (คาเฉลี่ยตัง้ แต 3.51
ขึ้นไป จากมาตร 5 ระดับ)

3. ทรัพยากรสนับสนุน ไดแก
- วัสดุอุปกรณ
- ความเหมาะสมของเอกสาร
- แบบสอบถาม
ประกอบการฝกอบรม เอกสาร
ประกอบการบรรยาย สือ่ การสอน
อุปกรณโสตทัศนูปกรณ รวมถึงแหลง
คนควาทางวิชาการ
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91
ตาราง 6 (ตอ)
วัตถุประสงค

ประเด็นการประเมิน
- สถานที่ฝกอบรม
- เจาหนาที่ดําเนินการ
ฝกอบรม

2. เพือ่ ประเมิน 1. การจัดดําเนินการ
กระบวนการ
ฝกอบรม
ดําเนินงาน
โครงการ

2. การมีสวนรวมของ
ผูเขารับการอบรม

ตัวชี้วัด
-ความเหมาะสมของสถานที่
ฝกอบรม สถานที่ศึกษาดูงาน
-ความพรอมและความเหมาะสม
ของเจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรม
ในดานความรูความสามารถ
บุคลิกภาพ การใหบริการและ
การอํานวยความสะดวก

เครื่องมือ
- แบบบันทึกการ
สํารวจขอมูลเอกสาร

แหลงขอมูล
- เอกสารประกอบการ
ฝกอบรม ไดแก คูมือ
การฝกอบรมบุคลากร
ทองถิ่น, คูมอื การ
ฝกอบรมหลักสูตร
นักพัฒนาชุมชน,
เอกสารประกอบการ
บรรยาย, CD วิชาการ

การวิเคราะหขอมูล

- ความเหมาะสมของกระบวนการ
จัดการฝกอบรม ตั้งแตการ
เตรียมการฝกอบรม การ
ดําเนินการฝกอบรม การวัดและ
ประเมินผลการฝกอบรม

- แบบสอบถาม

-ผูเขารับการอบรม
- เอกสารสรุปผลการ
ประเมินโครงการซึ่ง
เปนการประเมิน
ภาพรวมของโครงการ

- หาคาเฉลี่ยและ คา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
-วิเคราะหเนื้อหาจาก
แบบสอบถามปลายเปด
และจากเอกสาร

- ความสนใจ เอาใจใสตอการมา
เขารับการอบรม
- ปฏิสัมพันธระหวางผูเขารับการ
อบรมกับวิทยากร
- ปฏิสัมพันธภายในกลุมผูเขารับ
การอบรม

- แบบสอบถาม

-ผูเขารับการอบรม
- วิทยากร

เกณฑการประเมิน

-คาเฉลี่ยความคิดเห็นตอ
ความเหมาะสมของการจัด
ดําเนิน การฝกอบรมอยูใน
ระดับมากขึ้นไป ( คาเฉลี่ย
ตั้งแต 3.51 ขึ้นไป จากมาตร
5 ระดับ)
- หาคาเฉลี่ยและ คา
- คาเฉลี่ยความคิดเห็นตอการ
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีสวนรวมในการฝกอบรมอยู
-วิเคราะหเนื้อหาจาก
ในระดับมากขึ้นไป
แบบสอบถามปลายเปด (คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป
จากมาตร 5 ระดับ)
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ตาราง 6 (ตอ)
วัตถุประสงค

3. เพื่อประเมิน
ผลผลิตของ
โครงการ

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด
- การใหความรวมมือและการ
ตอบสนองตอกิจกรรมตางๆที่
โครงการจัดขึ้น

1.ความรูที่ไดรับจาก
การฝกอบรม

- ระดับความรูความเขาใจใน
- แบบสอบถาม
เนื้อหาวิชาที่ใชในการอบรม
จําแนกตามเนื้อหาของหลักสูตร
ฝกอบรม 5 หมวดวิชา

2. เจตคติตองาน
พัฒนาชุมชน

- เจตคติตอการปฏิบัติงานดาน
การพัฒนาชุมชน

- แบบสอบถาม

- ระดับการนําความรูไปใชใน
การปฏิบัติงาน จําแนกตาม
เนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรม
5 หมวดวิชา

- แบบติดตามผล
การฝกอบรม

4. เพื่อติดตามผล 1. การนําความรูไปใช
โครงการ
ในการปฏิบัติงาน

เครื่องมือ

แหลงขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

เกณฑการประเมิน

-ผูเขารับการอบรม - หาคาเฉลี่ยและ คา
-ผูเขารับการอบรมมีความรูความ
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เขาใจในเนื้อหาวิชาที่ใชในการ
ฝกอบรม ในระดับมากขึ้นไป
(คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป
จากมาตร 5 ระดับ)
-ผูเขารับการอบรม - หาคาเฉลี่ยและ คา
- ผูเขารับการอบรมมีเจตคติตอ
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน งานพัฒนาชุมชน ในระดับมาก
ขึ้นไป (คาเฉลี่ยตัง้ แต 3.51 ขึ้นไป
จากมาตร 5 ระดับ)
-ผูผานการอบรม - หาคาเฉลี่ยและ คา
- ผูผานการอบรมมีการนําความรู
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไปใชในการปฏิบัติงานในระดับ
มากขึ้นไป ( คาเฉลี่ยตั้งแต
3.51 ขึ้นไป จากมาตร 5 ระดับ)
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ตาราง 6 (ตอ)
วัตถุประสงค

ประเด็นการประเมิน
2. พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
- พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่ของ
นักพัฒนาชุมชน

เครื่องมือ
แบบติดตามผลการ
ฝกอบรม

แหลงขอมูล
-ผูผานการอบรม
-ผูบังคับบัญชา
- ผูนําชุมชน

3. ความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชน

- ระดับความพึงพอใจตอผล
การดําเนินงานพัฒนาชุมชน
ของผูผานการอบรม

- แบบติดตามผลการ
ฝกอบรม

- ผูนําชุมชน

การวิเคราะหขอมูล
- หาคาเฉลี่ยและ คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
-วิเคราะหเนื้อหาจาก
แบบสอบถามปลายเปด
- หาคาเฉลี่ยและ คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
-วิเคราะหเนื้อหาจาก
แบบสอบถามปลายเปด

เกณฑการประเมิน
- ผูผานการอบรมมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมากขึ้นไป(
คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป จาก
มาตร 5 ระดับ)
- ผูนําชุมชนมีความพึงพอใจตอ
การดําเนินงานพัฒนาชุมชน อยู
ในระดับมากขึ้นไป
(คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป
จากมาตร 5 ระดับ)
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3. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ มีทั้งหมด 6 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบสอบถาม เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนา
ชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ฉบับผูเขารับการอบรม แบงเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นดานปจจัยนําเขา ไดแก หลักสูตรฝกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร
ทรัพยากรสนับสนุน ดังนี้
1. หลักสูตรฝกอบรม มีขอคําถามจํานวน 21 ขอ แบงเปนประเด็นวัตถุประสงค
ของหลักสูตร จํานวน 6 ขอ โครงสรางหลักสูตร จํานวน 6 ขอ เนื้อหาของหลักสูตร จํานวน 9 ขอ
2. คุณสมบัติของวิทยากร มีขอคําถามจํานวน 18 ขอ
3. ดานทรัพยากรสนับสนุน มีขอคําถามจํานวน 28 ขอ แบงเปนประเด็น วัสดุ
อุปกรณ จํานวน 8 ขอ สถานที่ฝกอบรม จํานวน 12 ขอ เจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรม จํานวน 8 ขอ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นดานกระบวนการ ไดแก การจัดดําเนินการฝกอบรม การมี สวน
รวมของผูเขารับการอบรม ดังนี้
1. การจัดดําเนินการฝกอบรม มีขอคําถามจํานวน 20 ขอ
2. การมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม มีขอคําถามจํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 4 ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม มีขอคําถามจํานวน 30 ขอ
ตอนที่ 5 เจตคติตองานพัฒนาชุมชน มีขอคําถามจํานวน 10 ขอ
ฉบับที่ 2 แบบสอบถาม เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่นหลักสูตรนักพัฒนา
ชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ฉบับวิทยากร แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นดานปจจัยนําเขา ไดแก หลักสูตรฝกอบรม ทรัพยากรสนับสนุน
1. หลักสูตรฝกอบรม มีขอคําถามจํานวน 20 ขอ แบงเปนประเด็น วัตถุประสงค
ของหลักสูตร จํานวน 6 ขอ โครงสรางหลักสูตร จํานวน 6 ขอ เนื้อหาของหลักสูตร จํานวน 8 ขอ
2. ดานทรัพยากรสนับสนุน มีขอคําถาม จํานวน 17 ขอ แบงเปนประเด็นสถานที่
ฝกอบรม จํานวน 9 ขอ เจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรม จํานวน 8 ขอ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นดานกระบวนการ ไดแก การมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม มี
ขอคําถามจํานวน 5 ขอ
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ฉบับที่ 3 แบบติดตามผลการฝกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนา
ชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ฉบับผูผานการอบรม แบงเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน มีขอคําถามจํานวน 30 ขอ
ตอนที่ 3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน มีขอคําถามจํานวน 18 ขอ
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด โดยใหเขียนแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม มีขอคําถามจํานวน 3 ขอ
ฉบับที่ 4 แบบติดตามผลการฝกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนา
ชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการระหวาง มหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ฉบับผูบังคับบัญชา แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมการปฎิบัติงานของนักพัฒนาชุมชน มีขอคําถามจํานวน
18 ขอ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด โดยใหเขียนแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม มีขอคําถามจํานวน 3 ขอ
ฉบับที่ 5 แบบติดตามผลการฝกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนา
ชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ฉบับผูนําชุมชน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมการปฎิบัติงานและความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน มีขอคําถามจํานวน 18 ขอ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด โดยใหเขียนแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม มีขอคําถามจํานวน 3 ขอ
ฉบับที่ 6 แบบบันทึกการสํารวจขอมูลเอกสาร เพื่อใชบันทึกผลการสํารวจขอมูลเอกสาร
หลักฐาน ดานปจจัยนําเขา ไดแก คุณสมบัติของวิทยากร และวัสดุอุปกรณ
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การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาขอมูลเอกสาร ตําราทางวิชาการ ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวของกับการประเมิน
โครงการฝกอบรม เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือใหตรงกับนิยามและครอบคลุมวัตถุประสงค
การวิจัย
2. สรางแบบสอบถาม และแบบบันทึกการสํารวจขอมูลเอกสาร ใหตรงกับนิยามของประเด็น
การประเมิน และเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ตรวจสอบความเหมาะสมของขอ
คําถามและภาษาที่ใช ความครอบคลุมและความสอดคลองตามนิยาม
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) และความชัดเจนในการสื่อความ เลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ที่มีคามากกวา หรือเทากับ 0.5 มาใชในแบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลวมาดําเนินการปรับปรุงแกไข และเสนอตอ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบอีกครั้ง
5. ตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ จากกลุ ม ตั ว อย า ง ประกอบด ว ย ผู เ ข า รั บ การอบรม
จํานวน 97 คน ผูผานการอบรม จํานวน 100 คน โดยหาคาอํานาจจําแนกดวยวิธีการหาคาสหสัมพันธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมในแตละสวน (Item total correlation) และหาคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ( α - Coefficient) ไดผลดังนี้
5.1 แบบสอบถามฉบับผูเขารับการอบรม แบงออกเปน 4 สวน
5.1.1 สอบถามความคิดเห็นดานปจจัยนําเขา ไดแก หลักสูตรฝกอบรม จํานวน 21 ขอ
มีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง 0.32-0.77 มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.97 คุณสมบัติของวิทยากร
จํานวน 18 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง 0.58-0.78 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.95 ทรัพยากร
สนับสนุน จํานวน 28 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง 0.27-0.76 มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.97
5.1.2 สอบถามความคิ ดเห็ น ดา นกระบวนการ ได แก การจั ดดํา เนิ น การฝก อบรม
จํานวน 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง 0.56-0.81 และมีคาเชื่อมั่นเทากับ 0.95 การมีสวน
รวมของผูเขารับการอบรม จํานวน 6 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง 0.50 - 0.77 และมีคาความ
เชื่อมั่น เทากับ 0.86
5.1.3 สอบถามความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม จํานวน 30 ขอ มีคาอํานาจจําแนก
รายขอ ระหวาง 0.31 - 0.76 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96
5.1.4 สอบถามเจตคติตองานพัฒนาชุมชน จํานวน 10 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ
ระหวาง 0.44 - 0.83 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.86
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5.2 แบบสอบถามฉบับผูผานการอบรม โดยสอบถามการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน
จํานวน 30 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง 0.41 - 0.81 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.96
สอบถามพฤติกรรมการปฏิบัติงาน จํานวน 18 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง 0.54 – 0.78 และ
มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.93
6. ตรวจสอบความสมบูรณถูกตองของเครื่องมือ แลวนําเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธตรวจสอบ กอนที่นําไปเก็บขอมูลตอไป

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้น ดังนี้
1. ผูวิจัยไดไปติดตอขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามจากผูเขารับการอบรมโครงการ
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุนที่ 44 ดวยตนเอง ในระหวางวันที่ 29 สิงหาคม –
23 กันยายน 2554 และรวมสังเกตการณในระหวางการฝกอบรม พรอมทั้งสํารวจขอมูลจากรายงาน
และเอกสารที่เกี่ยวของซึ่งเปนขอมูลทุติยภูมิ สวนแบบสอบถามสําหรับวิทยากร ไดขอความอนุเคราะห
ใหเจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรม ทําการแจกแบบสอบถามใหแกวิทยากร หลังจากสิ้นสุดการบรรยาย
ในแตละหัวขอวิชา
2. สงแบบติดตามผลการฝกอบรม ไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่นักพัฒนาชุมชนผูผาน
การอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุนที่ 39-43 สังกัดอยู โดยทาง
ไปรษณีย เพื่อใหนักพัฒนาชุมชน ผูบังคับบัญชา ผูนําชุมชน ตอบแบบสอบถาม และสงกลับมายังผูวิจัย
โดยผูวิจัยไดแนบซองเปลาติดแสตมปและจาหนาซอง เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสงแบบสอบถาม
กลับคืนมาไดสะดวก
3. ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถาม แบบบันทึกการสํารวจขอมูลเอกสาร มาตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณ และดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป

5. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ขอมูลเชิ งคุณภาพที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด และแบบบันทึกการสํา รวจข อมูล
เอกสาร ใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา โดยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย
2. ขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสอบถาม แบบมาตรสวนประมาณคา ใชการวิเคราะห
ขอมูลเชิงพรรณนา โดยการหาคาเฉลี่ย ( Χ ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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ผูวิจัยนําแบบสอบถาม และแบบติดตามผลการฝกอบรม ที่เก็บรวบรวมจากผูเขารับการ
อบรม วิทยากร ผูผานการอบรม และผูนําชุมชน มาตรวจสอบความสมบูรณของเครื่องมือ แลวบันทึก
ขอมูลตามคูมือการลงรหัส ดังนี้
คะแนน
5
หมายถึง มากที่สุด
คะแนน
4
หมายถึง มาก
คะแนน
3
หมายถึง ปานกลาง
2
หมายถึง นอย
คะแนน
คะแนน
1
หมายถึง นอยที่สุด
การแปลผลการวิเคราะหขอมูล โดยพิจารณาคาเฉลี่ยเทียบกับเกณฑการแปลผล ดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103)
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง นอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง นอยที่สุด

6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก
1.1 คาเฉลี่ย (Mean)
1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 หาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
2.2 หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม ดวยวิธีการหาคาสหสัมพันธระหวางคะแนน
รายขอกับคะแนนรวมในแตละสวน (Item total correlation)
2.3 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ตรงกันจึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
แทน คาคะแนนเฉลีย่
Χ
S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน โดย
ความร ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร กั บ กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย เป นการวิจั ยเชิ งปริมาณ และใชข อมู ลคุณภาพจากแบบสอบถามปลายเปด
ประกอบ โดยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการประเมินปจจัยนําเขาไดแก หลักสูตรฝกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร และ
ทรัพยากรสนับสนุน
ตอนที่ 2 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานโครงการ ไดแก การจัดดําเนินการฝกอบรม
และการมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม
ตอนที่ 3 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ ไดแก ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม และ
เจตคติตองานพัฒนาชุมชน
ตอนที่ 4 ผลการติดตามผลโครงการ ไดแก การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน พฤติกรรม
การปฏิบัติงาน และความพึงพอใจตอการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามปลายเปด
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ตอนที่ 1 ผลการประเมินปจจัยนําเขา
ผูวิจัยไดดําเนินการประเมินปจจัยนําเขา ไดแก หลักสูตรฝกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร
และทรัพยากรสนับสนุน จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม และวิทยากร นําผลการ
ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นไปวิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จําแนกเปนรายดานตามประเด็นการประเมิน ดังแสดงในตาราง 7-10
1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานหลักสูตรฝกอบรม ไดแก วัตถุประสงคของ
หลักสูตร โครงสรางหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม
และวิทยากร ดังแสดงในตาราง 7
ตาราง 7 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมและวิทยากร
ดานหลักสูตรฝกอบรม
รายการประเมิน
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในบทบาท
อํานาจหนาที่ที่ดํารงตําแหนง
2. เพื่อใหมีทัศนคติที่ดี และมีวิสัยทัศนใน
การแกไขปญหาของประชาชน
3. เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการ
และแกไขปญหาของประชาชน
4. เพื่อใหสามารถนําเอาความรูไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงคของหลักสูตรสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความจําเปนในการ
ฝกอบรม
6. ความชัดเจนของวัตถุประสงคของ
หลักสูตร
รวม

ผูเขารับการอบรม
S.D ระดับความ
Χ
เหมาะสม

Χ

วิทยากร
S.D. ระดับความ
เหมาะสม

4.29

.59

มาก

4.35

.65

มาก

4.35

.60

มาก

4.26

.54

มาก

4.19

.63

มาก

4.30

.56

มาก

4.34

.68

มาก

4.48

.51

มาก

4.19

.73

มาก

4.43

.59

มาก

4.16

.66

มาก

4.43

.51

มาก

4.25

.52

มาก

4.38

.39

มาก
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ตาราง 7 (ตอ)
รายการประเมิน
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาพื้นฐาน
จํานวน 4 หัวขอวิชา 12 ชั่วโมง
2. หมวดวิชาการบริหารจัดการ
จํานวน 3 หัวขอวิชา 9 ชั่วโมง
3. หมวดวิชาความรูเฉพาะตําแหนง
จํานวน 20 หัวขอวิชา 81 ชั่วโมง
4. หมวดวิชาเสริม
จํานวน 5 หัวขอวิชา 18 ชั่วโมง
5. หมวดวิชาการศึกษาดูงาน
จํานวน 2 วัน 12 ชั่วโมง
6. ความเหมาะสมของการจัดกลุมวิชาใน
โครงสรางหลักสูตร
รวม
เนื้อหาของหลักสูตร
1. เนื้อหาวิชาสงเสริมใหผูเขารับการอบรม
มีความรูความเขาใจในบทบาท และ
อํานาจหนาที่ที่ดํารงตําแหนง
2. เนื้อหาวิชาเปนความรูที่ทันสมัยและ
ทันตอสถานการณปจจุบัน
3. เนื้อหาวิชาสอดคลองกับบทบาทหนาที่
ของนักพัฒนาชุมชน
4. เนื้อหาวิชาสอดคลองกับความตองการ
และความสนใจของผูเขารับการ
ฝกอบรม
5. ความสอดคลองของเนื้อหาวิชากับ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
6. ความสอดคลองของเนื้อหาวิชากับ
วัตถุประสงครายวิชา

ผูเขารับการอบรม
S.D ระดับความ
Χ
เหมาะสม

Χ

วิทยากร
S.D. ระดับความ
เหมาะสม

3.97

.64

มาก

3.91

.67

มาก

3.97

.62

มาก

3.87

.63

มาก

4.10

.73

มาก

4.43

.59

มาก

3.90

.62

มาก

3.87

.55

มาก

3.85

.71

มาก

4.13

.63

มาก

3.91

.61

มาก

4.30

.47

มาก

3.95

.54

มาก

4.09

.39

มาก

4.21

.63

มาก

4.39

.58

มาก

4.18

.66

มาก

4.48

.59

มาก

4.27

.67

มาก

4.61

.50

มากที่สุด

4.03

.64

มาก

4.00

.61

มาก

4.39

.50

มาก

3.86

.59

มาก

4.43

.59

มาก
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ตาราง 7 (ตอ)
รายการประเมิน
7. มีการกําหนดขอบขายเนื้อหาวิชาไวอยาง
ชัดเจน
8. เนื้อหาวิชามีปริมาณเหมาะสมกับจํานวน
ชั่วโมงในการฝกอบรม
9. เนื้อหาวิชาเปนประโยชนตอการนําไปใช
ในการปฏิบัติงาน
รวม
รวมดานหลักสูตรฝกอบรม

ผูเขารับการอบรม
S.D ระดับความ
Χ
เหมาะสม
3.92 .55
มาก

4.30

วิทยากร
S.D. ระดับความ
เหมาะสม
.56
มาก

3.78

.70

มาก

4.09

.60

มาก

4.17

.54

มาก

4.65

.57

มากที่สุด

4.05
4.08

.47
.45

มาก
มาก

4.42
4.31

.39
.31

มาก
มาก

Χ

จากตาราง 7 พบวา ผูเขารับการอบรม และวิทยากร มีความคิดเห็นวาหลักสูตรฝกอบรม
โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาประเด็น
วัตถุประสงคของหลักสูตร พบวา โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มีความเหมาะสมในระดับมากทุกขอ สวนประเด็นโครงสรางหลักสูตร พบวา โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความเหมาะสมในระดับมากทุกขอเชนกัน
แตเมื่อพิจารณาประเด็นความเหมาะสมของเนื้อหาของหลักสูตร พบวา โดยรวมมีความเหมาะสมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเขารับการอบรมมีความคิดเห็นวาเนื้อหาของหลักสูตรมี
ความเหมาะสมในระดับมากทุกขอ ในขณะที่วิทยากร มีความคิดเห็นวาเนื้อหาวิชามีความสอดคลอง
กับบทบาทหนาที่ของนักพัฒนาชุมชน และเปนประโยชนตอการนําไปใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด สวนขออื่นๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก
นอกจากนี้ผูเขารับการอบรมยังไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนของเนื้อหาวิชาตอการ
นําไปใชในการปฏิบัติงาน ดังแสดงในตาราง 8
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ตาราง 8 คาเฉลี่ยและคาความเบีย่ งเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ ขารับการอบรม ที่มีตอเนื้อหา
ของหลักสูตร เกี่ยวกับประโยชนตอการนําไปใชในการปฏิบัติงาน
หัวขอวิชา
หมวดวิชาพื้นฐาน
1. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. โครงสราง อํานาจ หนาที่ และการปฏิบัติขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม คานิยมในการทํางาน
รวม
หมวดวิชาการบริหารจัดการ
4 การวางแผนและการบริหารงานเชิงกลยุทธ
5 เทคนิคและกระบวนการจัดฝกอบรม
6 การวัดผลและตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
รวม
หมวดวิชาความรูเฉพาะตําแหนง
7. การจัดงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
8. การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นเชิงบูรณาการ
9. แนวทางในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ภารกิจถายโอน
10. การสํารวจและการวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน
11. การวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาวะแวดลอม
ตอการพัฒนา
12. เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและรายไดครัวเรือน
13. การพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
14 การพัฒนาสงเสริมอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ การตลาด และ
วิสาหกิจชุมชน
15 การสงเสริมการทองเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่นกับหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล
16. องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการพัฒนาเมืองนาอยู
17. ระบบการติดตามและประเมินผลงาน
18. หลักการและกลยุทธการพัฒนาชุมชน

ระดับประโยชนตอการปฏิบัติงาน
S.D
แปลผล
Χ
3.96
4.08

.68
.67

มาก
มาก

4.08
4.04

.64
.56

มาก
มาก

4.13
4.39
4.07
4.20

.64
.67
.67
.56

มาก
มาก
มาก
มาก

4.11
4.12
4.03

.83
.78
.73

มาก
มาก
มาก

4.27
4.02

.65
.66

มาก
มาก

4.22
3.92
4.38

.72
.79
.64

มาก
มาก
มาก

4.01

.65

มาก

3.82
3.97
4.26

.80
.70
.67

มาก
มาก
มาก
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ตาราง 8 (ตอ)
หัวขอวิชา
19. การบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัย
20. เทคนิคการสรางทีมงานและการแกไขปญหาความขัดแยงใน
องคกรชุมชน
21. ยุทธศาสตรในการทํางานภายในองคกรชุมชนกับการมีสวนรวม
ของประชาชน
22. วิทยากรกระบวนการ
รวม
หมวดวิชาเสริม
23. ระบบขอมูลสารสนเทศในงานพัฒนาชุมชน
24. การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม
25. ศิลปะการพูด และเทคนิคการบรรยายสรุป
26. สัมมนาปญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่
27. หลักการและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการ
ความรับผิดทางละเมิด และการปฏิบัติตามขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ
รวม
หมวดวิชาการศึกษาดูงาน
28. การสงเสริมศักยภาพชุมชนกับการสรางชุมชนเขมแข็ง
29. โครงการพระราชดําริศึกษากับการพัฒนาอยางยั่งยืน
30. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวม
รวมทุกหมวดวิชา

ระดับประโยชนตอการปฏิบัติงาน
S.D
แปลผล
Χ
4.32
.67
มาก
4.29
.68
มาก
4.35

.61

มาก

4.71
4.18

.50
.49

มากที่สุด
มาก

3.89
4.14
4.22
4.15
4.16

.72
.65
.65
.57
.67

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.11

.53

มาก

4.26
4.36
4.40
4.34
4.17

.60
.60
.62
.54
.45

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 8 พบวา ผูเขารับการอบรม มีความคิดเห็นวาเนื้อหาวิชาของหลักสูตรเปนประโยชน
ตอการนําไปใชในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกตามหมวดวิชา พบวา เนื้อหาวิชา
ของหลักสูตรเปนประโยชนตอการนําไปใชในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกหมวดวิชา เรียงลําดับ
ไดแก หมวดวิชาการศึกษาดูงาน หมวดวิชาการบริหารจัดการ หมวดวิชาความรูเฉพาะตําแหนง หมวดวิชา
เสริม หมวดวิชาพื้นฐาน เมื่อจําแนกตามหัวขอวิชา พบวา หัวขอวิชาวิทยากรกระบวนการเปนประโยชน
ตอ การนํ า ไปใช ใ นการปฏิ บั ติง านอยูใ นระดับ มากที่สุ ด ส ว นหัว ข อวิ ชาอื่ น ๆ เป น ประโยชนต อการ

93
ปฏิบัติงานในระดับมาก เรียงตามลําดับ ไดแก ศึกษาดูงานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทคนิค
และกระบวนการจัดฝกอบรม การพัฒนาสงเสริมอาชีพทรัพยากรธรรมชาติ การตลาด และวิสาหกิจ
ชุมชน
สรุ ป ผลการประเมิ น ด า นหลัก สูต รฝก อบรมตามความคิด เห็ น ของผู เ ข า รับ การอบรมและ
วิทยากร พบวา หลักสูตรฝกอบรมโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงกวา
เกณฑที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายประเด็น พบวา ประเด็นวัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางลักสูตร
และเนื้อหาหลักสูตร มีความเหมาะสมในระดับมากทุกประเด็น
1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานคุณสมบัติของวิทยากร จากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของผูเขารับการอบรม ดังแสดงในตาราง 9
ตาราง 9 คาเฉลี่ยและคาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม ดานคุณสมบัติ
ของวิทยากร
รายการประเมิน
1. มีความรู ความเชี่ยวชาญในหัวขอวิชาที่บรรยาย
2. มีความรูเทาทันตอเหตุการณปจจุบัน
3. มีความสามารถในการบูรณาการความรูดานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชา
4. ความสามารถในการควบคุมชั้นเรียน
5. ความสามารถในการใชโสตทัศนูปกรณ
6. มีความกระตือรือรนและตั้งใจ
7. มีอารมณมั่นคงและควบคุมอารมณได
8. มีการวางตัวเหมาะสมกับการเปนวิทยากร
9. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
10. มีการชี้แจงวัตถุประสงคของหัวขอวิชา กอนการบรรยาย
11. สามารถถายทอดความรูไดตรงตามวัตถุประสงคของรายวิชา
12. การบรรยายชัดเจนและเขาใจงาย
13. ใชเทคนิคการสอนที่เหมาะสม
14. การใชเวลาใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา

ระดับความเหมาะสม
S.D
แปลผล
Χ
4.29
.54
มาก
4.26
.51
มาก
4.16
.57
มาก
3.97
3.98
4.22
4.29
4.37
4.37
4.00
3.99
4.08
4.01
4.06

.60
.56
.50
.56
.55
.55
.69
.65
.59
.65
.57

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตาราง 9 (ตอ)
รายการประเมิน
15. จัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาวิชา
16. สงเสริมใหผูเขารับการอบรมคิด วิเคราะห และฝกปฏิบัติจริง
17. เปดโอกาสใหซักถามและแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึง
18. สามารถตอบปญหาและขอซักถามไดชัดเจนและตรงประเด็น
รวม

Χ

4.15
4.18
4.22
4.22
4.16

ระดับความเหมาะสม
S.D
แปลผล
.55
มาก
.63
มาก
.68
มาก
.62
มาก
.43
มาก

จากตาราง 9 พบวา ผูเขารับการอบรม มีความคิดเห็นวาคุณสมบัติของวิทยากรโดยรวมมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีความ
เหมาะสมในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ไดแก วิทยากรมีการวางตัวเหมาะสมกับการเปนวิทยากรและ
มีความเชื่อมั่นในตนเอง วิทยากรมีความรูความเชี่ยวชาญในหัวขอวิชาที่บรรยาย วิทยากรมีความรูเทา
ทันตอเหตุการณปจจุบัน
1.3 ผลการประเมินความเหมาะสมดานทรัพยากรสนับสนุน ไดแก วัสดุอุปกรณ สถานที่
ฝกอบรม และเจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรม จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมและ
วิทยากร ดังแสดงในตาราง 10
ตาราง 10 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมและวิทยากร
ดานทรัพยากรสนับสนุน
รายการประเมิน
วัสดุอุปกรณ
1. คูมือการฝกอบรมมีความชัดเจนและ
สามารถใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติตนระหวางการฝกอบรมได
2. เอกสารประกอบการบรรยายหรือสื่อการ
สอนมีความสอดคลองกับเนื้อหาวิชา

ผูเขารับการอบรม
S.D ระดับความ
Χ
เหมาะสม
3.77

.76

มาก

3.70

.74

มาก

Χ

วิทยากร
S.D. ระดับความ
เหมาะสม
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ตาราง 10 (ตอ)
รายการประเมิน
3. เอกสารประกอบการบรรยายหรือสื่อการ
สอนมีเนื้อหาที่ทันสมัย
4. เอกสารประกอบการบรรยายหรือสื่อการ
สอนมีความนาสนใจ
5. เอกสารประกอบการบรรยายเปนประโยชน
และสามารถนําไปประยุกต ใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานได
6. เอกสารประกอบการบรรยาย สื่อการสอน
และวัสดุอุปกรณมีความเพียงพอและมี
คุณภาพ
7. อุปกรณโสตทัศนูปกรณมีประสิทธิภาพ
และทันสมัย
8. มีแหลงคนควาทางวิชาการแกผูเขาอบรม
เชน ระบบอินเทอรเน็ต หองสมุด และมี
ความสะดวกในการคนควาหรือหาความรู
เพิ่มเติม
รวม
สถานที่ฝกอบรม
1. สถานที่ฝกอบรมมีความสะดวกตอการ
เดินทาง
2. สถานที่ฝกอบรมมีระบบการดูแลรักษา
ความปลอดภัยที่เหมาะสม
3. สถานที่ฝกอบรมมีสิ่งแวดลอมที่ดีและ
ไมมีเสียงรบกวนตอการฝกอบรม
4. ขนาดของหองฝกอบรมมีความเหมาะสม
กับจํานวนผูเขารับการอบรม
5. การจัดหองฝกอบรมเหมาะสมกับรูปแบบ
ของกิจกรรมการเรียนการสอน

ผูเขารับการอบรม
S.D ระดับความ
Χ
เหมาะสม
3.81 .67
มาก

Χ

วิทยากร
S.D. ระดับความ
เหมาะสม

3.73

.70

มาก

3.89

.72

มาก

3.75

.69

มาก

3.95

.67

มาก

2.96

1.06

ปานกลาง

3.70

.59

มาก

3.97

.80

มาก

3.83

.78

มาก

3.81

.75

มาก

3.96

.98

มาก

3.66

.93

มาก

4.04

.71

มาก

3.80

.74

มาก

4.13

.55

มาก

3.78

.89

มาก

4.13

.76

มาก

96
ตาราง 10 (ตอ)
รายการประเมิน
6. ระบบเสียงในหองฝกอบรมมีความชัดเจน
7. หองฝกอบรมมีแสงสวางที่พอเหมาะ
8. อุณหภูมิและการถายเทอากาศ
9. ความสะอาดของหองฝกอบรม
10. สถานที่ศึกษาดูงานสอดคลองกับความ
สนใจของผูเขาอบรม
11. สถานที่ศึกษาดูงานเอื้อตอการเรียนรู
12. สถานที่ศึกษาดูงานสอดคลองกับ
เนื้อหาวิชาตามหลักสูตร
รวม
เจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรม
1. เจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรมมีจํานวน
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
2. ความสามารถในการประสานงานและการ
ติดตอใหความชวยเหลือเมื่อมีปญหา
3. ความสามารถในการแกไขปญหา
เฉพาะหนา
4. ความตั้งใจและทุมเทในการปฏิบัติงาน
5. ความตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน
6. มีมนุษยสัมพันธที่ดีและแสดงความ
เปนมิตร
7. ใหความเอาใจใสและกระตือรือรนในการ
ใหบริการ
8. ใหขอมูลและคําแนะนําในการขอรับบริการ
ไดอยางชัดเจน
รวม
รวมดานทรัพยากรสนับสนุน

ผูเขารับการอบรม
S.D ระดับความ
Χ
เหมาะสม
3.65 .82
มาก
3.74 .77
มาก
3.15 1.09 ปานกลาง
3.21 1.06 ปานกลาง
4.07 .71
มาก

4.26
4.09
3.91
4.04
4.04

วิทยากร
S.D. ระดับความ
เหมาะสม
.86
มาก
.67
มาก
.95
มาก
.82
มาก
.62
มาก

4.16
4.16

.66
.69

มาก
มาก

3.83
3.96

.78
.98

มาก
มาก

3.77

.59

มาก

4.04

.71

มาก

4.05

.81

มาก

4.52

0.51

มากที่สุด

4.19

.70

มาก

4.52

0.51

มากที่สุด

4.19

.70

มาก

4.52

0.51

มากที่สุด

4.32
4.28
4.47

.64
.66
.60

มาก
มาก
มาก

4.57
4.57
4.70

0.51
0.51
0.47

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.37

.71

มาก

4.57

0.51

มากที่สุด

4.29

.71

มาก

4.57

0.51

มากที่สุด

4.27
3.89

.61
.50

มาก
มาก

4.57
4.29

0.40
.44

มากที่สุด
มาก

Χ
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จากตาราง 10 พบวา ผูเขารับการอบรม และวิทยากร มีความคิดเห็นวาทรัพยากรสนับสนุน
โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาประเด็น
วัสดุอุปกรณตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม พบวา แหลงคนควาทางวิชาการแกผูเขาอบรม เชน
ระบบอินเทอรเน็ต หองสมุด มีความสะดวกในการคนควาหรือหาความรูเพิ่มเติม อยูในระดับปานกลาง
สวนขออื่นๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก เรียงตามลําดับ ไดแก อุปกรณโสตทัศนูปกรณมีประสิทธิภาพ
และทันสมัย เอกสารประกอบการบรรยายเปนประโยชนและสามารถนําไปประยุกตใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานได เอกสารประกอบการบรรยายหรือสื่อการสอนมีเนื้อหาที่ทันสมัย
ประเด็นสถานที่ฝกอบรม ตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม และวิทยากร โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม พบวา
ความสะอาดของหองฝกอบรม อุณหภูมิและการถายเทอากาศ มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
สวนขออื่นๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก เรียงตามลําดับ ไดแก สถานที่ศึกษาดูงานเอื้อตอการเรียนรู
สถานที่ศึกษาดูงานสอดคลองกับเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร สถานที่ศึกษาดูงานสอดคลองกับความสนใจ
ของผูเขาอบรม ในขณะที่วิทยากรมีความคิดเห็นวาสถานที่ฝกอบรม มีความเหมาะสมในระดับมาก
ทุกขอ เรียงตามลําดับ ไดแก ระบบเสียงในหองฝกอบรมมีความชัดเจน ขนาดของหองฝกอบรมมีความ
เหมาะสมกับจํานวนผูเขารับการอบรม การจัดหองฝกอบรมเหมาะสมกับรูปแบบของกิจกรรมการเรียน
การสอน
ประเด็นเจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรม ตามความคิดเห็นของผูขารับการอบรม โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก ในขณะที่วิทยากรมีความคิดเห็นวาเจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรม
โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอตามความคิดเห็นของผูเขารับ
การอบรม พบวา มีความเหมาะสมในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับ ไดแก เจาหนาที่ดําเนินการ
ฝกอบรมมีมนุษยสัมพันธที่ดีและแสดงความเปนมิตร เจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรมใหความเอาใจใส
และกระตือรือรนในการใหบริการ เจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรมมีความตั้งใจและทุมเทในการปฏิบัติงาน
ในขณะที่วิทยากรมีความคิดเห็นวาเจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
ทุกขอ
สรุปผลการประเมินดานทรัพยากรสนับสนุนตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม และ
วิทยากร พบวา ดานทรัพยากรสนับสนุน โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูง
กวาเกณฑที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา ประเด็นวัสดุอุปกรณ และสถานที่ฝกอบรม มีความ
เหมาะสมในระดับมาก สวนประเด็นเจาหนาที่ดําเนินการอบรม ตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม
มีความเหมาะสมในระดับมาก และวิทยากรมีความคิดเห็นวาเจาหนาที่ดําเนินการอบรมมีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานโครงการ
ผูวิจัยไดดําเนินการประเมินกระบวนการดําเนินงานโครงการ ไดแก การจัดดําเนินการฝกอบรม
และการมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม และ
วิทยากร โดยนําผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นไปวิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกเปนรายดาน ดังแสดงในตาราง 11-12
2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานการจัดดําเนินการฝกอบรม จากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม ดังแสดงในตาราง 11
ตาราง 11 คาเฉลี่ยและคาความเบีย่ งเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ ขารับการอบรม ดานการจัด
ดําเนินงานฝกอบรม
รายการประเมิน
1. มีการประชาสัมพันธโครงการลวงหนาและทั่วถึง
2. มีชองทางการสมัครเขารับการอบรมที่หลากหลาย
3. มีการใหขอมูลและแจงรายละเอียดในการเตรียมตัวกอนเขารับ
การอบรม
4. ความเหมาะสมของขั้นตอนการรายงานตัวและรับลงทะเบียน
5. ความสะดวกในการชําระคาลงทะเบียน
6. การปฐมนิเทศและแนะนํารายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติตนในระหวางการฝกอบรม
7. การจัดตารางฝกอบรมครบถวนตามเนื้อหาวิชาในหลักสูตร
8. การจัดลําดับเนื้อหาวิชาในการฝกอบรมมีความเหมาะสม
9. การประสานงานและการอํานวยความสะดวกระหวาง
การฝกอบรม
10. มีการมอบหมายใหผูเขารับการอบรมหมุนเวียนกันรับผิดชอบ
ภารกิจตางๆในแตละวันอยางเหมาะสม (กลุมกิจกรรมประจําวัน)
11. ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติตลอดการฝกอบรมมี
ความเหมาะสม

Χ

4.15
4.24
4.18

ระดับความคิดเห็น
S.D
แปลผล
.68
มาก
.72
มาก
.83
มาก

4.24
4.23
4.24

.64
.64
.63

มาก
มาก
มาก

3.88
3.86
4.04

.82
.79
.76

มาก
มาก
มาก

4.27

.59

มาก

4.04

.72

มาก
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ตาราง 11 (ตอ)
รายการประเมิน
12. การจัดดําเนินงานฝกอบรมเปนไปตามระเบียบของสถาบันพัฒนา
บุคลารกทองถิ่น
13. การดําเนินการฝกอบรมใหเปนไปตามตารางเวลาการฝกอบรม
14. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและ
วัตถุประสงครายวิชา
15. การจัดกิจกรรมสงเสริมสมรรถภาพทางกายมีความเหมาะสม
(กิจกรรมออกกําลังกาย/แขงขันกีฬา)
16. การจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธมีความเหมาะสม
17. การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่มีความเหมาะสม
18. การวัดและการประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
19. กระบวนการวัดและการประเมินผลมีความเหมาะสม
20. เกณฑการวัดและการประเมินผลมีความเหมาะสม
รวม

Χ

4.10

ระดับความคิดเห็น
S.D
แปลผล
.68
มาก

3.93
4.12

.81
.70

มาก
มาก

3.81

.73

มาก

4.14
4.05
4.02
4.00
3.98
4.08

.66
.76
.63
.66
.66
.50

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 11 พบวา ผูเขารับการอบรม มีความคิดเห็นวาการจัดดําเนินการฝกอบรมโดยรวม
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มี
ความเหมาะสมในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับ ไดแก มีการมอบหมายใหผูเขารับการอบรมหมุนเวียนกัน
รับผิดชอบภารกิจตางๆ ในแตละวันอยางเหมาะสม (กลุมกิจกรรมประจําวัน) ความเหมาะสมของ
การปฐมนิเทศและแนะนํารายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตนในระหวางการฝกอบรม
ความเหมาะสมของขั้นตอนการรายงานตัวและรับลงทะเบียน
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2.2 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม จากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของผูเขารับการอบรมและวิทยากร ดังแสดงในตาราง 12
ตาราง 12 คาเฉลี่ยและคาความเบีย่ งเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ ขารับการอบรมและวิทยากร
ดานการมีสวนรวมในการฝกอบรม
รายการประเมิน
1. มาเขาอบรมตามกําหนดเวลาโดย
พรอมเพรียงกันตลอดทั้งหลักสูตร
2. ใหความรวมมือและเขารวมกิจกรรม
ตางๆ ที่โครงการจัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ
3. มีความรับผิดชอบในภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย
4. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
หรือตอบขอซักถามของวิทยากร
5. ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นอยาง
เครงครัด
6. สัมพันธภาพและการใหความชวยเหลือ
เกื้อกูลกันในกลุมผูเขารับการอบรม
รวม

ผูเขารับการอบรม
S.D ระดับความ
Χ
คิดเห็น
4.41 .55
มาก

4.17

วิทยากร
S.D
ระดับความ
คิดเห็น
.58
มาก

4.40

.55

มาก

4.39

.50

มาก

4.42

.57

มาก

4.35

.49

มาก

3.99

.73

มาก

4.17

.78

มาก

4.41

.64

มาก

4.38

.57

มาก

4.61

.50

มากที่สุด

4.34

.47

มาก

4.34

.38

มาก

Χ

จากตาราง 12 พบวา ผูเขารับการอบรม มีสวนรวมในการฝกอบรมโดยรวมอยูในระดับมาก
และมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายขอตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม
พบวา ผูเขารับการอบรมมีสวนรวมในการฝกอบรมในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับ ไดแก ผูเขารับ
การอบรมมีความรับผิดชอบในภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ผูเขารับการอบรมมาเขารับการอบรมโดย
พรอมเพรียงกันตลอดทั้งหลักสูตร ผูเขารับการอบรมประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบสถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่นอยางเครงครัด ในขณะที่วิทยากรมีความคิดเห็นวา ผูเขารับการอบรมมีสัมพันธภาพ
และการใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันในกลุมผูเขารับการอบรมในระดับมากที่สุด สวนขออื่นๆ มีสวน
รวมในระดับมาก
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ
ผูวิจัยไดดําเนินการประเมินผลผลิตของโครงการ ไดแก ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม และ
เจตคติตองานพัฒนาชุมชน จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม และวิทยากร โดย
นําผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นไปวิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกเปนรายดาน ดังแสดงในตาราง 13-14
3.1 ผลการประเมินความรูท ี่ไดรับจากการฝกอบรม จากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเขารับการอบรม ดังแสดงในตาราง 13
ตาราง 13 คาเฉลี่ยและคาความเบีย่ งเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ ขารับการอบรม ที่มีตอผลผลิต
ของโครงการ ดานความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม
หัวขอวิชา
หมวดวิชาพื้นฐาน
1. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. โครงสราง อํานาจ หนาที่ และการปฏิบัติขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม คานิยมในการทํางาน
รวม
หมวดวิชาการบริหารจัดการ
4 การวางแผนและการบริหารงานเชิงกลยุทธ
5 เทคนิคและกระบวนการจัดฝกอบรม
6 การวัดผลและตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
รวม
หมวดวิชาความรูเฉพาะตําแหนง
7. การจัดงบประมาณขององคกรปกครองทองถิ่น
8. การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นเชิงบูรณาการ
9. แนวทางในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ภารกิจถายโอน
10. การสํารวจและการวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน
11. การวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาวะแวดลอมตอ
การพัฒนา

ระดับความรูความเขาใจ
S.D
แปลผล
Χ
3.93
3.99

.65
.62

มาก
มาก

4.05
3.99

.58
.54

มาก
มาก

4.00
4.23
3.99
4.07

.60
.62
.64
.54

มาก
มาก
มาก
มาก

3.88
4.01
3.84

.78
.67
.76

มาก
มาก
มาก

4.19
4.02

.65
.65

มาก
มาก
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ตาราง 13 (ตอ)
หัวขอวิชา
12. เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและรายไดครัวเรือน
13. การพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
14 การพัฒนาสงเสริมอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ การตลาด และวิสาหกิจ
ชุมชน
15. การสงเสริมการทองเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นกับ
หนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล
16. องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการพัฒนาเมืองนาอยู
17. ระบบการติดตามและประเมินผลงาน
18. หลักการและกลยุทธการพัฒนาชุมชน
19. การบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัย
20. เทคนิคการสรางทีมงานและการแกไขปญหาความขัดแยงในองคกร
ชุมชน
21. ยุทธศาสตรในการทํางานภายในองคกรชุมชนกับการมีสวนรวมของ
ประชาชน
22. วิทยากรกระบวนการ
รวม
หมวดวิชาเสริม
23. ระบบขอมูลสารสนเทศในงานพัฒนาชุมชน
24. การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม
25. ศิลปะการพูด และเทคนิคการบรรยายสรุป
26. สัมมนาปญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่
27. หลักการและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการ ความรับ
ผิดทางละเมิด และการปฏิบัติตามขอมูลขาวสารของทางราชการ
รวม
หมวดวิชาการศึกษาดูงาน
28. การสงเสริมศักยภาพชุมชนกับการสรางชุมชนเขมแข็ง
29. โครงการพระราชดําริศึกษากับการพัฒนาอยางยั่งยืน
30. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวม
รวมทุกหมวดวิชา

ระดับความรูความเขาใจ
S.D
แปลผล
Χ
4.06
.67
มาก
3.82
.78
มาก
4.21
.59
มาก
3.94

.69

มาก

3.79
3.86
4.06
4.09
4.00

.85
.69
.59
.75
.65

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.11

.58

มาก

4.46
4.02

.54
.47

มาก
มาก

3.82
3.98
4.07
3.98
4.03

.68
.75
.67
.66
.67

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.98

.56

มาก

4.14
4.23
4.22
4.20
4.03

.63
.57
.58
.55
.44

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 13 พบวา ผูเขารับการอบรม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่ใชในการฝกอบรม
โดยรวมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว เมื่อจําแนกตามหมวดวิชา พบวา มีความรู
ความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่ใชในการฝกอบรมโดยรวมอยูในระดับมากทุกหมวดวิชาเรียงลําดับ ไดแก
หมวดวิชาการศึกษาดูงาน หมวดวิชาการบริหารจัดการ หมวดวิชาความรูเฉพาะตําแหนง หมวดวิชา
พื้นฐาน หมวดวิชาเสริม เมื่อจําแนกตามหัวขอวิชา พบวา ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจใน
เนื้อหาวิชาที่ใชในการฝกอบรมในระดับมากทุกหัวขอวิชา เรียงตามลําดับ ไดแก วิทยากรกระบวนการ
โครงการพระราชดําริศึกษากับการพัฒนาอยางยั่งยืน เทคนิคและกระบวนการจัดฝกอบรม
3.2 ผลการประเมินดานเจตคติตองานพัฒนาชุมชน จากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเขารับการอบรม ดังแสดงในตาราง 14
ตาราง 14 คาเฉลี่ยและคาความเบีย่ งเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ ขารับการอบรม ที่มีตอผลผลิต
ของโครงการ ดานเจตคติตองานพัฒนาชุมชน
เจตคติตองานพัฒนาชุมชน
1. งานพัฒนาชุมชนเปนการสงเสริมใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
2. งานพัฒนาชุมชนเปนการสงเสริมหลักการประชาธิปไตยแบบ
มีสวนรวมอันนําไปสูการพึ่งตนเองของชุมชน
3. การพัฒนาชุมชนเปนการกระตุนใหชาวบานไดรวมกันทํางานเพื่อ
พัฒนาและแกไขปญหาในชุมชนของตนเอง
4. การแสวงหาผูนําชุมชนเปนประโยชนกับงานพัฒนาชุมชน
5. การพัฒนาชุมชนเปนกระบวนการใหการศึกษาแกประชาชนเพื่อให
สามารถพึ่งตนเองได หรือชวยเหลือตนเองได
6. การพัฒนาชุมชนเปนความพยายามที่หวังผลตอสภาพความเปนอยู
ของมนุษย
7. นักพัฒนาชุมชนเปนเพียงผูประสานงานและใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง
และชี้แนวทางที่เปนประโยชนแกชาวบาน

ระดับความคิดเห็น
S.D
แปลผล
Χ
4.65
.50
มากที่สุด
4.69
.46
มากที่สุด
4.69

.49

มากที่สุด

4.61
4.65

.59
.50

มากที่สุด
มากที่สุด

4.52

.60

มากที่สุด

4.27

.88

มาก
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ตาราง 14 (ตอ)
เจตคติตองานพัฒนาชุมชน
8. นักพัฒนาชุมชนเปนผูเสียสละประโยชนสวนตนใหแกประโยชน
สวนรวม
9. หลักการใหประชาชนมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาชุมชน
10. การทํางานพัฒนาชุมชนตองใชองคกรและทรัพยากรที่มีในชุมชนเปน
อันดับแรก
รวม

ระดับความคิดเห็น
S.D
แปลผล
Χ
4.59
.57
มากที่สุด
4.81
4.67

.42
.53

มากที่สุด
มากที่สุด

4.61

.38

มากที่สุด

จากตาราง 14 พบวา ผูเขารับการอบรม มีเจตคติตองานพัฒนาชุมชนโดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุด และมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูเขารับการอบรมมีเจตคติ
ตองานพัฒนาชุมชนในระดับมาก 1 ขอ คือ นักพัฒนาชุมชนเปนเพียงผูประสานงานและใหขอมูล
ขาวสารที่ถูกตองและชี้แนวทางที่เปนประโยชนแกชาวบาน สวนขออื่นๆ มีเจตคติอยูในระดับมากที่สุด
ตอนที่ 4 ผลการติดตามผลโครงการ
ผูวิจัยไดดําเนินการติดตามผลโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน โดย
ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 จํานวน 5 รุน ตั้งแตรุนที่ 39-43 ดานการนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงาน ดานพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูผานการอบรม และดานความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน จากการสอบถามความคิดเห็นของผูผานการอบรม ผูบังคับบัญชา และผูนําชุมชน โดย
นําผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นไปวิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกเปนรายดาน ดังแสดงในตาราง 15-18
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4.1 ผลการประเมินดานการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน จากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูผานการอบรม ดังแสดงในตาราง 15
ตาราง 15 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูผานการอบรม ดานการนํา
ความรูไปใชในการปฏิบัติงาน
หัวขอวิชา
หมวดวิชาพื้นฐาน
1. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. โครงสราง อํานาจ หนาที่ และการปฏิบัติขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม คานิยมในการทํางาน
รวม
หมวดวิชาการบริหารจัดการ
4 การวางแผนและการบริหารงานเชิงกลยุทธ
5 เทคนิคและกระบวนการจัดฝกอบรม
6 การวัดผลและตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
รวม
หมวดวิชาความรูเฉพาะตําแหนง
7. การจัดงบประมาณขององคกรปกครองทองถิ่น
8. การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นเชิงบูรณาการ
9. แนวทางในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ภารกิจถายโอน
10. การสํารวจและการวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน
11. การวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาวะแวดลอมตอ
การพัฒนา
12. เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและรายไดครัวเรือน
13. การพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
14 การพัฒนาสงเสริมอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ การตลาด และ
วิสาหกิจชุมชน
15. การสงเสริมการทองเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
กับหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล

ระดับการนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงาน
S.D
แปลผล
Χ
3.70
3.75

.69
.76

มาก
มาก

4.05
3.84

.74
.63

มาก
มาก

3.81
3.87
3.79
3.81

.74
.76
.62
.61

มาก
มาก
มาก
มาก

3.64
3.59
3.69

.77
.72
.80

มาก
มาก
มาก

3.94
3.81

.76
.71

มาก
มาก

3.53
3.39
3.65

.74
.71
.67

มาก
ปานกลาง
มาก

3.51

.81

มาก
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หัวขอวิชา
16.
17.
18.
19.
20.

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการพัฒนาเมืองนาอยู
ระบบการติดตามและประเมินผลงาน
หลักการและกลยุทธการพัฒนาชุมชน
การบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัย
เทคนิคการสรางทีมงานและการแกไขปญหาความขัดแยงในองคกร
ชุมชน
21. ยุทธศาสตรในการทํางานภายในองคกรชุมชนกับการมีสวนรวมของ
ประชาชน
22. วิทยากรกระบวนการ
รวม
หมวดวิชาเสริม
23. ระบบขอมูลสารสนเทศในงานพัฒนาชุมชน
24. การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม
25. ศิลปะการพูด และเทคนิคการบรรยายสรุป
26. สัมมนาปญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่
27. หลักการและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการ ความ
รับผิดทางละเมิด และการปฏิบัติตามขอมูลขาวสารของทางราชการ
รวม
หมวดวิชาการศึกษาดูงาน
28. การสงเสริมศักยภาพชุมชนกับการสรางชุมชนเขมแข็ง
29. โครงการพระราชดําริศึกษากับการพัฒนาอยางยั่งยืน
30. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวม
รวมทุกหมวดวิชา

ระดับการนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงาน
S.D
แปลผล
Χ
3.70
.73
มาก
3.67
.72
มาก
3.94
.70
มาก
3.53
.85
มาก
3.69
.84
มาก
3.97

.74

มาก

3.87
3.70

.86
.52

มาก
มาก

3.86
4.03
3.92
3.86
3.74

.68
.72
.77
.74
.75

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.87

.61

มาก

3.96
3.99
4.09
4.02
3.78

.69
.72
.72
.65
.50

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 15 พบวา ผูผานการอบรม นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับ
มาก และมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว เมื่อจําแนกตามหมวดวิชา พบวา มีการนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกหมวดวิชา เรียงลําดับ ไดแก หมวดวิชาการศึกษาดูงาน หมวดวิชาเสริม
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หมวดวิชาพื้นฐาน หมวดวิชาการบริหารจัดการ หมวดวิชาความรูเฉพาะตําแหนง เมื่อจําแนกตามหัวขอ
วิชา พบวา ผูผานการอบรมสวนใหญมีการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ
ไดแก หัวขอวิชาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวขอวิชาการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม
คานิยมในการทํางาน หัวขอวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม และมีการนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 1 หัวขอวิชา ไดแก หัวขอวิชาการพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
4.2 ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูผาน
การอบรม ผูบังคับบัญชา และผูนําชุมชน ดังแสดงในตาราง 16-17
ตาราง 16 คาเฉลี่ยและคาความเบีย่ งเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูผ านการอบรม ผูบังคับบัญชา
ที่มีตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูผานการอบรม

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
1. สํารวจบริบทชุมชนและศึกษาวิเคราะห
ขอมูลตางๆ ของชุมชน ทั้งในดานสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง ปญหาและความตองการของ
ชาวบานในชุมชน
2. วิเคราะหสภาวการณของชุมชนที่เปนอยู
จริงรวมกับคนในชุมชนเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการแกไขปญหาหรือพัฒนาชุมชน
ไดตรงตามความตองการ
3. จัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนบน
พื้นฐานความตองการของชาวบานใน
ชุมชน
4. สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของชาวบานใน
ชุมชนเพื่อการแกไขปญหารวมกันของ
ชุมชน

ผูผานการอบรม
S.D
ระดับ
Χ
พฤติกรรม
การปฏิบัติ
4.03 .65
มาก

ผูบังคับบัญชา
S.D
ระดับ
Χ
พฤติกรรม
การปฏิบัติ
4.22 .62
มาก

4.01

.60

มาก

4.18

.65

มาก

4.07

.72

มาก

4.23

.64

มาก

3.90

.76

มาก

4.24

.68

มาก
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พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
5. แสวงหาผูนําทองถิ่นเปนผูนําและเปนที่
ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชนของ
ทองถิ่นของตน
6. ดูแลสงเสริมและกระตุนใหชาวบานใน
ชุมชนมีความสนใจ ความเขาใจ และมี
ความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนของ
ทองถิ่นของตน
7. รวมทํางานพัฒนาชุมชนกับชาวบานใน
ชุมชนอยางใกลชิดและตอเนื่อง
8. กระตุนใหชาวบานในชุมชนดําเนินกิจกรรม
โครงการการตามแผนงานที่วางไว
9. เปดโอกาสใหชาวบานในชุมชนใชสิทธิและ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ
วิจารณในกิจการของชุมชนอยางมีเหตุผล
10. สนใจรับฟงปญหา และความเดือดรอน
ดานตาง ๆ ของชาวบานในชุมชน
11. รวมไกลเกลี่ยและสรางความเขาใจอันดี
เมื่อเกิดความขัดแยงในชุมชน
12. ประสานงานกับทางราชการในการให
ความรู หรือสงเสริมทักษะอาชีพเพื่อ
เพิ่มพูนรายไดของชาวบานในชุมชน
13. สนับสนุนใหมีการรวมกลุมอาชีพเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะและพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตตลอดจนสรางพลังกลุมเพื่อ
ชวยเหลือกัน
14. สงเสริมการทองเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่นกับหนึ่ง
ผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล

ผูผานการอบรม
S.D
ระดับ
Χ
พฤติกรรม
การปฏิบัติ
4.17 .74
มาก

ผูบังคับบัญชา
S.D
ระดับ
Χ
พฤติกรรม
การปฏิบัติ
4.30 .70
มาก

4.08

.73

มาก

4.25

.64

มาก

4.23

.66

มาก

4.36

.70

มาก

4.01

.68

มาก

4.27

.63

มาก

4.24

.79

มาก

4.38

.79

มาก

4.39

.59

มาก

4.49

.73

มาก

4.07

.71

มาก

4.17

.76

มาก

4.21

.61

มาก

4.32

.75

มาก

4.04

.70

มาก

4.25

.71

มาก

3.75

.87

มาก

4.10

.72

มาก
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พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
15. ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนเพื่อระดมทรัพยากรมาใชพัฒนา
ทองถิ่นของตน
16. ใหการสนับสนุน ชวยเหลือดานสังคม
สงเคราะหและสวัสดิการสังคมแก
ชาวบานในชุมชน
17. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ที่
ชาวบานในชุมชนรวมกันจัดขึ้น
18. ประชาสัมพันธ และแจงขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนใหชาวบานในชุมชนไดรับ
ทราบโดยทั่วกัน
รวม

ผูผานการอบรม
S.D
ระดับ
Χ
พฤติกรรม
การปฏิบัติ
4.06 .67
มาก

ผูบังคับบัญชา
S.D
ระดับ
Χ
พฤติกรรม
การปฏิบัติ
4.19 .78
มาก

4.29

.64

มาก

4.39

.89

มาก

4.23

.64

มาก

4.36

.80

มาก

4.49

.63

มาก

4.52

.65

มากที่สุด

4.13

.47

มาก

4.29

.55

มาก

จากตาราง 16 พบวา ผูผานการอบรม มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกขอ ในขณะที่ผูบังคับบัญชามี
ความคิดเห็นวาผูผานการอบรมมีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา มีการประชาสัมพันธและแจงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนใหชาวบานในชุมชนรับทราบ
โดยทั่วกัน อยูในระดับมากที่สุด สวนขออื่นๆ มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
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ตาราง 17 คาเฉลี่ยและคาความเบีย่ งเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูน ําชุมชน ทีม่ ตี อพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานผูผา นการอบรม
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

Χ

1. สํารวจบริบทชุมชนและศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆ ของชุมชน ทั้ง
ในดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
ปญหาและความตองการของชาวบานในชุมชน
2. วิเคราะหสภาวการณของชุมชนที่เปนอยูจริงรวมกับคนในชุมชน
เพื่อใหสามารถดําเนินการแกไขปญหาหรือพัฒนาชุมชนไดตรง
ตามความตองการ
3. จัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานความตองการ
ของชาวบานในชุมชน
4. สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของชาวบานในชุมชนเพื่อการแกไข
ปญหารวมกันของชุมชน
5. แสวงหาผูนําทองถิ่นเปนผูนําและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนา
ชุมชนของทองถิ่นของตน
6. ดูแลสงเสริมและกระตุนใหชาวบานในชุมชนมีความสนใจ ความ
เขาใจ และมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนของทองถิ่นของตน
7. รวมทํางานพัฒนาชุมชนกับชาวบานในชุมชนอยางใกลชิดและ
ตอเนื่อง
8. กระตุนใหชาวบานในชุมชนดําเนินกิจกรรม โครงการการตาม
แผนงานที่วางไว
9. เปดโอกาสใหชาวบานในชุมชนใชสิทธิและเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและวิพากษวิจารณในกิจการของชุมชนอยางมี
เหตุผล
10. สนใจรับฟงปญหา และความเดือดรอนดานตาง ๆ ของชาวบาน
ในชุมชน
11. รวมไกลเกลี่ยและสรางความเขาใจอันดีเมื่อเกิดความขัดแยงใน
ชุมชน
12. ประสานงานกับทางราชการในการใหความรู หรือสงเสริมทักษะ
อาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายไดของชาวบานในชุมชน

3.73

ผูนําชุมชน
S.D
ระดับพฤติกรรม
การปฏิบัติ
.71
มาก

3.75

.75

มาก

3.89

.81

มาก

3.79

.86

มาก

3.90

.81

มาก

3.77

.90

มาก

3.91

.85

มาก

3.82

.74

มาก

3.94

.79

มาก

4.02

.83

มาก

3.79

.88

มาก

3.93

.89

มาก
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ตาราง 17 (ตอ)
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

Χ

13. สนับสนุนใหมีการรวมกลุมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนา
คุณภาพผลผลิตตลอดจนสรางพลังกลุมเพื่อชวยเหลือกัน
14. สงเสริมการทองเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
กับหนึ่งผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล
15. ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อระดม
ทรัพยากรมาใชพัฒนาทองถิ่นของตน
16. ใหการสนับสนุน ชวยเหลือดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ
สังคมแกชาวบานในชุมชน
17. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ที่ชาวบานในชุมชนรวมกัน
จัดขึ้น
18. ประชาสัมพันธ และแจงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนให
ชาวบานในชุมชนไดรับทราบโดยทั่วกัน
รวม

3.81

ผูนําชุมชน
S.D
ระดับพฤติกรรม
การปฏิบัติ
.92
มาก

3.68

.93

มาก

3.83

.84

มาก

3.94

.84

มาก

3.87

.89

มาก

3.92

.88

มาก

3.85

.65

มาก

จากตาราง 17 พบวา ผูนําชุมชนมีความคิดเห็นวา พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูผานการ
อบรมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
ทุกขอ เรียงลําดับ ไดแก สนใจรับฟงปญหา และความเดือดรอนดานตางๆ ของชาวบานในชุมชน ให
การสนับสนุน ชวยเหลือดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการแกชาวบานในชุมชน เปดโอกาสใหชาวบาน
ในชุมชนใชสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และวิพากษวิจารณในกิจการของชุมชนอยางมี
เหตุผล
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4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานพัฒนาชุมชน จากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูนําชุมชน ดังแสดงในตาราง 18
ตาราง 18 คาเฉลี่ยและคาความเบีย่ งเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูน ําชุมชน ทีม่ ตี อความพึงพอใจ
ตอการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
รายการประเมิน
1. สํารวจบริบทชุมชนและศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆ ของชุมชน ทั้งใน
ดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ปญหาและ
ความตองการของชาวบานในชุมชน
2. วิเคราะหสภาวการณของชุมชนที่เปนอยูจริงรวมกับคนในชุมชน
เพื่อใหสามารถดําเนินการแกไขปญหาหรือพัฒนาชุมชนไดตรงตาม
ความตองการ
3. จัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานความตองการของ
ชาวบานในชุมชน
4. สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของชาวบานในชุมชนเพื่อการแกไข
ปญหารวมกันของชุมชน
5. แสวงหาผูนําทองถิ่นเปนผูนําและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนา
ชุมชนของทองถิ่นของตน
6. ดูแลสงเสริมและกระตุนใหชาวบานในชุมชนมีความสนใจ ความ
เขาใจ และมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนของทองถิ่นของตน
7. รวมทํางานพัฒนาชุมชนกับชาวบานในชุมชนอยางใกลชิดและ
ตอเนื่อง
8. กระตุนใหชาวบานในชุมชนดําเนินกิจกรรม โครงการการตาม
แผนงานที่วางไว
9. เปดโอกาสใหชาวบานในชุมชนใชสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและวิพากษวิจารณในกิจการของชุมชนอยางมีเหตุผล
10. สนใจรับฟงปญหา และความเดือดรอนดานตาง ๆ ของชาวบานใน
ชุมชน

ระดับความพึงพอใจ
S.D
แปลผล
Χ
4.02
.69
มาก

4.11

.77

มาก

4.19

.77

มาก

4.12

.80

มาก

4.17

.74

มาก

4.17

.80

มาก

4.25

.79

มาก

4.06

.73

มาก

4.22

.77

มาก

4.27

.75

มาก
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ตาราง 18 (ตอ)
รายการประเมิน
11. รวมไกลเกลี่ยและสรางความเขาใจอันดีเมื่อเกิดความขัดแยงใน
ชุมชน
12. ประสานงานกับทางราชการในการใหความรู หรือสงเสริมทักษะ
อาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายไดของชาวบานในชุมชน
13. สนับสนุนใหมีการรวมกลุมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนา
คุณภาพผลผลิตตลอดจนสรางพลังกลุมเพื่อชวยเหลือกัน
14. สงเสริมการทองเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นกับ
หนึ่งผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล
15. ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อระดมทรัพยากรมา
ใชพัฒนาทองถิ่นของตน
16. ใหการสนับสนุน ชวยเหลือดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ
สังคมแกชาวบานในชุมชน
17. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ที่ชาวบานในชุมชนรวมกัน
จัดขึ้น
18. ประชาสัมพันธ และแจงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนใหชาวบานใน
ชุมชนไดรับทราบโดยทั่วกัน
รวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D
แปลผล
Χ
4.10
.81
มาก
4.16

.81

มาก

4.11

.78

มาก

4.00

.88

มาก

4.04

.76

มาก

4.15

.76

มาก

4.14

.80

มาก

4.17

.83

มาก

4.14

.60

มาก

จากตาราง 18 พบวา ผูนําชุมชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานพัฒนาชุมชน โดยรวมอยู
ในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ไดแก นักพัฒนาชุมชนสนใจรับฟงปญหา และความเดือดรอนดานตางๆ
ของชาวบานในชุมชน นักพัฒนาชุมชนรวมทํางานพัฒนาชุมชนกับชาวบานในชุมชนอยางใกลชิดและ
ตอเนื่อง นักพัฒนาชุมชนเปดโอกาสใหชาวบานในชุมชนใชสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และวิพากษวิจารณในกิจการของชุมชนอยางมีเหตุผล
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามปลายเปด
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามปลายเปด โดยนําเสนอขอมูล
เชิงบรรยาย จําแนกตามประเด็นการประเมิน ดังนี้
5.1 หลักสูตรฝกอบรม
ผูเขารับการอบรมและวิทยากรไดใหขอเสนอแนะดานหลักสูตรฝกอบรม โดยจัดกลุม
คําตอบตามประเด็นการประเมินและนําเสนอเชิงบรรยาย มีรายละเอียดดังนี้
โครงสรางหลักสูตร
ผูเขารับการอบรมมีความคิดเห็นวาควรเพิ่มระยะเวลาในการฝกอบรม หัวขอ การ
บริหารงานบุคคลและการดําเนินงานทางวินัย, การจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การสํา รวจและวิ เ คราะห ปญ หาความต อ งการของชุม ชน ส ว นวิ ท ยากรมีค วามคิดเห็น วา ควรเพิ่ ม
ระยะเวลาในการฝกอบรมหัวขอวิชา การสํารวจและการวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน,
หัวขอวิชาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและรายไดครัวเรือน จาก 3 ชั่วโมง เปน 6 ชั่วโมง สวนหัวขอ
วิชาการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท ไมควรนําไปรวมกับวิชาอื่น เพราะจะทําใหขาดความสมบูรณและ
ชัดเจนในโครงสรางเนื้อหารายวิชา
เนื้อหาของหลักสูตร
1. เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รมี ค วามเหมาะสม มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การปฏิ บั ติ ง านของ
นักพัฒนาชุมชน และสอดคลองกับความตองการและความสนใจของผูเขารับการอบรม โดยหัวขอวิชา
ที่สอดคลองกับความสนใจของผูเขารับการอบรมมากที่สุด 5 อันดับ คือ 1) การบริหารงานบุคคลและ
การดําเนินงานทางวินัย 2) วิทยากรกระบวนการ 3) การพัฒนาสงเสริมอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ
การตลาด และวิสาหกิจชุมชน 4) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นเชิงบูรณาการ 5) การ
สํารวจและการวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน
2. เนื้อหาวิชาที่มีซ้ําซอนกัน คือ 1) หัวขอวิชาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี กับ
หัวขอวิชาองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการพัฒนาเมืองนาอยู และ หัวขอวิชาโครงการพระราชดําริ
ศึกษากับการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีความซ้ําซอนในขอบเขตเนื้อหาเรื่องการเรียนรูตามรอยพระยุคล
บาท 2) หัวขอวิชาวิทยากรกระบวนการ กับ หัวขอวิชาเทคนิคกระบวนการจัดฝกอบรม 3) หัวขอ
วิชาการพัฒนาสงเสริมอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ การตลาด และวิสาหกิจชุมชน กับ หัวขอวิชาการ
สงเสริมการทองเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นกับหนึ่งผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล
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3. หัวขอวิชาที่ควรเพิ่มเติม ไดแก หลักการเขียนโครงการและการประเมินผลโครงการ,
ระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน, จัดการความขัดแยง, การสรางมวลชน
สัมพันธ, การสรางภาวะผูนํา, จิตวิทยาชุมชนและการใหคําปรึกษา, การประเมินองคกร, การจัดทํา
แผนชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ, วิทยาศาสตรการกีฬากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสิทธิสวัสดิภาพเด็ก
เยาวชน และคนพิการ, การสงเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ศึกษาดูงานดานการ
ผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ สวนหัวขอวิชาระบบสารสนเทศในงานพัฒนาชุมชน ควรเพิ่ม
รายละเอียดเรื่องระบบสารสนเทศในการจัดการเบี้ยยังชีพ
4. ควรเนนสมรรถนะดานคุณธรรม จริยธรรม เพราะมนุษยทุกวันนี้มีแตความเห็น
แกตัว แกงแยงกันทํามาหากินเพื่อความอยูรอด ทําใหคนที่มีโอกาสที่ดีกวาเอาเปรียบคนที่ออนแอกวา
ขาดหลักธรรมในจิตใจ สงผลใหเกิดปญหาความไมเทาเทียมกันในสังคม
5. ควรเนนวิชาเชิงทักษะและการฝกปฏิบัติใหมากขึ้น เพราะการเรียนรูจากการไดลง
มือปฏิบัติจริง หรือการศึกษาดูงานจากหนวยงานตนแบบ จะทําใหสามารถจดจํารูปแบบ วิธีการดําเนินงาน
และนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการฟงบรรยายเพียง
อยางเดียว
นอกจากนี้ผูผานการอบรม ผูบังคับบัญชา และผูนําชุมชน ไดเสนอแนะใหปรับปรุง
หลัก สูตรนัก พัฒนาชุมชนให มีความสอดคลองกับสภาพการนําไปใช ในการปฏิบัติงานจริง เพราะ
หลังจากที่ไดนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานแลวพบวาเนื้อหาวิชาบางเรื่องไมไดนํามาใชประโยชน
และควรพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมใหมีเนื้อหาวิชาที่มีรายละเอียดที่เจาะลึกมากขึ้น เนนการฝกปฏิบัติใน
พื้นที่จริง
5.2 คุณสมบัติของวิทยากร
ผูเขารับการอบรมไดใหขอเสนอแนะดานคุณสมบัติของวิทยากร โดยนําเสนอขอมูล
เชิงบรรยาย มีรายละเอียดดังนี้
1. วิทยากรไมควรบรรยายตามเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อ PowerPoint ทุกตัวอักษร
2. ควรสังเกตพฤติกรรมของผูเขาอบรม ถาหากผูเขาอบรมขาดความสนใจในการฟง
บรรยายควรมีเทคนิคในการกระตุนใหผูเขารับการอบรมสนใจอยูตลอดเวลา เชน การเลนเกมหรือใช
เทคนิควิธีการใหผูเขาอบรมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
3. วิทยากรบางทานบรรยายโดยเนนเนื้อหาเชิงวิชาการมากเกินไป ทําใหนาเบื่อ ไม
นาสนใจ และเขาใจยาก
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4. วิทยากรควรนําความรูหรือประสบการณที่เกิดขึ้นจริงมายกตัวอยางประกอบการ
บรรยาย
5. ควรเปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณจริง หรือ
เชิญนักพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเดนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
6. วิทยากรสวนใหญเปนผูทรงคุณวุฒิ เวลาบรรยายทําใหงวงนอน ไมนาสนใจ ควร
ปรับไปใชรูปแบบการสอนของอาจารยพรชัย แกวประเสริฐ (วิทยากรกระบวนการ)
7. เนื้อหานาสนใจแตวิทยากรถายทอดออกมาไมตรงตามวัตถุประสงคของรายวิชา
8. ควรเชิญวิทยากรจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มาให
ความรูเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
9. วิทยากรเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับงานพัฒนาชุมชนโดยตรง
เมื่อเกิดปญหาในการทํางาน ก็สามารถติดตอสอบถามเพื่อขอคําปรึกษาได
สวนผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกการสํารวจขอมูลเอกสาร โดยทําการเก็บ
ขอมูลจากเอกสารประวัติวิทยากร พบวา วิทยากรของโครงการพัฒ นาบุคลากรทองถิ่น หลัก สูตร
นักพัฒนาชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2544 รุนที่ 44 มีคุณวุฒิ ความรู และ
ประสบการณ ที่สอดคลองกับหัวขอวิชาที่บรรยาย โดยวิทยากรรอยละ 90 สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท และมีประวัติการทํางาน และประสบการณการเปนวิทยากร ที่สอดคลองกับหัวขอวิชาที่
บรรยาย โดยวิทยากรรอยละ 70 ไดรับเชิญมาบรรยายใหกับโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตร
นักพัฒนาชุมชน อยางตอเนื่องมาตลอดตั้งแตเริ่มตนจัดโครงการในปงบประมาณ 2549
5.3 ทรัพยากรสนับสนุน
ผูเขารับการอบรมไดใหขอเสนอแนะดานทรัพยากรสนับสนุน ไดแก วัสดุอุปกรณ
สถานที่ฝกอบรม และเจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรม โดยจัดกลุมคําตอบตามประเด็นการประเมินและ
นําเสนอเชิงบรรยาย มีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นวัสดุอปุ กรณ
1. ควรมีคอมพิวเตอรหรือจุดบริการอินเทอรเน็ตฟรี ใหผูเขาอบรมไดใชในการทํางาน
ศึกษาคนควาขอมูล เพราะเมื่ออบรมเสร็จในแตละวันก็เปนชวงเย็นแลว หากไปใชบริการที่รานอินเทอรเน็ต
รูสึกไมปลอดภัย
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2. สื่อ PowerPoint ไมควรมีรูปการตูนมากเกินไป เพราะจะทําใหผูเขารับการอบรม
สนใจรูปการตูนมากกวาเนื้อหาที่นําเสนอ นอกจากนี้ควรปรับปรุงเนื้อหาในสื่อ PowerPoint ใหเปน
ปจจุบันอยูเสมอ สามารถนําไปใชประโยชนในพื้นที่จริงๆ ไมควรเปนเชิงวิชาการมากเกินไป
3. ควรแจกเอกสารประกอบการบรรยายในแตละรายวิชากอนการอบรม หรือรวบรวม
เอกสารการสอนทุกรายวิชาไวในเลมเดียว เพราะบางครั้งมองที่จอโปรเจคเตอรไมเห็น วิทยากรสอนเร็ว
จดบันทึกไมทัน ถาไดเอกสารกอนจะสามารถเพิ่มเติมในสวนของรายละเอียดได
4. ควรเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องปริ๊นเตอร สําหรับใหผูเขาอบรมใชพิมพ
รายงาน เชน จัดคอมพิวเตอรใหอยางนอยกลุมกิจกรรมละ 1 เครื่อง
ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกการสํารวจขอมูลเอกสาร โดยทําการเก็บขอมูล
จากเอกสารตางๆ ไดแก คูมือฝกอบรมบุคลากร คูมือหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน และเอกสารประกอบการ
บรรยายของวิทยากร พบวา ศูนยฝกอบรมบุคลากรทองถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดทําคูมือฝกอบรม
บุคลากรทองถิ่น และคูมือหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน เพื่อแจกใหแกผูเขารับการอบรม ซึ่งเปนเอกสาร
ประกอบการอบรมที่สําคัญ เนื่องจากไดรวบรวมเอกสาร ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ตลอดจนแนวคิดในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม มารยาท และวิธีการสมาคมที่สําคัญ เพื่อใหผูเขา
รับการอบรมนําไปใชเปนคูมือในการปฏิบัติตนระหวางการอบรม และสามารถนําไปเปนคูมือประกอบการ
ปฏิบัติงานได สวนคูมือหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร วิธีการ
ฝกอบรม ระเบีย บสถาบัน พัฒ นาบุคลากรทอ งถิ่น วา ดว ยการปฏิบัติเ กี่ย วกับ การศึกษาและอบรม
เพื่อ ใหผูเ ขา รับ การอบรมใชเ ปน แนวปฏิบัติต ลอดการฝก อบรม โดยผูเ ขา รับ การอบรมจะไดรับ
แจกเอกสารเหลานี้ในวันที่มาลงทะเบียนเขารับการอบรม สวนเอกสารประกอบการบรรยายหรือสื่อ
การสอนนั้น โดยสวนใหญวิทยากรจะใชสื่อ PowerPoint ในการนําเสนอ และไมไดแจกเอกสารการ
กอนการบรรยาย เพราะตองการใหผูเขารับการอบรมมีความตั้งใจในการฟงบรรยายจากวิทยากร แต
อยางไรก็ตามศูนยฝกอบรมบุคลากรทองถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรวบรวมไฟลขอมูลการบรรยาย
บันทึกลงแผน CD-Rom วิชาการ แจกใหแกผูเขารับการอบรมในวันสุดทายของการอบรม เพื่อใหผูเขา
รับการอบรมนําใชประโยชนในการปฏิบัติงานตอไป
ประเด็นสถานที่ฝกอบรม
1. การเดินทางมาสถานที่ฝกอบรม (โรงแรม) สะดวก เพราะใกลแหลงชุมชน
2. ขนาดของหองฝกอบรมมีความเหมาะสม กวางขวางดี แตควรปรับปรุงเรื่องความ
สะอาดใหมากกวานี้ อากาศถายเทไมสะดวก เครื่องปรับอากาศไมคอยเย็น ฝุนละอองในหองฝกอบรม
มีเยอะมาก ระบบเสียงไมคอยชัดเจน เสียงกองเกินไป
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3. หองพักไมสะอาด มีแมลงสาบ อุปกรณในหองพักมีปญหาบอย เชน อุปกรณใน
หองน้ําชํารุด เครื่องปรับอากาศไมเย็น น้ําเครื่องปรับอากาศรั่ว แตขอชมเชยพนักงานโรงแรมทําความ
สะอาดไดเรียบรอยดี
4. ควรปรับปรุงเรื่ องอาหารทั้งดานคุณภาพ รสชาติ ปริมาณ อาหารควรมีความ
หลากหลายมากกวานี้ และจัดใหเพียงพอตอจํานวนผูเขาอบรม
5. การจัดอบรมที่โรงแรมทําใหทําใหขาดสิ่งอํานวยความสะดวกในการคนควาและ
หาความรูเพิ่มเติม เชน อินเทอรเน็ต หองสมุด เปนตน
5. สถานที่ศึกษาดูงานมีความเหมาะสมเพราะสามารถนําความรูไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานไดจริงๆ
ประเด็นเจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรม
1. เจาหนาที่ฝกอบรมมีนอยเกินไป
2. เจาหนาที่ฝกอบรมปฏิบัติหนาที่ดีมาก
3. เจาหนาที่ฝกอบรมที่เปนผูห ญิงแตงกายไมเหมาะสมใสกระโปรงสัน้ เกินไป
4. เจาหนาฝกอบรมเอาใจใสดูแลผูเขาอบรมทุกดาน ไมถือตัว นาชืน่ ชม
5. เจาหนาที่ฝกอบรมยิ้มแยม เปนกันเอง อัธยาศัยดีมาก รองเพลงเพราะ
6. เจาหนาที่ควรปฏิบัติกับผูเขารับการอบรมอยางเสมอภาคกัน และมีความเขมงวด
ในเรื่องกฎระเบียบใหมากกวานี้
7. เจาหนาที่ฝกอบรมอัธยาศัยดี มีความเปนกันเอง เปนเหมือนครอบครัวเดียวกัน
ดูแลเปนอยางดีตลอดการอบรม
8. เจาหนาที่ฝกอบรมมีความตั้งใจและทุมเทตอการจัดอบรมสูง
5.4 การจัดดําเนินการฝกอบรม
ผูเขารับการอบรมไดใหขอเสนอแนะดานการจัดดําเนินการฝกอบรม โดยนําเสนอเชิง
บรรยาย มีรายละเอียดดังนี้
1. การอบรมโดยใชวิธีการบรรยายมีมากเกินไป ควรเนนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูเขารับการอบรมกับวิทยากรอยางจริงจัง จัดฝกประสบการณในพื้นที่จริง
2. กิจกรรมกลุมสัมพันธและกิจกรรมสังสรรคเปนกิจกรรมที่สรางความสัมพันธของผู
เขารับการอบรมไดมากทําใหผูเขารับการอบรมสนิทกันไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นควรจัดกิจกรรมกลุม
สัมพันธในสัปดาหแรกและควรจัดใหมีหลายวัน เพื่อใหผูเขารับการอบรมรูจักกันอยางทั่วถึง
3. หลักสูตรไดใหประสบการณการดูงานแทจริง ไมเนนเรื่องการไปเที่ยวหรือบันเทิง
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4. ควรใหมีการศึกษาดูงานมากกวา 2 แหง เพราะการศึกษาดูงานทําใหมีโอกาสสัมผัส
หรือเห็นการปฏิบัติงานจริงที่เปนรูปธรรมที่ยากตอการนําเสนอในชั้นเรียน จะทําใหสามารถนําประสบการณ
ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในทองถิ่นของตนไดเปนผลสําเร็จที่ดีกวา
5. จํานวนผูเขาอบรมมากเกินไป ทําใหรูจักกันไมทั่วถึง
ผลการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารการประเมินโครงการ พบวา มีการประเมินผลการ
ฝกอบรมในแตละรายวิชา และประเมินความพึงพอใจในในการเขารวมโครงการหลังจากสิ้นสุดการ
อบรม ซึ่งเปนการประเมินระหวางการฝกอบรม แตยังไมมีการติดตามผลหลังจากที่ผูเขารับการอบรมได
นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ จึงทําใหผูบริหารและผูรับชอบโครงการ ไดรับทราบขอมูลที่
จะนํามาใชปรับปรุงและพัฒนาโครงการเพียงบางสวนเทานั้น
5.5 การมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม
วิทยากรยังไดใหขอเสนอแนะดานการมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม โดยนําเสนอ
เชิงบรรยาย มีรายละเอียดดังนี้
1. ผูเขารับการอบรมไมคอยมีสวนรวมในการซักถามปญหาหรือแสดงความคิดเห็น
เทาที่ควร
2. ควรจัดใหผูเขารับการอบรมทําหนาที่อํานวยความสะดวกและประสานงานกับ
วิทยากรในระหวางการอบรม เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีตอครูผูมาใหความรู เปนการแสดง
ความใสใจดูแลตามสมควร ซึ่งจะทําใหภาพลักษณของผูเขาอบรมดีขึ้น และเปนการปลูกฝงมารยาท
ทางสังคมที่ดี
5.6 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ผูผานการอบรม และผูบังคับบัญชา มีความคิดเห็นวาผูผานการอบรมมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงทางบวก และสอดคลองกับหลักการตลอดจนแนวคิดของการพัฒนาชุมชน
สามารถสรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูผานการอบรม ไดดังนี้
1. สามารถประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมาใหความรูและเพิ่ม
ทักษะแกผูนําชุมชน กลุมอาชีพ ตลอดจนประชาชนในทองถิ่น และประสานความรวมมือกับชาวบาน
ในชุมชนไดเปนอยางดี
2. ร ว มทํ า งานกั บ ชุ ม ชนและลงพื้ น ที่ แ สวงหาข อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชน ต อ การทํ า
แผนพัฒนาชุมชนมากขึ้น
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3. มีการประชาสัมพันธโครงการหรือกิจกรรมใหประชาชนทราบโดยทั่วกันและรับฟง
ความคิดเห็นของชาวบานในชุมชนมากขึ้น
4. ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน ในการแกปญหาความขัดแยงและ
ตอบสนองความตองการของชุมชน
5. แสวงหาผูนําทองถิ่นกับกลุมชุมชน และใหการสนับสนุนชวยเหลือสังคมสงเคราะห
แกชาวบานในชุมชน
6. สามารถวิเคราะหสภาพปญหาของชุมชน และรวมกับชุมชนในการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นอยางแทจริง สงเสริมกระตุนใหชาวบานในชุมชนมีความเขาใจ สนใจ และมีความคิดริเริ่มในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง
7. สงเสริมและกระตุนการเรียนรูของชุมชน ใหชุมชนรับรูขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
8. ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ไดเต็มตามศักยภาพและพัฒนาในทางที่ดีขึ้นอยาง
เต็มความสามารถ เสียสละ ทุมเทใหกับการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
9. มีความสนใจ และตั้งใจปฏิบัติงานเปนอยางดี มีความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย
มากขึ้น
10. มีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น สามารถนําความรูที่ไดจาก
การอบรมมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับภารกิจและความตองการของประชาชน
11. สามารถปฏิบั ติงานไดอยางรวดเร็วและเปนระบบมากยิ่งขึ้นมีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี
12. กลาแสดงออกและกลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น มีความสามารถในการพูดในที่
ชุมชน และปรับตัวเขากับชุมชนไดเปนอยางดี
13. มีความกระตือรือรนและมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
14. มีมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงามและชาวบานในชุมชนเปนอยางดี
15. บุคลิกภาพดีขึ้น
16. มีความภาคภูมิใจในอาชีพมากขึ้น
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5.7 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
ผูนําชุมชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของนักพัฒนาชุมชนของผูผ า น
การอบรม และไดใหความรวมมือใหการสนับสนุนในการดําเนินงานของนักพัฒนาชุมชน ดังนี้
1. เขารวมกิจกรรมและโครงการตางๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดขึ้น และให
ความชวยเหลือในกิจกรรมตางๆ ที่ชุมชนจัดขึ้นอยางเต็มที่
2. ตอบสนองทุกนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับทองถิน่
3. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การดําเนินงานของนักพัฒนาชุมชนใหชาวบานใน
ชุมชนไดรับทราบโดยทั่วกัน
4. จัดทํ าโครงการให ป ระชาชนในชุ ม ชนไดมีส ว นรวมและไดรับประโยชน และให
นักพัฒนาชุมชนไดเขามารับฟงความคิดเห็นของชาวบาน
5. ใหความรวมมือในการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน เสนอขอคิดเห็น
ความตองการ ความจําเปนของชุมชน
6. ให ค วามร ว มมือ ในการจัด ทํา แผนพัฒ นาชุม ชนและให ก ารสนั บ สนุ น ให ความ
รวมมือกับนักพัฒนาชุมชนในทุกๆ ดาน
7. สนับสนุนใหมกี ารรวมกลุม อาชีพเพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ตลอดจนสรางพลังกลุม เพื่อชวยเหลือกันในชุมชน
อยางไรก็ตามเพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูนําชุมชนมี
ความคิดเห็นวานักพัฒนาชุมชนควรจะเปดโอกาสใหชาวบานในชุมชนใชสิทธิและเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น สงเสริมและกระตุนใหชาวบานในชุมชนมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนของตนอยาง
ตอเนื่อง รับฟงปญหาและความเดือดรอนตางๆ ของชาวบานในชุมชน รวมทั้งใหคําแนะนําและให
ความรูแกชาวบานในชุมชน เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได เปนผูประสานงานระหวางชุมชนกับ
หนวยงาน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชนตอ
ชุมชน และนําขอมูลขาวสารจากองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลมาแจงแกชาวบานใหไดรับ
ทราบโดยทั่วกัน จัดทําโครงการที่เปนประโยชนตอชุมชน สงเสริมอาชีพใหแกคนวางงาน หาแหลง
เงินทุนหรืองบประมาณมาเสริมสรางหรือสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ ในชุมชน สนับสนุนและสงเสริม
การพัฒนาชุมชนอยางจริงจัง เอาใจใส และเขาถึงชุมชนใหมากขึ้น โดยการเขารวมกิจกรรมที่ชุมชนจัด
ขึ้น ออกเยี่ยมเยือนชาวบานในชุมชน ลงพื้นที่พบปะประชาคมบอยๆ เขารวมประชุมกับชาวบานใน
ชุมชนทุกเดือน เพื่อรับทราบปญหาความตองการที่แทจริงของชาวบานในชุมชน
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5.8 ปจจัยที่สนับสนุนและปจจัยที่เปนอุปสรรคในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
ผูผานการอบรม และผูบังคับบัญชา ไดใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สนับสนุนและ
ปจจัยที่เปนอุปสรรคในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน โดยนําเสนอเชิงบรรยาย มีรายละเอียดดังนี้
ปจจัยสนับสนุนในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
1. ผูนําชุมชนและชาวบานในชุมชนมีความสนใจ ความเขาใจ และมีความคิดริเริ่ม
ในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2. ผูบริหารและผูนําทองถิ่นใหความสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน เพราะ
วิสัยทัศนของผูบริหารนําไปสูการพัฒนาใหเปนรูปธรรมได
1. การมีสวนรวมของชาวบานในชุมชน เชน การที่ชาวบานในชุมชนใหขอมูลที่เปน
ประโยชนก็จะทําใหนักพัฒนาชุมชนไดรับทราบปญหาของชุมชน และรวมมือกับชุมชนเพื่อหาแนว
ทางแกไขตอไป
2. ความรวมมือระหวางเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนในทองถิ่น
3. ความรูความสามารถและศักยภาพของบุคลากรทองถิน่
4. กําลังใจจากผูน ําชุมชน ผูบริหาร เพื่อนรวมงาน และผูใ ตบงั คับบัญชา
5. ความตั้งใจของผูบริหารทองถิ่น และผูนําชุมชนที่อยากใหชุมชนของตนมีการ
พัฒนาที่ดีขึ้น ประชาชนมีความเปนอยูดีและมีความสุข และแรงบันดาลใจของนักพัฒนาชุมชนจาก
การไปเห็นสภาพความเปนอยูของชาวบานในชุมชน
6. ศักยภาพของชุมชนที่เอื้อตอการพัฒนา เชน สภาพแวดลอม ความอุดมสมบูรณ
ของพื้นที่เหมาะแกการเพาะปลูก สถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร ความสะดวกในการคมนาคมขนสง
ภูมิปญญาทองถิ่น
ปจจัยที่เปนอุปสรรคในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
1. กฎระเบียบและงบประมาณที่มีอยูจํากัด ทําใหขาดความตอเนื่องในการจัดกิจกรรม
และโครงการตางๆ
2. ประชาชนขาดความรู และทักษะในการวิเคราะหปญหาในชุมชน ดังนั้น ปญหาที่
ไดมาจึงไมตอบสนองความตองการที่แทจริง นักพัฒนาชุมชนตองลงพื้นที่อยางใกลชิดเพื่อรับรูปญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชน
3. ผูนําชุมชนและชาวบานมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน จึงทําใหเกิดความขัดแยง
ภายในชุมชน
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4. ขาดการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร แนวทางการพัฒนา และการดําเนินงาน
ตา งๆ ให ช าวบา นในชุ ม ชนได รับทราบอย า งทั่ว ถึง ทํา ให ช าวบานไมไดรับข อมูลขา วสารที่ถู ก ตอง
ประชาชนขาดโอกาสในการพัฒนา
5. ความรูความสามารถของนักพัฒนาชุมชน
6. สภาพภูมิประเทศของแตละชุมชน เปนอุปสรรคตอการเดินทางเขาไปพบปะเยี่ยม
เยือน ใหความรูแกชาวบานในชุมชน เชน มีสภาพเปนปาเขา เกาะแกง การเดินทางไมสะดวก
7. สถานการณความไมสงบในพื้นที่ เชน สามจังหวัดชายแดนภาคใต
8. ชาวบานยังขาดความรูความเขาใจในการพัฒนาชุมชน ทําใหการทําประชาคม ไม
คอยไดรับความรวมมือเทาที่ควร
9. ภาษาและวัฒนธรรมทองถิ่นเปนอุปสรรคในการสื่อสาร เนื่องจากสื่อสารกันไม
เขาใจชาวบานไมกลาแสดงความคิดเห็นเนื่องจากใชภาษาราชการไมชัดเจน และความไมไววางใจของ
คนในพื้นที่
5.9 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
ผู ผ า นการอบรม ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและผู นํ า ชุ ม ชน ได ใ ห ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานพัฒนาชุมชน โดยนําเสนอเชิงบรรยาย มีรายละเอียดดังนี้
1. งานพัฒนาชุมชนเปนงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น ผูปฏิบัติงานควรมีความเขาใจในภูมิหลังของทองถิ่น ตลอดจนโครงสราง
ของชุมชน เพื่อใหสามารถปรับตัวและเขาไปเปนสวนหนึ่งของชุมชนไดอยางแทจริง ซึ่งจะสงผลใหเกิด
ความรวมมือจากประชาชน ในการสะทอนปญหาความตองการที่แทจริงของชุมชน
2. รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณที่จะนํามาพัฒนาชุมชนเพิ่มมากขึ้นและตอเนื่อง
พรอมนโยบายการดําเนินงานที่ชัดเจน
3. ควรเปดโอกาสใหชุมชนสามารถเขาถึงการสนับสนุนตางๆ ของภาครัฐไดอยาง
อิสระ โดยปราศจากขอจํากัดใดๆ
4. การพัฒนาทองถิ่นจะตองศึกษาขอมูลพื้นฐานของแตละทองถิ่น รวมถึงวัฒนธรรม
ประเพณีของทองถิ่น จะทําใหเกิดความสะดวกในการทํางานกับชาวบานในชุมชน และสามารถพัฒนา
ทองถิ่นไดโดยงาย
5. นักพัฒนาชุมชนจะตองเขารวมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น เชน งานประเพณีตางๆ
ของชุมชน เพื่อจะไดทราบความเปนอยูของชาวบานในชุมชนอยางแทจริง
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6. ควรสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของชาวบาน เชน การจัดทําอาชีพเสริมเพื่อให
ชาวบานในชุมชนมีรายไดเสริมและสรางความสามัคคีปรองดองในชุมชน
7. การพัฒนาชุมชนตองเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ และมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน โดยการสนับสนุนใหนักพัฒนาชุมชน ผูนําชุมชน เขารับการฝกอบรม ศึกษาดูงาน
อยางตอเนื่อง และจัดหาวิทยากรมาใหความรูแกชาวบานในชุมชนในดานการสงเสริมอาชีพ นอกจากนี้
ควรส ง เสริ ม ให เ กิ ด กระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะหว า งชุ ม ชน กั บ กลุ ม องค ก รชุ ม ชนที่ ป ระสบ
ความสําเร็จหรือชุมชนตนแบบ
8. นักพัฒนาชุมชนควรเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู และทักษะในการทํางาน
อยางนอย 1 ครั้ง/ป และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเขารับการอบรมหลักสูตรนักพัฒนา
ชุมชน ระยะสั้น เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาชุมชนจององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีประสิทธิภาพและ
พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป
9. บทบาทหนาที่ของนักพัฒนาชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมชัดเจน
เมื่อเปรียบเทียบกับบทบาทหนาที่ของพัฒนาชุมของกรมการพัฒนาชุมชน ทําใหผูบริหารขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมไดใหความสําคัญของงานพัฒนาชุมชนเทาที่ควร

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน โดย
ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวง
มหาดไทย โดยมีความมุงหมายของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย การวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้

ความมุงหมายของการวิจัย
การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน โดยความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนด
ความมุงหมายไวดังนี้
1. เพื่อประเมินปจจัยนําเขา ไดแก หลักสูตรฝกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร และทรัพยากร
สนับสนุน
2. เพื่อประเมินกระบวนการดําเนินงานโครงการ ไดแก การจัดดําเนินการฝกอบรม และ
การมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม
3. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ ไดแก ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม และเจตคติ
ตองานพัฒนาชุมชน
4. เพื่อติดตามผลโครงการ ไดแก การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน และความพึงพอใจตอการดําเนินงานพัฒนาชุมชน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. แหลงขอมูล ประกอบดวย
1.1 ผูเขารับการอบรม ไดแก ผูเขารับการอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตร
นักพัฒนาชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 รุนที่ 44 จํานวน 97 คน ในการวิจัยเก็บ
ขอมูลจากผูเขารับการอบรมทุกคน
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1.2 วิทยากร ไดแก วิทยากรของโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
โดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 รุนที่ 44 จํานวน 23 คน ในการวิจัยเก็บขอมูล
จากวิทยากรทุกคน
1.3 ผูผานการอบรม ไดแก นักพัฒนาชุมชนที่เขารับการอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย จํานวน 5 รุน ตั้งแตรุนที่ 39-43 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2553-2554 จํานวน 305 คน ในการวิจัยเก็บขอมูลจากผูผานการอบรมซึ่งสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ตั้งอยูในภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 167 คน ไดผูผานการอบรมที่เปน
กลุมตัวอยาง จํานวน 118 คน
1.4 ผูบังคับบัญชา ไดแก ผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูผานการอบรมในโครงการพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร
กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย รุนที่ 39-43 ที่ถูกสุมไดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน
118 คน
1.5 ผูนําชุมชน ไดแก สมาชิกสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นของผูผานการอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตร
นักพัฒนาชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย รุนที่ 39-43 ที่ถูกสุมไดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 2,360 คน ใน
การวิจัยเลือกอยางเจาะจงเฉพาะผูนําชุมชนที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นของผูผานการอบรมที่
สุมไดเปนกลุมตัวอยาง หนวยงานละ 3 คน ไดผูนําชุมชนทั้งสิ้น จํานวน 354 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมี 6 ฉบับ ประกอบดว ย แบบสอบถาม เรื่อง
การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ฉบับผูเขารับ
การอบรม ฉบับวิทยากร จํานวน 2 ฉบับ แบบติดตามผลการฝกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่นฯ
ฉบับผูผานการอบรม ผูบังคับบัญชา ผูนําชุมชน จํานวน 3 ฉบับ และแบบบันทึกการสํารวจขอมูลเอกสาร
3. การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงการดําเนินการ ดังนี้
3.1 ติดตอทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความ
อนุเคราะหจากผูอํานวยการศูนยฝกอบรมบุคลากรทองถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ทําการเก็บขอมูลกับ
วิทยากร และผูเขารับการอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน โดยความ
รวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รุนที่ 44 โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ระหวางวันที่
29 สิงหาคม – 23 กันยายน 2554 และขอสํารวจขอมูลจากรายงานและเอกสารที่เกี่ยวของซึ่งเปนขอมูล
ทุติยภูมิ
3.2 สงแบบติดตามผลการฝกอบรม ไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่นักพัฒนาชุมชนผู
ผานการอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน โดยความรวมมือทาง
วิชาการระหวาง มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย รุนที่
39-43 สังกัดอยู โดยทางไปรษณีย เพื่อใหนักพัฒนาชุมชนผูผานการฝกอบรม ผูบังคับบัญชาของผู
ผานการอบรม ผูนําชุมชน ตอบแบบสอบถาม และสงกลับมายังผูวิจัย โดยผูวิจัยไดแนบซองเปลาติด
แสตมปและจาหนาซอง เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสงแบบสอบถามกลับคืนมาไดสะดวก
3.3 ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถาม แบบติดตามผลการฝกอบรม แบบบันทึกการสํารวจ
ขอมูลเอกสาร มาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ และดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด และแบบบันทึกการสํารวจขอมูล
เอกสาร ใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา โดยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย
2. ขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสอบถาม แบบมาตรสวนประมาณคา ใชการวิเคราะห
ขอมูลเชิงพรรณนา โดยการหาคาเฉลี่ย ( Χ ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผูวิจัยนําแบบสอบถาม และแบบติดตามผลการฝกอบรม ที่เก็บรวบรวมจากผูเขารับ
การอบรม วิทยากร ผูผานการอบรม และผูนําชุมชน มาตรวจสอบความสมบูรณของเครื่องมือ แลว
บันทึกขอมูลตามคูมือการลงรหัส ดังนี้
คะแนน 5
หมายถึง
มากที่สุด
คะแนน 4
หมายถึง
มาก
คะแนน 3
หมายถึง
ปานกลาง
คะแนน 2
หมายถึง
นอย
คะแนน 1
หมายถึง
นอยที่สุด
การแปลผลการวิเคราะหขอมูล โดยพิจารณาคาเฉลี่ยเทียบกับเกณฑการแปลผล ดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103)
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คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่องการประเมินโครงการพัฒ นาบุคลากรทอ งถิ่น หลัก สูตรนัก พัฒนาชุม ชน
โดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย สรุปไดดังนี้
1. ผลการประเมินปจจัยนําเขา ไดแก หลักสูตรฝกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร และ
ทรัพยากรสนับสนุน สรุปไดวา
1.1 หลักสูตรฝกอบรม ไดแก วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร และเนื้อหา
ของหลักสูตร ตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม และวิทยากร ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายประเด็น พบวา ประเด็นวัตถุประสงค
ของหลักสูตร โครงสรางลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตร มีความเหมาะสมในระดับมากทุกประเด็น
1.2 คุณสมบัติของวิทยากร ตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมในภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ วิทยากรมีการวางตัวเหมาะสมและ
มีความเชื่อมั่นในตนเอง สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ความสามารถในการควบคุมชั้นเรียน
1.3 ทรัพยากรสนับสนุน ไดแก วัสดุอุปกรณ สถานที่ฝกอบรม และเจาหนาที่ดําเนินการ
ฝกอบรม ตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมและวิทยากร ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา
ประเด็น วัสดุอุปกรณ ตามความคิดเห็นของผูเ ขารับการอบรม ในภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ อุปกรณ
โสตทัศนูปกรณมีประสิทธิภาพและทันสมัย สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ มีแหลงคนควาทางวิชาการ
แกผูเขารับการอบรม เชน ระบบอินเทอรเน็ต หองสมุด มีความสะดวกในการคนควาหรือหาความรู
เพิ่มเติม
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ประเด็นสถานที่ฝกอบรม ตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม และวิทยากร
ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอตามความคิดเห็นของผูเขารับ
การอบรม พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานที่ศึกษาดูงานเอื้อตอการเรียนรู สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ อุณหภูมิและการถายเทอากาศในหองฝกอบรม ในขณะที่วิทยากรมีความคิดเห็นวาสถานที่
ฝกอบรม มีความเหมาะสมในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ระบบเสียงในหองฝกอบรม
มีความชัดเจน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ สถานที่ฝกอบรมมีความสะดวกตอการเดินทาง และสถานที่
ศึกษาดูงานเอื้อตอการเรียนรู
ประเด็นเจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรม ตามความคิดเห็นของผูขารับการอบรม
ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
เจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรมมีมนุษยสัมพันธและแสดงความเปนมิตร ในขณะที่วิทยากรมีความคิดเห็น
วาเจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรมในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด เจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรมมีความตั้งใจ มีความทุมเท และมี
ความตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน ใหความเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ ใหขอมูลใน
การขอรับบริการไดอยางชัดเจน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ เจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรมมีจํานวน
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน ซึ่งผูเขารับการอบรมและวิทยากรมีความคิดเห็นที่ตรงกัน
2. ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานโครงการ ไดแก การจัดดําเนินการฝกอบรม
และการมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม สรุปไดวา
2.1 การจัดดําเนินการฝกอบรม ตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมในภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการมอบหมายใหผูเขารับการ
อบรมหมุนเวียนกันรับผิดชอบภารกิจตางๆ ในแตละวันอยางเหมาะสม สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมสงเสริมสมรรถภาพทางกาย
2.2 การมีสวนรวมในการฝกอบรม ตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมในภาพรวม
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ผูเขารับการอบรมมีสวนรวมในการฝกอบรมในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูเขารับ
การอบรมมีความรับผิดชอบในภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ในขณะที่วิทยากรมีความคิดเห็นวาผูเขารับ
การอบรมมีสัมพันธภาพและการใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันในกลุมผูเขารับการอบรม อยูในระดับมาก
ที่สุด สวนขออื่นๆ มีสวนรวมในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูเขารับการอบรมมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและตอบขอซักถามของวิทยากร ซึ่งผูเขารับการอบรมและวิทยากรมีความคิดเห็น
ที่ตรงกัน
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3. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ ไดแก ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม และเจตคติ
ตองานพัฒนาชุมชน สรุปไดวา
3.1 ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม ตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม พบวา
ผูเขารับการอบรม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่ใชในการฝกอบรมโดยรวมอยูในระดับมาก และ
มีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว เมื่อจําแนกตามหมวดวิชา พบวา มีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่ใช
ในการฝกอบรมในภาพรวมอยูในระดับมากทุกหมวดวิชาเรียงลําดับ ไดแก หมวดวิชาการศึกษาดูงาน
หมวดวิชาการบริหารจัดการ หมวดวิชาความรูเฉพาะตําแหนง หมวดวิชาพื้นฐาน หมวดวิชาเสริม เมื่อ
จําแนกตามหัวขอวิชา พบวา ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่ใชในการฝกอบรม
ในระดับมากทุกหัวขอวิชา โดยหัวขอวิชาที่ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจสูงสุดคือหัวขอวิชา
วิทยากรกระบวนการ สวนหัวขอวิชาที่ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจต่ําสุดคือ องคกรปกครอง
ทองถิ่นกับการพัฒนาเมืองนาอยู
3.2 เจตคติตองานพัฒนาชุมชน ตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม พบวา ผูเขา
รับการอบรมมีเจตคติตองานพัฒนาชุมชนในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑ
ที่ตั้งไว
4. ผลการติดตามผลโครงการ ไดแก การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน และความพึงพอใจตอการดําเนินงานพัฒนาชุมชน สรุปไดดังนี้
4.1 การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน ตามความคิดเห็นของผูผานการอบรม พบวา
ผูผานการอบรมไดนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงกวา
เกณฑที่ตั้งไว เมื่อจําแนกตามหมวดวิชา พบวา มีการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
ทุกหมวดวิชา เรียงลําดับ ไดแก หมวดวิชาการศึกษาดูงาน หมวดวิชาเสริม หมวดวิชาพื้นฐาน หมวด
วิชาการบริหารจัดการ หมวดวิชาความรูเฉพาะตําแหนง เมื่อจําแนกตามหัวขอวิชา พบวา หัวขอวิชาที่
ผูผานการอบรมนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานสูงสุดคือ หัวขอวิชาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สวนหัวขอวิชาที่มีการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานต่ําสุดคือ หัวขอวิชาการพัฒนาองคความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูผานการอบรม ตามความคิดเห็นของผูผานการ
อบรม ผูบังคับบัญชา และผูนําชุมชน พบวา ผูผานการอบรมมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู
ในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
ตามความคิดเห็นของผูผานการอบรมและผูบังคับบัญชา คือ ผูผานการอบรมมีพฤติกรรมการประชาสัมพันธ
และแจงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนใหชาวบานในชุมชนรับทราบโดยทั่วกัน ในขณะที่ผูนําชุมชนมี
ความคิดเห็นวา ผูผานการอบรมมีพฤติกรรมใหการสนับสนุน ชวยเหลือดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ
แกชาวบานในชุมชนในระดับสูงสุด สวนขอที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานต่ําสุด คือ สงเสริมการทองเที่ยว
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นกับหนึ่งผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล
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4.3 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานพัฒนาชุมชน พบวา ผูนําชุมชนมีความพึงพอใจ
ตอการปฏิบัติงานของนักพัฒนาชุมชนที่ผานการอบรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงกวา
เกณฑที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ นักพัฒนาชุมชนสนใจรับฟงปญหา และความเดือดรอนดานตางๆ ของชาวบานในชุมชน
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สงเสริมการทองเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นกับ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน โดย
ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวง
มหาดไทย พบประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลการประเมินปจจัยนําเขา ไดแก หลักสูตรฝกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร และ
ทรัพยากรสนับสนุน พบวา
1.1 หลักสูตรฝกอบรม ตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม และวิทยากร ในภาพรวม
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายประเด็น พบวา
ประเด็นวัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตร มีความเหมาะสมในระดับ
มากทุกประเด็น สามารถอภิปรายไดดังนี้
1.1.1 ประเด็นวัตถุประสงคของหลักสูตร ตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม
และวิทยากร ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เปนเพราะวัตถุประสงคของหลักสูตรมี
ความชัดเจนและสอดคลองกับสภาพปญหาและความจําเปนในการฝกอบรม โดยมุงเนนใหผูเขารับการ
อบรมมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ที่ดํารงตําแหนง มีทัศนคติที่ดีและมีวิสัยทัศนในการแกไข
ปญหาของประชาชน สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน และนําความรูไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐินี นวลสกุล (2548: 96) ไดทํา
การประเมิ น หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (เกษตรศาสตร ) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2535ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดานความเหมาะสมของวัตถุประสงคของหลักสูตร พบวา วัตถุประสงคของ
หลั ก สู ต รโดยรวมมี ค วามเหมาะสมในระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะวั ต ถุ ป ระสงค ข องหลั ก สู ต ร
กําหนดใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและประสบการณพื้นฐานวิชาชีพ สามารถนําความรูดานตาง ๆ
มาประยุกตรวมกัน สามารถติดตามการศึกษาวิทยาการใหมๆ เพื่อนํามาใชประโยชน ตอสังคมและ
เพื่อนมนุษย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฤกษชัย เพ็ชรคง (2547: 71) ทําการประเมินสภาพการ
จัดการเรียนการสอนกลุมวิชาชีพพื้นฐานสําหรับนักเรียนสายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิภาค)
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พบวา การประเมินปจจัยนําเขาในสวนของหลักสูตรอยูในระดับดี เนื่องจากหลักสูตรที่ใชมีการปรับปรุง
ใหสอดคลองกับสภาวะปจจุบันของสังคมมากขึ้น วาสนา จิรมงคลเลิศ (2550: 59) กลาววา ผูผานการ
อบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยรวมและรายขอมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะจุดประสงคของการฝกอบรมเปนแนวทางที่จะนําไปสูเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
การเรียนรูของผูเขารับการอบรม
1.1.2 ประเด็นโครงสรางหลักสูตร ตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม และ
วิทยากร ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ หมวดวิชาความรูเฉพาะตําแหนง จํานวน 20 หัวขอวิชา 81 ชั่วโมง โดยผูเขารับการอบรมและ
วิทยากรเสนอแนะใหเพิ่มระยะเวลาในการฝกอบรม หัวขอ การบริหารงานบุคคลและการดําเนินงาน
ทางวินัย, การจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การสํารวจและวิเคราะหปญหาความ
ตองการของชุมชน , เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและรายไดครัวเรือน ซึ่งลวนแลวแตเปนหัวขอวิชาที่อยู
ในหมวดวิชาความรูเฉพาะตําแหนงทั้งสิ้น สอดคลองกับจรัส สุวรรณเวลา (2540: 142) ที่กลาววา
หลักสูตรประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ วัตถุประสงค โครงสรางและรายวิชา การวางวัตถุประสงค
ที่ ชั ด เจนมี ผ ลโดยตรงกั บ โครงสร า งของหลั ก สู ต ร โครงสร า งของหลั ก สู ต รที่ ดี ต อ งสอดคล อ งกั บ
วัตถุประสงค และสะทอนวัตถุประสงคไดชัดเจน
1.1.3 ประเด็นเนื้อหาของหลักสูตร ตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมและ
วิทยากร ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คื อ เนื้ อ หาวิ ช าสอดคล อ งกั บ บทบาทหน า ที่ ข องนั ก พั ฒ นาชุ ม ชน ส ว นข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย ต่ํ า สุ ด คื อ
เนื้ อ หาวิ ช ามี ป ริ ม าณเหมาะสมกับ จํ า นวนชั่ ว โมงในการฝ ก อบรม เมื่ อ พิ จ ารณาข อ เสนอแนะจาก
แบบสอบถามปลายเปดพบวา หัวขอวิชาที่สอดคลองกับความสนใจมากที่สุดคือ การบริหารงานบุคคล
และการดําเนินงานทางวินัย วิท ยากรกระบวนการ การพัฒนาสงเสริมอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ
การตลาด และวิสาหกิจชุมชน การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นเชิงบูรณาการ การสํารวจ
และการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน ซึ่งลวนแตเปนรายวิชาที่อยูในหมวดวิชา
ความรูเฉพาะตําแหนงทั้งสิ้น แสดงใหเห็นวาเนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ
สอดคล อ งกั บ ความต อ งการของผู เ ข า รั บ การอบรม และสอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องหลั ก สู ต ร
วาสนา จิรมงคลเลิศ (2550: 60) กลาววา เนื้อหาวิชาในรายวิชาตางๆ ตองสอดคลองกับวัตถุประสงค
และความตองการของผูเขารับการอบรม มุงเนนใหผูเขารับการอบรมไดพัฒนาศักยภาพ ความรู ความ
เข า ใจ ทั ก ษะ ประสบการณ ทั ศ นคติ และวิ สั ย ทั ศ น ใ ห ส อดคล อ งกั บ ตํ า แหน ง หน า ที่ แ ละความ
เปลี่ยนแปลงไปของสังคม สวนเนื้อหาวิชาเปนประโยชนตอการนําไปใชในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูใน
ระดับมากทุกหมวดวิชา โดยหมวดวิชาศึกษาดูงานเปนประโยชนตอการนําไปใชในการปฏิบัติงานมาก
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ที่สุด อาจเปนเพราะการเรียนรูจากการไดลงมือปฏิบัติจริง หรือการศึกษาดูงานจากหนวยงานตนแบบ
จะทําใหสามารถจดจํารูปแบบ วิธีการดําเนินงาน และนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพมากกวาการฟงบรรยายเพียงอยางเดียว โดยหัวขอวิชาที่มีการนําความรูไปใชการ
ปฏิบัติงานสูงสุดคือ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคและกระบวนการพัฒนาชุมชน การพัฒนา
สงเสริมอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ การตลาดและวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ ผูเขารับการอบรมเสนอแนะให
เนนวิชาเชิงทักษะและการฝกปฏิบัติใหมากขึ้น สวนผูผานการอบรม ผูบังคับบัญชาและผูนําชุมชน
เสนอแนะใหพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมใหมีเนื้อหาวิชาที่มีรายละเอียดที่เจาะลึกมากขึ้น เนนการฝก
ปฏิบัติในพื้นที่จริง
1.2 คุณสมบัติของวิทยากร ตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมในภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว โดยวิทยากรมีการวางตัวเหมาะสม
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรูความเชี่ยวชาญในหัวขอวิชาที่บรรยาย และมีความรูเทาทันตอ
เหตุการณปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ดนัย เทียนพุฒ (2525: 63) กลาววา การคัดเลือก
วิทยากรควรเลือกผูที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สอน และมีความสามารถในการถายทอด มีบุคลิกภาพ
และมีเทคนิคในการจูงใจที่จะทําใหผูเขารับการอบรมเกิดความสนใจ
การวิเคราะหคุณสมบัติของวิทยากรจากแบบบันทึกการสํารวจขอมูลเอกสาร พบวา
วิทยากรที่เชิญมาบรรยายในแตละหัวขอวิชานั้นเปนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ และมีความรู ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณสอดคลองกับหัวขอวิชาที่บรรยาย ซึ่งวิทยากรรอยละ 70 ไดรับเชิญมาบรรยายใหกับ
โครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน อยางตอเนื่องมาโดยตลอดตั้งแตปง บประมาณ
พ.ศ. 2549 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยวาสนา จิรมงคลเลิศ (2550: 60) กลาววา ผูผานการอบรมมีความ
คิดเห็นวาวิทยากรมีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้เพราะวิทยากรที่ไดรับเชิญมาในแตละรายวิชานั้น
ลวนแตวิทยากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญ เฉพาะดาน ทําใหผูเขารับการอบรมเขาใจจุดประสงคและ
เนื้อหาของรายวิชานั้นๆ เปนอยางดี สอดคลองกับวิบูลย บุญยธโรกุล (2545: 176) ไดกลาวถึงคุณสมบัติ
ของวิทยากรวา วิทยากรควรมีความรูความสามารถสูงดานทฤษฎีและประสบการณจากการปฏิบัติงาน
จริงในเรื่องที่สอน
อยางไรก็ตามผูเขารับการอบรมใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปด
วา วิทยากรไมควรบรรยายตามเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อ PowerPoint ทุกตัวอักษร และสื่อPowerPoint ไม
ควรมีรูปมากเกินไป เพราะจะทําใหผูเขารับการอบรมสนใจรูปการตูนมากกวาเนื้อหาที่นําเสนอ สวน
เทคนิคหรือกิจกรรมการเรียนรูนั้น ตองการใหวิทยากรใชเทคนิคการสอนที่นาสนใจ โดยการใหผูเขารับ
การอบรมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการประสบการณจริง
นอกเหนือจาการฟงบรรยายเชิงวิชาการเพียงอยางเดียว สมคิด บางโม (2549: 85) กลาววา เนื่องจากผู
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เขารับการอบรมสวนใหญไมสูสนใจตอการรับความรูเพราะเปนผูใหญแลว ดังนั้นการศึกษาเทคนิคการ
ฝกอบรมจึงเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง การใหผูเขารับการอบรมเปนศูนยกลางการเรียนรูจะทําใหการ
ฝกอบรมไมนาเบื่อหนาย เนื่องจากไดแสดงความคิดเห็น เลาประสบการณ ไดกระทําสิ่งตางๆ ดวย
ตนเองภายใตสถานการณที่กําหนดให อยางไรก็ตามเทคนิคตางๆ จะตองเลือกใชใหเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคของการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรม และหัวขอวิชา
1.3 ทรัพยากรสนับสนุน ไดแก วัสดุอุปกรณ สถานที่ฝกอบรม และเจาหนาที่ดําเนินการ
ฝกอบรม ตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมและวิทยากร พบวา ทรัพยากรสนับสนุนในภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว สามารถอภิปรายไดดังนี้
1.3.1 ประเด็นวัสดุอุปกรณ ตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม พบวา มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะอุปกรณโสตทัศนูปกรณมีประสิทธิภาพและทันสมัย เอกสาร
ประกอบการบรรยายเปนประโยชนและสามารถนําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานได และ
สื่อการสอนมีเนื้อหาที่ทันสมัย สอดคลองกับงานวิจัยของสุรศักดิ์ สวัสดี (2542: 100) กลาววา วัสดุ
อุปกรณ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เพราะสื่อการสอนมีคุณภาพและทันสมัยเหมาะสมกับหัวขอ
วิชา สอดคลองกับสมคิด บางโม (2549: 107) กลาววา การลงทุนจัดหาวัสดุอุปกรณ และเครื่องมือที่
ทันสมัย มีความจําเปนอยางมากในฝกอบรม
อยางไรก็ตามผูเขารับการอบรมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถาม
ปลายเปดวาควรมีคอมพิวเตอรหรือจุดบริการอินเทอรเน็ตฟรีใหผูเขารับการอบรมไดใชในการทํางาน
ศึกษาคนควาขอมูล และควรแจกเอกสารประกอบการบรรยายในแตละรายวิชากอนการอบรม เพราะ
บางครั้งมองที่จอโปรเจคเตอรไมเห็น วิทยากรสอนเร็ว ถาไดเอกสารกอนจะสามารถจดเพิ่มในสวนของ
รายละเอียดในระหวางที่วิทยากรบรรยายได สอดคลองกับสมชาติ กิจยรรยง (2546: 186) กลาววา
เอกสารประกอบการฝกอบรมชวยใหการเรียนรู การถายทอด การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชวยทํา
ใหการฝกอบรมมีความนาสนใจ ทําใหเกิดความรูความเขาใจที่งายขึ้น เพราะมีเอกสารประกอบการ
ฝกอบรม ชวยทบทวนความรูที่อบรม ชวยประหยัดเวลาในการถายทอด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552: 79) กลาววา ผูเขารับการอบรมเห็นควรใหมีการแจก
เอกสารประกอบการสอนเพื่อที่จะไดศึกษาและมีเนื้อหาที่จะนํามาอภิปรายภายหลัง และเก็บไวศึกษา
ไดภายหลังหรือนํามาใชประโยชนตองานวิชาการหรืองานบริหารได จากการสัมภาษณเจาหนาที่
ดําเนินการฝกอบรมอยางไมเปนทางการพบวาสาเหตุที่ศูนยฝกอบรมฯไมไดแจกเอกสารกอนการ
บรรยายนั้น เนื่องจากตองการใหผูเขารับการอบรมสนใจฟงบรรยายจากวิทยากร แตอยางไรก็ตามศูนย
ฝกอบรมบุคลากรทองถิ่นฯ ไดรวบรวมไฟลขอมูลการบรรยายบันทึกลงแผน CD-ROM วิชาการ แจกใหแก
ผูเขารับการอบรมในวันสุดทายของการฝกอบรม เพื่อนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานตอไป
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1.3.2 ประเด็นสถานที่ฝกอบรม ตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม และ
วิทยากร พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เนื่องจากสถานที่ฝกอบรมมีความสะดวกในการ
เดินทาง เพราะโรงแรมตั้งอยูในแหลงชุมชน สามารถเดินทางไดโดยสะดวกทั้งทางรถยนต และเรืออีกทั้ง
มีรถเมลวิ่งผานหลายสาย หองฝกอบรมมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนผูเขารับการอบรม การจัดหองฝกอบรม
เหมาะสมกับรูปแบบของกิจกรรม และระบบเสียงในหองอบรมมีความชัดเจน แตควรปรับปรุงในดาน
อุณหภูมิและการถายเทอากาศ ดานความสะอาดของหองฝกอบรม ซึ่งมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
สอดคลองกับยงยุทธ เกษสาคร (2544: 140) กลาววา สถานที่ที่ใชในการฝกอบรมนับเปนองคประกอบ
หนึ่งที่จะสงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานฝกอบรม โดยจะตองคํานึงถึงทัศนียภาพโดยรวมที่
สรางบรรยากาศใหดูสดชื่น เจริญหูเจริญตา มีความสะอาดเรียบรอยทั้งสภาพโดยรอบภายนอกและ
ภายในหองอบรม การเลือกสถานที่ควรพิจารณาใหครอบคลุมเรื่องสถานที่ควรตั้งอยูบริเวณที่มีการ
คมนาคมสะดวก หองอบรมควรมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนผูเขารับการอบรม เนื่องจากศูนยฝกอบรม
บุคลากรทองถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ไมมีสถานที่ฝกอบรมเปนของตนเอง แตใชวิธีเชาสถานที่ของ
โรงแรม ดังนั้นการฝกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชนในแตละรุน จะไมไดใชหองฝกอบรมหองเดิมเสมอไป
แตจะตองเปลี่ยนหองอบรมตามขนาดของผูเขารับการอบรมแตละรุน สวนสถานที่ศึกษาดูงานมีความ
เหมาะสมในระดับมาก เนื่องจากสถานที่ศึกษาดูงานเอื้อตอการเรียนรู เพราะสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริงๆ
1.3.3 ประเด็นเจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรม ตามความคิดเห็นของผูเขารับการ
อบรม พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สวนวิทยากรมีความคิดเห็นวาเจาหนาที่ดําเนินการ
ฝกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เนื่องจากเจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรมมีมนุษยสัมพันธที่
ดีและแสดงความเปนมิตร ใหความเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ มีความตั้งใจและทุมเท
ในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยจักรกฤษณ พึ่งใหญ (2548: 76) กลาววา เจาหนาที่โครงการ
เปนบุคคลแรกที่จะไดพบกับผูเขารับการอบรม ดังนั้น เจาหนาที่บริหารโครงการจะตองมีมนุษยสัมพันธ
ที่ดี ซึ่งจะทําใหบรรยากาศการอบรมเริ่มตนดวยดี เสนห จุยโต (2544: 96-97) กลาววา เจาหนาที่ฝกอบรมที่ดี
คือ คณะบุคคลที่มีบทบาทหนาที่ในการบริหารการจัดฝกอบรมใหประสบผลสําเร็จตามที่ไดตั้งจุดมุงหมายไว
จึงควรเปนผูใหบริการที่ดี เปนผูประสานงานที่ดี สามารถตัดสินใจและแกปญหาตางๆ ชวงการฝกอบรม
ได เปนผูสรางบรรยากาศที่ดีในการฝกอบรม บรรยากาศของความเปนกันเอง ความเปนมิตรภาพและ
กัลยาณมิตร
2. ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานโครงการ ไดแก การจัด
ดําเนินการฝกอบรม และการมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม สามารถอภิปรายไดดังนี้
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2.1 การจัดดําเนินการฝกอบรม ตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมในภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
มีความเหมาะสมอยูในระดับมากทุกขอ เนื่องจากการจัดดําเนินการฝกอบรมเปนไปตามระเบียบของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น วาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับศึกษา อบรม สัมมนา พ.ศ.2546 อยางเครงครัด
ในขั้นการเตรียมการฝกอบรมมีการประชาสัมพันธโครงการลวงหนาและทั่วถึง อีกทั้งมีชองทางการรับ
สมัครที่หลากหลาย ในขั้นดําเนินการฝกอบรม มีการมอบหมายใหผูเขารับการอบรมหมุนเวียนกัน
รับผิดชอบภารกิจตางๆ ในแตละวันอยางเหมาะสม เชน กลุมกิจกรรมประจําวัน กิจกรรมกลุมปฏิบัติ
กิจกรรมสงเสริมสมรรถภาพทางกาย การจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อสรางสัมพันธภาพระหวางผูเขา
รับการอบรม ซึ่งผูเขารับการอบรมไดเสนอแนะใหมีการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธในสัปดาหแรกและควร
จัดใหมีหลายวัน เพื่อใหผูเขารับการอบรมรูจักกันอยางทั่วถึง สอดคลองกับเพ็ญจันทร สังขแกว (2544:
216) กลาววา ในการฝกอบรมแตละครั้ง ผูเขารับการอบรมสวนใหญมาจากที่ตางๆ กัน ซึ่งบุคคลเหลานี้
มักไมคุนเคยกันมากอน ดังนั้นผูจัดฝกอบรมจะตองพยายามจัดกิจกรรมที่เรียกวา กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม หรือบางคนเรียกวากิจกรรมสรางความคุนเคย เพราะผูเขารับการอบรมยังมีพฤติกรรมซอน
เรนอยู พฤติกรรมการปกปดซอมเรนเหลานี้ ถายังติดตัวผูเขารับการอบรมอยู ก็จะเปนอุปสรรคอยางยิ่ง
ตอการฝกอบรม การจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมควรจัดตั้งแตแรกเริ่มทําการอบรม ทั้งนี้เพื่อใหทุกคน
เปดเผยตนเองมากขึ้น เลิกยึดถือตัวเองเปนที่ตั้ง เปดใจใหพรอมที่จะรับความรูและรวมกิจกรรมกับทุก
คนเปนอยางดี ในขั้นการวัดและการประเมินผล ไดมีการประเมินผลการเรียนรูของผูเขารับการอบรม
เมื่อสิ้นสุดหัวขอวิชา และประเมินความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม แตยัง
ไมมีการติดตามผลโครงการ เพื่อตรวจสอบวาหลังจากที่ผูเขารับการอบรมไดกลับไปปฏิบัติงานแลว
ระยะหนึ่งไดมีการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานหรือไม มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
อยางไร รวมทั้งยังไมมีการประเมินผลกระทบที่เกิดกับองคกร
2.2 การมีสวนรวมในการฝกอบรม ตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมและวิทยากร
ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว เนื่องจากผูเขารับการ
อบรมตางมีสวนรวมในกิจกรรมการฝกอบรมตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย มาเขารับการอบรมตาม
กําหนดเวลาโดยพรอมเพรียง และประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นอยาง
เครงครัด ในขณะที่วิทยากรมีความคิดเห็นวา ผูเขารับการอบรมมีสัมพันธภาพและการใหความชวยเหลือ
เกื้อกูลกันอยูในระดับมากที่สุด ทําใหผูเขารับการอบรมเกิดความรักและสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและ
กันตลอดการฝกอบรม และเกิดเปนเครือขายงานพัฒนาชุมชนตอไปในอนาคต อยางไรก็ตามวิทยากร
ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปดวา ผูเขารับการอบรมไมคอยมีสวนรวมในการ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเทาที่ควร ดังนั้นวิทยากรควรใหโอกาสและสงเสริมใหมีปฏิสัมพันธ
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เพื่อใหเกิดความเขาใจและการแลกเปลี่ยนความรูระหวางวิทยากรกับผูเขารับการอบรม และระหวางผู
เขารับการฝกอบรมดวยกัน ควรจัดใหผูเขารับการอบรมทําหนาที่และอํานวยความสะดวกประสานงาน
กับวิทยากรในระหวางการฝกอบรม เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี และเปนการเอาใจใสตอวิทยากรผูมาให
ความรูตามสมควร สอดคลองกับวิจิตร อาวะกุล (2540: 212) กลาววา การสรางบรรยากาศที่ดีในการ
ฝกอบรมสวนหนึ่งไดมาจากความคุนเคย ความเปนกันเองระหวางผูเขารับการอบรมดวยกัน ระหวาง
ผูดําเนินการฝกอบรมกับผูเขารับการอบรม และวิทยากรกับผูเขารับการอบรม
3. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ ไดแก ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม และเจตคติ
ตองานพัฒนาชุมชน สามารถอภิปรายไดดังนี้
3.1 ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม ตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม พบวา
ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในเนื้อหาที่ใชในการฝกอบรมในภาพรวมอยูในระดับมาก และมี
คาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว เมื่อจําแนกตามหมวดวิชา พบวา มีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่ใช
ในการฝกอบรมโดยรวมอยูในระดับมากทุกหมวดวิชา โดยหมวดวิชาการศึกษาดูงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด
เมื่อจําแนกตามหัวขอวิชา พบวา ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่ใชในการฝกอบรม
ในระดับมากทุกหัวขอวิชา โดยหัวขอวิชาวิทยากรกระบวนการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด เนื่องจากเปนวิชาที่ได
ฝกปฏิบัติจริง และเนื้อหาวิชามีประโยชนตอการนําไปใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวิทยากรมีเทคนิค
การนําเสนอที่นาสนใจ ทําใหมีความเขาใจมากกวาการฟงบรรยายเพียงอยางเดียว ซึ่งสอดคลองผล
การประเมินดานเนื้อหาวิชาที่เปนประโยชนตอการนําไปใชในการปฏิบัติงาน โดยหมวดวิชาการศึกษาดู
งานมีคาเฉลี่ยสูงสุดเชนกัน วิบูลย บุญยธโรกุล (2545: 119) กลาววา การศึกษาดูงานนอกสถานที่มี
ประโยชนในการเปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมเห็นอยางเปนรูปธรรมวา หลักการและทฤษฎีที่พูดถึงใน
หองฝกอบรมนั้นสามารถนํามาสูการปฏิบัติไดอยางไร การศึกษาดูงานชวยลดความเครียดจากกิจกรรม
ที่จําเจในหองเรียน มาสูกิจกรรมที่ผอนคลายมากขึ้น และมีประโยชนในการเสริมรางความรูความเขาใจ
ไดดี
3.2 เจตคติตองานพัฒนาชุมชน ตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม พบวา ผูเขา
รับการอบรมมีเจตคติตองานพัฒนาชุมชนในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑ
ที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายขอพบวา สวนใหญมีเจตคติตองานพัฒนาชุมชนอยูในระดับมากที่สุด เนื่องจาก
ผูเขารับการอบรมมีความเขาใจในบทบาทและหนาที่ ของนักพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น สงผลใหมีเจตคติ
ที่ดีตองานพัฒนาชุมชน
4. การติดตามผลโครงการ ไดแก การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน และความพึงพอใจตอการดําเนินงานพัฒนาชุมชน สามารถอภิปรายไดดังนี้
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4.1 การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน ตามความคิดเห็นของผูผานการอบรม พบวา
ผูผานการอบรมไดนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงกวา
เกณฑที่ตั้งไว เมื่อจําแนกตามหมวดวิชา พบวา มีการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
ทุกหมวดวิชา ทั้งนี้อาจเปนเพราะหลักสูตรฝกอบรมมีเนื้อหาวิชา และกระบวนการฝกอบรมเปนไปอยาง
มีมาตรฐานเดียวกัน เนื้อหาของวิชาของหลักสูตรฝกอบรมสอดคลองกับความตองการและสภาพการณ
ปจจุบัน นักพัฒนาชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความจําเปนและตองการปรับปรุงตนเองตอ
การปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงตองการแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการบริการ
ประชาชนในทองถิ่นที่ถูกตอง โดยหมวดวิชาที่มีการนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานสูงสุดคือ
หมวดวิชาการศึกษาดูงาน สอดคลองกับงานวิจัยของปรีย ศรีวงษ (2553: 11) กลาววา หมวดวิชาที่มี
การนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานสูงสุด คือ การศึกษาดูงาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะการเรียนรู
จากตนแบบที่เปนรูปธรรมและจากการปฏิบัติจริง สามารถนําไปประยุกตและปฏิบัติในสภาวการณจริง
ไดงายและเปนผลสําเร็จไดดีกวา ผูฝกอบรมสวนใหญมีความตองการพัฒนาตนจากการไดลงมือปฏิบัติ
จริง หรือไดรูเห็นผลงานรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติจากสถานการณจริง เมื่อจําแนกตามหัวขอวิชา
พบวา หัวขอวิชาการพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงานระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะวานักพัฒนาชุมชนมองวา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน
เรื่องไกลตัว ทั้งที่ในความจริงแลว วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบทบาทสําคัญมากในการแกปญหา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปจจุบันอยูในยุคโลกไรพรมแดน วิทยาการทุกอยาง ยอม
สงผลกระทบถึงทุกคน สอดคลองกับจินตนา สุจจานันท (2549: 3) กลาววา ความรูทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมีความสําคัญอยางมาก ประเทศไทยขาดความรู และการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ทําใหไทยตองซื้อเทคโนโลยีจากตางประเทศ จึงจําเปนเรงดวนที่จะตองวางรากฐานการ
พัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสรางความรูทางดานวิทยาศาสตรใหกับทุกคน
4.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ตามความคิดเห็นของผูผานการอบรม ผูบังคับบัญชา
และผูนําชุมชน พบวา ผูผานการอบรม มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก และมี
คาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว โดยผูผานการอบรม และผูบังคับบัญชามีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา
ผูผานการอบรมมีการประชาสัมพันธและแจงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนใหชาวบานในชุมชนไดทราบ
โดยทั่วกัน อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของวรรณวิสา คําแฝง (2543: 138-139) กลาววา
ประชาชนในชุมชนคาดหวังที่จะไดรับขาวสารจากนักพัฒนาชุมชนโดยผานตัวนักพัฒนาชุมชนเองเปน
อันดับแรก เนื่องจากเปนการสื่อสารระหวางบุคคลที่สื่อสารไดชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการ
และสามารถสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางชาวบานในชุมชนกับนักพัฒนาชุมชนไดงาย
ในขณะที่ผูนําชุมชนมีความคิดเห็นวา ผูผานการอบรมสนใจรับฟงปญหาและความเดือดรอนตางๆ ของ

139
ชาวบานในชุมชน และใหการสนับสนุนชวยเหลือดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ เปดโอกาสให
ชาวบานในชุมชนใชสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และวิพากษวิจารณในกิจการของชุมชน
อยางมีเหตุผล แสดงใหเห็นวาผูผานการอบรมมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไปในทางบวก
โดยรวมทํางานกับชาวบานในชุมชนอยางใกลชิด และตอเนื่อง มีความสนใจที่จะพัฒนาชุมชนใหดีขึ้น
มีความกลาแสดงออกและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ
แนวคิดการพัฒนาชุมชนที่ตั้งอยูบนพื้นฐานแหงความศรัทธาในศักยภาพหรือพลังความสามารถของคน
ยุวัฒน วุฒิเมธี (2534: 46-49) กลาววา ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชนมีบทบาทที่
สําคัญ เปนตัวเชื่อมโยงชาวบานกับนักวิชาการ โดยนําเอาบริการของรัฐไปสูประชาชนและนําประชาชน
มาพบบริการของรัฐ และเปนผูรวมปฏิบัติ รวมคิด รวมวางแผนการทํางานกับชาวบาน ดังนั้น นักพัฒนา
ชุมชนจะตองตระหนักและเขาใจบทบาทที่จะตองปฏิบัติ เพราะหากไมเชนนั้นอาจแสดงบาทบาทผิดไป
และสงผลในทางไมดีแกชุมชนได จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่นักพัฒนาชุมชนจะตองเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการรับผิดชอบใหมากที่สุด สวนนักพัฒนาชุมชนเปนเพียงผูใหการสนับสนุน
โดยจะตองปฏิบัติงานใหสอดคลองกับปรัชญาของการพัฒนาชุมชน ที่กลาววา คนเปนทรัพยากรที่
สําคัญมากที่สุดของชุมชน ดังนั้นการพัฒนาชุมชน จึงตองใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา คือ
พัฒนาคนใหมีขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง และชุมชน จนมีมาตรฐานในการดํารงชีวิตหรือมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความพรอมที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองในระดับหนึ่ง
4.3 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานพัฒนาชุมชน พบวา ผูนําชุมชนมีความพึงพอใจ
ตอการปฏิบัติงานของนักพัฒนาชุมชนที่ผานการอบรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูง
กวาเกณฑที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจในระดับมากทุกขอ โดยพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานที่นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติมากที่สุดและสรางความพึงพอใจตอผูนําชุมชนมากที่สุด คือ สนใจ
รับฟงปญหา และความเดือดรอนดานตางๆ ของชาวบานในชุมชน และเปดโอกาสใหชาวบานในชุมชน
ใชสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและวิพากษวิจารณในกิจการของชุมชนอยางมีเหตุผล
แสดงใหเห็นวาการที่นักพัฒนาชุมชนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับบทบาทของนักพัฒนา
ชุมชน โดยมุงเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการพัฒนา
ชุมชนในทุกขั้นตอน ทําใหผูนําชุมชนที่เปนตัวแทนของชาวบานในชุมชนเกิดความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานของนักพัฒนาชุมชน เนื่องจากการพัฒนาชุมชนเปนของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน
นัก พัฒ นาชุม ชนเปน เพีย งผูใหค วามรูขอมูลขา วสารและใหคํา แนะนํา ที่ถูก ตองและเปนประโยชน
แกชาวบาน เปนกําลังใจของประชาชน กระตุนใหประชาชนตื่นตัวและเชื่อมั่นในความรู ความคิดและ
ความสามารถของตนเอง (สนธยา พลศรี. 2547: 44-45)
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. ดานปจจัยนําเขา ไดแก หลักสูตรฝกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร และทรัพยากรสนับสนุน
1.1 หลักสูตรฝกอบรม
ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝกอบรม หัวขอวิชาการบริหารงานบุคลและการดําเนินงานทาง
วินัย หัวขอวิชาการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หัวขอวิชาการสํารวจและการ
วิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน ซึ่งอยูในหมวดวิชาความรูเฉพาะตําแหนง เนื่องจาก
เนื้อหาวิชามีความสําคัญตอการนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ และสามารถนําความรูไปใชประโยชนใน
การทํางานไดเปนอยางมาก และนอกจากหัวขอวิชาที่กําหนดในหลักสูตรแลวควรเพิ่มเติมรายวิชาที่
สอดคลองกับบทบาทหนาที่ที่นักพัฒนาชุมชนตองนําไปใชในการทํางานในพื้นที่จริง ไดแก หลักการ
เขียนและการประเมินโครงการ สิทธิสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และคนพิการ (สวัสดิการชุมชน) การพัฒนา
และสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเนนใหผูเขารับการอบรมไดฝกปฏิบัติมากขึ้น (Workshop)
นอกเหนือจากการฟงบรรยายเชิงวิชาการ ซึ่งผูเขารับการอบรมรูสึกวานาเบื่อ และไมนาสนใจ สวนเนื้อหาวิชา
ที่มีซ้ําซอนกัน เชน หัวขอวิชาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี กับหัวขอวิชาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับการพัฒนาเมืองนาอยู , หัวขอวิชาการพัฒนาสงเสริมอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ การตลาด และ
วิสาหกิจชุมชน กับ หัวขอวิชาการสงเสริมการทองเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นกับ
หนึ่งผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล ควรกําหนดวัตถุประสงครายวิชาและขอบเขตการศึกษาใหชัดเจน เนื่องจาก
เนื้อหาวิชาที่ใกลเคียงกัน อาจมีเนื้อหาที่ทับซอนกันได ดังนั้น ถาเปนไปได ควรมีการประชุมปรึกษาหารือ
รวมกันระหวางวิทยากรเพื่อการประสานเนื้อหา และวิธีการบรรยายที่ดีตอไป
1.2 คุณสมบัติของวิทยากร
วิทยากรลวนแลวแตเปนผูที่มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหัวขอที่บรรยาย
และไดรับเชิญใหมาบรรยายในหลักสูตรนักพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงควรปรับปรุงเนื้อหาที่
ใชสอนเปนปจจุบันอยูเสมอ ที่สําคัญควรใชเทคนิคการสอนที่นาสนใจ นอกเหนือจากการบรรยายเชิง
วิชาการ เชน มีการสอดแทรกประสบการณเรียนรูตาง ๆ เปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมไดสอบถาม
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บางหัวขอวิชาผูเขารับการอบรมตองการเรียนรูจากเรื่องเลาเชิงประสบการณ
จริง อาจเชิญนักพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเดน (Best practice) มาถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการทํางาน
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1.3 ทรัพยากรสนับสนุน
ควรแจกเอกสารประกอบการบรรยายกอนการอบรมเพื่อใหผูเขารับการอบรมไดศึกษาทํา
ความเขาใจกอนการอบรมและใชทบทวนความรูหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม เนื้อหาที่ใชนําเสนอในสื่อ
PowerPoint ควรปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ การจัดอบรมที่โรงแรมทําใหขาดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการคนควาและเรียนรู เชน อินเทอรเน็ต หองสมุด ดังนั้นผูจัดอบรมควรแนะนําแหลงเรียนรู
เพิ่มเติมที่สามารถศึกษาได เชน สถานที่ตั้งของหองสมุดที่ใกลที่สุด มีหนังสือใหผูเขาอบรมสามารถยืม
อานได ควรมีอินเทอรเน็ตใหบริการฟรีแกผูเขารับการอบรมเพื่อจะสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูในเว็บไซต
มีการแนะนําเว็บไซตที่นาสนใจเพื่อความสะดวกในการสืบคน ดานสถานที่ฝกอบรม ควรปรับปรุงเรื่อง
ความสะอาดของหองฝกอบรมและหองพัก อุณหภูมิและการถายเทอากาศของหองฝกอบรม คุณภาพ
และรสชาติข องอาหาร เจา หนา ที่ดํา เนิน การฝกอบรมมีค วามตั้งใจและทุม เทตอการอบรมสูง แต
มีจํานวนนอยเกินไป อาจทําใหการอํานวยความสะดวกแกผูเขารับการอบรมไมทั่วถึง ดังนั้นควรเพิ่ม
เจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรมใหมีจํานวนเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ
2. ดานกระบวนการดําเนินงานโครงการ ไดแก การจัดดําเนินการฝกอบรม และการมีสวนรวม
ของผูเขารับการอบรม
2.1 การจัดดําเนินการฝกอบรม
การฝกอบรมใชวิธีการบรรยายมากเกินไป ควรเนนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเขา
รับการอบรมกับวิทยากรอยางจริงจัง ปรับรูปแบบการฝกอบรมเปนแบบเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหผูเขารับ
การอบรมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณ
จริง เนนการฝกประสบการณในพื้นที่จริง เพราะจะสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดงาย
และเปนผลสําเร็จดีกวา
2.2 การมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม
ควรมอบหมายใหกลุมกิจกรรมประจําวันทําหนาที่อํานวยความสะดวกและประสานงาน
วิทยากรระหวางการอบรม เพื่อสรางความสัมพันธและแสดงถึงความเอาใจใสตอวิทยากรที่มาใหความรู
3. ดานผลผลิตของโครงการ ไดแก ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม และเจตคติตองานพัฒนา
ชุมชน
ผูเขารับการอบรม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่ใชในการฝกอบรม และมีเจตคติตอ
งานพัฒนาชุมชน อยูในระดับมาก ผูจัดดําเนินการฝกอบรมควรประเมินผลเปนระยะ และประเมินทั้ง
ความรูความเขาใจและผลงาน เพื่อการปรับปรุงระหวางเรียนของผูเขารับการอบรม และปรับการ
ดําเนินงานฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพ
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4. ดานการติดตามผลโครงการ ไดแก การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผูผานการอบรม และความพึงพอใจตอการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
4.1 การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน
ผูผานการอบรมสวนใหญมีการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เรียง
ตามลําดับ ไดแก หัวขอวิชาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวขอวิชาการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
วัฒนธรรม คานิยมในการทํางาน หัวขอวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม และมีการนําความรู
ไปใชในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 1 หัวขอวิชา ไดแก หัวขอวิชาการพัฒนาองคความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนั้น จึงควรปรับปรุงหลักสูตรโดยเนนใหผูเขารับการอบรมไดศึกษาดูงาน
ดานการนําเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มผลผลิตและมูลคาทางการเกษตร เพื่อที่จะสามารถนําความรู
กลับมาแนะนําชาวบานในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูผานการอบรม
ผูผานการอบรมมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงทางบวก และสอดคลองกับ
หลักการตลอดจนแนวคิดของการพัฒนาชุมชน โดยผูผานการอบรม ผูนําชุมชน และผูบังคับบัญชา มี
ความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา ผูผานการอบรมมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานสงเสริมการทองเที่ยว ศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ในระดับต่ําสุด ดังนั้น จึงควรปรับปรุง
หลักสูตร โดยเนนความรูดานการสงเสริมการทองเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
โดยใชกระบวนการอบรมแบบสัมมนาเพื่อหาแนวทางสูการปฏิบัติ โดยเชิญวิทยากรจากกรมการพัฒนา
ชุมชน มาใหความรู
4.3 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
ผูนําชุมชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของผูผานการอบรมอยูในระดับ
มาก และไดใหความรวมมือใหการสนับสนุนในการดําเนินงานของนักพัฒนาชุมชนเปนอยางดีอยางไรก็
ตามเพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักพัฒนาชุมชนควรจะ สนับสนุนและ
สงเสริมการพัฒนาชุมชนอยางจริงจัง เอาใจใส และเขาถึงชุมชนใหมากขึ้น โดยการเขารวมกิจกรรมที่
ชุมชนจัดขึ้น ออกเยี่ยมเยือนชาวบานในชุมชน ลงพื้นที่พบปะประชาคมบอยๆ เพื่อรับทราบปญหา
ความตองการที่แทจริงของชาวบานในชุมชน ที่สําคัญจะตองศึกษาขอมูลพื้นฐานของแตละทองถิ่น
รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น เพราะจะทําใหเกิดความสะดวกในการทํางานกับชาวบานใน
ชุมชน และสามารถพัฒนาทองถิ่นไดโดยงาย แตอยางไรก็ตามการพัฒนาชุมชนตองเริ่มจากการพัฒนา
บุคลากรใหมีคุณภาพ และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผูบริหารควรสนับสนุนใหนักพัฒนา
ชุมชน ผูนําชุมชน เขารับการฝกอบรม ศึกษาดูงาน อยางตอเนื่อง และจัดหาวิทยากรมาใหความรูแก
ชาวบานในชุมชนในดานการสงเสริมอาชีพ นอกจากนี้ควรสงเสริมใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางชุมชน กับกลุมองคกรชุมชนที่ประสบความสําเร็จหรือชุมชนตนแบบ
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ติดตามผลการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานตามระดับของนักพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน และตรงตามความตองการจําเปนของนักพัฒนา
ชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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4. อาจารย ดร.ศรายุทธ แสนมี
5. นายชยุต โรจนรวี

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมบุคลากรทองถิ่น
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แบบสอบถาม
เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
โดยความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร
กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(ฉบับผูเขารับการอบรม)
.........................................................................
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมตอ
โครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในดานปจจัยนําเขา
ดานกระบวนการ และดานผลผลิต เพื่อเปนประโยชนตอผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการพัฒนาบุคลากร
ทองถิน่ ที่จะนําขอมูลไปใชในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานโครงการใหสอดคลองกับ
สภาพการณปจจุบัน ขยายผลตอการดําเนินโครงการในระยะตอไปไดอยางถูกตองและเหมาะสม
2. แบบสอบถามนี้มีทงั้ หมด 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นดานปจจัยนําเขา ไดแก หลักสูตรฝกอบรม คุณสมบัตขิ อง
วิทยากร ทรัพยากรสนับสนุน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นดานกระบวนการ ไดแก การจัดดําเนินการฝกอบรม การมีสวน
รวมของผูเขารับการอบรม
ตอนที่ 4 ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม
ตอนที่ 5 เจตคติตองานพัฒนาชุมชน
3. แบบสอบถามนี้ใชสําหรับเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยเทานัน้ ไมมีผลกระทบตอทานแต
ประการใด คําตอบที่ตรงกับความเปนจริงจะมีประโยชนตอการวิจัยในครั้งนี้เปนอยางยิง่
4. ขอความกรุณาใหตอบแบบสอบถามทุกขอเพื่อประโยชนในการวิเคราะหขอมูล
ขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานทีใ่ หความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
นางสาวอรอนงค มากจันทร
นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการการประเมิน
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูวิจัย

159
ตอนที่ 1
คําชี้แจง

ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง หรือเติมขอความลงในชองวางตามสภาพ
ความเปนจริง
1. เพศ
2.
3.
4.
5.

6.

ชาย
หญิง
อายุ .................. ป
ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน
ระดับ..........................
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ประสบการณทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิน่
นอยกวา 2 ป
2-5 ป
มากกวา 5 ป
หนวยงานที่สงั กัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล
อื่น ๆ ระบุ..........................................................
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง

ความคิดเห็นดานปจจัยนําเขา ไดแก หลักสูตรฝกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร
ทรัพยากรสนับสนุน
โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่สอดคลองกับความคิดเห็นของทาน
5 หมายถึง ความเหมาะสม/ ประโยชนตอการปฏิบัติงาน
มากที่สุด
4 หมายถึง ความเหมาะสม/ ประโยชนตอการปฏิบัติงาน
มาก
3 หมายถึง ความเหมาะสม/ ประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ปานกลาง
นอย
2 หมายถึง ความเหมาะสม/ ประโยชนตอการปฏิบัติงาน
1 หมายถึง ความเหมาะสม/ ประโยชนตอการปฏิบัติงาน
นอยที่สุด

หลักสูตรฝกอบรม
ขอคําถาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
ทานคิดวาวัตถุประสงคของหลักสูตรที่ระบุไว มีความเหมาะสม
ในระดับใด
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาทีท่ ดี่ ํารง
ตําแหนง
2. เพื่อใหมที ัศนคติที่ดี และมีวิสัยทัศนในการแกไขปญหาของ
ประชาชน
3. เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการ และแกไขปญหา
ของประชาชน
4. เพื่อใหสามารถนําเอาความรูไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงคของหลักสูตรสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความจําเปนในการฝกอบรม
6. ความชัดเจนของวัตถุประสงคของหลักสูตร

ระดับความเหมาะสม
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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โครงสรางหลักสูตร
ทานคิดวาโครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับใด
1. หมวดวิชาพื้นฐาน จํานวน 4 หัวขอวิชา 12 ชั่วโมง
2. หมวดวิชาการบริหารจัดการ จํานวน 3 หัวขอวิชา 9 ชั่วโมง
3. หมวดวิชาความรูเฉพาะตําแหนง จํานวน 20 หัวขอวิชา
81 ชั่วโมง
4. หมวดวิชาเสริม จํานวน 5 หัวขอวิชา 18 ชั่วโมง
5. หมวดวิชาการศึกษาดูงาน จํานวน 2 วัน 12 ชั่วโมง
6. ความเหมาะสมของการจัดกลุมวิชาในโครงสรางหลักสูตร
เนื้อหาของหลักสูตร
ทานคิดวาเนื้อหาวิชาของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับใด
1. เนื้อหาวิชาสงเสริมใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ
ในบทบาท และอํานาจหนาที่ที่ดาํ รงตําแหนง
2. เนื้อหาวิชาเปนความรูทที่ นั สมัยและทันตอสถานการณ
ปจจุบัน
3. เนื้อหาวิชาสอดคลองกับบทบาทหนาทีข่ องนักพัฒนาชุมชน
4. เนื้อหาวิชาสอดคลองกับความตองการและความสนใจของ
ผูเขารับการฝกอบรม
5. ความสอดคลองของเนื้อหาวิชากับวัตถุประสงคของหลักสูตร
6. ความสอดคลองของเนื้อหาวิชากับวัตถุประสงครายวิชา
7. มีการกําหนดขอบขายเนื้อหาวิชาไวอยางชัดเจน
8. เนื้อหาวิชามีปริมาณเหมาะสมกับจํานวนชัว่ โมงในการ
ฝกอบรม

ระดับความเหมาะสม
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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9. เนื้อหาวิชาในหัวขอตอไปนี้เปนประโยชนตอการปฏิบตั ิงาน
ของทานในระดับใด
หมวดวิชาพืน้ ฐาน
9.1 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
9.2 โครงสราง อํานาจ หนาที่ และการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่
9.3 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม คานิยมใน
การทํางาน
หมวดวิชาการบริหารจัดการ
9.4 การวางแผนและการบริหารงานเชิงกลยุทธ
9.5 เทคนิคและกระบวนการจัดฝกอบรม
9.6 การวัดผลและตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
หมวดวิชาความรูเฉพาะตําแหนง
9.7 การจัดงบประมาณขององคกรปกครองทองถิน่
9.8 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิน่ เชิง
บูรณาการ
9.9 แนวทางในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ตามภารกิจถายโอน
9.10 การสํารวจและการวิเคราะหปญหาและ
ความตองการ ของชุมชน
9.11 การวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาวะแวดลอมตอการพัฒนา
9.12 เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและรายไดครัวเรือน
9.13 การพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
9.14 การพัฒนาสงเสริมอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ
การตลาด และวิสาหกิจชุมชน

ระดับประโยชนตอการปฏิบัติงาน
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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9.15 การสงเสริมการทองเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิน่ กับหนึง่ ผลิตภัณฑหนึง่ ตําบล
9.16 องคกรปกครองสวนทองถิน่ กับการพัฒนาเมือง
นาอยู
9.17 ระบบการติดตามและประเมินผลงาน
9.18 หลักการและกลยุทธการพัฒนาชุมชน
9.19 การบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินยั
9.20 เทคนิคการสรางทีมงานและการแกไขปญหาความ
ขัดแยงในองคกรชุมชน
9.21 ยุทธศาสตรในการทํางานภายในองคกรชุมชนกับการ
มีสวนรวมของประชาชน
9.22 วิทยากรกระบวนการ
หมวดวิชาเสริม
9.23 ระบบขอมูลสารสนเทศในงานพัฒนาชุมชน
9.24 การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม
9.25 ศิลปะการพูด และเทคนิคการบรรยายสรุป
9.26 สัมมนาปญหาการปฏิบัติงานในพืน้ ที่
9.27 หลักการและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย วิธีปฏิบตั ิ
ราชการ ความรับผิดทางละเมิด และการปฏิบัติตาม
ขอมูลขาวสารของทางราชการ
หมวดวิชาการศึกษาดูงาน
9.28 การสงเสริมศักยภาพชุมชนกับการสรางชุมชน
เขมแข็ง
9.29 โครงการพระราชดําริศึกษากับการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
9.30 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับประโยชนตอการปฏิบัติงาน
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานเนื้อหาหลักสูตร
1. นอกจากหัวขอวิชาตาง ๆ ที่บรรจุไวในหลักสูตร ทานคิดวายังมีหัวขอวิชาใดบางที่ควรเพิ่มเติม
(โปรดระบุ)
1.1 ………………………………………………..…………………………………………………
1.2 …………………………………………………..………………………………………………
1.3 ……………………………………………………….…………………………………………
เหตุผล…………………………………………………………………………….............................
………………………………………………..………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………….………
2. หัวขอวิชาใดสอดคลองกับความตองการและความในใจของทานมากที่สุด (โปรดระบุ)
2.1 …………………………………………………………………………………….………………
2.2 ……………………………………………………………………………………………………
2.3 ……………………………………………………………………………………………………
เหตุผล ………………………………………………………………………………….....................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………….………
3. เนื้อหาวิชามีความซ้าํ ซอนกันหรือไม
ไมซา้ํ ซอน
ซ้าํ ซอนบางรายวิชา
โปรดระบุรายวิชาที่ซ้ําซอน ..............................................................................
…………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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คุณสมบัตขิ องวิทยากร
ขอคําถาม

ระดับความเหมาะสม
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

ทานคิดวาวิทยากรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในระดับใด
1. มีความรู ความเชี่ยวชาญในหัวขอวิชาทีบ่ รรยาย
2. มีความรูเทาทันตอเหตุการณปจจุบัน
3. มีความสามารถในการบูรณาการความรูดานตาง ๆ ให
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
4. ความสามารถในการควบคุมชั้นเรียน
5. ความสามารถในการใชโสตทัศนูปกรณ
6. มีความกระตือรือรนและตั้งใจ
7. มีอารมณมั่นคงและควบคุมอารมณได
8. มีการวางตัวเหมาะสมกับการเปนวิทยากร
9. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
10. มีการชี้แจงวัตถุประสงคของหัวขอวิชา กอนการบรรยาย
11. สามารถถายทอดความรูไ ดตรงตามวัตถุประสงคของ
รายวิชา
12. การบรรยายชัดเจนและเขาใจงาย
13. ใชเทคนิคการสอนที่เหมาะสม
14. การใชเวลาใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
15. จัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเนือ้ หาวิชา
16. สงเสริมใหผูเขารับการอบรมคิด วิเคราะห และฝกปฏิบัติจริง
17. เปดโอกาสใหซักถามและแสดงความคิดเห็นอยางทัว่ ถึง
18. สามารถตอบปญหาและขอซักถามไดชดั เจนและตรง
ประเด็น
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานคุณสมบัตขิ องวิทยากร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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ทรัพยากรสนับสนุน
ขอคําถาม

ระดับความเหมาะสม/ความพรอม
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

วัสดุอุปกรณ
1. คูมือการฝกอบรมมีความชัดเจนและสามารถใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัตติ นระหวางการฝกอบรมได
2. เอกสารประกอบการบรรยายหรือสื่อการสอนมีความ
สอดคลองกับเนื้อหาวิชา
3. เอกสารประกอบการบรรยายหรือสื่อการสอนมีเนื้อหาที่
ทันสมัย
4. เอกสารประกอบการบรรยายหรือสื่อการสอนมีความนาสนใจ
5. เอกสารประกอบการบรรยายเปนประโยชนและสามารถนําไป
ประยุกตใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานได
6. เอกสารประกอบการบรรยาย สื่อการสอน และวัสดุอุปกรณมี
ความเพียงพอและมีคุณภาพ
7. อุปกรณโสตทัศนูปกรณมีประสิทธิภาพและทันสมัย
8. มีแหลงคนควาทางวิชาการแกผูเขาอบรม เชน ระบบ
อินเทอรเน็ต หองสมุด และมีความสะดวกในการคนควาหรือ
หาความรูเพิ่มเติม
ขอเสนอแนะดานวัสดุอุปกรณ
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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ระดับความเหมาะสม
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

สถานที่ฝก อบรม
1. สถานที่ฝกอบรมมีความสะดวกตอการเดินทาง
2. สถานที่ฝกอบรมมีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยที่
เหมาะสม
3. สถานที่ฝกอบรมมีสิ่งแวดลอมที่ดีและไมมีเสียงรบกวนตอการ
ฝกอบรม
4. ขนาดของหองฝกอบรมมีความเหมาะสมกับจํานวนผูเขารับ
การอบรม
5. การจัดหองฝกอบรมเหมาะสมกับรูปแบบของกิจกรรม
การเรียนการสอน
6. ระบบเสียงในหองฝกอบรมมีความชัดเจน
7. หองฝกอบรมมีแสงสวางทีพ่ อเหมาะ
8. อุณหภูมิและการถายเทอากาศ
9. ความสะอาดของหองฝกอบรม
10. สถานที่ศึกษาดูงานสอดคลองกับความสนใจของผูเ ขาอบรม
11. สถานที่ศึกษาดูงานเอื้อตอการเรียนรู
12. สถานที่ศึกษาดูงานสอดคลองกับเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร
ขอเสนอแนะดานสถานทีฝ่ กอบรม
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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ระดับความเหมาะสม
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

เจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรม
1. เจาหนาที่ดาํ เนินการฝกอบรมมีจํานวนเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงาน
2. ความสามารถในการประสานงานและการติดตอใหความ
ชวยเหลือเมื่อมีปญหา
3. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา
4. ความตั้งใจและทุมเทในการปฏิบัติงาน
5. ความตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน
6. มีมนุษยสมั พันธที่ดีและแสดงความเปนมิตร
7. ใหความเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ
8. ใหขอมูลและคําแนะนําในการขอรับบริการไดอยางชัดเจน
ขอเสนอแนะดานเจาหนาที่ฝกอบรม
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ตอนที่ 3
คําชี้แจง

ความคิดเห็นดานกระบวนการ ไดแก การจัดดําเนินการฝกอบรม การมีสวนรวมของ
ผูเขารับการอบรม
โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่สอดคลองกับความคิดเห็นของทาน
5 หมายถึง เห็นดวยมากทีส่ ุด
4 หมายถึง เห็นดวยมาก
3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นดวยนอย
1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด
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ขอคําถาม
การจัดดําเนินการฝกอบรม
ทานคิดวาการจัดดําเนินการฝกอบรมมีความเหมาะสม
ในระดับใด
1. มีการประชาสัมพันธโครงการลวงหนาและทั่วถึง
2. มีชองทางการสมัครเขารับการอบรมทีห่ ลากหลาย
3. มีการใหขอมูลและแจงรายละเอียดในการเตรียมตัวกอน
เขารับการอบรม
4. ความเหมาะสมของขั้นตอนการรายงานตัวและรับ
ลงทะเบียน
5. ความสะดวกในการชําระคาลงทะเบียน
6. การปฐมนิเทศและแนะนํารายละเอียดตางๆ ที่เกีย่ วของกับ
การปฏิบัติตนในระหวางการฝกอบรม
7. การจัดตารางฝกอบรมครบถวนตามเนือ้ หาวิชาในหลักสูตร
8. การจัดลําดับเนื้อหาวิชาในการฝกอบรมมีความเหมาะสม
9. การประสานงานและการอํานวยความสะดวกระหวาง
การฝกอบรม
10. มีการมอบหมายใหผูเขารับการอบรมหมุนเวียนกัน
รับผิดชอบภารกิจตางๆในแตละวันอยางเหมาะสม
(กลุมกิจกรรมประจําวัน.)
11. ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติตลอดการฝกอบรม
มีความเหมาะสม
12. การจัดดําเนินงานฝกอบรมเปนไปตามระเบียบของสถาบัน
พัฒนาบุคลารกทองถิ่น
13. การดําเนินการฝกอบรมใหเปนไปตามตารางเวลาการ
ฝกอบรม
14. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและ
วัตถุประสงครายวิชา

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สดุ
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ขอคําถาม

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สดุ

15. การจัดกิจกรรมสงเสริมสมรรถภาพทางกายมีความ
เหมาะสม (กิจกรรมออกกําลังกาย/แขงขันกีฬา)
16. การจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธมีความเหมาะสม
17. การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่มีความเหมาะสม
18. การวัดและการประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตร
19. กระบวนการวัดและการประเมินผลมีความเหมาะสม
20. เกณฑการวัดและการประเมินผลมีความเหมาะสม
การมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม
ทานมีสวนรวมตอการฝกอบรมในระดับใด
1. มาเขาอบรมตามกําหนดเวลาโดยพรอมเพรียงกันตลอดทั้ง
หลักสูตร
2. ใหความรวมมือและเขารวมกิจกรรมตางๆ ทีโ่ ครงการจัดขึ้น
อยางสม่ําเสมอ
3. มีความรับผิดชอบในภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
4. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือตอบขอซักถามของ
วิทยากร
5. ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิน่ อยางเครงครัด
6. สัมพันธภาพและการใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันในกลุม
ผูเขารับการอบรม
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานกระบวนการ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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ความรูท ี่ไดรับจากการฝกอบรม หมายถึง ความรูความเขาใจในเนื้อวิชาทีใ่ ชในการฝกอบรม
โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่สอดคลองกับความคิดเห็นของทาน
5 หมายถึง ระดับความรู ความเขาใจ มากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความรู ความเขาใจ มาก
3 หมายถึง ระดับความรู ความเขาใจ ปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความรู ความเขาใจ นอย
1 หมายถึง ระดับความรู ความเขาใจ นอยที่สุด
ระดับความรู ความเขาใจ
มาก มาก ปาน นอย นอย
หัวขอวิชา
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
หลังจากการอบรมเสร็จสิ้นทานมีความรูความเขาใจใน
เนื้อหาวิชาตอไปนี้ในระดับใด
หมวดวิชาพืน้ ฐาน
1. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. โครงสราง อํานาจ หนาที่ และการปฏิบตั ิขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม คานิยมในการทํางาน
หมวดวิชาการบริหารจัดการ
4. การวางแผนและการบริหารงานเชิงกลยุทธ
5. เทคนิคและกระบวนการจัดฝกอบรม
6. การวัดผลและตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
หมวดวิชาความรูเฉพาะตําแหนง
7. การจัดงบประมาณขององคกรปกครองทองถิน่
8. การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิน่ เชิงบูรณาการ
9. แนวทางในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ตามภารกิจถายโอน
10. การสํารวจและการวิเคราะหปญหาและความตองการของ
ชุมชน
11. การวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาวะแวดลอมตอการพัฒนา

ตอนที่ 4
คําชี้แจง
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หัวขอวิชา
12. เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและรายไดครัวเรือน
13. การพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
14. การพัฒนาสงเสริมอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ การตลาด
และวิสาหกิจชุมชน
15. การสงเสริมการทองเทีย่ ว ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิน่ กับหนึง่ ผลิตภัณฑหนึ่งตําบล
16. องคกรปกครองสวนทองถิน่ กับการพัฒนาเมืองนาอยู
17. ระบบการติดตามและประเมินผลงาน
18. หลักการและกลยุทธการพัฒนาชุมชน
19. การบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินยั
20. เทคนิคการสรางทีมงานและการแกไขปญหาความขัดแยง
ในองคกรชุมชน
21. ยุทธศาสตรในการทํางานภายในองคกรชุมชนกับการมีสวน
รวมของประชาชน
22. วิทยากรกระบวนการ
หมวดวิชาเสริม
23 ระบบขอมูลสารสนเทศในงานพัฒนาชุมชน
24 การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม
25 ศิลปะการพูด และเทคนิคการบรรยายสรุป
26 สัมมนาปญหาการปฏิบัติงานในพืน้ ที่
27 หลักการและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย วิธีปฏิบัติ
ราชการ ความรับผิดทางละเมิด และการปฏิบัติตามขอมูล
ขาวสารของทางราชการ
หมวดวิชาการศึกษาดูงาน
28. การสงเสริมศักยภาพชุมชนกับการสรางชุมชนเขมแข็ง
29. โครงการพระราชดําริศกึ ษากับการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
30. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับความรู ความเขาใจ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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ตอนที่ 5
คําชี้แจง

เจตคติตองานพัฒนาชุมชน หมายถึง ความเชื่อและความรูสึกที่มีตอการปฏิบัติงานดาน
การพัฒนาชุมชน
โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่สอดคลองกับความคิดเห็นของทาน
5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
4 หมายถึง เห็นดวย
3 หมายถึง ไมแนใจ
2 หมายถึง ไมเห็นดวย
1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิง่
ขอคําถาม

1. งานพัฒนาชุมชนเปนการสงเสริมใหประชาชนมีความเปนอยู
ที่ดีขึ้น
2. งานพัฒนาชุมชนเปนการสงเสริมหลักการประชาธิปไตยแบบ
มีสวนรวมอันนําไปสูการพึง่ ตนเองของชุมชน
3. การพัฒนาชุมชนเปนการกระตุนใหชาวบานไดรวมกันทํางาน
เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาในชุมชนของตนเอง
4. การแสวงหาผูนาํ ชุมชนเปนประโยชนกับงานพัฒนาชุมชน
5. การพัฒนาชุมชนเปนกระบวนการใหการศึกษาแกประชาชน
เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได หรือชวยเหลือตนเองได
6. การพัฒนาชุมชนเปนความพยายามทีห่ วังผลตอสภาพความ
เปนอยูของมนุษย
7. นักพัฒนาชุมชนเปนเพียงผูประสานงานและใหขอมูลขาวสาร
ที่ถูกตองและชี้แนวทางที่เปนประโยชนแกชาวบาน
8. นักพัฒนาชุมชนเปนผูเสียสละประโยชนสวนตนใหแก
ประโยชนสว นรวม
9. หลักการใหประชาชนมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาชุมชน
10. การทํางานพัฒนาชุมชนตองใชองคกรและทรัพยากรที่มีใน
ชุมชนเปนอันดับแรก

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1
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แบบสอบถาม
เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
โดยความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(ฉบับวิทยากร)
.........................................................................
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความคิดเห็นของวิทยากรตอโครงการพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร
กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ เพื่อเปน
ประโยชนตอผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ที่จะนําขอมูลไปใชในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานโครงการใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน ขยายผลตอการ
ดําเนินโครงการในระยะตอไปไดอยางถูกตองและเหมาะสม
2. แบบสอบถามนี้มีทงั้ หมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นดานปจจัยนําเขา ไดแก หลักสูตรฝกอบรม ทรัพยากรสนับสนุน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นดานกระบวนการ ไดแก การมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม
3. แบบสอบถามนี้ใชสําหรับเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยเทานัน้ ไมมีผลกระทบตอทานแต
ประการใด คําตอบที่ตรงกับความเปนจริงจะมีประโยชนตอการวิจัยในครั้งนี้เปนอยางยิง่
4. ขอความกรุณาใหตอบแบบสอบถามทุกขอเพื่อประโยชนในการวิเคราะหขอมูล

ขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานทีใ่ หความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
นางสาวอรอนงค มากจันทร
นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการการประเมิน
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูวิจัย
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ตอนที่ 1
คําชี้แจง

ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
โปรดเติมขอความลงในชองวางตามสภาพความเปนจริง

ชื่อ-สกุล วิทยากร ..........................................................................................................................
หัวขอบรรยาย ...............................................................................................................................
ตอนที่ 2
คําชี้แจง

ความคิดเห็นดานปจจัยนําเขา ประกอบดวย หลักสูตรฝกอบรม ทรัพยากรสนับสนุน
โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่สอดคลองกับความคิดเห็นของทาน
5 หมายถึง ความเหมาะสม มากที่สุด
4 หมายถึง ความเหมาะสม มาก
3 หมายถึง ความเหมาะสม ปานกลาง
2 หมายถึง ความเหมาะสม นอย
1 หมายถึง ความเหมาะสม นอยที่สุด

หลักสูตรฝกอบรม
ขอคําถาม

ระดับความเหมาะสม
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

วัตถุประสงคของหลักสูตร
ทานคิดวาวัตถุประสงคของหลักสูตรที่ระบุไว มีความเหมาะสมในระดับใด
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาทีท่ ดี่ ํารง
ตําแหนง
2. เพื่อใหมที ัศนคติที่ดี และมีวิสัยทัศนในการแกไขปญหาของ
ประชาชน
3. เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการ และแกไขปญหา
ของประชาชน
4. เพื่อใหสามารถนําเอาความรูไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงคของหลักสูตรสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความจําเปนในการฝกอบรม
6. ความชัดเจนของวัตถุประสงคของหลักสูตร
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ขอคําถาม

ระดับความเหมาะสม
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

โครงสรางหลักสูตร
ทานคิดวาโครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับใด
1. หมวดวิชาพื้นฐาน จํานวน 4 หัวขอวิชา 12 ชั่วโมง
2. หมวดวิชาการบริหารจัดการ จํานวน 3 หัวขอวิชา
9 ชั่วโมง
3. หมวดวิชาความรูเฉพาะตําแหนง จํานวน 20 หัวขอวิชา
81 ชั่วโมง
4. หมวดวิชาเสริม จํานวน 5 หัวขอวิชา 18 ชั่วโมง
5. หมวดวิชาการศึกษาดูงาน จํานวน 2 วัน 12 ชั่วโมง
6. ความเหมาะสมของการจัดกลุมวิชาในโครงสรางหลักสูตร
เนื้อหาของหลักสูตร
ทานคิดวาเนื้อหาวิชาของหลักสูตรในหัวขอที่ทา นบรรยายมีความเหมาะสมในระดับใด
1. เนื้อหาวิชาสงเสริมใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ
ในบทบาท และอํานาจหนาที่ที่ดาํ รงตําแหนง
2. เนื้อหาวิชาเปนความรูทที่ นั สมัยและทันตอสถานการณ
ปจจุบัน
3. เนื้อหาวิชาสอดคลองกับบทบาทหนาทีข่ องนักพัฒนาชุมชน
4. ความสอดคลองของเนื้อหาวิชากับวัตถุประสงคของหลักสูตร
5. ความสอดคลองของเนื้อหาวิชากับวัตถุประสงครายวิชา
6. มีการกําหนดขอบขายเนื้อหาวิชาไวอยางชัดเจน
7. เนื้อหาวิชามีปริมาณเหมาะสมกับจํานวนชัว่ โมงในการ
ฝกอบรม
8. เนื้อหาวิชาเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของ
นักพัฒนาชุมชน
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานหลักสูตรฝกอบรม
1. หัวขอวิชาทีท่ านบรรยายมีการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมหรือไม
เหมาะสม

ไมเหมาะสม ระยะเวลาที่เหมาะสมควรเปน.............. ชั่วโมง

2. นอกจากหัวขอวิชาตาง ๆ ที่บรรจุไวในหลักสูตร ทานคิดวายังมีหัวขอวิชาใดบางที่ควรเพิ่มเติม
(โปรดระบุ)
1.1 ……………………………………………………………………………………………….……
1.2 ……………………………………………………………………………………………………
1.3 ……………………………………………………………………………………………….……
เหตุผล …………………………………………………………………………….............................
……………………………………..…………………………………………………………….……
3. เนื้อหารายวิชาของหลักสูตรฝกอบรมมีความซ้าํ ซอนกันหรือไม
ไมซา้ํ ซอน
ซ้าํ ซอนบางรายวิชา
โปรดระบุรายวิชาที่ซ้ําซอน ......................................................................................
……………………………………………………………………………………..…………......………
……………………………………………………………………………………………..…..…………
……………………………………………………………………………………..…………......………
4. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
ดานวัตถุประสงค……...………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………….……….......
ดานโครงสรางหลักสูตร…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………….……….......
……………………………………………………………………………………………….……….......
ดานเนื้อหาวิชา…………………………………………………......................…………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………….……….......
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ทรัพยากรสนับสนุน
ขอคําถาม
สถานที่ฝก อบรม
1. สถานที่ฝกอบรมมีความสะดวกตอการเดินทาง
2. สถานที่ฝกอบรมมีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยที่
เหมาะสม
3. สถานที่ฝกอบรมมีสิ่งแวดลอมที่ดีและไมมีเสียงรบกวนตอการ
ฝกอบรม
4. ขนาดของหองฝกอบรมมีความเหมาะสมกับจํานวนผูเขารับ
การอบรม
5. การจัดหองฝกอบรมเหมาะสมกับรูปแบบของกิจกรรมการ
เรียนการสอน
6. ระบบเสียงในหองฝกอบรมมีความชัดเจน
7. หองฝกอบรมมีแสงสวางทีพ่ อเหมาะ
8. อุณหภูมิและการถายเทอากาศ
9. ความสะอาดของหองฝกอบรม
เจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรม
1. เจาหนาที่ดาํ เนินการฝกอบรมมีจํานวนเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงาน
2. ความสามารถในการประสานงานและการติดตอใหความ
ชวยเหลือเมื่อมีปญหา
3. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา
4. ความตั้งใจและทุมเทในการปฏิบัติงาน
5. ความตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน
6. มีมนุษยสมั พันธที่ดีและแสดงความเปนมิตร
7. ใหความเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ
8. ใหขอมูลและคําแนะนําในการขอรับบริการไดอยางชัดเจน

ระดับความเหมาะสม
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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ตอนที่ 3
คําชี้แจง

ความคิดเห็นดานกระบวนการ ไดแก การมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม
โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่สอดคลองกับความคิดเห็นของทาน
5 หมายถึง เห็นดวยมากทีส่ ุด
4 หมายถึง เห็นดวยมาก
3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นดวยนอย
1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด

ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

การมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม
ทานมีความคิดเห็นวาผูเขารับการอบรมมีสวนรวมในการ
ฝกอบรมในระดับใด
1. มาเขาอบรมตามกําหนดเวลาโดยพรอมเพรียงกันตลอดทั้ง
หลักสูตร
2. ใหความรวมมือและเขารวมกิจกรรมตางๆ ระหวางการ
ฝกอบรม
3. มีความรับผิดชอบในภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
4. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือตอบขอซักถามของ
วิทยากร
5. สัมพันธภาพและการใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันในกลุม
ผูเขารับการอบรม
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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แบบติดตามผลการฝกอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
โดยความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร
กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(ฉบับผูผานการอบรม)
.........................................................................
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มี วัตถุ ประสงคเ พื่อติดตามผลการฝกอบรมโครงการพัฒ นาบุคลากร
ทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยสอบถามความคิดเห็นจากผูผานการฝกอบรมใน
หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุนที่ 39-43 ในดานการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน และดานพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน เพื่อนําขอมูลไปใชในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานโครงการให
สอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน และขยายผลตอการดําเนินโครงการในระยะตอไปไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม
2. แบบสอบถามนี้มีทงั้ หมด 4 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
3. แบบสอบถามนี้ใชสําหรับเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยเทานัน้ ไมมีผลกระทบตอทานแต
ประการใด คําตอบที่ตรงกับความเปนจริงจะมีประโยชนตอการวิจัยในครั้งนี้เปนอยางยิง่
4. ขอความกรุณาใหตอบแบบสอบถามทุกขอเพื่อประโยชนในการวิเคราะหขอมูล

ขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานทีใ่ หความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
นางสาวอรอนงค มากจันทร
นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการการประเมิน
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูวิจัย
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ตอนที่ 1
คําชี้แจง

ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง หรือเติมขอความลงในชองวางตามสภาพ
ความเปนจริง
1. เพศ
ชาย

หญิง

2. อายุ .................. ป
3. ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน
4. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

ระดับ..........................
สูงกวาปริญญาตรี

5. ประสบการณทํางานดานการพัฒนาชุมชนในองคกรปกครองสวนทองถิน่
นอยกวา 2 ป โปรดระบุ…………………… ป
2-5 ป
โปรดระบุ............................. ป
มากกวา 5 ป โปรดระบุ............................ ป
6. ทานเคยเขารับการอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุน ................
7. องคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่ทา นสังกัด
โปรดระบุ ...........................................................................................................
8. ภาคภูมิศาสตรที่ตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ภาคใต
ภาคอีสาน

182
ตอนที่ 2
คําชี้แจง

แบบสอบถามการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน
โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่สอดคลองกับความคิดเห็นของทาน
5 หมายถึง มีการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน มากที่สุด
4 หมายถึง มีการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน มาก
3 หมายถึง มีการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน ปานกลาง
2 หมายถึง มีการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน นอย
1 หมายถึง มีการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน นอยที่สุด
หัวขอวิชา

ทานไดนําความรูจากเนื้อหาวิชาที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใช
ในการปฏิบัติงานในระดับใด
หมวดวิชาพืน้ ฐาน
1. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. โครงสราง อํานาจ หนาที่ และการปฏิบตั ิขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม คานิยมในการทํางาน
หมวดวิชาการบริหารจัดการ
4. การวางแผนและการบริหารงานเชิงกลยุทธ
5. เทคนิคและกระบวนการจัดฝกอบรม
6. การวัดผลและตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
หมวดวิชาความรูเฉพาะตําแหนง
7. การจัดงบประมาณขององคกรปกครองทองถิน่
8. การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิน่ เชิงบูรณาการ
9. แนวทางในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ตามภารกิจถายโอน
10. การสํารวจและการวิเคราะหปญหาและความตองการของ
ชุมชน
11. การวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาวะแวดลอมตอการพัฒนา

ระดับการนําความรูไปใช
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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หัวขอวิชา
12. เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและรายไดครัวเรือน
13. การพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
14. การพัฒนาสงเสริมอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ การตลาด
และวิสาหกิจชุมชน
15. การสงเสริมการทองเทีย่ ว ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิน่ กับหนึง่ ผลิตภัณฑหนึ่งตําบล
16. องคกรปกครองสวนทองถิน่ กับการพัฒนาเมืองนาอยู
17. ระบบการติดตามและประเมินผลงาน
18. หลักการและกลยุทธการพัฒนาชุมชน
19. การบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินยั
20. เทคนิคการสรางทีมงานและการแกไขปญหาความขัดแยง
ในองคกรชุมชน
21. ยุทธศาสตรในการทํางานภายในองคกรชุมชนกับการมีสวน
รวมของประชาชน
22. วิทยากรกระบวนการ
หมวดวิชาเสริม
23 ระบบขอมูลสารสนเทศในงานพัฒนาชุมชน
24 การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม
25 ศิลปะการพูด และเทคนิคการบรรยายสรุป
26 สัมมนาปญหาการปฏิบัติงานในพืน้ ที่
27 หลักการและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย วิธีปฏิบัติ
ราชการ ความรับผิดทางละเมิด และการปฏิบัติตามขอมูล
ขาวสารของทางราชการ
หมวดวิชาการศึกษาดูงาน
28. การสงเสริมศักยภาพชุมชนกับการสรางชุมชนเขมแข็ง
29. โครงการพระราชดําริศกึ ษากับการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
30. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับการนําความรูไปใช
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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ตอนที่ 3
คําชี้แจง

แบบประเมินพฤติกรรมการปฎิบัติงาน
โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่เลือก
5 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัตินอ ย
1 หมายถึง มีการปฏิบัตินอ ยที่สุด
ขอคําถาม

หลังการอบรมทานไดประพฤติ ปฏิบัติ หรือกระทํากิจกรรม
ตาง ๆ ตามบทบาทหนาที่ของนักพัฒนาชุมชนในระดับใด
1. สํารวจบริบทชุมชนและศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆ ของ
ชุมชน ทัง้ ในดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง ปญหาและความตองการของชาวบานในชุมชน
2. วิเคราะหสภาวการณของชุมชนที่เปนอยูจริงรวมกับคนใน
ชุมชนเพื่อใหสามารถดําเนินการแกไขปญหาหรือพัฒนา
ชุมชนไดตรงตามความตองการ
3. จัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ฐานความ
ตองการของชาวบานในชุมชน
4. สงเสริมใหเกิดการรวมกลุม ของชาวบานในชุมชนเพื่อการ
แกไขปญหารวมกันของชุมชน
5. แสวงหาผูนาํ ทองถิน่ เปนผูน ําและเปนทีป่ รึกษากลุม ในการ
พัฒนาชุมชนของทองถิ่นของตน
6. ดูแลสงเสริมและกระตุนใหชาวบานในชุมชนมีความสนใจ
ความเขาใจ และมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนของ
ทองถิน่ ของตน
7. รวมทํางานพัฒนาชุมชนกับชาวบานในชุมชนอยางใกลชิด
และตอเนื่อง

ระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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ขอคําถาม
8. กระตุนใหชาวบานในชุมชนดําเนินกิจกรรม โครงการการ
ตามแผนงานที่วางไว
9. เปดโอกาสใหชาวบานในชุมชนใชสทิ ธิและเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นและวิพากษวิจารณในกิจการของชุมชน
อยางมีเหตุผล
10. สนใจรับฟงปญหา และความเดือดรอนดานตาง ๆ ของ
ชาวบานในชุมชน
11. รวมไกลเกลี่ยและสรางความเขาใจอันดีเมื่อเกิดความ
ขัดแยงในชุมชน
12. ประสานงานกับทางราชการในการใหความรู หรือสงเสริม
ทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายไดของชาวบานในชุมชน
13. สนับสนุนใหมีการรวมกลุมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนทักษะและ
พัฒนาคุณภาพผลผลิตตลอดจนสรางพลังกลุมเพื่อ
ชวยเหลือกัน
14. สงเสริมการทองเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิน่ กับหนึง่ ผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล
15. ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อระดม
ทรัพยากรมาใชพัฒนาทองถิน่ ของตน
16. ใหการสนับสนุน ชวยเหลือดานสังคมสงเคราะหและ
สวัสดิการสังคมแกชาวบานในชุมชน
17. ใหคําปรึกษาเกีย่ วกับกิจกรรมตาง ๆ ทีช่ าวบานในชุมชน
รวมกันจัดขึ้น
18. ประชาสัมพันธ และแจงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนให
ชาวบานในชุมชนไดรับทราบโดยทัว่ กัน

ระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

186
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ทานมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังผานการอบรม
หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน อยางไร
c เปลี่ยนแปลงทางบวก
c ไมเปลี่ยนแปลง
cเปลี่ยนแปลงทางลบ
ระบุพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………….…………………………….
2. อะไรคือปจจัยสนับสนุนและปจจัยที่เปนอุปสรรคในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
ปจจัยสนับสนุน…………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ปจจัยที่เปนอุปสรรค ……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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แบบติดตามผลการฝกอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
โดยความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร
กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(ฉบับผูบังคับบัญชา)
.........................................................................
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มี วัตถุ ประสงคเ พื่อติดตามผลการฝกอบรมโครงการพัฒ นาบุคลากร
ทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยสอบถามความคิดเห็นจากผูบังคับบัญชาของผู
ผานการฝกอบรมในหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุนที่ 39-43 ในดานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อนํา
ขอมูลไปใชในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานโครงการใหสอดคลองกับสภาพการณ
ปจจุบัน และขยายผลตอการดําเนินโครงการในระยะตอไปไดอยางถูกตองและเหมาะสม
2. แบบสอบถามนี้มีทงั้ หมด 3 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักพัฒนาชุมชน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
3. แบบสอบถามนี้ใชสําหรับเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยเทานัน้ ไมมีผลกระทบตอทานแต
ประการใด คําตอบที่ตรงกับความเปนจริงจะมีประโยชนตอการวิจัยในครั้งนี้เปนอยางยิง่
4. ขอความกรุณาใหตอบแบบสอบถามทุกขอเพื่อประโยชนในการวิเคราะหขอมูล

ขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานทีใ่ หความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
นางสาวอรอนงค มากจันทร
นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการการประเมิน
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูวิจัย

188
ตอนที่ 1
คําชี้แจง

ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง หรือเติมขอความลงในชองวางตามสภาพ
ความเปนจริง
1. เพศ
ชาย

หญิง

2. อายุ .................. ป
3. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

4. องคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่ทา นสังกัด
โปรดระบุ ..................................................................................
5. ภาคภูมิศาสตรที่ตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ภาคใต
ภาคอีสาน

189
ตอนที่ 2
คําชี้แจง

แบบประเมินพฤติกรรมการปฎิบัติงานของนักพัฒนาชุมชน
โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่สอดคลองกับความคิดเห็นของทาน
5 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัตินอ ย
1 หมายถึง มีการปฏิบัตินอ ยที่สุด

คําถาม หลังการอบรมนักพัฒนาชุมชนในหนวยงานของทานมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาทีน่ ักพัฒนาชุมชนในระดับใด
ขอคําถาม
1. สํารวจบริบทชุมชนและศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆ ของ
ชุมชน ทัง้ ในดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง ปญหาและความตองการของชาวบานในชุมชน
2. วิเคราะหสภาวการณของชุมชนที่เปนอยูจริงรวมกับคนใน
ชุมชนเพื่อใหสามารถดําเนินการแกไขปญหาหรือพัฒนา
ชุมชนไดตรงตามความตองการ
3. จัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ฐานความ
ตองการของชาวบานในชุมชน
4. สงเสริมใหเกิดการรวมกลุม ของชาวบานในชุมชนเพื่อการ
แกไขปญหารวมกันของชุมชน
5. แสวงหาผูนาํ ทองถิน่ เปนผูน ําและเปนทีป่ รึกษากลุม ในการ
พัฒนาชุมชนของทองถิ่นของตน
6. ดูแลสงเสริมและกระตุนใหชาวบานในชุมชนมีความสนใจ
ความเขาใจ และมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนของ
ทองถิน่ ของตน
7. รวมทํางานพัฒนาชุมชนกับชาวบานในชุมชนอยางใกลชิด
และตอเนื่อง

ระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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ขอคําถาม
8. กระตุนใหชาวบานในชุมชนดําเนินกิจกรรม โครงการการ
ตามแผนงานที่วางไว
9. เปดโอกาสใหชาวบานในชุมชนใชสทิ ธิและเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นและวิพากษวิจารณในกิจการของชุมชน
อยางมีเหตุผล
10. สนใจรับฟงปญหา และความเดือดรอนดานตาง ๆ ของ
ชาวบานในชุมชน
11. รวมไกลเกลี่ยและสรางความเขาใจอันดีเมื่อเกิดความ
ขัดแยงในชุมชน
12. ประสานงานกับทางราชการในการใหความรู หรือสงเสริม
ทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายไดของชาวบานในชุมชน
13. สนับสนุนใหมีการรวมกลุมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนทักษะและ
พัฒนาคุณภาพผลผลิตตลอดจนสรางพลังกลุมเพื่อ
ชวยเหลือกัน
14. สงเสริมการทองเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิน่ กับหนึง่ ผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล
15. ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อระดม
ทรัพยากรมาใชพัฒนาทองถิน่
ของตน
16. ใหการสนับสนุน ชวยเหลือดานสังคมสงเคราะหและ
สวัสดิการสังคมแกชาวบานในชุมชน
17. ใหคําปรึกษาเกีย่ วกับกิจกรรมตาง ๆ ทีช่ าวบานในชุมชน
รวมกันจัดขึ้น
18. ประชาสัมพันธ และแจงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนให
ชาวบานในชุมชนไดรับทราบโดยทัว่ กัน

ระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ผูใตบังคับบัญชาของทานมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป
ภายหลังผานการอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน อยางไร
c เปลี่ยนแปลงทางบวก
c ไมเปลี่ยนแปลง
cเปลี่ยนแปลงทางลบ
ระบุพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………..……………………………………………………….
2. อะไรคือปจจัยสนับสนุนและปจจัยที่เปนอุปสรรคในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
ปจจัยสนับสนุน…………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ปจจัยที่เปนอุปสรรค ……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……
3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…
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แบบติดตามผลการฝกอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
โดยความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร
กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(ฉบับผูนําชุมชน)
.........................................................................
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มี วัตถุ ประสงคเ พื่อติ ดตามผลการฝกอบรมโครงการพัฒ นาบุคลากร
ทองถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยสอบถามความคิดเห็นจากผูนําชุมชน ที่สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นของนักพัฒนาชุมชนผูผานการฝกอบรมในหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุนที่
39-43 ในดานพฤติกรรมการปฏิบัติงานและความพึงพอใจตอการดําเนินงานพัฒนาชุมชน เพื่อนํา
ขอมูลไปใชในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานโครงการใหสอดคลองกับสภาพการณ
ปจจุบัน และขยายผลตอการดําเนินโครงการในระยะตอไปไดอยางถูกตองและเหมาะสม
2. แบบสอบถามนี้มีทงั้ หมด 3 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานและความพึงพอใจตอการดําเนินงานพัฒนา
ชุมชน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
3. แบบสอบถามนี้ใชสําหรับเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยเทานั้นไมมีผลกระทบตอทานแตประการใด
คําตอบที่ตรงกับความเปนจริงจะมีประโยชนตอการวิจยั ในครั้งนี้เปนอยางยิ่ง
4. ขอความกรุณาใหตอบแบบสอบถามทุกขอเพื่อประโยชนในการวิเคราะหขอมูล

ขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานทีใ่ หความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
นางสาวอรอนงค มากจันทร
นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการการประเมิน
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูวิจัย
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ตอนที่ 1
คําชี้แจง

ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง หรือเติมขอความลงในชองวางตามสภาพ
ความเปนจริง
1. เพศ
2.
3.

4.

5.

ชาย
หญิง
อายุ .................. ป
วุฒิการศึกษา
ต่าํ กวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ในชุมชนทีท่ านสังกัด
เทศบาล……………………………………………………………..
องคการบริหารสวนตําบล............................................................
ภาคภูมิศาสตรที่ตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ภาคใต
ภาคอีสาน
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานและความพึงพอใจตอการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่สอดคลองกับความคิดเห็นของทาน
5 หมายถึง มีการปฏิบัติ/พึงพอใจ มากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติ/พึงพอใจ มาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติ/พึงพอใจ ปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติ/พึงพอใจ นอย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติ/พึงพอใจ นอยที่สุด

คําถาม ทานคิดวานักพัฒนาชุมชนในชุมชนของทานไดปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมดังขอความ
ตอไปนี้ในระดับใดและทานมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของนักพัฒนาชุมชนมากนอยเพียงใด
ขอคําถาม
1. สํารวจบริบทชุมชนและศึกษาวิเคราะหขอมูล
ตางๆ ของชุมชน ทั้งในดานสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ปญหาและ
ความตองการของชาวบานในชุมชน
2. วิเคราะหสภาวการณของชุมชนที่เปนอยูจริง
รวมกับคนในชุมชนเพื่อใหสามารถดําเนินการ
แกไขปญหาหรือพัฒนาชุมชนไดตรงตามความ
ตองการ
3. จัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนบน
พื้นฐานความตองการของชาวบานในชุมชน
4. สงเสริมใหเกิดการรวมกลุม ของชาวบานใน
ชุมชนเพื่อการแกไขปญหารวมกันของชุมชน
5. แสวงหาผูนาํ ทองถิน่ เปนผูน ําและเปนทีป่ รึกษา
กลุมในการพัฒนาชุมชนของทองถิน่ ของตน
6. ดูแลสงเสริมและกระตุนใหชาวบานในชุมชนมี
ความสนใจ ความเขาใจ และมีความคิดริเริ่ม
ในการพัฒนาชุมชนของทองถิน่ ของตน
7. รวมทํางานพัฒนาชุมชนกับชาวบานในชุมชน
อยางใกลชิดและตอเนื่อง

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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ขอคําถาม
8. กระตุนใหชาวบานในชุมชนดําเนินกิจกรรม
โครงการการตามแผนงานทีว่ างไว
9. เปดโอกาสใหชาวบานในชุมชนใชสทิ ธิและ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและวิพากษวจิ ารณ
ในกิจการของชุมชนอยางมีเหตุผล
10. สนใจรับฟงปญหา และความเดือดรอนดาน
ตาง ๆ ของชาวบานในชุมชน
11. รวมไกลเกลี่ยและสรางความเขาใจอันดีเมื่อ
เกิดความขัดแยงในชุมชน
12. ประสานงานกับทางราชการในการใหความรู
หรือสงเสริมทักษะอาชีพเพือ่ เพิ่มพูนรายได
ของชาวบานในชุมชน
13. สนับสนุนใหมีการรวมกลุมอาชีพเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะและพัฒนาคุณภาพผลผลิตตลอดจน
สรางพลังกลุมเพื่อชวยเหลือกัน
14. สงเสริมการทองเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิน่ กับหนึ่งผลิตภัณฑ
หนึง่ ตําบล
15. ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อระดมทรัพยากรมาใชพัฒนาทองถิ่นของตน
16. ใหการสนับสนุน ชวยเหลือดานสังคม
สงเคราะหและสวัสดิการสังคมแกชาวบาน
ในชุมชน
17. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ที่ชาวบาน
ในชุมชนรวมกันจัดขึ้น
18. การประชาสัมพันธ และแจงขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนใหชาวบานในชุมชนไดรับทราบ
โดยทัว่ กัน

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

196
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ชุมชนใหการสนับสนุนหรือใหความรวมมือในการดําเนินงานของนักพัฒนาชุมชนอยางไรบาง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………….……..………
…………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………….……..………
…………………………………………………………………………….………………………………
2. เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทานคิดวานักพัฒนาชุมชนควรจะ
ดําเนินงานหรือแสดงบทบาทอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………….……..………
…………………………………………………………………………………………….……..………
…………………………………………………………………………….………………………………
3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………….……..………
…………………………………………………………………………………………….……..………
…………………………………………………………………………….………………………………
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แบบบันทึกการสํารวจขอมูลเอกสาร
1. คุณสมบัตขิ องวิทยากร
ลําดับ
ชื่อวิทยากร
1 เจษฎา มิ่งสมร
2

ไชยวัฒน เจริญผล

3

ชนินทร ราชมณี

4

ชัยรัตน พรหมบุบผา

5

ฐิตินันท เจริญอาจ

6

ทวีวัฒน อารียพงศา

7

นเรศ จิตสุจริตวงศ

8

นิติภูมิ นวรัตน

9

บุญสืบ แชมชอย

10
11
12

พรชัย แกวประเสริฐ
อาดัม นีละไพจิตร
พลังบุญ ศรีนุต

หัวขอที่บรรยาย
เทคนิคการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาทองถิ่นเชิงบูรณาการ
เทคนิคการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาทองถิ่นเชิงบูรณาการ
การบริหารงานบุคคลและการ
ดําเนินการทางวินัย
นโยบายภารกิจถายโอนงาน อปท.
การบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
วัฒนธรรม คานิยมในการทํางาน
เทคนิคในการทํางานภายใน
องคกรชุมชนกับการมีสวนรวม
ของประชาชน
การพัฒนาสงเสริมอาชีพ
ทรัพยากรธรรมชาติ การตลาด
วิสาหกิจชุมชน
เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและ
รายไดครัวเรือน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
การพัฒนาเมืองนาอยู
การวิเคราะหผลกระทบทางสังคม
ตอการพัฒนาของประเทศไทย
โครงการ อํานาจหนาที่และการ
ปฏิบัติงานของอปท.
วิทยากร กระบวนการ
วิทยากร กระบวนการ
การพัฒนาบุคลิกภาพและพิธีการ
ภาคสนาม

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ
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ลําดับ
ชื่อวิทยากร
13 พิษณุ สกุลโรมวิลาส
14
15

16

17

18

19
20
21
22
23

หัวขอที่บรรยาย
ศิลปะการพูดและเทคนิคการ
บรรยายสรุป
วรยุทธ ชวยณรงค
หลักการและกลยุทธการพัฒนา
ชุมชน
วันชัย เจือบุญ
การวางแผนและการบริหารเชิงกล
ยุทธ
การสํารวจและการวิเคราะห
ปญหาความตองการของชุมชน
สมชาย ชมภูนอย
การสงเสริมการทองเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นกับ OTOP
สมชาย บํารุงทรัพย
หลักการและแนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการ
ความรับผิดทางละเมิด
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารทางราชการ
สมพล เข็มกําเหนิด
เทคนิคการสรางทีมงานและการ
แกไขปญหาความขัดแยงใน
องคกรชุมชน
สมยศ วิทวัสสําราญกุล การวัดผลและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงาน
สมศักดิ์ พลอยพานิช
การพัฒนาองคความรูดาน
เจริญ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สุขสันต บุญยากร
เทคนิคและกระบวนการจัด
ฝกอบรม
สุรศักดิ์ แปนงาม
การจัดทํางบประมาณ อปท.
อนุรักษ พรหมบุบผา
ระบบขอมูลขาวสารในงานพัฒนา
ชุมชน

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ

199
2. เอกสารประกอบการบรรยาย
ลําดับ

หัวขอวิชา

1

เทคนิคการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
เชิงบูรณาการ
การบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัย
นโยบายภารกิจถายโอนงาน อปท.
การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม คานิยมใน
การทํางาน
เทคนิคในการทํางานภายในองคกรชุมชนกับการมี
สวนรวมของประชาชน
การพัฒนาสงเสริมอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ
การตลาด วิสาหกิจชุมชน
เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและรายไดครัวเรือน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการพัฒนาเมืองนาอยู
การวิเคราะหผลกระทบทางสังคมตอการพัฒนาของ
ประเทศไทย
โครงการ อํานาจหนาที่และการปฏิบัติงานของอปท.
วิทยากรกระบวนการ
การพัฒนาบุคลิกภาพและพิธีการภาคสนาม
ศิลปะการพูดและเทคนิคการบรรยายสรุป
หลักการและกลยุทธการพัฒนาชุมชน
การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ
การสํารวจและการวิเคราะหปญหาความตองการ
ของชุมชน
การสงเสริมการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นกับ OTOP
หลักการและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย วิธี
ปฏิบัติราชการ ความรับผิดทางละเมิด
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารทางราชการ
เทคนิคการสรางทีมงานและการแกไขปญหาความ
ขัดแยงในองคกรชุมชน

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

เอกสารการบรรยาย
มี
ไมมี

สื่อการสอน

200
ลําดับ

หัวขอวิชา

22
23

การวัดผลและตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
การพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
เทคนิคและกระบวนการจัดฝกอบรม
การจัดทํางบประมาณ อปท.
ระบบขอมูลขาวสารในงานพัฒนาชุมชน

24
25
26

เอกสารการบรรยาย
มี
ไมมี

สื่อการสอน

ประวัติยอผูวิจัย

202

ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจ จุบัน
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน
สถานทีท่ ํางานปจจุบนั

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2555

นางสาวอรอนงค มากจันทร
1 ธันวาคม 2523
จังหวัดยะลา
74/35 หมูบา นเปยมสุข 2 ตําบลเกาะหลัก อําเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77000
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เลขที่ 1 หมู 3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
76120
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
จังหวัดปตตานี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการการประเมิน)
จากสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

