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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาบริบทของโครงการ ไดแกวัตถุประสงคของ
โครงการฝกอบรม และความสอดคลองกับนโยบายการกํากับองคการที่ดี ของสํานักพระราชวัง     2) 
เพื่อประเมินปจจัยเบ้ืองตนของโครงการฝกอบรมในดานคุณสมบัติของวิทยากร ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ 
สถานที่ฝกอบรม งบประมาณ และการใชทรัพยากรบุคคลอยางเหมาะสม 3) เพื่อประเมินกระบวนการ
ดําเนินงานของโครงการฝกอบรม ไดแก การจัดกิจกรรมฝกอบรมและวิธีการฝกอบรม และ 4) เพื่อ
ประเมินผลผลิตของโครงการฝกอบรม ไดแก ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมและผูที่มีสวน
เก่ียวของ เจตคติของผูเขารับการฝกอบรม และการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน   
 โดยการศึกษาครั้งนี้มีกลุมตัวอยางแบงออกเปน 5 กลุมไดแก 1) ผูเขารับการอบรมขาราช
สํานัก ไดแก ผูเขารับการฝกอบรมรุนที่ 20 ถึงรุนที่ 25 จํานวน 310 คน 2) ผูบริหารแตละกอง ไดแก 
ผูอํานวยการกองของผูที่เขารับการฝกอบรม จํานวน 14 คน  3) หัวหนางาน  ไดแก หัวหนางานที่อยูใน
กองเดียวกัน กับผูเขารับการอบรม จํานวน 140 คน และ 4) เพื่อนรวมงาน ไดแกเพื่อนรวมงานที่อยูใน
กองเดียวกัน กับผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 280 คน และกลุมสุดทายไดแก ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝกอบรมขาราชสํานัก จํานวน 3 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบวา 
 การศึกษาดานบริบท โครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวังมีความสอดคลองกับ
นโยบายการกํากับองคการที่ดี สํานักพระราชวัง ในภาพรวมอยูในระดับมาก ผูอํานวยการกองใหความ
คิดเห็นความสอดคลองอยูในระดับมาก ผูรับผิดชอบโครงการใหความคิดเห็นในระดับมากที่สุด และผู
เขารับการฝกอบรมใหความคิดเห็นในระดับมาก    
 การประเมินดานปจจัยเบ้ืองตน ของโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง พบวา
ดานเนื้อหา สถานที ่วิทยากร การใชทรัพยากรอยางเหมาะสมพอเพียง วัสดุอุปกรณ งบประมาณ และพี่
เลี้ยงผูดูแล เนื้อหาของการฝกอบรมและการใชทรัพยากรในการจัดการฝกอบรม  ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก 
 ดานกระบวนการ  ไดแก   รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการทั้ง 6 ดาน  และดานวิธีการฝกอบรม มีความเหมาะสมอยูระดับมาก 
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 The purposes of this research were 
 1) To evaluate the project’s context such as the purpose of the training project and 
the correspondence of the training project with the good governance policy of Bureau of The 
Royal Household. 2) To evaluate fundamental factors of this training project about the 
qualities of trainers, period of time, materials, places, budget and human resources. 3) To 
evaluate the process of this training management such as the training activities and the 
training devices. And 4) To evaluate the product of this training project such as the trainees 
and the relevant persons’ pleasure, the trainees’ attitudes in training that lead to their usage 
in working. 
 The samples of this study consisted of 5 groups: 1) The 310 trainees from  Bureau 
of The Royal Household 2) The 14 high executives of the trainees 3) The 140 lower 
executives of the trainees and 4) The 280 colleagues of the trainees 5) The 3 responsible 
persons for this training project. The instruments in collecting data were questionnaires. 
The Outcome of Research Has Been Found Out That: 
 Context study, courtier training project, Bureau of the Royal Household has 
accordance with good practice oforganization management policy and the overview 
ofBureau of the Royal Household is in high level. Division director has given opinion and 
accordance in high level. Project authority has given opinion in the highest level and training 
participant(s) has given opinion in high level. 
 For initial factor assessment of the courtier training project, Bureau of the Royal 
Householdhas found that content, location, lecturer, and the use of resource have been 
allocated appropriately. Material and tools, budget, mentor staff, content of training and 
usage of trainingresource, in overall, has been appropriate in high level. 



 

 For the process such as activity system is appropriate and goes according to 
project objective in all 6 fields as well as method of training has high level of 
appropriateness. 
 Output assessment has been found out that the participants are capable of 
applying knowledge from training to use in daily work and improve the work in high level. The 
satisfactions of division director, leader, and colleague(s) toward participants after the 
training, have been in high level of satisfaction. Also, the attitude of the participants towards 
courtiertraining project, in overall, is in the highest level of good attitude. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี  เนื่องมาจากความกรุณาปราณีและความเอาใจใส 
ดูแลแนะนําใหความรูรวมถึงกําลังใจ     จากรองศาตราจารย ดร.สุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ ประธาน
ควบคุม ผูที่มีแตมอบสิ่งที่ดีใหศิษยคนนี้เสมอ รองศาสตราจารย ดร.ชาญวิทย เทียมบุญประเสริฐ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรชัย มีชาญ  และรองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ  ชิตพงศ ประธานสอบปาก
เปลาที่แตงต้ังเพิ่มเติม รวมถึงคณาจารยสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาทุกทาน ที่ไดให
ความรูและเปนกําลังใจใหในวันสอบ และที่ขาดไมไดผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดเสียสละเวลาพิจารณา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางย่ิง 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณแมมาระศรี สลางสิงห(รักษาขันธุ) สําหรับความรักการเอาใจใส
เลี้ยงดูและการมอบโอกาสทางการศึกษาใหลูกคนนี้เสมอ เปนผูใหการสนับสนุนและผลักดันมอบสิ่งที่
ดีๆ ใหตลอดมา อยูเคียงขางในวันที่ผูวิจัยทอแทออนแอมาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคุณจากใจจริง
บุญคุณนี้ยากจะหาสิ่งใดมาทดแทน นอกเสียจากการเปนคนดีของคุณแมและสังคมอยางนี้ตลอดไป 
 ขอกราบขอบพระคุณ ทานเลขาธิการพระราชวังที่พิจารณาประทานอนุมัติใหเก็บรวบรวม
ขอมูลการวิจัยในครั้งนี้ ขอบพระคุณ ผูอํานวยการกองตางๆ คณะผูบริหาร และขาราชการสํานัก
พระราชวัง ทุกทานที่ใหทั้งกําลังใจและชวยตอบแบบสอบถามดวยดี ที่สําคัญขอขอบพระคุณขาราชการ
และเจาหนาที่แพทยหลวงสวนจิตรลดา กองแพทยหลวงทุกทาน ที่ใหความกรุณาปราณีมีน้ําจิตไมตรีที่
ดีมอบใหและความชวยเหลือในการศึกษาของผูวิจัยในดานตางๆ เสมอมา 
 ขอขอบคุณ ญาติพี่นองทุกทาน ไมวาจะเปน คุณลุง คุณปา คุณนา คุณอา พี่ๆ นองๆ ทุกทาน
ที่ใหความรักความอบอุนและเปนกําลังใจใหผูวิจัยเสมอมา จนทําใหผูวิจัยรูวาชีวิตนี้มีคุณคาและ
ความหมายเหลือเกิน 
 ขอบคุณเพื่อนๆ นิสิตปริญญาโทสาขาวิทยาการการประเมิน และเจาหนาที่สํานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยาทุกทาน ที่ใหการชวยเหลือดวยดีเสมอมา รวมถึงความจริงใจกําลังใจที่เปยมลน 
ความทรงจําที่งดงามและมิตรภาพที่ดีที่มีตอผูวิจัย 
 

 คุณคาแหงการศึกษาและประโยชนจากสารนิเทศอันเกิดจากปริญญานิพนธฉบับนี้ หากพึงมี
ขอมอบเปนเครื่องบูชาแดคุณแม คุณพอ ปู ยา ตา ยาย ผูที่รักย่ิงของผูวิจัย ตลอดจนครูบาอาจารยทุก
ทานที่ไดอบรมสั่งสอน ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม กิริยามารยาท ความดีงามทั้งหลายใหเกิดกับผูวิจัย
มาต้ังแตวัยเยาวจนถึงปจจุบัน 
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บทที ่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 สํานักพระราชวัง (Bureau of the Royal Household) เปนหนวยงานของทางราชการมี
อํานาจหนาที่กํากับดูแลและรับผิดชอบในสวนที่เก่ียวของกับพระราชวัง ตลอดจนเปนหนวยงานที่มี
ภาพลักษณที่ดี  มีความพรอมในการปฏิบัติงานถวายแดพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ  ทั้ง
งานราชการแผนดินและงานสวนพระองค เปนองคกรแหงการเรียนรู ตลอดจนเผยแพรพระเกียรติคุณ 
เพื่อธํารงไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริยสืบตอไป โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนผูกํากับดูแล เลขาธิการ
พระราชวัง เปนผูรับผิดชอบในการบริหารราชกิจราชการ  สํานักพระราชวังประกอบดวย  16 กอง 
สํานักงานเลขานุการกรม  กองการเจาหนาที่ กองคลัง กองงานสวนพระองค 5 กองกิจการในพระองค 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กองงานพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร กองมหาดเล็ก กองวัง กองพระราชพิธี กองชาวที่ กองธุรการที่ประทับ  กอง
บํารุงรักษาราชอุทยาน กองพระราชพาหนะ กองแพทยหลวง กองศิลปกรรม และสํานักงานพระคลังขาง
ที่ มีหนาที่ปฏิบัติงานดานตางๆ เพื่อสนองเบ้ืองพระยุคลบาทดังนั้นขาราชสํานักทุกคนจึงเปนทรัพยากร
บุคคลสําคัญย่ิง  ซึ่งควรไดรับการฝกอบรมใหเกิดความรูความเขาใจในโครงสรางบทบาทหนาที ่
นโยบาย กฎระเบียบ และแบบแผนธรรมเนียมประเพณีเปนเอกลักษณของสํานักพระราชวัง  อันจะทํา
ใหเกิดความรูความเขาใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลใหดี
ย่ิงขึ้น 
 โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 75 และพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11  ไดกําหนดให
สวนราชการดําเนินการอบรมขาราชการและลูกจางประจําที่ไดรับการบรรจุใหม(นโยบายการกํากับดูแล
องคกรที่ดี สํานักพระราชวัง 2550:4) ในปจจุบันองคกรในภาคราชการมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ 
เรื่อง เชน การปฏิรูประบบราชการการกระจายอํานาจการบริหารจากราชการสวนกลางไปสูสวนทองถ่ิน  
การปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อใหไดบริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล  การเปนองคกร
ธรรมมาภิบาล (Good  Governance) การปรับเปลี่ยนมุมมองที่มุงเนนความสําคัญของประชาชน 
(Customer Centric) การปรับลดขนาดกําลังคนภาครัฐ การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Result Based 
Management-RBM) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ เหลานี้ทําใหการดําเนินงานของ
หนวยงานราชการตองปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา แตการปรับเปลี่ยนการบริหาร “คน” หรือทรัพยากร
บุคคลนั้น  สําหรับภาคราชการแลวยังถือวาเปลี่ยนแปลงไดชา  เนื่องจากเปนเรื่องที่เก่ียวของทั้งในดาน
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ของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนหรือคานิยมในการปฏิบัติราชการ  และในดานของการจัดระบบบริหาร
กําลังคนใหยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เปนประเด็นที่ไดรับความสนใจกันมาก  ดังจะเห็นไดวาองคการ
ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตางก็มีนโยบายและโครงการที่จะเก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
มากขึ้น ซึ่งอาจจะอยูในรูปแบบตางๆ เชนการศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนา 
 การลงทุนในตัวมนุษยหรือการลงทุนในการศึกษาและการฝกอบรม (Investment in 
Education and Training) เปนขบวนการปรับปรุงคุณภาพมนุษยใหมีความรู ความชํานาญ ทัศนคติเชิง
บวก  เพื่อที่จะสามารถปรับตัวเองใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และขาวสาร
ใหม ๆ ได ทําใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชนเดียวกับการลงทุนในเครื่องจักรหรือโรงงาน 
(Capital Good) เพื่อมุงหวังผลิตสินคาและสรางรายไดใหเพิ่มขึ้นในอนาคต (Future Income 
Earnings) 
 การลงทุนฝกอบรมเปนกระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษยที่สําคัญอยางหนึ่ง ในการ
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในองคการมีศักยภาพในการปฏิบัติงานไดโดยตรงและเปนการเพิ่มพูน 
สนับสนุนใหเกิดความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดีตองานที่รับผิดชอบและตอองคการที่ปฏิบัติงานอยู ซึ่ง
ปจจุบันประเทศไทยไดมีการเรงรัดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่10 (พ.ศ.2550-2554) กําหนดขึ้นบนพื้นฐานการ
เสริมสรางทุนของประเทศทั้งทุนทางสังคมทุนเศรษฐกิจและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
เขมแข็งอยางตอเนื่องยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”และอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เปนแนวทางปฏิบัติเพื่อมุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” ดังนั้นยุทธศาสตรการพัฒนาคนและ
สังคมไทยจึงใหความสําคัญลําดับสูงกับการพัฒนาคุณภาพคนเนื่องจาก “คน” เปนทั้งเปาหมายสุดทาย
ที่จะไดรับผลประโยชนและผลกระทบจากการพัฒนาขณะเดียวกันเปนผูขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อไปสู
เปาประสงคที่ตองการจึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอยางสมดุลทั้งจิตใจรางกายความรูและ
ทักษะความสามารถเพื่อใหเพียบพรอมทั้งดาน“คุณธรรม” และ “ความรู” ซึ่งจะนําไปสูการคิดวิเคราะห
อยาง “มีเหตุผล” รอบคอบและระมัดระวังดวยจิตสํานึกในศีลธรรมและ “คุณธรรม” ทําใหรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถตัดสินใจโดยใชหลัก “ความพอประมาณ” ในการดําเนินชีวิตอยางมีจริยธรรม
ซื่อสัตยสุจริตอดทนขยันหมั่นเพียรอันจะเปน “ภูมิคุมกันในตัวที่ดี” ใหคนพรอมเผชิญตอการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นดํารงชีวิตอยางมีศักด์ิศรีและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอยูใน
ครอบครัวที่อบอุนและสังคมที่สงบสันติสุขขณะเดียวกันเปนพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ใหมีคุณภาพมีเสถียรภาพและเปนธรรมรวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปน
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ฐานการดํารงชีวิตและการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนนําไปสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน(แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10(พ.ศ.2550-2554) 
 การฝกอบรม (Training) เปนวิธีที่จะเพิ่มพูนสมรรถภาพในการทํางานของผูปฏิบัติงานให
พัฒนาในดานตาง ๆ เชน ดานความคิด การกระทํา ความสามารถ ความรู ความชํานาญพฤติกรรม และ
ทัศนคติตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมายที่จะยกระดับประสิทธิภาพในการทํางานและการผลิตในปจจุบันและ
อนาคต ซึ่งทางเศรษฐศาสตรจะหมายถึง กรรมวิธีที่จะเพิ่นพูนผลผลิตสวนเพิ่ม (Marginal Product) 
ของแรงงานทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 การฝกอบรมกับแนวความคิดในการพัฒนาองคการ  เก่ียวพันกันอยางลึกซึ้ง ทั้งนี้เพราะการ
ฝกอบรมเปนกระบวนการ (Process) หนึ่งของการพัฒนาองคการและเปนกระบวนการที่สําคัญย่ิง  ทั้งนี ้ 
เพราะองคการจะพัฒนาไดตองมีกลวิธีที่จะทําใหพัฒนา  และกลวิธีดังกลาวนี้อาจทําไดดวยการ
ฝกอบรม  ซึ่งการฝกอบรมคน การพัฒนาคน ยอมจะทําใหองคการไดรับการพัฒนาไปดวย  เพราะคนใน
องคการยอมจะเปนตัวนําการเปลี่ยนแปลงมาสูองคการ การพัฒนาองคการจึงเปนการทําใหคนใน
องคการไดรับการเปลี่ยนแปลงไปพรอม ๆ กัน ซึ่งแตกตางจากการปรับปรุงองคการ (Reorganization) 
ที่เนนหนักไปในดานการเปลี่ยนแปลงโครงสรางขององคการเปนหลักมากกวาตัวบุคคลในองคกรซึ่ง
ขั้นตอนการพัฒนาองคการตาง ๆ นั้น เหมือนกับการทําการวิจัย กลาวคือ ตองวินิจฉัยหาสาเหตุ งาน
แผนเพื่อเปลี่ยนแปลง แลวดําเนินการเปลี่ยนแปลง จึงตองอาศัยเทคนิคและวิธีการอบรมเปนกลวิธ ี
หลังจากนั้นก็มาถึงขั้นการประเมินผลและติดตาม (ชิดพงษ สยามเนตร.  2525: 202) 
 เนื่องจากสํานักพระราชวัง เปนหนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่สนองเบ้ืองพระยุคลบาทองค
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศานุวงศโดยตรงและใกลชิด ดังนั้น ขาราชการสํานักพระราชวัง
ซึ่งถือเปนขาราชสํานักจึงมคีวรมีความรู ความเขาใจ โครงสรางบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของ
สํานักพระราชวัง อีกทั้งมีความรูเก่ียวกับระเบียบ แบบแผน ธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ รวมทั้งระเบียบ
ปฏิบัติงาน บุคลิกภาพ ในการทํางานใหสมกับเปนขาราชสํานักที่ดี อันจะทําใหเกิดความรู ความเขาใจ
ในการพฒันาตนเองและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น   
 ดังนั้น สํานักพระราชวัง โดยความรับผิดชอบของฝายพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาที่ จึงมี
โครงการฝกอบรมขาราชสํานักขึ้น เพื่อใหขาราชบริพารในพระองคมีความรูความสามารถ และมีความ
เขาใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนกฎระเบียบตางๆ ของทางสํานักพระราชวัง  ซึ่งไดจัดการ
ฝกอบรมขาราชสํานักมาแลว จํานวน 24 รุน  แตยังไมไดมีการประเมินผลการเขารวมโครงการ ของผูเขา
รับการอบรมอยางเปนระบบ  ในการนี้ผูวิจัยไดเห็นความสําคัญของการประเมินโครงการ  ฝกอบรมขา
ราชสํานัก เพื่อเปนการศึกษาและประเมินผลของโครงการของผูเขารับการฝกอบรมวาเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการหรือไม  การประเมินครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป
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(CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม (Danial  L. Stufflebeam) อันเปนรูปแบบที่ไดรับการปรับปรุง ในป 
ค.ศ.2003 เพราะเปนโมเดลที่ไดรับการยอมรับกันทั่วไปในปจจุบัน ซึ่งเปนการประเมินที่เปนกระบวนการ
ตอเนื่อง มีจุดเนนที่สําคัญ คือ ใชควบคูกับการบริหารโครงการ เพื่อหาขอมูลประกอบการตัดสินใจ 
อยางตอเนื่องตลอดเวลา ซึ่งแบบประเมินนี้เปนรูปแบบที่มีรายงานวาสามารถประเมินโครงการไดอยาง
ครอบคลุมทั้งระบบการประเมินโครงการครั้งนี้ ผูวิจัยไดแยกประเด็นการประเมินไว4 ดานตามรูปแบบ
CIPP Model ไดแก ดานบริบท (Context) ดานปจจัยเบ้ืองตน(Input) ดานกระบวนการ(Process) ดาน
ผลผลิต(Product) ซึ่งสารสนเทศที่ไดจากการประเมินครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางย่ิงตอผูที่มีสวน
เก่ียวของกับโครงการ  โดยเฉพาะผูบริหารโครงการในการนําสารสนเทศที่ไดไปพัฒนารูปแบบการ
ฝกอบรมขาราชสํานัก ในรุนตอไปใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบริบทของโครงการ ไดแก วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม และความ
สอดคลองกับนโยบายการกํากับองคการที่ดี ของสํานักพระราชวัง 
 2. เพื่อประเมินปจจัยเบ้ืองตนของโครงการฝกอบรมในดานคุณสมบัติของวิทยากร ระยะเวลา 
วัสดุอุปกรณ สถานที่ฝกอบรม งบประมาณ และการใชทรัพยากรบุคคลอยางเหมาะสม 
 3. เพื่อประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการฝกอบรม ไดแก การจัดกิจกรรมฝกอบรม
และวิธีการฝกอบรม 
 4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการฝกอบรม ไดแก ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม
และผูที่มีสวนเก่ียวของ เจตคติของผูเขารับการฝกอบรม และการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน   
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้จะไดมาซึ่งสารสนเทศของโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก เพื่อพัฒนารูปแบบ
การฝกอบรมขาราชสํานักในรุนตอไปใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเปนการนํา
รูปแบบการประเมินที่มีระบบมาใชประเมินผลโครงการ ใหมีความเชื่อมั่นมากขึ้น และยังเปนแนวทางให
ผูสนใจในการประเมินโครงการอ่ืน นําวิธีการไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
 
ขอบเขตของการศึกษา  
 ประชากรกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 1. ผูเขารับการอบรมขาราชสํานัก ไดแก ผูเขารับการฝกอบรมรุนที่ 20 ถึงรุนที่ 25 จํานวน 
310 คน 
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 2. ผูบริหารแตละกอง ไดแก ผูอํานวยการกองของผูที่เขารับการฝกอบรม จํานวน 14 คน 
 3. หัวหนางาน  ไดแก หัวหนางานที่อยูในกองเดียวกัน กับผูเขารับการอบรม จํานวน 140 คน 
 4. เพื่อนรวมงาน ไดแกเพื่อนรวมงานที่อยูในกองเดียวกัน กับผูเขารับการฝกอบรมจํานวน
280 คน 
 5. ผูรับผิดชอบโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก จํานวน 3 คน 
 
 ขอบเขตของการประเมิน 
 1. การศึกษาดานบริบท(Context Evaluation) 
  1.1  วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก 
  1.2  นโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี สํานักพระราชวงั 
 2.  การประเมินดานปจจัยเบ้ืองตน (Input Evaluation) 
    2.1  วิทยากร 
    2.2  ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ สถานที ่งบประมาณ 
    2.3  การใชทรัพยากรบุคคลอยางเหมาะสม 
 3.  การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) 
   3.1  การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 
   3.2  วิธีการฝกอบรม 
 4.  การประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) 
   4.1  ความพึงพอใจตอโครงการฝกอบรม ของผูเขารับการฝกอบรม ผูอํานวยการกอง 
ผูรับผิดชอบโครงการ หัวหนางาน และเพื่อนรวมงาน 
  4.2  เจตคติของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอโครงการฝกอบรม 
    4.3  การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 
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กรอบแนวคิดในการประเมิน 
 การวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยใชรูปแบบจําลองการประเมินโครงการCIPP Model ของสตัฟเฟลบีม(Danial . L. Stufflebeam) ดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการประเมิน 
 

การประเมิน 
บริบท 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
ฝกอบรมขาราชสํานัก 

ความสอดคลองกับนโยบายการ
กํากับดูแล 

ผูที่เขารับการฝกอบรมไดผาน
การฝกอบรมสวนใหญมีการ
ปรับพฤติกรรมไปในทางที่เปน
ประโยชนตอหนวยงาน 

ประเด็น / หัวขอใดที่ควรเพ่ิมเติม 

การประเมิน 
ปจจัยเบื้องตน  

ความเหมาะสมของหองประชุม และ 
สถานที่จัดกิจกรรม 

ความพอเพียงของการใชทรัพยากร 
และ อุปกรณโสตทัศนูปกรณ 

ความเหมาะสม งบประมาณ และ 
ระยะเวลา 

ความพรอมในการจัดเตรียมเนื้อหา 

ความละเอียดของเนื้อหา 

การประเมิน 
กระบวนการ 

การฝกอบรมเปนไป
ตามวัตถุประสงค 

ดานวิทยากร(วิธีการ
ฝกอบรม) 

นํารายละเอียดไปปฏิบัติได 

นําความคิดและความรูไป 
- พัฒนาระบบงาน 
- ทํางานรวมกัน 
- ประยุกตใช 
- เผยแพร 

เจตคติของผูเขารับการ
ฝกอบรมที่มีตอโครงการ 

การประเมิน 
ผลผลิต 

6 
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 ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบขอมูล 
 ผูวิจัยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือน ปลายมกราคม 2554 ถึง เดือนเมษายน 
2554 
  
นิยามศัพท 
 1.  การประเมินโครงการฝกอบรม หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการที่กระทําอยางมี
ระบบเพื่อการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ และวัด
ปจจัยเบ้ืองตน กระบวนการ และผลที่ไดจากการฝกอบรม การหาจุดเดน จุดดอยของโครงการ รวมถึง
การนําขอมูลที่ไดไปใชปรับปรุงแกไขการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ดังนี้ 
  1.1  บริบทของโครงการ หมายถึง สภาพตางๆ ที่เปนพื้นฐานซึ่งจะนําไปสูความตองการ
ของผูเขารับการฝกอบรม วัตถุประสงคของการฝกอบรม และนโยบายการกํากับองคการที่ของสํานัก
พระราชวัง 
   1.1.1  วัตถุประสงคของการฝกอบรม หมายถึง ความตองการเพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรูความเขาใจ โครงสราง บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานและบุคลากร
ของสํานักพระราชวัง มุงเนนเรื่องขอปฏิบัติเก่ียวกับราชสํานัก มีความเขาใจและสามารถปฏิบัติเก่ียวกับ
ระเบียบแบบแผนธรรมเนียมประเพณีราชสํานัก มีความรูความเขาใจเรื่องการพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพ ปลุกจิตสํานึกในดานคุณธรรม จริยธรรมของขาราชสํานัก ตลอดจนสรางความรักความ
สามัคคีในหมูขาราชสํานักอันจะเปนผลดีในภาพรวมขององคกร 
   1.1.2 การกํากับดูแลองคการท่ีดี หมายถึงนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 
สํานักพระราชวังเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 
รวมทั้งใหสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารภาครัฐตามหลักธรรมภิบาล ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล อันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไววางใจในการบริหารงานภาครัฐ  สํานัก
พระราชวัง จึงไดจัดทํานโยบายการกับดูแลองคการที่ดี อันประกอบดวยนโยบายหลัก 4 ดาน คือ ดาน
รัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานองคการและดานผูปฏิบัติงาน 
รวมถึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักดานตางๆ เพื่อเปนมาตรฐาน และคานิยมรวมสําหรับ
องคการและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอ่ืน ๆ อยางทั่วถึง 
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  1.2  ปจจัยเบื้องตน หมายถึง ทรัพยากรตางๆ ที่นํามาใชในการดําเนินงานการฝกอบรม 
ไดแก คุณสมบัติของวิทยากร ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ สถานที่ฝกอบรม งบประมาณ และการใช
ทรัพยากรบุคคลอยางเหมาะสม 
   1.2.1  คุณสมบัติของวิทยากร หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญในหัวขอเรื่องที่อบรม และใหคําปรึกษาเก่ียวกับงานดานตางๆ ของสํานักพระราชวังได  
   1.2.2  ระยะเวลา หมายถึง กําหนดเวลาที่ใชในการฝกอบรม ไดแก จํานวนวันที่ใชใน
การฝกอบรมทั้งหมด  
   1.2.3  วัสดุอุปกรณหมายถึง สิ่งตางๆ ที่ใชในการฝกอบรมขาราชการสํานัก สํานัก
พระราชวัง ไดแก เอกสาร สื่อในการจัดกิจกรรม เครื่องฉายภาพขามศีรษะ จอภาพ ไมโครโฟน  
   1.2.4  สถานท่ีฝกอบรม หมายถึง หองจัดอบรมประชุม อาคาร สถานที่ที่ใชจัด
กิจกรรมภายนอกรวมถึงหองพัก ที่มีความสะดวกสบาย ขนาดของหองมีความเหมาะสมตอจํานวนผูเขา
รับการฝกอบรม อุณหภูมิของหองฝกอบรม แสงสวางในหองฝกอบรม ระบบเสียงในหองฝกอบรม การ
จัดโตะและเกาอ้ี  
   1.2.5  งบประมาณ หมายถึง จํานวนเงินที่ใชจายสําหรับการฝกอบรม ไดแก คาเบ้ีย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเครื่องด่ืมและอาหาร คาเอกสารการฝกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจาย
เบ็ดเตล็ด โดยการวิเคราะหจากสภาพเปนจริงของการใชงบประมาณ 
   1.2.6 การใชทรัพยากรบุคคลอยางเหมาะสม หมายถึงบุคลากรผูที่มีสวน
เก่ียวของ ทั้ง วิทยากร ผูเขารับการฝกอบรม พี่เลี้ยง มีจํานวนเหมาะสมไมมากหรือนอยจนเกินไป ใคร
การจัดฝกอบรมแตละรุน และวิทยากร พี่เลี้ยงสามารถถายทอดใหความรูแกผูเขารับการฝกอบรมได
อยางทั่วถึง  
  1.3  กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนตางๆ ของการจัดดําเนินงานฝกอบรมที่ปฏิบัติจริง 
ไดแก การจัดดําเนินงานฝกอบรม การจัดกิจกรรมการฝกอบรม และการประสานงาน 
   1.3.1  การจัดกิจกรรมการฝกอบรม หมายถึง การปฏิบัติจริงตามกําหนดเวลา 
ไดแกการปฏิบัติตามกําหนดเวลาตามตาราง และการจัดลําดับขั้นตอนเนื้อหา  
   1.3.2  วิธีการฝกอบรม หมายถึง กระบวนการฝกอบรมที่มีระเบียบแบบแผน ตามที่
ผูรับผิดชอบไดวางแผนไว โดยกําหนดวิธีการฝกอบรมดังนี ้
    1.3.2.1  การบรรยายใหความรูเก่ียวกับเนื้อหาสาระในเรื่องความปลอดภัยใน
เขตพระราชฐาน การทํางานในวังรับใชเจานายเปนอยางไร การพัฒนาระบบราชการสํานักพระราชวัง 
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    1.3.2.2  การจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธนอกสถานที่ โดยการทํากิจกรรมMini 
Walk Rally ในหัวขอจิตวิทยาในการทํางานรวมกันเปนทีม กิจกรรมกลุมรอยดวงใจใหเปนหนึ่งเดียว 
และกิจกรรมคํามั่นสัญญาตอองคกร 
    1.3.2.3 กิจกรรมทัศนศึกษา เปนกิจกรรมทัศนศึกษาพระราชวังในเขต
กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา และสถานที่สําคัญในประวัติศาสตร เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมได
รูถึงประวัติความเปนมาและเพื่อใหเกิดความหวงแหนชวยกันอนุรักษ รักษาไวใหคงอยูสืบรุนตอรุน 
    1.3.2.4  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอขนบธรรมเนียมประเพณีราช
สํานัก ระเบียบและขอปฏิบัติในราชสํานัก 
  1.4  ความพึงพอใจตอโครงการฝกอบรม หมายถึงระดับความรูสึกชอบหรือไมชอบที่มี
ตอ การจัดการฝกอบรมขาราชสํานักและการเขารวมการฝกอบรมของผู เขารับการฝกอบรม 
ผูอํานวยการกอง หัวหนางาน และเพื่อนรวมงาน 
  1.5  เจตคติของผูเขารับการฝกอบรม หมายถึง ความนึกคิด ความรูสึก ความเชื่อ 
ความคิดเห็นซึ่งเปนตัวตัดสินพฤติกรรม ความรูสึกเชิงบวกหรือเชิงลบของผูรับการฝกอบรมที่มีตอ
โครงการฝกอบรบขาราสํานัก ความภาคภูมิใจที่มีตอองคการและผูเขารับการฝกอบรมดวยกันเอง  
  1.6  การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน หมายถึง การนําความรูไปแกปญหาการ
ปฏิบัติงาน การนําความรูไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการนําความรูไปถายทอดแกเพื่อนรวมงาน  
 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การประเมินโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก  สํานักพระราชวัง ครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษา คนควา 
วิเคราะห และสังเคราะห แนวคิด ทฤษฎ ีตําราและเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของดังนี ้
 1.  เอกสารที่เก่ียวของกับการประเมิน 
  1.1  ความหมายของการประเมิน 
  1.2  กระบวนทัศนของการประเมิน 
  1.3  รูปแบบและวิธีการประเมิน 
 2.  เอกสารที่เก่ียวของกับการประเมินโครงการ 
  2.1  ความหมายของการประเมินโครงการ 
  2.2  ความจําเปนของการประเมินโครงการ 
 3. เอกสารเก่ียวกับการฝกอบรม 
  3.1  ความหมายของการฝกอบรม 
  3.2  ประโยชนของการฝกอบรม 
  3.3  ประเภทของการฝกอบรม 
  3.4  องคประกอบของการฝกอบรม 
  3.5  กระบวนการฝกอบรม 
 4.  โครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง 
  4.1  ที่มาของโครงการ 
  4.2  วัตถุประสงคของโครงการ 
  4.3  ผลที่คาดวาจะไดรับจากการเขารวมโครงการ 
 5.  นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี สํานักพระราชวัง 
  5.1  วิสัยทัศน 
  5.2  พันธกิจ 
  5.3  คานิยมหลักขององคการ 
  5.4  โครงสรางองคการ 
  5.5  หลักการและแนวคิด 
  5.6  วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับองคการที่ดี 
  5.7  นโยบายการกํากับดูแลองคการทีดี่ 
 6.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
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เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการประเมิน 
 
 ความหมายของการประเมิน 
 ปุระชัย เปยมสมบูรณ (2530: 7) สรุปวาการประเมินหมายถึงกระบวนการมุงแสวงหาคําตอบ
สําหรับคําถามวานโยบายแผนงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไมและระดับใด 
รัตนะ บัวสนธ (2540: 8) สรุปวาการประเมินหมายถึงกระบวนการรวบรวมขอมูลของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อ
นําขอมูลที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑแลวตัดสินใหคุณคาตอขอมูลของสิ่งนั้น 
 สมคิด พรมจุย (2542: 27-28) กลาววาการประเมินเปนกระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศ
เพื่อชวยใหผูบริหารตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพเปนการตรวจสอบความกาวหนาของโครงการหรือ
แผนงานตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์วามีมากนอยเพียงใดเปนกระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของ
โครงการกลาวคือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวไดผลตามวัตถุประสงคหรือไมเพียงใด 
 สุวิมล ติรการนันท (2543: 2) ไดใหความหมายการประเมินผลวาเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นทุก
ขั้นตอนของการดําเนินงานเพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการพิจารณาการดําเนินงานซึ่งจะทําให
การดําเนินงานเปนไปไดอยางทันทวงท ี
 ไพศาล หวังพานิช และคนอ่ืน  (2543: 2) กลาววาการประเมินหมายถึงกระบวนการในการ
ตรวจสอบหรือการพิจารณาตัดสินคุณลักษณะสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือของกิจกรรมใดๆเพื่อกําหนดคุณคา
คุณภาพความถูกตองเหมาะสมโดยอาศัยเกณฑเปนหลักสรุปไดวาการประเมินคือการพิจารณาหรือ
กําหนดคุณคาสิ่งตางๆตามเกณฑใดเกณฑหนึ่ง 
 ส.วาสนา ประวาลพฤกษ (2544: 100) ใหความหมายของการประเมินไววาการประเมิน
หมายถึงกระบวนการที่ชี้ใหเห็นวาการจัดการศึกษาไดบรรลุจุดมุงหมายที่ระบุไวในหลักสูตรและการ
สอนหรือไม 
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544ก: 20-21) กลาววาการประเมินหมายถึงกระบวนการใชดุลยพินิจ
และหรือคานิยมและขอจํากัดตางๆในการพิจารณาตัดสินคุณคาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยการเปรียบเทียบ
ผลที่วัดไดกับเกณฑที่กําหนดไวและยังใหความหมายไวอีกวาการประเมินเปนกระบวนการที่กอใหเกิด
สารสนเทศ (เชิงคุณคา) เพื่อชวยใหผูมีอํานาจตัดสินใจไดเลือกทางเลือกอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544ข: 113 – 114) กลาววาในการประเมินสิ่งใดสิ่งใดก็ตามจะตอง
ประกอบดวยสวนประกอบการ (Performance) ที่ไดจากการวัดกับการตัดสินคุณคาของสวน
ประกอบการนั้นโดยการเปรียบเทียบสวนประกอบการที่ไดจากการวัดกับเกณฑการประเมิน
องคประกอบของการประเมินเขียนแสดงไดในรูปสมการดังนี ้
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   การประเมิน =  การวัด        +  การตัดสินใจ 
    (Evaluation)       (Measurement)   (Judgment)  
 
 การประเมินเปนกระบวนการที่มุงตอบคําถาม How good ? เพราะกอใหเกิดสารสนเทศ 
(Information) เพื่อชวยในการเปนการตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังภาพประกอบ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2  กระบวนการประเมิน 

 
 ไทเลอร (Tyler. 1950) กลาววาการประเมินเปนการเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่เปนจริง (What 
is) กับสิ่งที่ควรจะเปน (What should be) และการใชขอมูลความไมสอดคลองเปนหลักในการตัดสิน
สรุปผลการดําเนินงาน 
 อัลคิน (Alkin. 1969) ไดใหความหมายของการประเมินวาคือกระบวนการที่ไดมาซึ่งสิ่งที่
เก่ียวของกับการตัดสินใจการเลือกเฟนขาวสารที่เหมาะสมการรวบรวมและวิเคราะหขาวสารเพื่อ
รายงานขอสรุปเปนประโยชนตอผูที่ทําการตัดสินใจการเลือกหนทางตางๆที่เปนไปได 
 โพรวัส (Provus. 1971) กลาววาการประเมินเปนการเปรียบเทียบความสอดคลองระหวาง
การปฏิบัติตามที่วางแผนกับการปฏิบัติตามที่เปนจริงและผลลัพธที่คาดหวังตามแผนกับผลลัพธที่
เกิดขึ้นจริงความสอดคลองไมสอดคลองที่เกิดขึ้นแสดงถึงขอดีขอเสียของโครงการ 
 สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam. 1971) ไดใหความหมายของการประเมินวาเปนกระบวนการ
กําหนดปญหาเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหขอมูลเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจ
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 
 สคริฟเวน (Scriven. 1973) ไดใหความหมายของการประเมินวาคือกระบวนการตัดสินคุณคา
ที่แทจริงทั้งหมดของสิ่งที่มุงประเมินทั้งคุณคาของผลที่คาดหวังและมิไดหวัง 

การประเมินคา 

การประเมินคา การประเมินคา 

การประเมินคา 

การประเมินคา 
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 สเตก (Stake. 1975) ไดใหความหมายของการประเมินไววาเปนการบรรยายและตัดสิน
คุณคาโปรแกรมการศึกษาซึ่งเนนเรื่องการบรรยายสิ่งที่ ถูกประเมินโดยอาศัยผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเชี่ยวชาญในการตัดสินคุณคา 
 ครอนบาค (Cronbach. 1982) กลาววาการประเมินคือการเก็บรวบรวมขอมูลอยางได
มาตรฐานเพื่อนําไปสูการตัดสินใจเก่ียวกับโครงการ 
จากความหมายของนักประเมินที่ไดใหไวอยางหลากหลายขางตนสามารถสรุปไดวาการประเมิน
หมายถึงกระบวนการแสวงหาความรูโดยวิธีการตางๆเพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศเพื่อใชในการตัดสิน
คุณคาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยอาจนําสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมาเปรียบเทียบกับเกณฑ 
 
 กระบวนทัศนของการประเมิน 
 กระบวนทัศนของการประเมินที่ผานมาจนถึงปจจุบันนี้มีหลายกระบวนทัศนทั้งนี้ สมหวัง พิธิ
ยานุวัฒน (2541: 109-310); และศิริชัย กาญจนวาสี (2547: 13-22) ไดสรุปโดยจําแนกออกเปน 8 
กระบวนทัศนดังรายละเอียดตอไปนี ้
 

 
ตาราง 1  กระบวนทัศนของการประเมิน 
 
กระบวนทัศนการ

ประเมิน ลักษณะสําคัญ รูปแบบการประเมิน ขอด ี ขอจํากัด 

การประเมินตาม
วัตถ ุประสงค 
 

มุงเนนประเมินวาผล
การดําเนินงานน้ันๆ
บรรลุวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไวมากนอย
เพียงใด 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการประเมินของ  
ไทเลอร,วิธีการประเมินของ
เมทเฟสเสลและมิเชล 
(Metfessel and Michel),
วิธีการประเมินของแฮม
มอนด Hammond), โมเดล
การประเมินความไม
สอดคลองของโพรวัส 

สะดวกในการปฏิบัติ
โดยผูประเมิน
สามารถนิยาม
มาตรฐานและ
ความสําเร็จโดยใช
วัตถุ ประสงคเปน
พ้ืนฐาน 
 

เนนผล
ปลายทางมาก
เกินไปทําให
ละเลย
ผลกระทบท่ี
อาจเกิดขึ้นใน
ขั้นตอนตางๆ
ของการ
ประเมิน 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 
กระบวนทัศน 
การประเมิน ลักษณะสําคัญ รูปแบบการประเมิน ขอด ี ขอจํากัด 

การประเมิน 
เพ่ือการ 
จัดการ 
 

มุงเนนกระบวนการในการ
แสวงหาสารสนเทศตางๆท่ี
เปนประโยชนเพ่ือนําเสนอ
ใหผูบริหารไดตัดสินใจ
เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

รูปแบบการประเมินแบบซิป 
CIPP), รูปแบบการประเมิน
ของยูซีแอลเอ (UCLA), 
รูปแบบการประเมินของเวลซ 
(Welch) 
 

ไดสารสนเทศตางๆท่ี
เปนประโยชนในการ
ตัดสินใจ 
 

ระบบการ
ประเมินยังไม
ทันตอความ
ตองการของ
สารสนเทศเพ่ือ
การ 
ตัดสินใจ 

การประเมิน 
เนนทฤษฎี 
 

เปนการประเมินท่ี
พยายามท่ีจะใหไดแนว
ทางเลือกในการประเมิน
โปรแกรม 
การศึกษาท่ีทําใหการ 

การประเมินโดยเนนทฤษฎี
โปรแกรม 
การประเมินโดย 
ทฤษฎีจากการวิจัยในทาง
ประเมิน 

เปนการประเมินท่ีให
คําตอบเชิง
ประสิทธิผลของ  
แผนงาน/โครงการ 
พรอมชวยใหคําตอบ 

ใชเวลาและ
การลงทุน
คอนขางมาก
ตองมีการ
วางแผน 

การประเมิน 
เนนทฤษฎี 
 

ประเมินมีคุณคาและ
เปนประโยชนตอการเปน
การประเมินท่ีพยายามท่ี
จะใหไดแนวทางเลือกใน
การประเมินโปรแกรม 
การศึกษาท่ีทําใหการ
ประเมินมีคุณคาและ
เปนประโยชนตอการ
พัฒนาโปรแกรม
การศึกษามากขึ้น 

การประเมินโดยเนนทฤษฎี
โปรแกรม 
การประเมินโดย 
ทฤษฎีจากการวิจัยในทาง
ประเมิน 
 

ท่ีเปนนัยท่ัวไปในเชิง
เหตุเปนการประเมินท่ี
ใหคําตอบเชิง
ประสิทธิผลของ  
แผนงาน/โครงการ 
พรอมชวยใหคําตอบ
ท่ีเปนนัยท่ัวไปในเชิง
เหต ุ
ปจจัยท่ีทําใหเกิด
หรือไมเกิด
ประสิทธิผล 

จัดสรร
ทรัพยากรและ
ใชเวลาและ
การลงทุน
คอนขางมาก
ตองมีการ
วางแผนจัดสรร
ทรัพยากรและ
คัดเลือกทฤษฎี
เปนอยางด ี

การประเมิน 
ผลิตภัณฑ 
 

เปนกระบวนการตัดสิน
คุณคาของผลิตภัณฑ
ทางการศึกษาเชน
เอกสารตํารา หลักสูตร
แบบสอบผลงานวิจัย
ทางการศึกษาส่ือการ
เรียนการสอน 

รูปแบบการประเมินของปุย
แซงค 
 

ใชผลการประเมินเปน
สารสนเทศเพ่ือ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ
คุณภาพของ 
ผลิตภัณฑ 
 

อาจมีผลทําให
ผลิตภัณฑมี
ราคาสูงขึ้นและ
ขาดความคิด
ริเร่ิมในการ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 
กระบวนทัศน 
การประเมิน ลักษณะสําคัญ รูปแบบการประเมิน ขอด ี ขอจํากัด 

การประเมิน 
โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

เปนการประเมินท่ีมี
แนวคิดวาการประเมิน
เปนเร่ืองของคุณคาท่ี
มนุษยสามารถเขาถึงได
ถามนุษยมีความรู 
หรือมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ 

ระบบการประเมินแบบเปน
ทางการ, ระบบการประเมิน
แบบไมเปนทางการ,ระบบ
การประเมินแบบ
คณะกรรมการเฉพาะกิจ
ระบบการประเมินแบบ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจ 

งายตอการนําไป
ปฏิบัต ิ
 

การประเมินมี
ความ 
เปนอัตนัยสูง 

การประเมิน 
แบบสืบสวน 
สอบสวน 
 

เปนการประเมินท่ีมี
แนวคิดท่ีจะกอใหเกิด
ดุลยภาพของทัศนะเชิง
นิเสธและเชิงนิมานของผู
ประเมินท่ีมผีลตอการ
ประเมินเพ่ือใหเกิดความ
ยุติธรรมในการประเมิน
และผลการประเมิน 

รูปแบบการปรับวิธีการเชิง
กฎหมาย, รูปแบบการปรับ
วิธีกึ่งกฎหมาย, รูปแบบการ
ใชการอภิปรายท่ีไมใชการ
สืบพยาน 

สารสนเทศท่ี
หลากหลาย
กวางขวางเปด
โอกาสใหหลายฝาย
ไดมีสวนรวมในการ
ประเมิน 

ไมสอดคลองกับ
ปรัชญาการ
ประเมินท่ีมีการ
พิจารณาขอมูล
จากผูสนับสนุน
และคัดคานทํา
ใหมองไดวาเปน
การจับผิด 
 

 
 รูปแบบและวิธีการประเมิน 
 การประเมินท่ีเนนการตัดสินใจโดยใชวิธีเชิงระบบ (SD Models)    
 ประกอบดวย 
 1. การประเมินระบบ (System Analysis) (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2547: 113; 1965; อางอิง
จาก กระทรวงกลาโหมของสหรัฐ. 1965) ไดนําเทคนิค Planning, Programming, and Budgeting 
(PPBS) ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตรมาใชในหนวยงานของรัฐบาล เพื่อการสรางผลผลิต
สูงสุด โดยมีความเชื่อวา ปจจัยนําเขา (input), กระบวนการ (process)และผลผลิต (output) มี
ความสัมพันธกันในลักษณะฟงกชันการผลิตที่สม่ําเสมอและมั่นคง และสามารถวัดผลไดในเชิงปริมาณ 
การประเมินตามแนวคิดนี้นิยมใชการทดลอง มีการออกแบบกลุมทดลอง และกลุมควบคุม เพื่อหา
ขอสรุปเชิงสาเหตุ ระหวางปจจัยเบ้ืองตนและผลผลิต พรอมทั้งสรุปผลที่ไดวาบรรลุเปาหมายหรือไม? 
ตลอดจนนิยมเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับโครงการอ่ืนๆในแงผลผลิตตามที่คาดหมายโดยใชเกณฑการ
สิ้นเปลืองทรัพยากรนอยที่สุด 
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 2.Cost-related Analysis (ศิริชัย  กาญจนวาสี. 2547: 113; อางอิงจาก Levin. 1983) ได
วิเคราะหคาใชจายในทางเศรษฐศาสตร มาใชในการประเมินโดยเสนอแนวคิดและเทคนิคในการ
วิเคราะหที่สําคัญ ไดแก Cost-effectiveness Analysis เปนการเปรียบเทียบคาใชจายกับประสิทธิผลที่
ไดรับ Cost-benefit Analysis เปนการเปรียบเทียบคาใชจายกับผลประโยชนตอบแทนในรูปของตัวเงิน 
Cost-utility Analysis เปนการเปรียบเทียบคาใชจายกับผลประโยชนของการใชสอย และ Cost-
feasibility Analysis เปนการคาดคะเนคาใชจายของทางเลือกตางๆ เพื่อใหแนใจวาทางเลือกหรือ
โครงการนั้นมีคาใชจายอยูในวงเงินที่มีอยูและเปนไปได 
 3.  Program Evaluation and Review Techniques (PERT)   PERT (ศิริชัย กาญจนวาสี.
2547:114; อางอิงจาก Cook. 1966) เปนเทคนิคการทบทวนและประเมินการจัดกิจกรรมขององคกร 
เพื่อใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย และเสร็จทันเวลาที่กําหนดโดยอาศัยการสรางแผนผัง
การดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนและประมาณเวลาที่ใชในแตละกิจกรรม เพื่อหาเสนทางการดําเนิน
กิจกรรมที่วิกฤติจะไดระดมทรัพยากรตามความเหมาะสมโดยใหความสําคัญตอเสนทางวิกฤติ เพื่อให
งานบรรลุเปาหมายและเสร็จทันกําหนดเวลา 
 4. Rossi, Freeman and Wright’s Approach (RFWA) (ศิริชัย กาญจนวาสี.2547:114; 
อางอิงจาก Freeman; & Wright. 1979) ไดเสนอรูปแบบการประเมินอยางเปนระบบที่พยายามเนนการ
ประเมินที่มีการวางแผน กําหนดวิธีการที่เปนมาตรฐานและชัดเจน เพื่อใหผลการประเมินมีความ
เที่ยงตรงและเปนปรนัย RFW เสนอวา วัตถุประสงคของการประเมินควรเนนที่การดําเนินงานวา เขาถึง
ประชากรเปาหมายเพียงไร?เปนไปตามแผนหรือไม?มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงไร?โดยการ
ประเมินนั้นจะตองใหสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการวางแผนการติดตามควบคุมผลการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น และเปนประโยชนสําหรับการศึกษาเศรษฐศาสตรการดําเนินงาน 
 5.  Experimental Approach (ศิริชัย  กาญจนวาสี.  2547:114; อางอิงจาก Cronbach. 
1963, 1980, 1982) นักวัดผลทางจิตวิทยาไดเสนอหลักการวัดและการทดลองมาใชเปนแนวทางหนึ่ง
ของการประเมิน การประเมินควรออกแบบอยางรัดกุมควรใชแบบแผนการทดลองหรือก่ึงทดลอง มีการ
เก็บรวบรวมขอมูลอยางไดมาตรฐาน การตัดสินผลควรอยู บนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษ มากกวาที่
จะใชมาตรฐานสวนตัว แลวพยายามสรุปผลในรูปของความสัมพันธเชิงสาเหตุ เพื่อจะไดนําผลไปใช
อางอิงไดกับโครงการอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ผลการประเมินควรมีบทบาทในการกระตุนการ
อภิปรายทางการเมืองและสรางอิทธิพลทางความคิดในการตัดสินใจของผูบริหาร 
 6. Goal-based (Behavioral objectives) Approach (ศิริชัย  กาญจนวาสี.  2547: 115; 
อางอิงจาก Tyler. 1950) ไดเสนอรูปแบบการประเมินที่ยึดวัตถุประสงคของสิ่งที่ประเมินเปนหลักในการ
ประเมินความสําเร็จ วัตถุประสงคของสิ่งที่ประเมินเปนหลักในการประเมินความสําเร็จ วัตถุประสงค
ของสิ่งที่ประเมินจึงเปนทั้งเปาหมายของการประเมินและผลลัพธที่คาดหวังซึ่งสามารถนํามาเปนเกณฑ
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มาตรฐานสําหรับการตัดสินผลสําเร็จของการดําเนินงาน ในการกําหนดวัตถุประสงคของสิ่งที่ประเมิน 
จึงตองมีความชัดเจนในรูปของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อที่นักประเมินจะวิเคราะหความสอดคลอง
ระหวางวัตถุประสงคกับผลลัพธที่เกิดขึ้นอันเปนการตัดสินผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม 
 7.  Discrepancy Approach (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2547: 115; อางอิงจาก Provus. 1971) 
ไดเสนอรูปแบบการประเมินที่เนนการตรวจสอบความไมสอดคลองระหวางสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่เกิดขึ้น
จริง เพื่อเปนการชี้จุดเดน/จุดดอยของการดําเนินงาน โดยการบรรยายเอกสารที่เก่ียวของสังเกตการณ
ในสนาม ประเมินการบรรลุเปาหมายระหวางทาง ประเมินการบรรลุเปาหมายปลายทาง และ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางโครงการ/กิจกรรม นักประเมินจะตองต้ังเกณฑมาตรฐานความ
สอดคลองของแตละขั้นตอนของการประเมิน ถาความสอดคลองเกิดขึ้นไมถึงระดับที่ยอมรับได จะตองมี
การปรับเปลี่ยนการดําเนินงานหรือเปลี่ยนเกณฑ หรือยุติโครงการ/กิจกรรม 
 8. Context-Input-Process-Output Approach (CIPP) (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2547: 115-
116;  อางอิงจาก Stufflebeam; & et al. 1971) ไดเสนอ CIPP Model สําหรับการประเมินบริบท ปจจัย
เบ้ืองตน กระบวนการ และผลผลิต เพื่อชวยผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการเลือกเปาหมาย/
จุดมุงหมายของโครงการ/การดําเนินงาน (planning decisions) การกําหนดยุทธวิธี แผนงาน และการ
ดําเนินงานใหมีความเหมาะสม (structuring decisions) การปรับเปลี่ยนยุทธวิธี/แผนงาน/การ
ดําเนินงานใหมีความเหมาะสม (implementing decisions) และการตัดสินใจเก่ียวกับการปรับเปลี่ยน/
คง-ขยาย/ยุบ-เลิกโครงการ (recycling decisions) Stufflebeam และคณะไดเสนอแนะวา นักประเมิน
จะตองออกแบบการประเมินใหสอดคลองกับสภาพการตัดสินใจของผูบริหารโดยการระบุประเภทให
สอดคลองกับสภาพการตัดสินใจของผูบริหารโดยการระบุประเภทระดับ และคาดคะเนสถานการณของ
การตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นกําหนดเกณฑที่ใชในการตัดสินใจในแตละสถานการณและวางแนวทางการ
ประเมินจากนั้นจึงเก็บรวบรวมขอมูลที่ตองการ วิเคราะหขอมูลและรายงานผล 
 9.  Center for the study of Evaluation Approach (CSE) (ศิริชัย  กาญจนวาสี. 2547: 116; 
อางอิงจาก Alkin. 1969, 1979) ไดเสนอรูปแบบการประเมินที่เรียกวา CSEApproach โดยที่   Alkin  
มองวา  การประเมินเปนกระบวนการของการทําใหเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจ จุดมุงหมายของการ
ประเมินจึงเปนการเสนอสารสนเทศที่เปน ประโยชนตอผูบริหาร โดยการประเมินควรประกอบดวย
กิจกรรมสําคัญ คือการประเมินความตองการของระบบ (system Assessment) ประเมินการวางแผน
โครงการ (Program planning) ประเมินการดําเนินงานตามแผน (Implementation Evaluation) 
ประเมินความกาวหนา (Progress Evaluation) และประเมินผลลัพธ (Outcome Evaluation) นัก
ประเมินจะตองรวบรวมขอมูลที่เชื่อถือไดเก่ียวกับโครงการและใหตรงกับความตองการของผูบริหารโดย
จะตองทราบวาใครมีอํานาจในการตัดสินใจผูบริหารตองการขอมูลอะไร และนักประเมินควรเปนคน
กลางไมมีสวนรวมกับโครงการ 
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 การประเมินท่ีเนนการตัดสินใจโดยใชวิธีเชิงธรรมชาติ (ND Models)  
 ประกอบดวย 
 1. Utilization-Focused Approach (UFA) (ศิริชัย  กาญจนวาสี. 2547: 117;อางอิงจาก 
Patton. 1978, 1986) ไดเสนอรูปแบบการประเมินที่เนนการนําผลไปใชประโยชน Patton ใหแนวทางวา
บุคลิกภาพของนักประเมินเปนกุญแจสูการใชผลประโยชนจากการประเมิน  นักประเมินจะตองสราง
ความสัมพันธกับผูตองการใชขอมูลโดยตรง พัฒนาความสัมพันธสวนตัว  เพื่อลวงรูความตองการของ
ขอมูล การตัดสินใจที่ตองการทํา และปอนขอมูลที่เขาตองการ          การดําเนินงานสามารถกระทําได
โดยระบุผูเก่ียวของโดยตรงที่ตองการใชผลการประเมิน กําหนดประเด็นของการประเมินใหชัดเจน เลือก
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และใชเกณฑ   การตัดสินอันเปนที่ยอมรับของผูใชผลการ
ประเมิน เสนอผลการประเมิน โดยใหผูใชผลการประเมินเปนผูสรุปและตัดสินคุณคาของสิ่งที่มุงประเมิน 
จากนั้นจึงทําการเผยแพรผลการประเมิน 
 2. Stakeholder - Based  Approach The National Institute of Education (NIE)          
ของสหรัฐอเมริกา ไดสนับสนุนเงินในการพัฒนา  Stakeholder-based  Approach  Model (ศิริชัย  
กาญจนวาสี.  2547: 117; อางอิงจาก Bryk. 1983) เปน รูปแบบการประเมินที่ใหความสําคัญและเนน
การตอบสนองความตองการทราบผลการประเมินของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย กลุมผูสนใจและเก่ียวของ
กับสิ่งที่ประเมิน (multiple stakeholder groups) กลุมผูสนใจแลผูที่เก่ียวของกับสิ่งที่ประเมินถูกนํามา
ใหมีสวนรวมในการกําหนด จุดมุงหมาย ของการประเมิน เกณฑการประเมิน เครื่องมือ การแปลผล การ
ใหขอมูล ยอนกลับเก่ียวกับรางรายงาน ซึ่งตอมา (Mark; & Shotland. 1985) ไดเสนอแนวคิดในการ
เลือกกลุมผูสนใจและเก่ียวของกับสิ่งที่ประเมิน โดยพิจารณาจากเปาหมายของการมีสวนรวม ถาเพื่อ
เปนการสงเสริมการใชผลการประเมิน (utilization) ควรเลือกกลุมที่มีอํานาจในการตัดสินใจดาน
นโยบายและควรใหมีสวนรวมอยางจริงจัง กลุมดังกลาว เชน ผูบริหาร ผูจัดดําเนินการ ที่มีอิทธิพลตอ
การกําหนดนโยบาย แตถาเพื่อเปนตัวแทนของกระบวนการตัดสินใจ (decision making process) ควร
เลือกกลุมที่มีอํานาจในการตัดสินใจและไมจําเปนตองใหมีสวนรวมอยางใกลชิด แตถาเพื่อเปนการสราง
พลังการตัดสินใจ (empowerment) ที่สอดคลองกับกระบวนการประชาธิปไตย ควรเลือกกลุมที่มีอํานาจ
นอยในการตัดสินใจ แตมีบทบาทของการตอรองสูง เชน ผูใชบริการ กลุมผลประโยชน กลุมพลังตางๆ 
เปนตน 
 3. Responsive (Countenance) Model (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2547: 118; อางอิงจาก 
Stake. 1967, 1975 , 1978) ไดเสนอรูปแบบการประเมินที่สนองความตองการสารสนเทศของผูสนใจ
ใชผลการประเมิน โดยพยายามสะทอนคุณคาของการดําเนินงานตามทัศนะของผูเก่ียวของหลายฝาย
อยางกวางขวาง Stake เสนอใหใชวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (case study) รวบรวมขอมูลโดยเนนการ
สังเกตและสัมภาษณตามสภาพธรรมชาติ โดยใชนักสังเกตหลายๆ คนทําการสังเกตกลุมผูเก่ียวของ
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หลายๆกลุม เนนขอมูลที่เก่ียวกับการรับรูกระบวนการและผลกระทบในดานการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่
เกิดขึ้น โดยพิจารณาองคประกอบของการประเมิน 3 สวนคือ Antecedent, Transaction; & Outcomes 
วิธีการประเมินเนนการบรรยายความสัมพันธขององคประกอบตามที่คาดหวังและเกิดขึ้นจริง และตัดสิน
คุณคาสุดทายใหเปนหนาที่ของผูใชผลการประเมินจะกําหนดเกณฑและทําการชั่งน้ําหนักคุณคาของ
ฝายตางๆ เอาเอง 
 4. Creative Approach (ศิริชัย  กาญจนวาสี. 2547: 118; อางอิงจาก Patton.1981) ไดเนน
วา ไมมีวิธีดีที่สุดวิธีเดียวในการประเมินเนื่องจากทุกสถานการณของการประเมินมีความสลับซับซอน 
และมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไมวาจะเปนคุณลักษณะ เงื่อนไข ทรัพยากร ขอจํากัด กลุมบุคคลที่
เก่ียวของ คานิยม และการเมือง ดังนั้นจึงตองใชวิธีการแตกตางกัน การประเมินที่ดีควรสอดคลองกับ
สถานการณ (situation ally responsive) เนนผลที่นําไปใชผลประโยชนได (utilization-focused) และ
วิธีการยืดหยุน (methodologically flexible) Patton ไดเสนอวา  creative evaluation เปนการประเมิน
ที่ใชกระบวนการแกปญหาในการปรับเปลี่ยนสถานการณและการประเมินใหเหมาะสมกัน โดยอาศัย
ความสามารถสวนตัวของนักประเมินในการสังเกตเจรจาตอรอง ปฏิสัมพันธกับองคประกอบสภาวะ
แวดลอม เพื่อออกแบบการประเมินและวิธีการ/เทคนิคใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
ดังนั้นนักประเมินจึงตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและกลาหาญ มีความกระตือรือรน ตอบสนองไดไว 
ปรับตัวไดดี และสามารถใหความรูผูที่เก่ียวของใหมีความเขาใจในกระบวนการประเมิน และการใชผล
การประเมินโดยมีสไตลที่เปนเอกลักษณของตนเอง 
 5. Transactional Approach (ศิริชัย  กาญจนวาสี. 2547: 119; อางอิงจาก Rippey. 1973) 
ไดเสนอแนวคิดในการประเมินที่เรียกวา Transactional Approach เพื่อใชแกไขความแตกแยกหรือ
ขัดแยงอันเนื่องมาจากการดําเนินโครงการและประสานรอยราวดวยหลักการบริหารความขัดแยง 
รูปแบบการประเมินนี้เริ่มดวยการประชุมเพื่อรับทราบปญหาของกลุมผลประโยชนที่เก่ียวของทั้งหมด 
สรางเครื่องมือติดตามขอมูลการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเก่ียวกับการรับรูปญหา ความคาดหวัง
ของกลุมตางๆ ปรับเปลี่ยนโครงการใหเหมาะสมโดยสรางความรับผิดชอบรวมกัน ติดตามควบคุม
โครงการ ตรวจสอบ และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหม 
 6. Illuminative Approach (ศิริชัย  กาญจนวาสี. 2547:119; อางอิงจาก Parlett; & 
Hamilton. 1976) นักทฤษฎีการประเมินชาวอังกฤษ ไดเสนอรูปแบบการประเมินที่เรียกวา Illuminative 
Evaluation  ซึ่งเนนการใชเทคนิคการสังเกตแบบปลายเปด (open-ended observation) เก่ียวกับ
คุณลักษณะสําคัญของโครงการ  ขอตกลงเบ้ืองตน สถานการณแวดลอมปฏิสัมพันธระหวาง
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอโครงการ เพื่อบรรยาย แปลความหมาย และจัดทําเอกสารรายงานเก่ียวกับ
ผลดี/ผลเสียของสถานการณแวดลอม นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และผลลัพธที่สําคัญตลอดจนการ
แสวงหาหลักการทั่วไป 
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 7. Democratic Approach (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2547: 120; อางอิงจากMcDonald. 1975) 
ไดเสนอแนวทางการประเมินแบบประชาธิปไตย ที่ใหความสําคัญตอผูมีผลประโยชน จากการ
ดําเนินงานทุกฝายใหมีสวนรวมในกระบวนการประเมิน นักประเมินทําหนาที่เจรจา / ประสานงาน ระ
หวาแหลงทุน ผูบริหาร ผูรวมโครงการ และผูที่ไดรับผลจากโครงการ/ประชาชนทั่วไป ตลอดจนทําหนาที่
ศึกษาขอมูลของโครงการ เสนอและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกลุมผลประโยชนตางๆ การตัดสินคุณคา
และขอเสนอแนะขึ้นอยูกับการวินิจฉัยของผูที่เก่ียวของแตละฝาย 
  
 การประเมินท่ีเนนการตัดสินคุณคาโดยใชวิธีการเชิงระบบ (SV Models) 
 ประกอบไปดวย 
 1. Consumer-Oriented Approach (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2547: 120; อางอิงจาก Scriven. 
1967) ไดเสนอรูปแบบที่เนนความสําคัญของผูบริโภค  Scriven   มีแนวคิดวา การประเมินเปนการ
ตัดสินคุณคาเชิงสัมพันธของสิ่งตางๆ การประเมินมีจุดมุงหมายใหเกิดประโยชนตอผูบริโภคในการ
ตัดสินใจเลือกการบริโภคที่คุมคา หรือสนองตอบตอความตองการของผูบริโภค ผลิตผลที่ไดจาก
กระบวนการซึ่งอาจอยูในรูปการบริการหรือผลิตภัณฑก็ตาม ควรตัดสินคุณคาตามมาตรฐานของ
ผูบริโภคเปนสําคัญ ผูบริโภคอาจเปน ผูซื้อสินคา ผูใชบริการ ผูเขาโครงการฝกอบรม ผูเลือกสถานศึกษา 
นักเรียน ครู ผูปกครอง ผูเสียภาษี เปนตน การประเมินในลักษณะนี้ นักประเมินควรเปนผูประเมิน
ภายนอก ที่มีความเปนอิสระ คําถามการประเมินที่สําคัญคือ อะไรเปนทางเลือกที่ดีที่สุด ? หรือคุมคา
ที่สุด ? ภายใตความแตกตางของบริบทดานราคา ความตองการ คุมคาทางสังคม ผลกระทบทางบวก/
ลบ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา ขั้นตอนการประเมินที่สําคัญควรประกอบดวยรายการกิจกรรมชองการวัด การ
ตีคา การจัดลําดับความสําคัญ การชั่งน้ําหนักผลตอบแทนและสังเคราะหเพื่อสรุปผล 
 2. Judicial (Adversarial) Approach (ศิริชัย  กาญจนวาสี. 2547: 121; อางอิงจาก 
Owens. 1973)  และวูลฟ (Wolf. 1975, 1979)  ไดเสนอวิธีการพิพากษาคดีมาใชเปนวิธีการบรรลุขอยุติ
เก่ียวกับการตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมิน ดวยการนําสืบพยาน/หลักฐานของทีมนักประเมิน 2 ฝาย ที่มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับผลของโครงการแตกตางกัน  เพื่อเปดโอกาสใหนักประเมินแตละฝายแสดง
หลักฐานที่นาเชื่อถือที่สุดของฝายตน โดยมีการซักถามพยานของตนและฝายตรงกันขาม ผูพิพากษา
และคณะลูกขุนฟงการเสนอขอเท็จจริงและการสืบสวนพยานจากทีมนักประเมินแตละฝาย เพื่อตัดสิน
คุณคาของสิ่งที่ประเมินพรอมทั้งจัดทําขอเสนอแนะโดยมีขั้นตอนในการประเมินคือ กําหนดประเด็น
ปญหาเพื่อใชเปนกรอบของการสืบสวนคัดเลือกประเด็นและเรียงลําดับความสําคัญ เปดโอกาสใหทีม
นักประเมินแตละฝายเสนอขอมูล หลักฐานของผลการประเมิน นําสืบพยานและเสนอขอโตแยง คณะ
ลูกขุนสรุปผลตัดสินคุณคาและจัดทําขอเสนอแนะ แนวทางนี้อยูบนพื้นฐานความเชื่อวาการสืบสวน
สอบสวนกับมนุษยถือวาเปนหลักฐานที่สําคัญที่สุด เพระนอกจากจะไดขอเท็จจริงแลว ยังสามารถ
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ควบคุมอารมณ ความรูสึกนึกคิด คานิยม สีหนาทาทางซึ่งเปนสวนประกอบที่นําไปสูการตัดสินคุณคาที่
เหมาะสม 
 3. Accreditation (Professional Review) Approach  ตอนตนศตวรรษที่ 20 ไดเกิดการ
ต่ืนตัวในการวบรวมกลุมของนักวิชาชีพเปนสมาคมวิชาชีพตางๆ เพื่อคุมครองพิทักษสิทธการประกอบ
วิชาชีพของสมาชิกในขณะเดียวกันสมาคมวิชาชีพดังกลาวยังทําหนาที่กําหนดจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ การพิจารณาผลงานทางวิชาการ โดยใชรูปแบบการประเมินที่เรียกวา Professional Review 
รูปแบบการประเมินดังกลาวประกอบดวยกลุมผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพนั้นๆทําการประชุม กําหนด
กฎเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติ และใชเปนแนวทางในการตัดสินคุณภาพของผลการปฏิบัติงาน ผลงาน
ทางวิชาการ การับรองวิทยฐานะ (Accreditation) การใหวุฒิบัตร 
 4. Goal-free Approach  (ศิริชัย  กาญจนวาสี. 2547: 122; อางอิงจาก Scriven. 1973) ได
เสนอรูปแบบการประเมินที่เรียกวา Goal-free Evaluation ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งที่พยายามลดความ
ลําเอียงของการประเมินที่เนนการประเมินที่เกิดขึ้นจริง (actual effects) หรือผลทั้งหมดของโครงการทั้ง
ในแงผลที่คาดหมาย และผลที่ไมไดคาดหมาย เชนผลขางเคียง ซึ่งอาจเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ 
เปนตน  Scriven เสนอใหมีการประเมินความตองการจําเปน (Needs Assessment) เพื่อใชเปนเกณฑ
หนึ่งในการตัดสินคุณคาของโครงการ การประเมินโครงการแบบไมอิงวัตถุประสงคของโครงการมี
จุดมุงหมายเพื่อทราบผลทั้งหมดของโครงการ เปรียบเทียบการดําเนินโครงการกับโครงการอ่ืนๆเพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพของการดําเนินงานวิเคราะหคาใชจายเพื่อศึกษาอัตราสวนคาใชจายกับประสิทธิผล 
จากนั้นจึงสรุปผลการประเมินบุคลากร การดําเนินงาน และคุณคาสรุปของโครงการ 
 5. Training Approach (ศิริชัย  กาญจนวาสี. 2547: 122; อางอิงจาก Kirkpatrick. 1978) 
ไดเสนอรูปแบบการประเมินผลการฝกอบรม (Training) เพื่อใหทราบถึงประสิทธิผลของโครงการ
ฝกอบรมวาใหผลอะไรบางแกผูเขารับการฝกอบรม และหนวยงานของผูเขารับการฝกอบรม อันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนา/ปรับปรุงโครงการฝกอบรมหรือตัดสินยุติหรือดําเนินการตอไป  Kirkpatrick ได
เสนอวาควรทําการประเมินผลการฝกอบรมเปน 4 ลําดับขั้น ไดแก 1) การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) 
อันเปนความรูสึก ตอบสนองตอโครงการของผูเขารับการอบรม เชน หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร 
เอกสาร สถานที่โสตทัศนูปกรณ ระยะเวลา    2) การประเมินการเรียนรู (Learning) อันเปนผลการ
เรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูเขารับการอบรม เชน การเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ ทักษะ กอน-หลังการ
ฝกอบรม  3) การประเมินพฤติกรรม (Behavior) อันเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการ
อบรมเมื่อกลับไปปฏิบัติงาน เชนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กอน-หลังการฝกอบรม และหลังจากการ
ไปปฏิบัติงาน  4) การประเมินผลตอองคกร (Results) เปนการประเมินผลลัพธหรือผลกระทบที่เกิดตอ
องคการ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม เชน การลดลงของปจจัย
เสี่ยง การเพิ่มขึ้นของผลผลิต ประสิทธิภาพ  
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 6. Theory-Based Approach (Chen. 1999); (Bickman. 1990); และ (Rogers. 2000)ได
เสนอโมเดลการประเมินแบบอิงการขับเคลื่อนทางทฤษฎี โดยใชทฤษฎีโครงการเปนเครื่องนําทาง
สําหรับตัดสินวา โครงการนั้นประสบผลสําเร็จหรือไม?  และปจจัยใดเปนสาเหตุของโครงการที่เกิดขึ้น  
เพื่อจัดทําขอเสนอแนะสําหรับพัฒนาโครงการลักษณะนั้นตอไป  การประเมินตามแนวคิดนี้  เริ่มจาก
การใชตรรกศาสตรของโครงการ  ดวยการพัฒนาทฤษฎีที่เหมาะสมกับสถานการณ  มีความเที่ยงตรง
ภายใตบริบทของโครงการ  แนวคิดทางทฤษฎีจะชวยเชื่อมโยงระหวางปจจัย  กิจกรรมการดําเนินงาน  
และผลลัพธอันเปนผลสําเร็จของโครงการ  มีการระบุตัวแปรตน  และตัวแปรตาม  พรอมทั้งการ
เชื่อมโยงเชิงสาเหตุ  ผลการประเมินทําใหทราบวาปจจัยตางๆ รวมทั้งกิจกรรมการดําเนินงาน  นําไปสู
ผลลัทธตามคําทํานายของทฤษฎีหรือไม?  ผลลัทธที่เกิดขึ้นประสบผลสําเร็จเพียงใด? และปจจัยใดเปน
สวนสําคัญตอการเกิดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จนั้น  ความเหมาะสมของการใชรูปแบบการประเมินนี้  อยูที่
ความสามารถในการสรางทฤษฎีโครงการที่ถูกตองและเชื่อถือได  ถาทฤษฎีมีความสอดคลองกับ
โครงการและบริบทของโครงการ  ทฤษฎีนั้นจะชวยนําทาง  ทําใหสามารถตรวจสอบผลของโครงการได
อยางนาเชื่อถือ 
 7. Value-Added Approach  (Sanders; & Horn. 1994);และ (Webster.1995) ไดเสนอ
โมเดลการประเมินแบบเนนผลลัพธที่เปนมูลคาเพิ่ม  ซึ่งเปนการติดตามกํากับผลลัพธอยางเปนระบบ 
(Outcome monitoring) สําหรับประเมินความงอกงามพัฒนาการ  หรือคะแนนเพิ่ม  โดยใช
แบบสอบถามมาตรฐานเปนเครื่องมือติดตามประความกาวหนา/แนวโนมของผลสัมฤทธิ์/พัฒนาการ
ของระบบศึกษา  สถานศึกษาหรือผูเรียนในระดับชั้นตางๆ อยางตอเนื่องวามีพัฒนาเพิ่มขึ้นเพียงไร  
สําหรับเปรียบเทียบระหวางสถานศึกษา  ขนาดประเภท  สังกัด  เพื่อจัดกลุมคุณภาพและจัดทํารายงาน
ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวม  นักประเมินอาจใชตัวบงชี้เชิงระบบเปน
กรอบของการติดตามความกาวหนาหรือพัฒนาการ  คําถามเชิงประเมินที่สําคัญของรูปแบบการ
ประเมินนี้ เชน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์เปนอยางไร?  สวนใดของระบบที่มีผลลัพธที่ดีที่สุด? สวนใดแยที่สุด? 
สวนใดบางที่ควรมีการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง หรือแกไข  ระบบโดยรวมประสพผลสําเร็จหรือไมสําเร็จ
เพียงใด? เปนตน 
  
 การประเมินท่ีเนนการตัดสินคุณคาโดยวิธีเชิงธรรมชาติ (NV Models) 
 ประกอบไปดวย 
 1.  Effective Approach (Guba; & Lincoln. 1981) ไดเสนอแนวทาง การประเมินที่
พยายามเพิ่มโอกาสของการนําผลการเมินไปใชประโยชน เรียกวา Effective  Evaluation ซึ่งเปนวิธีที่
ผสมผสานระหวางแนวคิดการประเมินแบบตอบสนองความตองการผูใชสารสนเทศ (responsive  
evaluation)กับวิธีประเมินแบบธรรมชาติ (naturalistic  methodologies) ซึ่งเนนวิธีการที่ยืดหยุนตาม
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สถานการณ  โดยเริ่มตนจากการระบุผูอยูในขายที่จะใชสารสนเทศจากการประเมิน  ระบุองคประกอบที่
ตองการประเมินคุณคาภายในและ/หรือคุณคาภายนอก  ประเมินแบบformativeและ/หรือsummative 
จากนั้นจึงเก็บรวบรวมขอมูลใหครอบคลุมประเด็นปญหา  คุณคาที่ตองการประเมินและเกณฑ
มาตรฐาน  เพื่อทําการวิเคราะหขอมูล  แปลผล  ตัดสินคุณคาภายใน/ภายนอก  ตลอดจนจัดทํารายงาย
ผลและขอเสนอแนะ 
 2. Criticism Approach  (Eisner. 1975, 1979) ไดประยุกตมโนทัศนของศิลปวิจารณ (Art 
Criticism) มาใชเปนรูปแบบของการประเมิน โดยในแนวคิดวาการวิพากษวิจารณเปนการใช
วิจารณญาณในการบรรยายคุณภาพของสิ่งที่ศึกษา (Descriptive  aspect) ตีความหมายคุณภาพของ
สิ่งที่ศึกษา (interpretive aspect) ออกมาใชเชิงประจักษตามความรับรูของผูเชี่ยวชาญ  การตัดสิน
คุณคาของสิ่งนั้น (evaluative aspect) Eisner เสนอวาการประเมินตามแนวทางของศิลปวิจารณ  
ประกอบดวยศิลปะของการรับรูอันประณีต  ซึ่งเกิดจากการฝกฝนและประสบการณ กับศิลปะของการ
เปดเผยคุณภาพของการถายทอดความรูสึกที่กลั่นกรองผานเกณฑมาตรฐานเพื่อสะทอนคุณคาของสิ่ง
นั้นออกมาวิธีการประเมินแนวนี้จึงขึ้นอยูกับความเชี่ยวชาญประสบการณ  และการฝกหัดที่เหมาะสม
ของนักประเมินเพื่อใหมีการรับรูที่ไวและสามารถสะทอนคุณคาของสิ่งนั้นออกมาได 
 3. Authentic Approach (Cradler. 1991); (Koretz; & Barron. 1996, 1998) ไดเสนอ
รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริงไดเริ่มการพัฒนามา
ต้ังแต ค.ศ. 1900 เพื่อแกไขขอจํากัดของการทดสอบดวย  ขอสอบเขียนตอบแบบหลายตัวเลือก  ใหเกิด
ความสมดุล  ยืดหยุนที่จะใชกับการประเมินภาคปฏิบัติ (Performance assessment) ที่ใกลเคียงกับ
สภาพที่เปนจริงทางสังคม  เชน การประเมินตามสภาพปญหาจริงเก่ียวกับความคิด  การทํางานรวมกัน 
ชิ้นงาน งานเขียน แฟมสะสมงาน (portfolio)ทักษะชีวิต  เปนตน โดยการพิจารณาตัดสินตามมิติ
คุณภาพ (rubrics)ซึ่งเปนระดับมาตรฐานที่ยอมรับ  สําหรับใชเปรียบเทียบภายในกลุมและระหวางกลุม 
ขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงประกอบดวย  กําหนดทักษะหรือคุณลักษณะที่
ตองการประเมิน  ทําการประเมินผลการปฏิบัติ  ตรวจสอบความถูกตองและรายงานผล 
 4. Constructivist Approach (Lincoln; & Guba. 1985, 1989) ไดเสนอโมเดลการประเมิน
แบบสรางความรวมมือกับทุกฝาย  ซึ่งเปนการประเมินที่อยูบนพื้นฐานของการใหบริการที่ตอบสนองตอ
ความหวงใยของผูเ ก่ียวของทุกฝาย  พื้นฐานของการใหบริการที่ตอบสนองตอความหวงใยของ
ผูเก่ียวของทุกฝาย พื้นฐานความคิดมาจากความเชื่อวา  ความจริงไมใชสิ่งสากลที่ย่ังยืน  แตยึดถือวา
ความจริงเปนเพียงปฏิบัติการตาม อัตวิสัยของผูเก่ียวของผูประเมินจึงมีบทบาทในการควบคุมการ
ประเมินและทําการประเมินรวมกับผูเก่ียวของที่มีสวนไดเสียทุกฝาย  ซึ่งเปนเสมือนเครื่องมือมนุษยที่
สามารถทําใหเกิดฉันทามติรวมกันได  ผูเก่ียวของมีบทบาทสําคัญในการกําหนดประเด็นการประเมิน  
และตัวแปรของการประเมิน  ตลอดจนใหความเห็นชอบตอวิธีการประเมิน  และตัวแปรของการประเมิน  
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ตลอดจนใหความเห็นชอบตอวิธีการประเมิน สวนผูประเมินมีหนาที่ใหความรู สรางจิตสํานึก แปลงโลก
ของตัวเองใหเกิดพลังของความรวมมือที่จะพัฒนาสังคม  กลุมและตนเองรวมทั้งรักษาดุลยภาพระหวาง
วิธีการเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพตลอดขั้นตอนของการประเมิน รูปแบบของการประเมินนี้สามารถ
นําไปประยุกตได เมื่อผูประเมินและผูเก่ียวของทุกฝายเห็นดวยกับแนวทางนี้ และตกลงใจที่จะรวมมือ
กันจนเกิดฉันทามติของการประเมิน  โดยผูประเมินจะตองมีคุณธรรม มีบารมีและเปนที่ยอมรับของทุก
ฝายที่เก่ียวของ 
 5. Empowerment Approach (Fetterman. 1994) ไดเสนอโมเดล การประเมินแบบสราง
พลังการประเมิน ซึ่งอยูบนพื้นฐานตามแนวคิดของการประเมินแบบสรางความรวมมือจากทุกฝาย การ
ประเมินตามรูปแบบสรางพลังนี้มุงตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย (stakeholders) ทั้งผูที่ไดรับ
ผลกระทบมากที่สุด จนถึงนอยที่สุด ใหมารวมกันดําเนินงานจนเกิดเปนพลังความรู ความเขาใจในการ
ประเมินและสามารถดําเนินการประเมินไดเองความแตกตางที่สําคัญระหวางการประเมินแบบสราง
พลังการประเมิน กับการประเมินแบบสรางความรวมมือจากทุกฝาย อยูตรงที่การประเมินแบบสราง
ความรวมมือจากทุกฝาย ผูประเมินมีบทบาทของการควบคุมการประเมินและดําเนินการประเมินจนเกิด
การยอมรับการประเมินและผลการประเมินรวมกัน แตการประเมินแบบสรางพลังการประเมิน ผู
ประเมินไมไดมบีทบาทเปนผูควบคุมการประเมิน ผูประเมินมีบทบาทเปนผูแนะนํา ชวยเหลือเชิงเทคนิค
และการสรางพลังการประเมินรวมกันของผูที่เก่ียวของ 
 
เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการประเมินโครงการ 
 ความหมายของการประเมินโครงการ 
 "การประเมิน" หรือ "การประเมินผล" มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Evaluation 
ซึ่งหมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ การวิจัย (Research) การวัดผล 
(Measurement) การตรวจสอบรายงานผล (Appraisal) การควบคุมดูแล (Monitoring) การประมาณ
การ (Assessment) และการพิจารณาตัดสิน (Judgment) เปนตน ซึ่งคําดังกลาวอาจสรุปเปน
ความหมายหรือคําจํากัดความรวมกันไดวา เปนการประมาณคาหรือการประเมินผลที่จะเกิดขึ้นจาก
การดําเนินงานโดยขอมูลที่ไดรวบรวมดวยวิธีการสอบถาม ทดสอบ สังเกต และวิธีการอ่ืน ๆ แลวทําการ
วิเคราะหเพื่อตัดสินวาการดําเนินงานนั้นมีคุณคาหรือบรรลุ วัตถุประสงคของการดําเนินงานนั้นมาก
นอยเพียงใด (ประชุม  รอดประเสริฐ.  2529: 73)  และการประเมิน (evaluation)  ยังหมายถึง 
การศึกษาคนควาอยางเปนระบบในการกําหนดคุณคา หรือคุณธรรมใหกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (เชิดศักด์ิ      
โฆวาสินธุ. 2541: 2-3; อางอิงจาก Sander; et al. 1994: 3) 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน. พ.ศ. 2525 (2525: 119) ไดใหคําจํากัดความของ
โครงการวา หมายถึง แผนหรือเคาโครงที่กําหนดไว โครงการเปนศัพทตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา 
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"Project" ซึ่งเปนสวนหนึ่งหรือระดับหนึ่งของแผนงาน (Plan) บางตํารา ถือวามีความหมายเชนเดียวกับ
คําวา "Program" ซึ่งหมายถึงแผนงานที่มีรายละเอียดในการปฏิบัติงานชัดเจน  
การประเมินผล (Evaluation) เปนสวนหนึ่งของการวางแผน และเปนสวนที่มีความสําคัญอยางมาก 
เพราะการประเมินผลจะเปนตัววัดและบอกใหผูวางแผนและผูปฏิบัติตามแผนรวมทั้งผูเก่ียวของกับแผน
ทั้งหลายไดรูวา แผนหรือโครงการที่กําหนดขึ้นและนําไปปฏิบัติ ซึ่งเสียทั้งเวลา กําลังแรงงาน และ
คาใชจายไปนั้น เมื่อทําเสร็จแลวไดผลเปนประการใดเปนไปตามที่คาดหมายและความมุงหวังมากนอย
อยางไร และสามารถนําผลการประเมินผลนี้มาพิจารณาตัดสินใจตอไปอีกวาควรจะดําเนินการตาม
โครงการนี้ตอไปหรือควรจะหยุดเพียงแคนี ้เปนตน (ศิริวิช  ดโนทัย; และคณะ. 2537: 17) 
 การประเมินโครงการ (program evaluation)หมายถึง การตรวจสอบอยางเปนระบบในการ
พิจารณาเหตุการณที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ตลอดจนผลที่ตามมาของเหตุการณในสภาวะปจจุบันของ
โครงการ  (เชิดศักด์ิ  โฆวาสินธุ. 2541: 3; อางอิงจาก Cronbach; et al. 1981: 14) 
 การประเมินโครงการ  หมายถึง กระบวนการในการวิเคราะห วิจารณ การรวบรวม และ
เสนอแนะเก่ียวกับขอมูลขอเท็จจริงตางๆอันจะเปนประโยชนสําหรับการกําหนดทางเลือกในการ
ตัดสินใจ (เชิดศักด์ิ  โฆวาสินธุ. 2541: 3; อางอิงจาก Stufflebeam; et al. 1971: 40)  
 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533: 112) ไดใหความหมายของการประเมินโครงการไววา เปนการ
ประมาณคาของกิจกรรมใด ๆ อยางมีระบบเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานทั้งในปจจุบันและอนาคต  
 สมพร แสงชัย (2520: 3) กลาวถึง การประเมินผลไววา การประเมินผล คือ  
 1.  การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่ต้ังไว 
 2.  การควบคุมและเรงรัดการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน 
 3.  การศึกษาในทางปฏิบัติเพื่อแกไขแผนใหสมบูรณย่ิงขึ้น 
 4. การศึกษาแผนที่ไดดําเนินการไปแลว เพื่อใหทราบวา การดําเนินงานไดตอบสนองความ
ตองการ หรือแกไขปญหาที่มีอยูอยางไร 
 5.  การศึกษาดูผลกระทบทางตรงและทางออมของการดําเนินงานโครงการซึ่งอาจจะเปน
ขอมูลชวยในการตัดสินใจของฝายบริหาร 
 สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2524: 1) ไดใหความหมายของการประเมินไววา เปนกระบวนการ 
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศสําหรับการตัดสินคุณคาของโครงการ ผลิตผล ขบวนการ จุดมุงหมาย
ของโครงการหรือโปรแกรมหรือทางเลือกตาง ๆ เพื่อนําไปปฏิบัติใหบรรลุจุดมุงหมาย จุดเนนของการ
ประเมินคือการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบเพื่อใหไดขอสนเทศ เพื่อตัดสินคุณคาสิ่งใด
สิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ 
 บุญลือ  ทองอยู (2525: 24) กลาวถึง การประเมินโครงการวา มีผูใหความหมายไวตางกัน 
เชน เปนการควบคุมดานการจัดการ (Management Control) เปนการตรวจสอบวาโครงการที่ได
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ดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนาแคไหน มีปญหาในทางปฏิบัติอยางไร บรรลุเปาหมายที่ต้ังไวหรือไม 
หรือมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมอยางไรบาง หรือหมายถึงกระบวนการรวบรวมและเสนอขอมูล
เพื่อตัดสินใจ โดยมีหลักเกณฑหรือหลักการเพื่อการปรับปรุงแกไขใหดําเนินการตอไปไดหรือแมแตยุติ
และไดขอสรุปเอาไวแลว  
 นิศา ชูโต (2527: 9) กลาวสรุปถึงความหมายของการประเมินโครงการวา หมายถึง กิจกรรม
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหความหมายและขอเท็จจริงเก่ียวกับโครงการ และหาผลที่แนใจวา
เกิดโครงการเพื่อเปนการเพิ่มพูนคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการใหดีย่ิงขึ้น 
 ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ. 2533: 120; อางอิงจาก Stufflebeam. 1985: 
151–206) ใหความหมายของการประเมินวาเปนกระบวนการวิเคราะห รวบรวมและการอํานวยขอมูลที่
เปนประโยชนตอการตัดสินใจเก่ียวกับทางเลือกตาง ๆ 
 อาลัย หงษทอง (อาลัย หงสทอง. 2535: 33; อางอิงจาก Bhola. 1979: 1-2) อธิบายวา โดย
ปกติมนุษยจะประเมินการกระทําและประสบการณในอดีต เพื่อรักษาการกระทําที่ดีไวหรือปรับปรุงการ
กระทําในอนาคตใหดีย่ิงขึ้น เพื่อใหความพอใจมากย่ิงขึ้น การประเมินในที่นี้หมายถึง การพิจารณาและ
ตัดสินใจเก่ียวกับคุณคา คุณภาพ ความสําคัญ ปริมาณ หรือสภาพของบางสิง่บางอยาง  
 การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวมขอสนเทศโดยมีการรวบรวมขอมูลและวิธี
การศึกษาอยางเปนระบบระเบียบเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับเปาหมายที่กําหนดไววาการ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคหรือไม โดยนําผลที่ไดมาพิจารณาวิเคราะหเปรียบเทียบกับแผนที่กําหนด
ไว ผลที่ไดจากการประเมินนี้จะสามารถชี้ใหเห็นถึงระดับความสําเร็จ ความผิดพลาด ปญหา อุปสรรค 
ผลกระทบตอโครงการในอันที่จะนําไปปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนงานโครงการใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป 
 
 ความจําเปนของการประเมินโครงการ 
 โครงการทางสังคมที่มีการลงทุนสูง และมีความสลับซับซอนมากขึ้นเทาใด ความตองการ
เทคโนโลยีในการบริหาร การวางแผนอยางเปนระบบ และการควบคุมคุณภาพเขาไปแทนที่การ
ดําเนินการที่ ยุงเหยิง และแกปญหาแบบวันตอวัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแกปญหา และ
สนองตอบความตองการทางสังคมที่หลากหลาย และสัมพันธกับความเปนมนุษยของผูคนในสังคมจึง
เปนเรื่องเรงดวนที่ตองดําเนินการมากขึ้นเทานั้น (เชิดศักด์ิ  โฆวาสินธุ.  2541:  5;  อางอิงจาก  Cronbach; 
et al. 1981: 35) 
 การบริการสังคมในลักษณะการบริหารโครงการ โดยการแบงยอยโครงการเปนงานหรือ
กิจกรรมเพื่อจัดเปนชุดงาน และหนวยงานที่รับผิดชอบนั้น งานยอยตางๆ ในโครงการจะมีการจัดลําดับ
กอนหลังในการทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายของโครงการ การประสานงานและควบคุมงานยอยตางๆ
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เหลานี้จะดําเนินการโดยกําหนดเวลาสําเร็จ การจัดลําดับกอนหลัง การจัดสรรงบประมาณ และ
บุคลากรตามเงื่อนไขสภาพของการบริการทางสังคมนั้นดําเนินการและมีความเชื่อโดยทั่วไปวา ถา
สามารถดําเนินงานโครงการไดอยางถูกตองเหมาะสมตามที่ไดวางแผนไว ก็สามารถมั่นใจไดวา
โครงการบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการไดอยางแนนอน (เชิดศักด์ิ  โฆวาสินธุ. 2541: 5; อางอิงจาก 
สุวัฒน พัฒนไพบูลย. 2532: 21-22) ความเชื่อดังกลาวมีโอกาสของความเปนไปไดในเชิงเหตุผลหรือใน
ความคิด แตในความเปนจริงแลว การดําเนินงานทางสังคม ตามที่วางแผนไวลวงหนามีทั้งที่ประสบ
ความสําเร็จสมความปรารถนา และลมเหลว การแสวงหาความเปนจริงของผลการดําเนินงานทั้งที่เปน
ความสําเร็จหรือผลบวก และผลลบหรือความลมเหลวในการที่ไมสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามแผน 
เพื่อบงบอกสถานภาพที่แทจริงของโครงการที่เรียกวา “การประเมินโครงการ” จึงเปนสิ่งจําเปนโดยมี
เหตุผลของความจําเปนในการประเมิน ดังตอไปนี้  
 1. คุณภาพของโครงการตองมีการตรวจสอบ ไมสามารถทึกทักวาดีไมดี โดยไมมีขอมูล หรือ
ขอสนเทศสนับสนุนเพื่อใหเกิดการยอมรับของสาธารณชน และหนวยงานตางๆที่เก่ียวของ โดยเฉพาะ
หนวยงานที่สนับสนุนดานการเงิน ตองการทราบผลตามโครงการวา มีประสิทธิภาพเพียงพอกับ
คาใชจายที่ลงทุนหรือไม เพราะโครงการสาธารณะที่รัฐและเอกชนจัดขึ้นไมวาเปนโครงการเก่ียวกับ
การศึกษา สาธารณสุข การพัฒนาสาธารณูปโภค ตางมุงหวังใหโครงการนั้นๆ ชวยยกฐานนะความ
เปนอยูของประชาชนในสังคมใหดีขึ้นกวาเดิม ในความเปนจริง ถึงแมนวาโครงการที่ริเริ่มจากความ
ปรารถนาดี และมีการวางแผนในการดําเนินการเปนอยางดีนั้น เมื่อนําเสนอตอสาธารณะ โครงการแต
ละโครงการยากที่จะไดรับการยอมรับวามีคุณภาพ โดยปราศจากความคลางแคลงใจ หากไมมี
รายละเอียดที่บงบอกถึงประสิทธิภาพของโครงการสนับสนุน  ไมวาโครงการนั้นจะเปนโครงการที่ริเริ่ม
ใหม หรือโครงการที่มีการดําเนินการไปแลว (เชิดศักด์ิ โฆวาสินธุ. 2541: 6; อางอิงจาก Cronbach;     
et al. 1981: 36; Posavac; & Carey. 1989: 3-4) ฉะนั้นความตองการที่จะแสดงถึงคุณคาและการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของโครงการแตละโครงการ ดวยขอสนเทศที่ไดมาจากการคนควา 
รวบรวม และวิเคราะหอยางเปนระบบ ที่เรียกวา การประเมินโครงการ จึงเปนสิ่งจําเปนที่ตองกระทํา 
เพื่อยืนยันความตอเนื่องของโครงการ การปรับปรุงแกไขการบริหารโครงการ ตลอดจนการตัดสินใจ
ลมเลิกโครงการตามแตผลที่ไดจากการประเมิน 
 2. การระบุความหมายผลของโครงการและการวัดสิ่งที่ระบุถึงความสําเร็จหรือลมเหลวของ
โครงการบริการทางสังคม ซึ่งเปนโครงการที่จัดกระทํากับมนุษยเปนสิ่งยุงยากกวาโครงการที่เก่ียวกับ
ผลผลิตทางอุสาหกรรม เนื่องจากสิ่งที่ตองการวัด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา “ตัวแปร”  นั้น มีลักษณะ
เปนนามธรรม และซับซอนไมสามารถสังเกตไดโดยตรง ทั้งในลักษณะของคุณภาพ และปริมาณ  การ
วัดจะตองอาศัยวิธีการ และเครื่องมือที่มีคุณภาพที่เพียงพอ ที่จะยอมรับวาผลการวัดหรือคาคะแนนที่ได
นั้นบงบอกถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของบุคคลหรือสังคมเปนผลมาจากโครงการทําใหเกิดไดจริง 
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(เชิดศักด์ิ  โฆวาสินธุ. 2541: 6; อางอิงจาก Posavac; & Carey. 1989:   4-5) การกําหนดเครื่องมือ
สําหรับการวัดตัวแปร ดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่เหมาะสมนั้น ขึ้นอยูกับนักประเมินจะทําความ
เขาใจในความหมายของตัวแปรตางๆ และความสัมพันธระหวางตัวแปรเหลานั้นกับระบบของโครงการ 
จนสามารถระบุไดวาชุดตัวแปรใดเปนตัวบงชี้ (indicator) ถึงประสิทธิภาพปจจัยนําเขา กระบวนการ 
และปจจัยผลผลิต เพื่อที่จะสะทอนสถานภาพปจจุบันของโครงการ ในขั้นตอนของการวางแผน ตัวแปร
ปจจัยนําเขา และกระบวนการจะถูกนํามาพิจารณามากย่ิงกวาปจจัยผลผลิต ขณะที่การประเมินผล
ผลิตมุงที่จะชี้ใหเห็นวาวัตถุประสงคของโครงการประสบความสําเร็จในลักษณะของชุดตัวแปรผลผลิตที่
เปนผลลัพธของโครงการเทียบกับคาใชจายและตัวแปรปจจัยนําเขา (เชิดศักด์ิ โฆวาสินธุ. 2541: 6; 
อางอิงจาก Johnstone. 1978: 222) การประเมินโดยยึดวัตถุประสงคเปนหลักตามแนวกลุมนิยม 
(Tyler)จะมีความยุงยากมากหากวัตถุประสงคของโครงการไมไดเขียนในลักษณะวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมซึ่งเสนอแนะวิธีการวัด หรือใหความหมายของตัวแปรใหเหมาะสมสําหรับการรวบรวมขอมูล 
แตเขียนในลักษณะของขอความที่คาดหวังทั่วไป หรือนโยบายของโครงการ ซึ่งในกรณีเชนนี้ นักประเมิน
ตองแปรความหมายของวัตถุประสงคเหลานั้นใหเปนตัวแปรทีค่าดหวังจากการใชโครงการในการบริการ
สังคมเพื่อกําหนด และใหความหมายของตัวบงชี้หรือตัวแปรตางๆเหลานั้น เพื่อสรางเครื่องมือและ
วิธีการวัดใหมีคุณภาพในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป (เชิดศักด์ิ โฆวาสินธ.  2541: 7) 
 การกําหนดชุดของตัวแปร ตลอดจนการใหความหมายของตัวบงชี้ความสําเร็จหรือลมเหลว
ของโครงการเปนการตัดสินใจเลือกใชขอมูลเพื่อการประเมิน จัดเปนขั้นตอนสําคัญของการเริ่มตน
ประเมินโครงการ การพิจารณาถึงธรรมชาติละรูปแบบของตัวแปร วิธีการวัด การเก็บรวบรวมขอมูล 
ตลอดจนการใชผลการวัดตัวแปรจะตองพยายามลดปญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากขอจํากัดทางการเมือง 
(political constraint) เพราะการประเมินโครงการมีผลตอโครงการนับต้ังแตนโยบายของสังคม ชุมชน 
จวบจนผูที่เก่ียวของตางๆ การไมยอมรับชุดของตัวแปรวา เปนตัวบงชี้ประสิทธิภาพของโครงการ ความ
กลัวผลของการประเมินที่จะกระทบตอฐานะของตนเองในโครงการ อาจทําใหเกิดการไมยินยอม หรือ
ไมใหความรวมมือในการใหขอมูลเพื่อปกปองตนเอง อีกทั้งการกําหนดชุดของตัวแปรจะมีความจํากัดใน
การคาดการณลวงหนาถึงการเกิดขึ้นของตัวแปรเหลานั้นในลักษณะที่เปนตัวแทนประสิทธิภาพของ
โครงการ ซึ่งในความเปนจริงอาจเกิดแหตุการณที่ทําใหการบริหารโครงการผิดเพี้ยนไปจากแผน
ดําเนินการได การพยายามควบคุมการกําหนดชุดตัวแปร วิธีการวัด และการเก็บรวบรวมขอมูล โดย
ปลอดจากแรงกดดันทางการเมืองเปนสิ่งที่นักประเมินตองกระทํา ทั้งนี้ เพื่อใหไดขอมูลที่มีความ
เที่ยงตรงเชื่อถือไดและมีนัยสําคัญเพียงพอในการนํามาใชอธิบายประสิทธิภาพ และสถานภาพของ
โครงการที่ทําการประเมิน (เชิดศักด์ิ โฆวาสินธุ. 2541: 7; อางอิงจาก Johnstone. 1978: 223-225) 
 3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต มนุษย เปนโครงการสาธารณะ ซึ่งสวนใหญเปนโครงการที่
บริการใหกับประชาชนโดยไมคิดคาบริการซึ่งแตกตางไปจากโครงการที่คิดคาบริการทั่วไป ซึ่งจะเปน
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โครงการในลักษณะเดียวกัน มีเปาหมาย วัตถุประสงค และกิจกรรม ที่คลายคลึงกัน กอ ใหเกิดการ
แขงขันระหวางกันและกัน ดังที่เรียกกันโดยทั่วไปวาเปนระบบเสรี (fee-market approach) โครงการใด
ที่มีประสิทธิภาพ ดอยกวาโครงการอ่ืนก็จะลมเลิกไป   โดยที่ผูใชบริการจะมีการประเมินเทียบกับ
คาใชจายที่เขาตองสูญเสียในการรับบริการ  แตโครงการบริการสาธารณะซึ่งเปนโครงการของรัฐจะใช
ความรูสึก  หรือความเห็นของผูใชบริการเปนเกณฑการตัดสินใจยุติ  หรือดําเนินการโครงการตอไปเพียง
อยางเดียวไมได  เพราะมีหลายโครงการที่ประชาชนที่ใชบริการจะตัดสินโครงการวาดีหรือไมดีไดไมงาย
นัก  เชน  มีผูปวยที่รายที่สามารถบอกความสามารถที่แทจริงของแพทยหรือพยาบาลได  หรือมีนักเรียน
ก่ีคนที่ประเมินคุณภาพการสอนของครูไดถูกตอง  นอกจากนี้  ระบบตลาดเสรีไมสามารถครอบคลุม  
หรือควบคุมโครงการบริการสังคมได  เพราะประชาชนไดเสียคาใชจายในการรับบริการของโครงการ
ตางๆ  เหลานี้ในทางออม  แมวาประชาชนจะมีบทบาทในการบริหารโครงการตางๆ ไมมากนัก  แต
องคการหรือหนวยงานที่รับผิดชอบจะตองดําเนินการอยางรอบคอบ  และทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่
ตองการ  ดวยเหตุนี้การประเมินโครงการเพื่อบงบอกประสิทธิภาพของโครงการดีๆมีการดําเนินการ
ตอไป   ยุติโครงการลมเหลว  หรือพัฒนาโครงการใหมใหมีคุณภาพย่ิงขึ้น 
 
เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการฝกอบรม 
 การฝกอบรม  เปนกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีจุดมุงหมาย แนวคิด และ
หลักการตางจากการศึกษา และการพัฒนาซึ่งการฝกอบรม (Training) เปนกระบวนการเสริมสราง
ศักยภาพบุคลากรโดยมุงพัฒนา ความรู ทัศนคติ และทักษะ  เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ  และเกิดผลลัพธตามที่ไดต้ังเปาหมายไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาองคการในระยะยาว 
  
 ความหมายของการฝกอบรม 
 มิทเชลล (Mitchell. 1982: 450) ไดใหความหมายไววา การฝกอบรมคือพื้นฐานการเรียนรู
อยางหนึ่ง ที่องคการจัดหาประสบการณใหกับบุคลากร ซึ่งจะชวยใหบุคลากรนั้นปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สรางเสริมประสบการณเกิดการพัฒนาในดานพฤติกรรมที่ดีขึ้น คือ 
เกิดความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี มีวิสัยทัศนที่กวางไกล 
 จงกลนี ชุติมาเทวินทร (2542: 1) ไดใหความหมายไววา การฝกอบรมคือ การจัดกระบวนการ
เรียนรู เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเปนการเพิ่มความสามารถในการทํางานของคน ทั้งในเรื่องของ
ความรู ทักษะ ทัศนคติ ความชํานาญในการปฏิบัติงาน  
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 อุทัย  หิรัญโต (2531: 108) ไดใหความหมายไววา  การฝกอบรม คือ การเพิ่มพูนความรู 
ความชํานาญ  ความสามารถ และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ทาที ความรูสึกของผูเขารับการฝกอบรม 
เพื่อใหเขาสามารถ ปฏิบัติงานในหนาที่ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ทองฟู  ชินะโชติ (2531: 7) ไดใหความหมายไววา การฝกอบรม (Training) เปนสวนหนึ่งใน
การพัฒนาพนักงานใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมุงทักษะ ความรูและความสามารถ การ
ฝกอบรมจึงเปนกรรมวิธีอยางหนึ่งที่ผูบริหารใชพัฒนาพนักงาน  สรุปไดวา การฝกอบรมคือ 
 1. เปนกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร 
 2. เปนการเพิ่มพูนความถนัด (Skill) 
 3. เปนการเพิ่มพูนความรู (Knowledge) 
 4. เปนการเพิ่มพูนทัศนคติ (Attitude) 
 5. เปนการเพิ่มพูนความเขาใจ (Understanding) 
 6. พัฒนานิสัยการทํางานในถูกตอง 
 7. เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางาน 
 8. เปนกระบวนการที่มีระเบียบและระบบ เพื่อเพิ่มพูนใหเกิดผลสําเร็จขององคกร 
 อรพรรณ  พรสีมา (2537: 3) ไดใหความหมายไววา การฝกอบรมคือ กระบวนการในการ
พัฒนาบุคคลอยางเปนระบบเพื่อชวยใหผูรับการฝกอบรม  เกิดความรูความเขาใจ ความชํานาญ และ
ทัศนคติที่ถูกตองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถึงขั้นสามารถนําความรูในเรื่องนั้นไปปฏิบัติภาระหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 พยอม  วงศสารศรี (2541: 108) ไดใหความหมายไววา การฝกอบรม คือ กระบวนการซึ่ง
บุคคลไดเรียนเก่ียวกับความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งจะชวยใหตนสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปน
องคประกอบขององคการใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
  
 ประโยชนของการฝกอบรม 
 การฝกอบรมเปนกระบวนการ  เพิ่มความรูทักษะ และการพัฒนาฝมือในการทํางานสมรรถนะ
ของคนในองคกร ตลอดจนเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคลากร ในทางที่ดีขึ้น การฝกอบรมเปนกรรมวิธี
ชวยปองกันปญหาและปรัลปรุงคุณภาพงานใหดีขึ้น  เพื่อใหบุคลากรสามารถทํางานในตําแหนงหนาที่
ในปจจุบันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  และใชขีดความสามารถอยางเต็มที่  จึงตองเขาใจวา  การ
ฝกอบรมจะมีผลอยางไรตอองคการ  เปนการเพิ่มความรู ความสามารถ และมีทัศนคติที่ถูกตองตอ
องคการ  ในองคการปจจุบันเล็งเห็นวา  การฝกอบรมมีความสําคัญและจําเปน  กอใหเกิดประโยชนตอ
องคการ  ในการปองกันปญหาซึ่งจะเกิดในอนาคต  และแกปญหาบางประการในการปฏิบัติงานของ
การทํางาน  เทากับเพิ่มความรู สรางขวัญ และกําลังใจในการทํางานของพนักงานเพื่อลดความ
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สิ้นเปลือง  ปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน  เกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน  เปนการสรางความสามัคคี  
เปดโอกาสใหมีสวนรวมตอการทํางาน  เพื่อจะนําไปปฏิบัติและเกิดประสิทธิตอไป (ทองฟู  ชินะโชติ.
2531: 9) 
  
 ประเภทของการฝกอบรม 
 การจัดแบงประเภทของการฝกอบรม  จัดไดหลายลักษณะ ผูรับผิดชอบหรือเจาหนาที่
ฝกอบรมจะตองทราบประเภทของการฝกอบรม  เพื่อทราบกลุมคนที่เขาอบรมวาเปนพวกไหน มีความรู
และประสบการณเพียงใด  จะไดจัดเนื้อหาสาระ (Course Content) ตลอดจนการเลือกใชเทคนิค  และ
วิธีการฝกอบรมใหสอดคลองกับลักษณะความตองการของการอบรมนั้น ๆ การแบงประเภทการ
ฝกอบรมอาจแบงไดดังนี้ (ฐีระ  ประวาลพฤกษ. 2538: 61-62) 
 1. การแบงประเภทตามลักษณะกอนหลังของการเขาทํางาน แบงได 2 ประเภท 
  1.1 การฝกอบรมกอนเขาทํางาน (Pre-service Training) เชน การปฐมนิเทศ  
(Orientation) การแนะนํางาน (Induction Training) เพื่อใหผูเขาทํางานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
องคการ และงานที่จะตองทําใหสามารถทําไดถูกตอง 
  1.2 การฝกอบรมระหวางทํางาน (In-service  Training) เชน การฝกอบรมที่ใชการ
เสนอแนะ (Coaching) การสาธิต (Demonstration) เพื่อใหผูปฏิบัติงานพัฒนาการทํางานไดดีขึ้น 
 2. การแบงประเภทตามจํานวนผูเขารับการฝกอบรม  แบงเปน 2 ประเภท 
  2.1 การฝกอบรมเปนรายบุคคล (Individual  Training) เปนการฝกอบรมที่ใชเทคนิควิธี
สอนตัวตอตัว  การเรียนดวยตนเอง (Self Development) เปนตน 
  2.2 การฝกอบรมเปนกลุม (Group Training) เปนการฝกอบรมที่มีผูเขารับการอบรมครั้ง
ละหลายๆ คน จํานวนคนขึ้นอยูกับลักษณะการใชเทคนิคและขีดจํากัดของวัสดุอุปกรณ 
 3. การแบงประเภทตามวัตถุประสงคของการฝกอบรมแบงได 2 ประเภทคือ 
  3.1 การฝกอบรมเพื่อเขาสูตําแหนงใหม (Promotions) เปนการฝกอบรมเพื่อเตรียมคนเขา
สูตําแหนงหนาที่  ที่จะตองรับผิดชอบสูงขึ้น  หรือหนาที่ใหม เชนการฝกอบรมผูที่จะทําหนาที่หัวหนา
คนงาน  ผูที่จะเปนผูจัดการสาขา  ผูที่เขาสูตําแหนงผูจัดการฝายเทคนิค วิธีที่จะใชไดแก การแสดง
บทบาทสมมติ กรณีศึกษา และการศึกษาจากพฤติกรรมที่เปนจริง (Modeling Behavior) 
  3.2 การฝกอบรมเพื่อเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน เปนการฝกอบรมที่ตองจัดให   
ทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  โกลดสไตน และซอรเชอร (Arnold Goldstein and Melvin Sorcher) เชื่อวาการเปลี่ยน
ระดับของผลการทํางานของผูปฏิบัติใหสูงขึ้น ตองเปลี่ยนแปลงลักษณะการบังคับบัญชาของผูบริหาร
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ระดับตนซึ่งอยูใกลชิดกับผูปกิบัติดวย การฝกอบรมผูบริหารจึงเปนแนวทางหนึ่งที่ตอบสนองความคิด
ของโกลดสไตน และซอรเชอร การอบรม  เสริมสมรรถภาพทําไดดังนี ้
  การฝกอมรมทางดานมนุษยสัมพันธ (Human Relation) ใหแกผูบริหารที่ตองทํางานกํากับ
ดูแลงาน (Supervision) เทคนิควิธีที่ใชจะเปนการบรรยายและการใชบทบาทสมมติ 
  การฝกอบรมใหความรูทั่วไป (General Education) เพื่อใหเขาใจเรื่องการบริหารงานและ
การจัดองคการสมัยใหมการดําเนินธุรกิจในปจจุบันและอนาคต  เทคนิคที่ใชอาจจะใชการบรรยาย
ประกอบ วิดีทัศน ศึกษาดูงาน 
  การอบรมทางดานทักษะ (Skill  Training) เชน การอบรมใชเทคโนโลยี หรือเครื่องมือ
สําหรับการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมใหแกผูปฏิบัติงาน  เทคนิควิธีที่นํามาใชจะเปนการบรรยาย
ประกอบการสาธิต  การใชสถานการณจําลอง  และการฝกในสถานการณที่เปนจริง 
  การพัฒนาตนเอง (Self  Development) เปนการกระตุนใหคนในองคการไดต่ืนตัวที่จะ
ใฝหาความรูดวยตนเอง  ซึ่งมีผลตอการทํางานในหนาที่ดวย  การพัฒนาอาจศึกษาจากเอกสารตํารา  
สนทนา  สัมภาษณผูมีความรู  หรือศึกษาสังเกตจากการปฏิบัติจริง 
 4. การแบงประเภทตามลักษณะวิธีการฝกอบรมทั่ว ๆ ไป แบงเปน 2 ประเภท 
  4.1 การฝกปฏิบัติงานปกติในที่ทําการ (On-the-job  Training) เปนการปฏิบัติงานที่ทํา
จริงๆ เพื่อใหคนงานเขาใจวิธีทํางาน  และเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน ลักษณะการฝกปฏิบัติจะเปน
แบบทําไป เรียนรูไป  อาจมีการอธิบายประกอบหรือการสาธิตเพิ่มเติม 
  4.2  การฝกปฏิบัติงานปกตินอกที่ทําการ (Off-the-job Training) เปนการฝกอบรมที่
เตรียมใหคนงานพรอมที่จะเขาไปสูการปฏิบัติงานจริง เพราะงานบางงานตองเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุ 
และตองการเทคนิคเฉพาะทาง เชนงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรกล เทคนิคการฝกอบรมมี
ทั้งการบรรยาย การอภิปราย การสาธิต การทดลองปฏิบัติในสถานการณจําลอง การฝกอบรมแบบนี้
ชวยลดคาใชจายจากการตองปฏิบัติจริง และชวยลดอุบัติเหตุในการทํางาน 
  
 องคประกอบของการฝกอบรม 
 การฝกอบรมใหประสบผลสําเร็จตองกระทําอยางเปนระบบ และจะตองใหความสําคัญตอ
องคประกอบทุก ๆ องคประกอบของการฝกอบรมซึ่งไดแก บุคคล ทรัพยากร งบประมาณ และการจัด 
(อรพรรณ พรสีมา. 2537: 4-5) 
 1.  บุคคล นอกเหนือจากการพิจารณาเนื้อหาสาระของการฝกอบรมแลว ผูเขารับการฝกอบรม
บางทานอาจตัดสินใจเขารับการฝกอบรม โดยพิจารณาจากชื่อเสียงของวิทยากรและชื่อเสียงของ
ผูจัดการฝกอบรม ความสําเร็จของผูฝกอบรมโดยแทจริงแลวขึ้นอยูกับบุคคลเปนสําคัญ ทั้งผูที่
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รับผิดชอบในการฝกอบรม วิทยากร ผูเขารับการฝกอบรม และเจาหนาที่อํานวยความสะดวกในการ
ฝกอบรม 
 2.  ทรัพยากร  เปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งที่ชวยใหการฝกอบรมประสบผลสําเร็จ 
ในที่นี้จะจําแนกทรัพยากรในการฝกอบรมเปน 2 ประเภทคือ สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก        
ในปจจุบันผูจัดฝกอบรมสวนใหญนิยมใชโรงแรมเปนสถานที่ฝกอบรม ทั้งนี้เพราะความสะดวกสบายที ่
ผูจัดและผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับทั้งบริการในการจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณในการฝกอบรม บริการ
อาหารเครื่องด่ืม และสวัสดิการอ่ืน ๆ ซึ่งสงผลใหการฝกอบรมบรรลุผลสงสมดังเจตนารมณที่ต้ังไว ใน
กรณีที่ใชสถานที่ของหนวยงานผูรับผิดชอบการจัดการฝกอบรมจะตองประสานงานกับเจาหนาที่ฝาย
อาคารสถานที่เพื่อเตรียมหองประชุมใหญ หองประชุมกลุมยอย และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ให
พรอมสําหรับการฝกอบรม 
 3. เวลา ชวงเวลาที่ใชในการฝกอบรมก็มีความสําคัญไมนอย จะใชเวลาในการฝกอบรมมา
นอยเพียงใดนั้นยอยขึ้นอยูกับเนื้อหาสาระในการฝกอบรม สําหรับชวงเวลาที่ใชในการฝกอบรมอาจ
กระทําได 2 ลักษณะคือ การใชเวลาจัดการฝกอบรมตอเนื่องกันโดยตลอดหรือการใชเวลาที่ไม
ตอเนื่องกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาวางของผูเขารับการฝกอบรม และจุดมุงหมายในการฝกอบรม 
นอกจากนี้ผูรับผิดชอบในการจัดฝกอบรมตองพิจารณาวากลุมเปาหมายจะมีเวลาวางเพื่อเขารับการ
ฝกอบรมในชวงเวลาใด จะตองเลือกชวงเวลาใหเหมาะสมจึงจะบรรลุวัตถุประสงคในการจัดการ
ฝกอบรม เชน การจัดการฝกอบรมใหกับบุคลากรทางการศึกษาควรจัดในระหวางปดภาคเรียน เพราะ
ไมมีการเรียนการสอน ทําใหบุคลากรมีเวลาวางสําหรับการพัฒนาตนเอง ถาจําเปนตองจัดในชวงเปด
ภาคเรียนก็ควรจัดในวันหยุดราชการ เพื่อไมใหกระทบกระเทือนตอหนาที่ประจํา 
 4.  งบประมาณ ความสําเร็จในการดําเนินงานทุกประเภทตองอาศัยงบประมาณที่มีระเบียบ
การเบิกจายที่สะดวกแตรัดกุม ความสําเร็จในการฝกอบรมก็เชนกันจําเปนตองอาศัยงบประมาณที่
เพียงพอ และมีระเบียบการเบิกจายที่เอ้ืออํานวยตอการดําเนินการฝกอบรม 
 5.  การจัดการและการบริหารโครงการ ผูรับผิดชอบในการจัดการฝกอบรมจะตองดําเนินการ
อยางเปนระบบ กิจกรรมแตละขั้นตองกระทําตามลําดับ เริ่มต้ังแตการวิเคราะหความจําเปนในการ
ฝกอบรม การออกแบบวิธีการฝกอบรม การพัฒนาสื่อการฝกอบรม การดําเนินการฝกอบรม การ
ประเมินผลการฝกอบรม นอกจากนี้ในการจัดการแตละขั้นตอนตองคํานึงถึงองคประกอบดานบุคคล 
งบประมาณ เวลา อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ดวย 
 กุลธน ธนาพงศธร (2540: 354) ไดกลาวถึงองคประกอบของระบบการฝกอบรมวา โดยทั่วไป
มีองคประกอบอยู 5 ประการ ไดแก 
 1. ปจจัยนําเขา (Inputs) ประกอบดวย 
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  1.1  คน เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของระบบการฝกอบรมบุคคลที่เก่ียวของกับการฝกอบรม 
ไดแก ผูบริหารโครงการฝกอบรม เจาหนาที่ฝกอบรม วิทยากร และผูเขารับการฝกอบรม บุคคลเหลานี้
จะตองทําหนาที่ของตนใหดีที่สุด มีหนาที่แตกตางกันไปทุกคนทุกฝาย 
  1.2  งบประมาณ การฝกอบรมถือวา เปนการลงทุนอยางหนึ่งที่จะตองอาศัยงบประมาณ
ในแตละครั้ง ไมมากก็นอย เพื่อนํามาใชในการดําเนินการฝกอบรม 
  1.3  วัสดุอุปกรณ ที่จะนํามาใชในการฝกอบรม เชน เอกสาร เครื่องมือ เครื่องใชสํานักงาน 
สิ่งที่ประกอบการฝกอบรมเปนตน 
  1.4  การจัดการในเรื่องตาง ๆ ที่เก่ียวกับการฝกอบรม เชน การจัดทําแผนและการควบคุม
การฝกอบรม การจัดทําโครงการฝกอบรม เปนตน 
 2.  กระบวนการแปรสภาพ (Conversion Process) กระบวนการแปรสภาพจะทําหนาที่
เปลี่ยนปจจัยนําเขาใหเปนปจจัยนําออก ดังนั้นกระบวนการแปรสภาพจึงมีความสําคัญตอผลสําเร็จของ
ระบบเปนสวนรวม ระบบจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด ขึ้นอยูกับตัวกระบวนการแปรสภาพ
เปนสําคัญ ซึ่งกระบวนการในที่นี้ก็คือ การฝกอบรม ซึ่งอาจจะเปนกระบวนการฝกอบรม ประเภทการ
ฝกอบรม วิธีการฝกอบรม หรืออ่ืน ๆ ก็ได โดยเมื่อมีการดําเนินการแลว จะทําใหไดปจจัยนําออก 
 3. ปจจัยนําออก (Outputs) คือ ผลของการฝกอบรมเมื่อผูเขารับการฝกอบรมสําเร็จการ
ฝกอบรมแลว ซึ่งผลของการฝกอบรมก็คือ ตองการใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะและทัศนคติ
ที่ดี เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและนําความรู และทักษะไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานตอไป 
 4. ขอมูลยอนกลับ (Feedback) อันไดแก กิจกรรมเก่ียวกับการประเมินผล และการติดตาม
ผลการฝกอบรม เพื่อใหไดขอมูลนําไปปรับปรุงการฝกอบรมตอไป และใหแนใจวาการฝกอบรมนั้นไดผล
ตามความตองการ 
 5. สภาพแวดลอม (Environment) เปนสิ่งที่มีอิทธิผลย่ิงตอการเปลี่ยนแปลงภายในระบบ 
เพราะระบบฝกอบรมเปนระบบเปดที่ตองอยูภายใตสภาพแวดลอมตาง ๆ เชน ระบบที่ใหญกวา 
นโยบายขององคการ คานิยม ความสัมพันธระหวางหนวยงาน ทัศนคติของผูบังคับบัญชาเปนตน สิ่ง
เหลานี้ถามีการเปลี่ยนแปลงไปก็ยอมทําใหการฝกอบรมเปลี่ยนแปลงไปดวย ฉะนั้นในแงของการ
เจริญเติบโตของระบบการฝกอบรม มีความจําเปนอยางย่ิงที่กิจกรรมทุกอยางภายในระบบจะตอง
ปรับตัวเองเพื่อสอดคลองกับสภาพแวดลอมดวย 
  

 กระบวนการฝกอบรม 
 การฝกอบรมเปนกระบวนการทํางานที่มีขั้นตอน ไดมีนักวิชาการหลายทานไดแบง
กระบวนการฝกอบรมเปนขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 
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 แนดเลอรและแนดเลอร (Nadler; & Nadled. 1989: 11-13) เสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการ
ฝกอบรมไว 9 ขั้นตอนคือ 
 1. การกําหนดความจําเปนในการฝกอบรมขององคการ 
 2. การกําหนดงานเฉพาะที่ตองการ 
 3. การกําหนดความจําเปนของผูเขารับการอบรม 
 4. การกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม 
 5. การสรางหลักสูตรฝกอบรม 
 6. การเลือกเทคนิคการฝกอบรม 
 7. การเลือกอุปกรณการฝกอบรม 
 8. การดําเนินการฝกอบรม 
 9. การประเมนิผลและการติดตามผลการฝกอบรม 
  พงศ หรดาล (พงศ  หรดาล. 2538: 40-44; อางอิงจาก Laird, 1985: 35-38; Wills. 1993: 
283-284) เสนอกระบวนการฝกอบรมนั้น ประกอบดวย 
 1. การกําหนดความจําเปนในการฝกอบรมขององคการและบุคลากร 
 2. การกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม 
 3. การคัดเลือกผูเขารับการอบรม 
 4. การเลือกเทคนิคการฝกอบรม 
 5. การบริหารงบประมาณ 
 6. การคัดเลือกวิทยากร 
 7. การเลือกอุปกรณการฝกอบรม 
 8. การประเมินและการติดตามผลการฝกอบรม 
 นิรชรา ทองธรรมชาติ (2544) เสนอกระบวนการฝกอบรม เปนการดําเนินงานโดยพิจารณาถึง
สิ่งที่ปอนเขา (Input) อยางเปนระบบ มีการวางแผน มีขั้นตอน มีกระบวนการ (Process) และมีผล
ออกมา (Output) และจําเปนตองมีการยอนกลับ (Feedback) อยางตอเนื่องซึ่งทุกกระบวนการตองมี
การกระทําอยางตอเนื่องเปนระบบ 
 กระบวนการฝกอบรมตองศึกษา และวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรมและระบุความ  
สําคัญเรงดวนของความจําเปนนั้น ๆ เพื่อใหการฝกอบรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ใน
หนาที่ ที่ตองรับผิดชอบอยูในขณะนั้น และงานที่อาจถูกมอบหมายเพิ่มในอนาคตตองมีการตรวจสอบ 
วิเคราะหสายการปฏิบัติและปรับปรุงตําแหนงใหเกิดความกาวหนา ความรับผิดชอบ ภารกิจในตําแหนง
ของแตละสายงาน ควรไดรับการพัฒนา การประเมินความรูความสามารถของบุคคลที่ควรไดรับการ
เพิ่มประสิทธิภาพ กําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม เพื่อกําหนดหลักสูตรการฝกอบรม การวางแผน
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การฝกอบรม วิธีการดําเนินการฝกอบรมการประเมินผลการฝกอบรม การติดตามผลการฝกอบรม เพื่อ
เปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมครั้งตอไป 
 สมชาย หิรัญกิตติ (2542: 159) ไดเสนอขั้นตอนในการฝกอบรม 5 ขั้นตอน (Five-step 
Training) 
 1. ขั้นวิเคราะหความตองการ (Need Analysis) 
  1.1 รวบรวมทักษะที่เปนงานเฉพาะที่จําเปนตองปรับปรุงในการปฏิบัติงาน 
  1.2 วิเคราะหผูเขารวมอบรมเพื่อใหแนใจวาแผนการฝกอบรมเหมาะสมกับคุณสมบัติของ
ผูเขาอบรมดานการศึกษา ประสบการณ ทักษะ ทัศนคติ และแรงจูงใจสวนตัว 
  1.3 ใชงานวิจัยเพื่อพัฒนาความรูเฉพาะดาน และวางแผนทางการปฏิบัติงาน 
 2. ขั้นออกแบบเนื้อหาที่จะสอน (Instructional Design) 
  2.1 รวมจุดประสงค (Objective) วิธีการสอน (Methods) สื่อ (Media) เนื้อหา (Content) 
จัดเปนหลักสูตรเพื่อชวยการเรียนและจัดแผนสําหรับการพัฒนาความรู 
  2.2 จัดเตรียมอุปกรณตาง ๆ ใหพรอมสําหรับการอบรม 
  2.3 ดําเนินการฝกอบรมดวยความรอบคอบ มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
 3. ขั้นทําใหเกิดความเที่ยงตรง (Validation) ตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาแผนงานมีความ
เรียบรอยและมีประสิทธิผล 
 4. ขั้นปฏิบัติ (Implementation) ดําเนินการฝกอบรมและฝกปฏิบัติ สิ่งมุงเสนอความรูและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 
 5. ขั้นประเมินผลและติดตามผล (Evaluation and Follow-up) ประสบความสําเร็จตาม
แผนงานดังตอไปนี ้
  5.1 ปฏิกิริยา (Reaction) 
  5.2 การเรียนรู (Learning) 
  5.3 พฤติกรรม (Behavior) 
  5.4 ผลลัพธ (Results) 
 
โครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง 
 ท่ีมาของโครงการ 
 สํานักพระราชวัง เปนหนวยงานที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดานตางๆ เพื่อสนอง
เบ้ืองพระยุคลบาท ดังนั้นขาราชสํานักทุกคนเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญย่ิง  ซึ่งควรไดเขารับการ
ฝกอบรมใหเกิดความรูความเขาใจในโครงสรางบทบาทหนาที่ นโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และแบบ
แผนธรรมเนียมประเพณีที่เปนเอกลักษณของสํานักพระราชวัง  อันจะทําใหเกิดความรูความเขาใจใน
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การพัฒนาตนเองและพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลใหดีย่ิงขึ้น  โดยที่พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 75 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 ไดกําหนดใหสวนราชการดําเนินการอบรมขาราชการ
และลูกจางประจําที่ไดรับการบรรจุใหม ซึ่งในการนี้กองการเจาหนาที่ รวมกับคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการสํานักพระราชวัง (ก.พ.ร. สนว.) จึงเห็นสมควรจัดใหมีโครงการฝกอบรมขาราชสํานักขึ้น 
(โครงการฝกอบรมขาราชสํานัก. 2550: 1) 
 
 วัตถุประสงคของโครงการ 
 1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจโครงสราง บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของหนวยและ
บุคลากรของสํานักพระราชวัง 
 2. เพื่อมุงเนนเรื่องขอปฏิบัติเก่ียวกับราชสํานัก 
 3. เพื่อใหเขาใจและสามารถปฏิบัติเก่ียวกับระเบียบแบบแผนธรรมเนียมประเพณีราชสํานัก 
 4. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเรื่องการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 
 5. เพื่อปลุกจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ของขาราชสํานัก 
 6. เพื่อใหเกิดความสามัคคีในหมูขาราชสํานักอันจะเปนผลดีในภาพรวมขององคกร 
 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการเขารวมโครงการ 
 1. ผูเขารับการอบรมไดมีความเขาใจ โครงสราง บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของ
หนวยงานและบุคลากรของสํานักพระราชวัง 
 2. ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูและประสบการณที่ถูกตองเก่ียวกับระเบียบ แบบแผน 
ธรรมเนียม ประเพณี และระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
 3. สรางความตระหนักในการปฏิบัติตนใหเหมาะสม และเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดีสําหรับ   
ขาราชสํานัก 
 4. ผูเขานับการฝกอบรมสามารถนําความรูและประสบการณไปปรับใชในการทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 5. สรางขวัญและกําลังใจในการทํางานสําหรับขาราชสํานัก 
 6. สรางความรักความสามัคคี และความผูกพันในองคกรภายในสํานักพระราชวัง  
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นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีด ีสํานักพระราชวัง 
 วิสัยทัศน 
 สํานักพระราชวัง เปนหนวยงานที่มีภาพลักษณที่ดี มีความในการปฏิบัติงานถวายแด
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ ทั้งงานราชการแผนดินและงานสวนพระองค เปนองคกรแหง
การเรียนรู สามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเผยแพรพระเกียรติคุณ เพื่อธํารงไวซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริยสืบตอไป (นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี.2552: 4) 
 
 พันธกิจ 
 1. ปฏิบัติงานถวายแดพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ 
 2. จัดงานพระราชพิธ ีรัฐพิธ ีงานพระราชกุศลตางๆ ตลอดจนงานเสด็จพระราชดําเนิน 
 3. ดูแลรักษาและบูรณะซอมแซมเครื่องราชภัณฑ เครื่องราชูปโภคพระราชฐานตลอดจน       
ปูชนียสถานตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักพระราชวัง 
 4. จัดการกองทุนตางๆ และผลประโยชนทรัพยสินของวัดหลวงที่อยูในความรับผิดชอบของ
สํานักพระราชวัง และที่อยูในพระบรมราชูปถัมภ ตลอดจน ทรัพยสินของพระบรมวงศานุวงศที่ฝากไว
โดยพระบรมราชานุมัติ 
 5. เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมราชประเพณีในความรับผิดชอบของสํานัก
พระราชวัง 
 6. ดําเนินงานโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา โครงการสวนพระองคสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตลอดจนโครงการตามพระราชดําริอ่ืนๆ 
 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ กฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักพระราชวัง หรือตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
 
 คานิยมหลักขององคการ 
 ROYAL MODEL 
 Responsibility = มีความพรอม ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 
 Openness  = เปดเผย โปรงใส 
 Yield   = มีผลงาน มุงเนนผลงาน 
 Accountability = รับผิดชอบผลงานตอสังคม 
 Loyalty   = มีความจงรักภักดี 
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  โครงสรางองคการ  
 ตามกฎกระทรวง แบงสวนราชการสํานักพระราชวัง พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่2) พ.ศ.2548  
ไดกําหนดอํานาจหนาที่ใหสํานักพระราชวัง เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการ
พระราชวัง ตลอดจนดูแลรักษาทรัพยสินและผลปรโยชนของพระมหากษัตริย โดยไดแบงสวนราชการ 
สํานักพระราชวังดังตอไปนี ้(นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี. 2552: 5) 
 1. สํานักงานเลขานุการกรม 
 2. กองการเจาหนาที ่
 3. กองคลัง 
 4. กองงานสวนพระองค 
 5. กองกิจการในพระองคสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
 6. กองงานพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
 7. กองมหาดเล็ก 
 8. กองวัง 
 9. กองพระราชพิธ ี
 10. กองชาวที ่
 11. กองธุรการที่ประทับ 
 12. กองบํารุงรักษาราชอุทยาน 
 13. กองพระราชพาหนะ 
 14. กองแพทยหลวง 
 15. กองศิลปกรรม 
 16. สํานกังานพระคลังขางที ่
 
 หลักการและแนวคิด 
 การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของสํานักพระราชวัง นับเปนการสนองตอบตอ
แนวคิดธรรมมาภิบาล โดยมีภาพรวม ดังนี้ (นโยบาบการกํากับดูแลองคการที่ดี สํานักพระราชวัง. 
2552: 7-8) 
 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หนาที่ของชนชาวไทย 
มาตรา 74 กําหนดให “บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐวิสาหกิจ หรือเหนาที่อ่ืนของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เก่ียวของกับประชาชน บุคคลตาม
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วรรคหนึ่งตองวางตนเปนกลางทางการเมือง......” และมาตรา 78 (4) และ (5) รัฐตองดําเนินการตาม
แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี้  
  ขอ (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพคุณธรรม และจริยธรรม
ของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารงานราชการ
แผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
  ขอ (5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน เพื่อใหการจัดทํา 
และการใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชน  
 2. การกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีนี ้ถือเปนสวนหนึ่งของการนํา
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเขาประยุกตใชในการเปลี่ยนแปลงระบบการ
บริหารราชการแผนดินของไทย อันเปฯไปตามเจตนารมณที่ปรากฎอยูอยางชัดเจนในมาตรา 3/1 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุงเนนใหสวนราชการใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ กลาวคือ 
  การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การ
อํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี ้โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน 
  การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแตงต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาที่ตอง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 
  ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อยางย่ิงใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี ้ตามความเหมาะสมของภารกิจ 
  เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติได” 
 3. คําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 เรื่อง 
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มุงเนนพัฒนาระบบงานใหมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
โปรงใส และตรวจสอบได สงเสริมใหใชหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการและพัฒนา
สมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่รัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการและการสงมอบบริการสาธารณะ โดยจะเนนการพัฒนาขาราชการในตําแหนงที่มี
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ความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ รวมทั้ง
วางมาตรการสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานและจายคาตอบแทนที่เปนธรรมตามผลงาน เพื่อใหเกิด
ขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน 
 4. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับต้ังแต
ปงบประมาณ พ.ศ.2547 จนถึงปจจุบัน โดยไดจัดทําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการตางๆ นําไปใชในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหเปนหนวยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรการทํางานเทียบเคียงกับมาตราสากล ซึ่ง
ในเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนําองคการนั้น สวนหนึ่งไดใหความสําคัญกับ
การนําองคกร (หัวขอ 1.1) เพื่อใหสวนราชการมีการกํากับดูแลตนเองที่ดีโดยดําเนินการดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบได มีความรับผิดชอบ ปกปองผลประโยชนของประเทศชาติ และ (หัวขอ 1.2) 
ดําเนินการอยางมีจริยธรรมรวมทั้งตองมีความรับผิดชอบตอสังคม ดวยการสงเสริมใหบุคลากรใน
องคการเปนทั้งคนเกงและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนตอเพื่อรวมงานดวยความ
เคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใชทรัพยากรขององคการอยางมีความรับผิดชอบ แลวบุคลากร
ในองคการตองมีการดําเนินงานอยางมีจริยธรรมและธรรมภิบาลตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
อ่ืนๆ ผูบริหารควรมีการกําหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองคการวาเปนไป
อยางถูกตองเหมาะสมหรือไม 
 
 วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 
 เพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักพระราชวัง มีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และเกิดประโยชน
กับทุกฝาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี จึงไดยึดหลักที่สําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้ (นโยบายการกํากับองคการที่ดี สํานักพระราชวัง. 2552: 8) 
 1. เพื่อเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นใน
หนวยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม 
 2. เพื่อใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตางๆ ของสํานัก
พระราชวัง ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนของสวนตน อันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ 
สังคม สิ่งแวดลอม องคการ ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงานภายในสํานักพระราชวัง 
 3. เพื่อสรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ ความมั่นใจและศรัทธาใหเกิดขึ้นกับ
ผูรับบริการ ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสีย 
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 นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 
 เพื่อแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล สํานักพระราชวัง ได
กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ประกอบดวยนโยบายหลัก 4 ดาน และแนวทางปฏิบัติ
ภายใตกรอบนโยบายหลัก คือ 1) ดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม  2) ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย  3) ดานองคการ และ 4) ดานผูปฏิบัติงาน (นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี สํานักพระราชวัง. 
2552: 8-9) 
 1. นโยบายดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม 
  1.1  นโยบายหลัก 
   สงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดําริในความรับผิดชอบของ
สํานักพระราชวัง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดลอม 
  1.2  แนวทางปฏิบัติ 
   1.2.1  สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมในโครงการพระราชดําริในความรับผิดชอบของ
สํานักพระราชวัง 
   1.2.2  จัดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
   1.2.3  สงเสริม สนับสนุน การจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   1.2.4  สนับสนุนใหมีการใชพลังงานทดแทน 
 2. นโยบายดานผูรับบริการ และผูมสีวนไดสวนเสีย 
  2.1  นโยบายหลัก 
   สรางจิตบริการ (Service Mind) ในการปฏิบัติงาน เพื่อสรางความเชื่อถือและ
ไววางใจจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
  2.2  แนวทางปฏิบัติ 
   2.2.1  จัดโครงการสงเสริม ฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร ใหมีจิตสํานึกในการ
ใหบริการ 
   2.2.2  พัฒนาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใน
การใหบริการ 
   2.2.3  กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่  เพื่อสรางความประทับใจแก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 3. นโยบายดานองคการ 
  3.1  นโยบายหลัก 
   มุงมั่นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมภิบาล เพื่อเสริมสราง
ภาพลักษณที่ดี 
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  3.2  แนวทางปฏิบัติ 
   3.2.1  สงเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
   3.2.2  เผยแพรองคความรู ผานชองทางสื่อสารในรูปแบบตางๆ 
   3.2.3  สรางจิตสํานึก สงเสริมและผลักดันใหมีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล 
 4. นโยบายดานผูปฎิบัติงาน 
  4.1  นโยบายหลัก 
   ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบและตอเนื่องและใหมี
ความสุขในการทํางาน 
  4.2  แนวทางปฏิบัติ 
   4.2.1  นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
   4.2.2  สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยา ขาราชการ/พนักงาน 
สํานักพระราชวัง 
   4.2.3  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในทุกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร 
   4.2.4  สงเสริมกิจกรรมสัมพันธเสริมสรางใหมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน  
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 เกษม แกววิเศษ (2540) ไดทําการประเมินผลหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศสถาบัน
วิชาการทหารอากาศชั้นสูง ผลการวิจัยพบวากองทัพอากาศมีความตองการและจําเปนตองสง
ขาราชการเขารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ ภารกิจกองทัพอากาศปรัชญาการศึกษา 
และวัตถุประสงค ของหลักสูตรมีความสอดคลองกัน และนักศึกษาพึงพอใจผูบรรยายภายนอก และ
ตองการอาจารยควบคุมการสัมมนาที่เพียบพรอมทั้ง วัยวุฒิ คุณวุฒิมีความรูและเปนแบบอยางที่ดี การ
กําหนดคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกผูเขารับการศึกษา เปนประเด็นสําคัญในเรื่องความพรอมของ
นักศึกษา การทําเอกสารวิจัยเปนสิ่งจําเปนและมีประโยชนตอการศึกษาหลักสูตรนี้ และผูสําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรนี้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 เต็มจิต จันทคา (2539) ไดทําการประเมินหลักสูตรฝกอบรมศึกษาธิการอําเภอของสถาบัน
พัฒนาผูบริหารการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบวาวัตถุประสงคของ
หลักสูตรมีความสอดคลองกับนโยบายการฝกอบรมของสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษาและนโยบาย
ในการพัฒนาผูบริหารการศึกษา ในชวงแผนการพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) และผู
เขารับการฝกอบรม วิทยากร พี่เลี้ยง ผูบริหารโครงการ มีความเห็นเก่ียวกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
โครงสรางของหลักสูตร เนื้อหาวิชา วิทยากร กิจกรรมการฝกอบรม และการวัดและประเมินผลวามี
ความเหมาะสมในระดับมาก 
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 จินตนา ชาญชัยศิลป (2530)ไดทําการประเมินผลโครงการฝกอบรมการสรางกลุมคุณภาพ
งาน: ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลสรุปงานวิจัยพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และ
ขอที่ประเมินอยูในระดับมากเปนอันดับแรกในดานนี้ คือ สงเสริมใหผูเขารับการอบรมแสดงความ
คิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาหนวยงาน ดานปจจัยเบ้ืองตนพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับ
ปานกลาง และขอที่ประเมินอยูในระดับมากเปนอันดับแรกในดานนี้ คือวิทยากรมีความสามารถในการ
ถายทอดความรู ดานกระบวนการ พบวามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง และขอที่ประเมินเปน
รายขอปรากฏวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ 
 เจษฎาภรณ สรรคอนุรักษ (2546) ไดวิจัยเชิงพัฒนาการที่ศึกษาการติดตามผลการฝกอบรม
เพื่อการพัฒนาองคการ กรณีศึกษาโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับกลางของการ
ไฟฟานครหลวง ผลการวิจัยพบวา ผูบังคับบัญชา ผูสําเร็จการฝกอบรม และผูรวมงานมีระดับความ
คิดเห็น ในดานการเรียนรู (ความรู ทัศนคติ ทักษะ) พฤติกรรมและผลลัพธที่มีตอองคการ ทั้งหมดทุก
ดานอยูในระดับมาก และมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 3 ลําดับแรกที่มีคาสูงสุด คือ ควรเพิ่ม
ระยะเวลาในการฝกอบรม หลักสูตรการฝกอบรมควรจัดใหมีการฝกอบรม Refreshment Course และ
วิทยากรที่เปนผูถายทอดความรูควรมีความรูดานการบริหารในองคการรัฐวิสาหกิจ และเมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามกับผลที่ไดรับจากการฝกอบรม โดยพิจารณา
จากการเรียนรู พฤติกรรม และผลลัพธที่มีตอองคการพบวาสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามที่มี
สถานภาพแตกตางกัน และมีระดับความคิดเห็นตอผลที่ไดรับจากการฝกอบรมในดานการเรียนรู ดาน
พฤติกรรม ดานผลลัพธที่มีตอองคการโดยภาพรวมแตกตางกัน 
 เทียนสิน ทบศิลป (2538) ไดทําการประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรมขาราชการชีวิตดีมี
คุณคาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวาปจจัยเบ้ืองตนที่ใชในการ
ดําเนินงานโครงการไดแก บุคลากร สถานที่ฝกอบรมและสื่อวัสดุอุปกรณ มีความเหมาะสมในระดับมาก 
สวนงบประมาณมีความเหมาะสมระดับปานกลาง กระบวนการดําเนินไดแก หลักสูตร วิทยากร และ
กิจกรรมในกระบวนการฝกอบรม มีความเหมาะสมในระดับมากเนื้อหาวิชาการหลักสูตรมีประโยชน 
สอดคลองและตอบสนองวัตถุประสงคของโครงการ วิทยากรตรงตอเวลาเปนแบบอยางที่ดีใหเกียรติและ
ยกยองผูเขารับการฝกอบรม ขาราชการครูผูผานการฝกอบรมไดนําความรู และประสบการณที่ไดรับ
จากการฝกอบรมไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในระดับมาก และขาราชการครู    
ผูผานการอบรมมีความตองการใหมีโครงการพฒันาคุณธรรมขาราชการชีวิตดีมีคุณคาในระดับมาก 
 โสภณ สุวรรณวงศ (2537) ไดประเมินโครงการศูนยวิชาการเขตสํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ระหวางป พ.ศ.2530-2534 โดยใชรูปแบบการประเมินซิป ผลการวิจัยพบวา ดาน
สภาพแวดลอม หลักการจุดมุงหมายของการจัดต้ังศูนยวิชาการเขตตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ศูนยวิชาการเขตมีความเห็นวา ทรัพยากรที่นํามาใชในโครงการมีเพียงพออยูในระดับปานกลาง ดาน
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กระบวนการ พบวา ระดับการปฏิบัติของโครงการซึ่งคณะกรรมการศูนยวิชาการเขตและครูหัวหนากลุม
ประสบการณมีความเหมือนกันวา  มีการปฏิ บั ติอยู ในระดับปานกลาง  ดานผลผลิต  พบวา 
คณะกรรมการศูนยวิชาการเขตและครูหัวหนากลุมประสบการณ มีความคิดเห็นเหมือนกันวาความพึง
พอใจของครูในผลผลิตของโครงการอยูในระดับปานกลาง 
 สมพงษ ภูรัตนะ (2534) ไดประเมินการประเมินผลการจัดการกิจกรรมกลุมสนใจในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โดยใชรูปแบบการประเมินซิป ผลการวิจัยดานสภาพแวดลอม พบวา วิทยากรและผูที่มี
สวนเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมกลุมสนใจมีความเขาใจในหลักการ และวัตถุประสงคของการจัด
กิจกรรมกลุมสนใจ และมีความเห็นวากิจกรรมกลุมสนใจเปนการสงเสริมใหประชาชนไดแสวงหาความรู
และทักษะอาชีพ เปนการพัฒนาชีวิตและความเปนอยูใหดีขึ้น สมาชิกเห็นวาการเขารวมกิจกรรมกลุม
สนใจนั้นตรงกับความตองการและความสนใจในระดับมาก สวนปจจัยอ่ืนๆ เชน การสํารวจความ
ตองการและความสนใจของประชาชนในวิชาที่เปดสอน การสนับสนุนจากกํานันผูใหญบานหรือผูนํา
ชุมชนอยูในระดับปานกลาง ผลการวิจัยดานปจจัยเบ้ืองตน พบวาชวงระยะเวลาในการจัดกลุมสนใจมี
ความเหมาะสม สมาชิกไดรับความสะดวกในการเขารวมกิจกรรมในระดับมาก วิทยากร และผูที่
เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมกลุมสนใจมีความเห็นวา หลักสูตรที่วิทยากรเขียนนั้น การสนับสนุนดาน
เอกสารหลักสูตรกลุมสนใจ และวัสดุอุปกรณในการฝกอบรมจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอยู
ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยดานกระบวนการพบวา วิทยากรเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีความ
รับผิดชอบและเปนกันเองกับสมาชิกกลุมสนใจในระดับมาก วิทยากรและผูที่เก่ียวของกับการจัด
กิจกรรมกลุมสนใจมีความเห็นวา การนิเทศและการติดตามผลการจัดกิจกรรมกลุมสนใจมีความจําเปน
ในระดับมาก วิทยากรไดรับมอบหมายงานใหสมาชิกไปฝกปฏิบัติมีการประเมินผลการเรียนหลังจาก
ครบหลักสูตร และเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมกลุมสนใจไดตรวจติดตามผลการจัดกิจกรรม
กลุมสนใจในระดับปานกลาง ผลการวิจัยดานผลผลิตพบวา สมาชิกนําเอาความรูและทักษะอาชีพไปใช
ในการพัฒนาตนเอง เกิดการยอมรับสิ่งใหมๆ ที่เปนประโยชน รูจักปรับตนเองใหเขากับผูอ่ืน และมีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชนในระดับมาก สวนปจจัยอ่ืนๆ เชน การนําความรูไปปรับปรุงความ
เปนอยูของตนเองและครอบครัว การพัฒนาอาชีพเดิม การประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเพิ่มเติม การ
สรางวินัยในตนเองและผูอ่ืนและการแกไขปญหาอยางมีเหตุผล อยูในระดับปานกลาง 
 บุญทวี อรุณมาศ (2536) ไดประเมินโครงการฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติของศูนยฝกอบรมประจําเขตการศึกษา  โดยใชรูปแบบการ
ประเมินของ เคอรคแพทริก และพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยเบ้ืองตนในการดําเนินการฝกอบรมมีความเหมาะสม
ในระดับมาก ควรมีการปรับปรุงเรื่องขนาดของหองประชุม สําหรับกระบวนการในการดําเนินการ
ฝกอบรม ดําเนินการไดเหมาะสมในระดับมาก และควรมีการปรับปรุงการเลือกโรงเรียนและกลุม
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โรงเรียน เพื่อศึกษาดูงานกิจกรรมสงเสริมสมรรถภาพทางกาย สวนผลผลิต ผูเขารับการฝกอบรมมี
ความรูกอนและหลังเขารับการฝกอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมี
พฤติกรรมระหวางการฝกอบรมอยูในระดับมากที่สุดทุกรายการ การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา ควร
เพิ่มเวลาการบรรยายในรายวิชาการบริหารงาน การเงินและบัญชี การบริหารงานพัสดุ การบริหารงาน
ธุรการ การบริหารงานวิชาการ และรายวิชาที่ควรบรรจุเพิ่มเติม ไดแก การสรางหลักสูตรทองถ่ิน การ
พัฒนาหลักสูตรเทคนิคการประชุม การบริหารงบประมาณ และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 วิริยา วรวิทยสัตถญาณ (2531) ไดประเมินโครงการฝกอบรมอาจารยใหมของสถานบัน
อุดมศึกษาเอกชน รุนที่ 6 (พ.ศ.2531) โดยใชรูปแบบประเมินซิป ผลการวิจัยดานสภาพแวดลอม พบวา 
วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรมสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษาหลักวิชาชีพครู ความตองการ
และความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรม ดานปจจัยเบ้ืองตนพบวา โครงการฝกอบรมมีความ
เหมาะสมและพอเพียง โดยเฉพาะวิทยากรมีคุณสมบัติเหมาะสม ดานกระบวนการ พบวา ในการดําเนิน
โครงการเปนไปตามลําดับขั้นตอน ดานผลผลิตพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการฝกอบรมของผู
เขารับการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โครงการจึงบรรลุ
วัตถุประสงคทุกประการ นอกจากนี้ผูเขารับการฝกอบรมที่มีวุฒิการศึกษา มีประสบการณสอนและมี
ประสบการณในการเขารับการฝกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการฝกอบรมสูงกวาผูไมมีวุฒิทาง
การศึกษาประสบการณสอน และประสบการณในการเขารับการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แตผูมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการฝกอบรมสูงกวาผู
มีระดับการศึกษาปริญญาตรีอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 พีระ อุดมกิจสกุล (2548) ไดประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการที่ทําการ 
รุนที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2547 ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ผลการวิจัยพบวา ดานการ
ประเมินผลผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการที่ทําการ รุนที่ 1 โดยประเมินในดานการนํา
ความรูไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการฝกอบรม พฤติกรรมและผลลัพธที่เกิดขึ้นกับ
บริษัททั้งหมดทุกดานอยูในระดับมาก ดานการเปรียบเทียบรายไดและคาใชจายชวงกอนและหลังการ
ฝกอบรมของที่ทําการไปรษณียทั้ง 39 แหง ซึ่งผูสําเร็จการฝกอบรมปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนาที่ทํา
การ พบวาสวนมากมีรายไดชวงหลังการฝกอบรมสูงขึ้นกวาชวงกอนการฝกอบรม และสวนมากมี
คาใชจายเพิ่มขึ้นชวงหลังการฝกอบรมสูงขึ้นกวาชวงกอนการฝกอบรมเชนกัน โดยมีสาเหตุมาจากการ
ปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานและลูกจาง ดานการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางรายไดบริการ
ไปรษณียเฉลี่ยตอคน และรายไดบริการการเงินเฉลี่ยตอคนชวงกอนกับหลังการฝกอบรม และความ
แตกตางระหวางคาใชจายดานบุคลากรเฉลี่ยตอคนชวงและคาใชจาย ดานการดําเนินงานเฉลี่ยตอคน
ชวงกอนกับหลังการฝกอบรม พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 จากผลการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของพอสรุปไดวา ผูเขาฝกอบรมสวนใหญตองการใหเปน
วิทยากรเปนผูมีความพรอมวัยวุฒิ คุณวุฒิและมีความรู นอกจากนี้ผูเขาฝกอบรมสวนใหญ เห็นวา
เอกสารที่เก่ียวของหรือเอกงานที่ใชในการฝกอบรมจะทําให ผูเขาฝกอบรม มีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น 
และควรมีการประเมินความเหมาะสมของระยะเวลากับเนื้อหาใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการฝกอบรม นอกจากนี้ยังพบวา หากการฝกอบรมมีประสิทธิภาพ ผูเขาฝกอบรม จะ
สามารถนําเอาความรูและทักษะที่ไดไปพัฒนาตนเองเพื่อใหเกิดประโยชนและชวยในการปรับตัวใหเขา
กับผูอ่ืน 
 



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการ 

  
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อประเมินโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  กรอบการประเมิน 
 2.  การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 3.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  5.  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 
กรอบการประเมิน 
 การวิจัยเรื่องการประเมินโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวังครั้ง มีรายละเอียด
ของวัตถุประสงค วิธีการประเมิน เกณฑ เครื่องมือ แหลงขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ตามกรอบการ
ประเมินดังตาราง 2 
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ตาราง 2  กรอบการประเมิน  
 

ประเด็น 
การประเมิน 

วัตถุประสงค วิธีการประเมิน เกณฑ เคร่ืองมือ แหลงขอมูล การวิเคราะห 
ขอมูล 

1.บริบท(Context) เพ่ือศึกษาความสอดคลอง
บริบทของโครงการเกี่ยวกับ 
1.ความมุงหมายและ
วัตถุประสงคของโครงการ 
2. นโยบายการกํากับดูแล
องคการท่ีด ีสํานัก
พระราชวัง 
 

เพ่ือประเมินบริบทวามี
ความสอดคลองกับความ
มุงหมายและวัตถุประสงค
ของโครงการ  นโยบาย
การกํากับดูแลองคการท่ีดี 
สํานักพระราชวัง 
โดยการแบบสอบถาม
ผูเกี่ยวของ 

-นําผลท่ีไดสรุปอภิปราย 
และนําไปพิจารณารวมกับ
ผลประเมินในดานอื่นๆ วามี
ความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการ
หรือไม  
-คาเฉล่ียความคิดเห็นตอ
ความพรอมท้ัง 2ดานอยูใน
ระดับมากขึ้นไป (มีคาเฉล่ีย
ตั้งแต 3.51 จาก 5 สเกล) 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบสํารวจขอมูล
เอกสารของโครงการ 

1.ผูรับผิดชอบโครงการ 3คน 
2. ผูอํานวยการกอง 14 คน 
3. ผูเขารับการอบรม รุนท่ี 
20 ถึง รุนท่ี 25 จํานวน 310 
คน 

1.วิเคราะหความถี่
ความคิดเห็น 
 

2.ปจจัยเบ้ืองตน 
(Input) 

เพ่ือประเมินความพรอมและ
ความเหมาะสมของ 
1.เน้ือหา สถานท่ี วิทยากร 
2.การใชทรัพยากรอยาง
เหมาะสมพอเพียง 
3.ความพอเพียงของวัสดุ
อุปกรณ/งบประมาณพ่ีเล้ียง
ผูดูแล 

สอบถามความคิดเห็น
ผูเกี่ยวของตอความพรอม 
และความเหมาะสมของ
ปจจัยเบ้ืองตน3 ประเด็น 

คาเฉล่ียความคิดเห็นตอ
ความพรอมท้ัง 3 ดานอยูใน
ระดับมากขึ้นไป (มีคาเฉล่ีย
ตั้งแต 3.51 จาก 5 สเกล) 

-แบบสอบถามความ
คิดเห็นท่ีมีตอ
โครงการ/ความ
เหมาะสม 
 

1.ผูรับผิดชอบโครงการ 3คน 
2. ผูเขารับการอบรม รุนท่ี 
25 จํานวน 50 คน 
3. ผูผานการอบรม รุนท่ี 20
ถึง รุนท่ี 24 จํานวน 260 คน 

1.วิเคราะหความถี่
ความคิดเห็น 
2.วิเคราะหและตรวจ
คะแนนเปนรายขอ 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

วัตถุประสงค วิธีการประเมิน เกณฑ เคร่ืองมือ แหลงขอมูล การวิเคราะห 
ขอมูล 

3.กระบวนการ 
(Process) 

เพ่ือประเมินความ
เหมาะสมของ 
1.รูปแบบการจัดกิจกรรม
มีความเหมาะสมและ
เปนไปตามวัตถุประสงค
ของโครงการ 
2.วิธีการฝกอบรม 
-วิทยากร 
-ผูเขารับการฝกอบรม 

ประเมินความเหมาะสม
กระบวนการดําเนินงาน
ท้ัง 2 ประเด็น วาสภาพ
จริงสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการ
และรายงานการประเมิน
ท่ีตั้งไวหรือไม 

คาเฉล่ียของการประเมิน
กระบวนการดําเนินงาน
สอดคลองกับวัตถุประสงค
ของโครงการ ท้ัง 2 ดานอยู
ในระดับมากขึ้นไป 
(มีคาเฉล่ียตั้งแต 3.51 จาก 
5 สเกล) 

1.แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 
 

1.ผูรับผิดชอบโครงการ 3 
คน 
2.ผูผานการฝกอบรมรุนท่ี 
20-24 จํานวน 260 คน 
3.ผูเขารับการฝกอบรมรุนท่ี 
25 จํานวน 50 คน 
 

1.วิเคราะหความถี่
ความคิดเห็น 
2.หาคาเฉล่ียรอยละ
คะแนนท่ีไดจากการ
ประเมิน 

4.ผลผลิต (Product) เพ่ือประเมินประสิทธิผล
ของผูเขารับการฝกอบรม 
วา 
1.สามารถนําความรูท่ี
ไดรับจากการฝกอบรมไป
ใชในการปฏิบัต ิ
2.ความพึงพอใจของผูท่ีมี
สวนเกี่ยวของตอโครงการ
ฝกอบรม 

1.สอบถามความพึงพอใจ
ผูมีสวนเกี่ยวของ 
2.แบบสอบถามความ
คิดเห็น ผูเขารับการ
ฝกอบรม 
3.สอบถามความพึงพอใจ
ผูเขารับการฝกอบรม 
4.วัดเจตคติของผูเขารับ
การฝกอบรม 

1.คาเฉล่ียความคิดเห็นตอ
ความพรอมท้ัง 3 ดานอยูใน
ระดับมากขึ้นไป (มีคาเฉล่ีย
ตั้งแต 3.51 จาก 5 สเกล) 
2.ผูเขารับการฝกอบรมมีเจต
คติตอโครงสรางขององคกร 
ขอปฏิบัต ิระเบียบแบบแผน 
คุณธรรมจริยธรรม การ
พัฒนางานและมีความรัก 

1.แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 
2.แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
3.แบบวัดเจตคต ิ
 

1.ผูรับผิดชอบโครงการ 3คน 
2. ผูอํานวยการกอง 14 คน 
3. ผูเขารับการอบรม รุนท่ี 
25 จํานวน 50 คน 
4. ผูผานการอบรม รุนท่ี 20 
ถึง รุนท่ี 24 จํานวน 260 คน 
5.หัวหนางาน  140 คน 
6.เพ่ือนรวมงาน 280 คน 

1.วิเคราะหและตรวจ
คะแนนเปนรายขอ 
2.หาคาเฉล่ียและคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน
ความเห็นจากแบบวัด
เจตคติและ
แบบสอบถาม 

50 



51 
 

ตาราง 2 (ตอ) 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

วัตถุประสงค วิธีการประเมิน เกณฑ เคร่ืองมือ แหลงขอมูล การวิเคราะห 
ขอมูล 

4.ผลผลิต (Product) 3.เจตคติของผูเขารับ
การฝกอบรมท่ีมีตอ
โครงการฝกอบรม 
 

 ความสามคัคีมากขึ้น 
(มีคาเฉล่ียตั้งแต 3.51 จาก 5 
สเกล) 
3.คาเฉล่ียความพึงพอใจของ
ผูมีสวนเกี่ยวของอยูในระดับ
มากขึ้นไป 
(มีคาเฉล่ียตั้งแต 3.51 จาก 5 
สเกล) 
4.คาเฉล่ียความพึงพอใจของ
ผูเขารับการฝกอบรม 
(มีคาเฉล่ียตั้งแต 3.51 จาก 5 
สเกล) 
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การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการสํานักพระราชวัง ที่เขารับ
การฝกอบรมขาราชสํานัก  ปงบประมาณ พ.ศ.2549-2554 รุนที่ 20 ถึง รุนที่ 25 จํานวน 310 คน ผูวิจัย
เลือกที่จะทําการประเมิน รุนที ่20 ถึง รุนที ่25  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. ผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการกองแตละกองจํานวน 14 คน 
 2. หัวหนางานของผูเขารับการฝกอบรม กองละ 10 คน จํานวน 140 คน   
 3. เพื่อนรวมงานของผูเขารับการฝกอบรมกองละ 20 คน  จํานวน 280 คน 
 4. ผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 3 คน 
 5. ผูผานการฝกอบรมขาราชสํานัก รุนที ่20 ถึง รุนที่ 24 จํานวน 260 คน ซึ่งเปนกลุมที่ไดผาน
การเขารวมโครงการมาแลว ป พ.ศ.2549-2553 เปนกลุมที่จะประเมินผลโครงการ 
 6. ผูเขารับการฝกอบรมขาราชสํานัก รุนที่ 25 ในป พ.ศ. 2554 จํานวน 50 คน ซึ่งเปนกลุมที่
จะประเมินผลภาพรวมทั้งหมดของโครงการและผูรับการฝกอบรม 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ไดศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวกับการประเมินโครงการทั้งที่เปนเอกสาร 
ตํารา บทความ และงานวิจัย เพื่อกําหนดวิธีการในการรวบรวมขอมูลในแตละประเด็นที่เหมาะสมกับ
ลักษณะที่จะประเมิน ตามแหลงขอมูล รวมถึงเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลที่เหมาะสม การกําหนด
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แสดงดังตาราง 4 
 

ตาราง 3  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 ประเด็น  เทคนิค/วิธีการเก็บขอมูล แหลงขอมูล/ผูเก่ียวของ 
1.บริบท(Context) 
 
 
 
2.ปจจัยเบ้ืองตน(Input) 
 
 
ประเด็น 

1.แบบสํารวจขอมูลเอกสาร 
2.แบบสอบถาม 
 
 
1.แบบสอบถามความคิดเห็น 
 
 
เทคนิค/วิธีการเก็บขอมูล 

1.1.เอกสารที่เก่ียวของ 
2.1 ผูอํานวยการกอง 
2.2 ผูรับผิดชอบโครงการ 
2.3 ผูเขารับการอบรม รุนที ่20-25 
1.1 ผูรับผิดชอบโครงการ  
1.2 ผูเขารับการอบรม รุนที ่25 
1.3 ผูผานการอบรม รุนที ่20 –24 
แหลงขอมูล/ผูเก่ียวของ 
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ตาราง 4  (ตอ) 
 
 ประเด็น  เทคนิค/วิธีการเก็บขอมูล แหลงขอมูล/ผูเก่ียวของ 
3.กระบวนการ (Process) 
 
 
4.ผลผลิต (Product) 

1.แบบสอบถามความคิดเห็น 
 
 
1.แบบสอบถามความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
2.แบบวัดความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
3.แบบวัดเจตคติ 
 

1.1 ผูรับผิดชอบโครงการ  
1.2 ผูผานการอบรมรุนที ่20-24 
1.3 ผูเขารับการฝกอบรม รุนที ่25 
1.1 ผูรับผิดชอบโครงการ 
1.2 ผูอํานวยการกอง 
1.3 ผูเขารับการอบรม รุนที ่25 
1.4 ผูผานการอบรม รุนที ่20 -24 
1.5หัวหนางาน 
1.6 เพื่อนรวมงาน 
2.1 ผูรับผิดชอบโครงการ 
2.2 ผูอํานวยการกอง 
2.3 ผูเขารับการอบรม รุนที ่25 
2.4 ผูผานการอบรม รุนที ่20 - 24 
2.5หัวหนางาน 
2.6 เพื่อนรวมงาน 
3.1 ผูเขารับการอบรม รุนที ่25 
3.2 ผูผานการอบรม รุนที ่20 - 24 

 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี ้มีทั้งหมด 4 ฉบับ ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่องการประเมินโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานัก
พระราชวัง เปนแบบสอบถามแบบมีโครงสรางแบบปลายเปดและแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating 
Scale) 5  ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด มีวัตถุประสงคเพื่อใชสอบถาม  
ผูอํานวยการกอง แบบสอบถามแบงออกเปน 5ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ชื่อ ตําแหนง ระดับ สังกัด 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นแบบปลายเปดเก่ียวกับโครงการฝกอบรม รวมทั้งสิ้น 
4 ขอ  
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  ตอนที่ 3 แบบสอบความคิดเห็นเก่ียวกับความสอดคลองของโครงการฝกอบรมกับนโยบาย
การกํากับดูแลองคกรที่ดี ดานบริบทจํานวน 6 ขอ 
  ตอนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง 
จํานวน 10 ขอ ประกอบดวยดานกระบวนการจํานวน 3 ขอ และดานผลผลิตจํานวน 7 ขอ 
  ตอนที่ 5 เปนแบบสอบถามปลายเปด โดยใหเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมอ่ืนๆ 
 2. แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่องการประเมินโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานัก
พระราชวัง เปนแบบสอบถามแบบมีโครงสรางแบบปลายเปดและแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating 
Scale) 5  ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด มีวัตถุประสงคเพื่อใชสอบถาม  
ผูรับผิดชอบโครงการ แบบสอบถามแบงออกเปน 6 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ชื่อ ตําแหนง ระดับ สังกัด 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นแบบปลายเปดเก่ียวกับโครงการฝกอบรม รวมทั้งสิ้น 
4 ขอ  
  ตอนที่ 3 แบบสอบความคิดเห็นเก่ียวกับความสอดคลองของโครงการฝกอบรมกับนโยบาย
การกํากับดูแลองคกรที่ดี ดานบริบทจํานวน 6 ขอ 
  ตอนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง 
จํานวน 10 ขอ ประกอบดวยดานกระบวนการจํานวน 3 ขอ และดานผลผลิตจํานวน 7 ขอ 
  ตอนที่ 5 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานตางๆ ของโครงการฝกอบรม 
จํานวน 32 ขอ ดานปจจัยเบ้ืองตน 9 ขอ ดานกระบวนการ 14 ขอ ดานผลผลิต 9 ขอ 
  ตอนที่ 6 เปนแบบสอบถามปลายเปด โดยใหเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมอ่ืนๆ 
 3. แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่องการประเมินโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานัก
พระราชวัง เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด มีวัตถุประสงคเพื่อใชสอบถาม ผูเขารับการฝกอบรมและผูผานการ
ฝกอบรม แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม เพศ ตําแหนง หนวยงาน รุนที่เขารับการ
ฝกอบรม การศึกษา 4 ขอ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจตอโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก 
สํานักพระราชวัง จํานวน  38 ขอ ประกอบดวยดานบริบท 6 ขอ ดานปจจัยเบ้ืองตน 9 ขอ ดาน
กระบวนการ 14 ขอ และดานผลผลิตจํานวน 9 ขอ 
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  ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด โดยใหเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมอ่ืนๆ 
 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจ เรื่องการประเมินโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานัก
พระราชวัง เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด มีวัตถุประสงคเพื่อใชสอบถามความพึงพอใจ ของผูที่เก่ียวของ หัวหนา
งานและเพื่อนรวมงาน แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม เพศ ตําแหนง หนวยงาน ความสัมพันธ
กับผูเขารับการฝกอบรม การศึกษา 4 ขอ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจตอโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง 
และผูเขารับการฝกอบรม จํานวน  25 ขอ ประกอบดวยกระบวนการ 3 ขอ และดานผลผลิตจํานวน 22 
ขอ 
  ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด โดยใหเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมอ่ืนๆ 
 5. แบบวัดเจตคติของผู เขารับการฝกอบรมขาราชสํานัก ที่มีตอภาพรวมของโครงการ
ฝกอบรมขาราชสํานักทั้งหมด  โดยแบบวัดเจตคติของผูเขารับการฝกอบรมมีลักษณะเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับ  ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุดมีจํานวน
ทั้งสิ้นมี 6 ขอ  
 
 การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ฉบับที่ 1  แบบสอบถาม  เรื่องการประเมินโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก  สํานักพระราชวัง
เปนแบบมีโครงสรางแบบปลายเปดและแบบมาตราสวนประเมินคา มีวัตถุประสงคเพื่อใชสอบถาม 
ผูอํานวยการกอง มีขั้นตอนการสรางดังนี ้
 1.  ศึกษารายละเอียดของโครงการ เอกสารแนวทางดําเนินงานตามโครงการงานวิจัยที่
เก่ียวของกับโครงการฝกอบรมขาราชสํานกั เพื่อกําหนดประเด็นการต้ังคําถาม 
 2.  ศึกษาการเขียนขอคําถาม และการสรางแบบสอบถามผูอํานวยการกองจากเอกสารและ
หนังสือที่เก่ียวของ 
 3.  สรางคําถามใหครอบคลุมเนื้อหาการประเมินที่เก่ียวของกับโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก 
ใน 4 ดาน ไดแก ดานความสอดคลองของโครงการฝกอบรมตอนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ดาน
บริบท ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ตามนิยามของการประเมิน โดยแบบสอบถามที่สรางขึ้นเปน
แบบสอบถามปลายเปดและแบบมาตราสวนประเมินคา 
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 4. นําแบบสอบถามเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพื่อตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใชแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5ทานเพื่อตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความชัดเจนในการสื่อความโดยใชคาดัชนีความ
สอดคลอง IOCเพื่อประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็นการประเมินโดยใชคาดัชนี
ความสอดคลอง IOC ไดคาอยูระหวาง 0.80-1.00 
 5.  จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลสอบถามผูที่เก่ียวของโดย
ผูวิจัยเปนผูเก็บขอมูลโดยตรงกับผูอํานวยการกอง 
 ฉบับที่ 2   แบบสอบถาม  เรื่องการประเมินโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก  สํานักพระราชวัง
เปนแบบมีโครงสรางแบบปลายเปดและแบบมาตราสวนประเมินคา มีวัตถุประสงคเพื่อใชสอบถาม
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 1. ศึกษารายละเอียดของโครงการ เอกสารแนวทางดําเนินงานตามโครงการงานวิจัยที่
เก่ียวของกับโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก เพื่อกําหนดประเด็นการต้ังคําถาม 
 2. ศึกษาการเขียนขอคําถาม และการสรางแบบสอบถามผูอํานวยการกองจากเอกสารและ
หนังสือที่เก่ียวของ 
 3.  สรางคําถามใหครอบคลุมเนื้อหาการประเมินที่เก่ียวของกับโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก 
ใน 5 ดาน ไดแก ดานความสอดคลองของโครงการฝกอบรมตอนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ดาน
บริบท ดานปจจัยเบ้ืองตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ตามนิยามของการประเมิน โดย
แบบสอบถามที่สรางขึ้นเปนแบบสอบถามปลายเปดและแบบมาตราสวนประเมินคา 
 4. นําแบบสอบถามเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพื่อตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใชแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5ทานเพื่อตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความชัดเจนในการสื่อความโดยใชคาดัชนีความ
สอดคลอง IOCเพื่อประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็นการประเมินโดยใชคาดัชนี
ความสอดคลอง IOC ไดคาอยูระหวาง 0.60-1.00 
 5.  จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลสอบถามผูที่เก่ียวของโดย
ผูวิจัยเปนผูเก็บขอมูลโดยตรงกับผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฉบับที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง 
เพื่อสอบถามความเหมาะสมของปจจัยเบ้ืองตน ความเหมาะสมดานกระบวนการ และความพึงพอใจที่
มีตอโครงการ ตลอดจนประเมินความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม ผูใหขอมูลคือผูเขารับการฝกอบรมผู
ผานการฝกอบรม 
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 ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม 
 1.  ศึกษารายละเอียดของโครงการเอกสารแนวทางดําเนินงานตามโครงการ งานวิจัยที่
เก่ียวของกับการฝกอบรมและงานวิจัยที่เก่ียวของกับโครงการเพื่อกําหนดประเด็นการต้ังคําถาม 
 2.  ศึกษาการเขียนขอคําถามและแบงเปนหาสวนหลักสวนแรกคือแบบสอบถามขอมูล
พื้นฐานของผูใหขอมูล  สวนที่สอง คือ สอบถามดานบริบทความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของ
โครงการกับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี สวนที่สามคือสอบถามดานปจจัยเบ้ืองตน สวนที่สี่คือ
สอบถามดานกระบวนการฝกอบรม และสวนที่หาสอบถามดานผลผลิตซึ่งสวนที่สองถึงสวนที่สี่เปน
แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการเขาการฝกอบรม 
 3. สรางขอคําถามใหครอบคลุมทั้ง 5สวนโดยแบบสอบถามสวนที่สองถึงสวนที่สี่สรางขึ้นเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับไดแกมากที่สุดมากปานกลางนอยและนอยที่สุด 
 4. นําแบบสอบถามเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพื่อตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใชแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5ทานพิจารณาความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของโครงการและความชัดเจนในการสื่อความโดยใชคา
ดัชนีความสอดคลอง IOCเพื่อประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็นการประเมิน โดย
ใชคาดัชนีความสอดคลอง IOC ไดคาอยูระหวาง 0.80-1.00 
 5. จัดพิมพแบบสอบถามเพื่อนําไปทดลองใช (Try out) กับผูผานการฝกอบรมที่ไมใชรุนที่ 
20-25 จํานวน 40 คนเพื่อวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของขอคําถามโดยการหาคา t-test พบวาแบบ
สอบ มีคา t อยูระหวาง 4.187-20.378 คัดเลือกเฉพาะขอที่คา t มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มาใช
เปนขอคําถามไดจํานวน 45 ขอ 
 6. หาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์ของ
แอลฟาของคอนบาค (α-Coefficient) พบวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.94 
 7. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลกับผูที่เขารับการฝกอบรม
และผูที่ผานการฝกอบรม รุนที ่20-25 
 ฉบับที่ 4  แบบสอบถาม  เรื่องการประเมินโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก  สํานักพระราชวัง
เปนแบบมาตราสวนประเมินคา มีวัตถุประสงคเพื่อใชสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ ของ
ผูรวมงานไดแกหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน 
 ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม หัวหนางานและเพื่อนรวมงาน 
 1. ศึกษารายละเอียดของโครงการ เอกสารแนวทางดําเนินงานตามโครงการงานวิจัยที่
เก่ียวของกับโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก เพื่อกําหนดประเด็นการต้ังคําถาม 
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 2. ศึกษาการเขียนขอคําถาม และการสรางแบบสอบถามผูอํานวยการกองจากเอกสารและ
หนังสือที่เก่ียวของ 
 3.  สรางคําถามใหครอบคลุมเนื้อหาการประเมินที่เก่ียวของกับโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก 
ใน 2 ดาน ไดแก ดานกระบวนการสอบถามถึงความคิดเห็นในดานวัตถุประสงคของโครงการรูปแบบ
และระยะเวลาในการจัดการฝกอบรม ดานผลผลิต สอบถามถึงความพึงพอใจเก่ียวผูเขารับการฝกอบรม
ดานพฤติกรรมหลังจากที่ไดผานการฝกอบรม 
 4. นําแบบสอบถามเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพื่อตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใชแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5ทานเพื่อตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความชัดเจนในการสื่อความโดยใชคาดัชนีความ
สอดคลอง IOCเพื่อประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็นการประเมินโดยใชคาดัชนี
ความสอดคลอง IOC ไดคาอยูระหวาง 0.80 
 5.  จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลสอบถามผูที่เก่ียวของโดย
ผูวิจัยเปนผูเก็บขอมูลโดยตรงกับหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน 
 ฉบับที่ 5 แบบวัดเจตคติของผูเขารับการฝกอบรมขาราชสํานัก ที่มีตอภาพรวมของ 
โครงการฝกอบรมขาราชสํานัก  โดยแบบวัดเจตคติของผูเขารับการฝกอบรมมีลักษณะเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
 ขั้นตอนในการสรางแบบวัดเจตคติ 
 1. ผูประเมินไดปรับปรุงแบบวัดเจตคติของผูเขารับการฝกอบรม ที่มีตอภาพรวมของโครงการ
ฝกอบรมซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับไดแกมากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
 2. ทําการปรับปรุงขอคําถามใหเหมาะสมกับบริบทของกลุมตัวอยางในการประเมินครั้งนี้และ
เขียนขอคําถามเพิ่มเติมโดยขอคําถามในแบบวัดเจตคติ 
 3. นําเสนอแบบวัดเจตคติที่ปรับปรุงแลวตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพื่อ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใชรวมทั้งความครอบคลุมและความ
สอดคลองตามนิยามศัพทเฉพาะจากนั้นปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธแลวนําแบบวัดเจตคติที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานตรวจสอบความ
ตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความชัดเจนในการสื่อความโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง 
IOC เพื่อประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็นการประเมิน ไดมาใชเปนขอคําถาม 
จํานวน 5 ขอ 
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 4. หาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (Reliability) ของแบบวัดเจตคติโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์ของ
แอลฟา ของคอนบาค (α-Coefficient) พบวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96 
 5. จัดพิมพแบบวัดเจตคติฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลกับผูที่เขารับการ 
ฝกอบรมและผูที่ผานการฝกอบรม รุนที ่20-25 
 
การวิเคราะหขอมูล  
 ผูวิจัยทําการวเิคราะหขอมูลดังนี้ 
 1.  ใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสํารวจเอกสาร 
 2. หาคาความถ่ีรอยละคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานสําหรับขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจาก
แบบสอบถาม 
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 
  1.1  หาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ของเครื่องมือโดยพิจารณาหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congluence: IOC) ตามวิธีโรวิเนลลีและแฮมเบิลตัน (ลวน
สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2536: 168; อางอิงจาก Rovinelli; & Hambleton. 1977: unpage) 
    
    

N
RIOC =  

        
   เมื่อ IOC แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามแตละขอกับประเด็น 
       ที่ประเมิน 
    ∑R   แทน  ผลรวมคะแนนของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
    N  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
 

  1.2  หาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) 
ใชสูตรของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161) 
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   เมื่อ α   แทน คะแนนเฉลี่ยของคะแนนกลุมสูง 
         แทน คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมสูง 
           แทน คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมตํ่า 
            แทน คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมตํ่า 
 
 2.  สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ีคารอยละคาเฉลี่ยคาความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
 เกณฑในการใหคะแนนและแปลผลขอมูล 
 เกณฑการใหคะแนนและแปลผลขอมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอโครงการฝกอบรมขาราชสํานักและแบบสอบถามความ
พึงพอใจเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
  1.1  เกณฑการใหคะแนนและการแปลผลขอมูล 
   ระดับความคิดเห็น/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน 
   ระดับความคิดเห็น/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจมาก 4 คะแนน 
   ระดับความคิดเห็น/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 
   ระดับความคิดเห็น/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจนอย 2 คะแนน 
   ระดับความคิดเห็น/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจนอยที่สุด 1 คะแนน 
  1.2  การแปลผลการวิเคราะหขอมูลโดยพิจารณาคาเฉลี่ยเทียบกับเกณฑการแปลผลดังนี้ 
   4.51 – 5.00 แปลวามีความคิดเห็น/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
   3.51 – 4.50 แปลวามีความคิดเห็น/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก 
   2.51 – 3.50 แปลวามีความคิดเห็น/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
   1.51 – 2.50 แปลวามีความคิดเห็น/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับนอย 
   1.00 – 1.50 แปลวามีความคิดเห็น/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
 2.  แบบวัดเจตคติของผูเขารับการฝกอบรมขาราชสํานักเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ 
  2.1  เกณฑการใหคะแนนและการแปลผลขอมูล 
   ระดับเจตคติตอการเขารับการฝกอบรมมากที่สุด 5 คะแนน 
   ระดับเจตคติตอการเขารับการฝกอบรมมาก 4 คะแนน 
   ระดับเจตคติตอการเขารับการฝกอบรมปานกลาง 3 คะแนน 
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   ระดับเจตคติตอการเขารับการฝกอบรมนอย 2 คะแนน 
   ระดับเจตคติตอการเขารบัการฝกอบรมนอยที่สุด 1 คะแนน 
  2.2  การแปลผลการวิเคราะหขอมูลโดยพิจารณาคาเฉลี่ยโดยเทียบกับเกณฑการแปลผล
ดังนี้ 
   4.51 – 5.00 แปลวามีเจตคติตอการเขารับการฝกอบรมระดับมากที่สุด 
   3.51 – 4.50 แปลวามีเจตคติตอการเขารับการฝกอบรมระดับมาก 
   2.51 – 3.50 แปลวามีเจตคติตอการเขารับการฝกอบรมระดับปานกลาง 
   1.51 – 2.50 แปลวามีเจตคติตอการเขารับการฝกอบรมระดับนอย 
   1.00 – 1.50 แปลวามีเจตคติตอการเขารับการฝกอบรมระดับนอยที่สุด 
 
 



บทที ่4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเรื่องการประเมินโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร มี
ความมุงหมายในการวิเคราะหขอมูลคือ 
 ตอนที่ 1 ศึกษาดานบริบทของโครงการโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นแบบปลายเปดและ
แบบมาตราสวนประเมินคาความสอดคลองของวัตถุประสงคของโครงการฝกอบรมกับนโยบายการ
กํากับดูแลองคการที่ดี 
 ตอนที่ 2 การประเมินปจจัยเบ้ืองตนของโครงการ ดานความพรอมดานเนื้อหา ความ
เหมาะสมของสถานที ่ความพอเพียงของทรัพยากร จํานวนวิทยากร อุปกรณโสตทัศนูปกรณ ระยะเวลา 
และงบประมาณ 
 ตอนที่ 3 การประเมนิดานกระบวนการจัดดําเนินโครงการฝกอบรม วัตถุประสงคของโครงการ 
รูปแบบการจัดกิจกรรม ระยะเวลาในการดําเนินการ กิจกรรมในการฝกอบรม วิทยากรและความต้ังใจ
ของผูเขารับการฝกอบรม 
 ตอนที่ 4 การประเมินผลผลิตของโครงการฝกอบรม การนําความรูที่ไดรับจาการฝกอบรมไป
ใชในการทํางานและพัฒนางาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรม เจตคติของผูเขา
รับกับฝกอบรมที่มีตอการฝกอบรมดานตางๆ 
 ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรม ผูอํานวยการกอง หัวหนางาน เพื่อนรวมงาน 
และผูรับผิดชอบโครงการ ตอการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานกัพระราชวัง กรุงเทพมหานคร 
 
ตอนท่ี 1 การศึกษาดานบริบท 
 ในการศึกษาดานบริบท ของโครงการผูวิจัยไดดําเนินการใชแบบสอบถามปลายเปด เก่ียวกับ
วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร สรุปไดดังตาราง 4 
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ตาราง 4 การแจกแจงความความถ่ี เก่ียวกับความคิดเห็นของผูอํานวยการกองและผูรับผิดชอบโครงการ
ที่มีตอดานบริบท 

 

  
 จากตาราง 4 พบวาผูอํานวยการกองและผูรับผิดชอบโครงการมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
โครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง วาเปนโครงการที่ทําใหผูเขารับการฝกอบรมไดรูจัก
หนาที่ของตนปฏิบัติหนาที่ตามขนบธรรมเนียมราชประเพณ ีและทําใหผูเขารับการฝกอบรมรูรักสามัคคี
มีความศรัทราตอสถาบัน ซึ่งโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง มีวัตถุประสงคของ

                                                รายการ ความถ่ี 
1. ความคิดเห็นท่ีมีตอโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก  

1.1 เปนโครงการที่ดีอยูแลว ควรมีการดําเนินอยางตอเนื่องและใชเวลาอยาง
เหมาะสม 3 

1.2 เปนโครงการที่ทําใหรูจักหนาที่ของตนการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมราช
ประเพณี 5 

1.3 เปนโครงการที่ฝกอบรมขาราชการใหมใหรูรักสามัคคีมีศรัทธาตอสถาบัน 5 
1.4 เปนโครงการที่ปลุกจิตใตสํานึกของผูเขารับการฝกอบรมใหมีความสํานึกที่ดี 4 

2. การฝกอบรมขาราชสํานักมีความสอดคลองของวัตถุประสงคและเน้ือหากับ
นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี หรือไมอยางไร  

2.1 วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรมมีสอดคลองตามนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีสํานักพระราชวัง 14 

2.2 ไมสอดคลอง ควรมีเนื้อหาใหครบทุกดาน 3 
3.ผูท่ีเขารับการฝกอบรมไดผานการฝกอบรมขาราชสํานักแลว  
      สวนใหญมีการปรับพฤติกรรมไปในทางที่เปนประโยชนตอหนวยงาน 17 
4.ประเด็น / หัวขอใดท่ีควรเพิ่มเติม ในการฝกอบรมขาราชสํานักเปนสําคัญ  

4.1 การพัฒนาดานจิตสํานึก จิตวิญญาณของการเปนขาราชการที่ดีโดยใชหลัก
ศาสนาเปนสําคัญ 4 

4.2 ควรมีเนื้อหาที่เก่ียวของกับหนาที่ความรับผิดชอบของแตละคนใหตรงตามการ
ปฏิบัติงานจริง 7 

4.3 ควรเนนทางดานจิตบริการใหมากกวานี้รักษาภาพลักษณของการเปนขาราช
สํานัก 6 



 64 

โครงการสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของสํานักพระราชวัง  ใหผูเขารับการฝกอบรม
สวนใหญมีการปรับพฤติกรรมไปในทางที่เปนประโยชนตอหนวยงาน สวนประเด็นที่ผูอํานวยการกอง
และผูรับผิดชอบโครงการเห็นวาควรเพิ่มเติมเนื้อหาที่เก่ียวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของแตละ
คน ใหตรงตามการปฏิบัติงานจริง   
 
ตาราง 5  คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นดานบริบทของผูอํานวยการกอง 
 

ผูอํานวยการกอง รายการ 
X  S.D. ระดับ 

1. วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับ
ความตองการขององคการ 4.21 0.8 มากที่สุด 

2. วัตถุประสงคของโครงการมีความครอบคลุม
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 3.35 0.49 ปานกลาง 

3. ความสอดคลองดานสังคมและสิ่งแวดลอม 4.00 0.67 มาก 
4. ความสอดคลองดานผูรับบริการ และผูมีสวน
ไดสวนเสีย 4.00 0.67 มาก 

5.  ความสอดคลองดานองคการ 3.85 0.77 มาก 
6. ความสอดคลองดานผูปฏิบัติงาน 3.85 0.77 มาก 

รวม 3.87 0.69 มาก 
 
 จากตาราง 5 พบวา ผูอํานวยการกองมีความคิดเห็นดานบริบทในภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาวัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับความตองการของ
องคการ อยูที่ในระดับมากที่สุด และมีความสอดคลองดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานผูรับบริการ ดาน
ผูมีสวนไดสวนเสีย ดานองคการ และดานผูปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
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ตาราง 6 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นดานบริบทของผูรับผิดชอบโครงการ 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
รายการ 

X  S.D. ระดับ 
1. วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับ
ความตองการขององคการ 4.66 0.57 มากที่สุด 

2. วัตถุประสงคของโครงการมีความครอบคลุม
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 4.33 0.57 มากที่สุด 

3. ความสอดคลองดานสังคมและสิ่งแวดลอม 4.33 0.57 มากที่สุด 
4. ความสอดคลองดานผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสีย 3.66 0.57 มาก 

5. ความสอดคลองดานองคการ 4.33 0.57 มากที่สุด 
6. ความสอดคลองดานผูปฏิบัติงาน 4.33 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.27 0.57 มากที่สุด 
 
 จากตาราง 6  พบวาผูรับผิดชอบโครงการมีความคิดเห็นดานบริบท ในภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาวัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับความตองการ
ขององคการ วัตถุประสงคมีความครอบคลุมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ซึ่งมีความสอดคลองทางดาน
สังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานองคการ และดานผูปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด     
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ตาราง 7  คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นดานบริบทของผูเขารับการฝกอบรม 
 

ผูเขารับการฝกอบรม 
รายการ 

X  S.D. ระดับ 
1.วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับ
ความตองการขององคการ 4.31 0.53 มากที่สุด 
2.วัตถุประสงคของโครงการมีความครอบคลุม
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 4.17 0.62 มาก 
3. ความสอดคลองดานสังคมและสิ่งแวดลอม 4.06 0.56 มาก 
4. ความสอดคลองดานผูรับบริการ และผูมีสวน
ไดสวนเสีย 3.97 0.62 มาก 
5. ความสอดคลองดานองคการ 4.03 0.48 มาก 
6.ความสอดคลองดานผูปฏิบัติงาน 4.10 0.52 มาก 

รวม 4.10 0.55 มาก 
 
 จากตาราง 7  พบวาผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นในภาพรวมดานบริบทอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับความตองการของ
องคการอยูในระดับมากที่สุด สวนความครอบคลุมของวัตถุประสงคสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ความ
สอดคลองทางดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานผูรับบริการ ดานผูมีสวนไดสวนเสีย ดานองคการ และ
ดานผูปฏิบัติงานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  
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ตอนท่ี 2 การประเมินดานปจจัยเบื้องตน 
 ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นผูรับผิดชอบโครงการ ผูเขารับการฝกอบรมรุนที่ 20-25  
ในการประเมินดานปจจัยเบ้ืองตนของผูรับผิดชอบโครงการสรุปดังตาราง 9 
 
ตาราง 8 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของความคิดเห็นดานปจจัยเบ้ืองตนของผูรับผิดชอบ

โครงการ 
. 

ผูรับผิดชอบโครงการ รายการ 
X  S.D. ระดับ 

1.ความพรอมในการจัดเตรียมเนื้อหาในการฝกอบรม 3.66 0.60 มาก 
2.เนื้อหามีความละเอียดเขาใจงาย 4.33 0.60 มากที่สุด 
3.ความเหมาะสมของหองจัดประชุม 4.33 0.60 มากที่สุด 
4.ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรมภายนอก 4.66 0.60 มากที่สุด 
5.ความพอเพียงของการใชทรัพยากรอยางเหมาะสมอันไดแก    
     5.1 จํานวนวิทยากรประจํากลุม(staff) 3.33 0.60 ปานกลาง 
     5.2 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 4.33 0.60 มากที่สุด 
6.ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 4.33 0.60 มากที่สุด 
7.งบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิผล 3.66 0.60 มาก 
8.ระยะเวลาในการฝกอบรมมีความเหมาะสม 3.00 0.00 ปานกลาง 

รวม 3.95 0.5 มาก 
 
 จากตาราง 8 พบวาผูรับผิดชอบโครงการมีความคิดเห็นดานปจจัยเบ้ืองตนในภาพรวม อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา เนื้อหาของการฝกอบรมมีความละเอียดเขาใจงาย หอง
ประชุมและสถานที่จัดกิจกรรมภายนอกมีความเหมาะสม การใชทรัพยากรบุคคลไดแกจํานวนผูเขารับ
การฝกอบรมมีความเหมาะสม และโสตทัศนูปกรณมีความพรอมอยูในระดับมากที่สุด  
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ตาราง 9  คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นดานปจจัยเบ้ืองตนของผูเขารับ
การฝกอบรม 

 
ผูเขารับการฝกอบรม 

รายการ 
X  S.D. ระดับ 

1. ความพรอมในการจัดเตรียมเนื้อหาในการฝกอบรม 4.20 0.60 มาก 
2. เนื้อหามีความละเอียดเขาใจงาย 4.11 0.64 มาก 
3. ความเหมาะสมของหองจัดประชุม 3.98 0.61 มาก 
4. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรมภายนอก 4.24 0.63 มากที่สุด 
5. ความพอเพียงของการใชทรัพยากรอยางเหมาะสมอันไดแก    
     5.1 จํานวนวิทยากรประจํากลุม(staff) 4.25 0.63 มากที่สุด 
     5.2 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 4.22 0.65 มากที่สุด 
6. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.90 0.68 มาก 
7. งบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิผล 4.01 0.80 มาก 
8. ระยะเวลาในการฝกอบรมมีความเหมาะสม 4.01 0.82 มาก 

รวม 4.10 0.67 มาก 
 
 จากตาราง 9  พบวาผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นดานปจจัยเบ้ืองตน ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรมภายนอกจํานวน
วิทยากรประจํากลุมและจํานวนผูเขารับการฝกอบรมอยูในระดับมากที่สุด สวนประเด็นความพรอมใน
การจัดเตรียมเนื้อหา ความละเอียดเขาใจงาย ความเหมาะสมของหองประชุม ความพรอมของ
โสตทัศนูปกรณ งบประมาณ และระยะเวลานั้น มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
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ตอนท่ี 3 การประเมินดานกระบวนการ 
 ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ผูรับผิดชอบโครงการ ผูเขารับการฝกอบรมรุนที่ 20-
25  ในการประเมินดานกระบวนการจัดดําเนินโครงการฝกอบรม ในสวนที่เก่ียวกับ รูปแบบการจัด
กิจกรรม ระยะเวลาในการดําเนินการ กิจกรรมในการฝกอบรม วิทยากรและความต้ังใจของผูเขารับการ
ฝกอบรม มีคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็น สรุปดังตาราง 10 
 

ตาราง 10 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นดานกระบวนการของผูรับผิดชอบ
โครงการ 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
รายการ 

X  S.D. ระดับ 
1.กิจกรรมในการฝกอบรมเปนไปตามวัตถุประสงคดังตอไปนี ้    
   1.1ทําใหมีความรูความสามารถ เขาใจโครงสรางบทบาทหนาที่
ของตนและบุคลากรสํานักพระราชวัง 4.00 0.00 มาก 
   1.2 มุงเนนเรื่องและขอปฏิบัติเก่ียวกับราชสํานัก 4.66 0.57 มากที่สุด 
   1.3 เขาใจและมีความสามารถปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผน
ธรรมเนียมประเพณีราชสํานัก 4.66 0.57 มากที่สุด 
   1.4 สรางความรูความเขาใจในการพัฒนางาน 4.66 0.57 มากที่สุด 
   1.5 ปลุกจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 4.00 0.00 มาก 
   1.6 เสริมสรางความรักความสามัคคีในหมูคณะ 4.33 0.57 มาก 
2.ดานวิทยากร(วิธีการฝกอบรม)    

2.1 การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 
   2.2 ความรูความสามารถเรื่องที่บรรยาย 4.66 0.00 มากที่สุด 
   2.3 การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝกอบรม 4.66 0.57 มากที่สุด 
   2.4 มีความครบถวนของเนื้อหาในการฝกอบรม 4.33 0.57 มาก 
   2.5 ความชัดเจนในการตอบคําถาม 4.00 0.00 มาก 
   2.6 ความเปนกันเอง 3.66 0.57 มาก 
3.วิทยากรประจํากลุมเอาใจใสผูเขารับการฝกอบรม 4.33 0.57 มาก 
4.ผูเขารับการฝกอบรมมีความต้ังใจในการอบรม 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.42 0.36 มาก 
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 จากตาราง 10  พบวาผูรับผิดชอบโครงการมีความคิดเห็นดานกระบวนการ ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา กิจกรรมในการฝกอบรมมีการมุงเนนเรื่องขอปฏิบัติเก่ียวกับ
ราชสํานัก การปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนธรรมเนียมประเพณีราชสํานัก และสรางความรูความ
เขาใจในการพัฒนางาน วิทยากรสามารถถายทอดความรูไดอยางชัดเจน มีความรูในเรื่องที่บรรยายมี
การเชื่องโยงเนื้อหาในการฝกอบรมอยางเหมาะสม และผูเขารับการฝกอบรมมีความต้ังใจในการอบรม 
อยูในระดับมากที่สุด      
 
ตาราง 11 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นดานกระบวนการของผูเขารับการ

ฝกอบรม 
 

ผูเขารับการฝกอบรม 
รายการ 

X  S.D. ระดับ 
1.กิจกรรมในการฝกอบรมเปนไปตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้    
   1.1ทําใหมีความรูความสามารถ เขาใจโครงสรางบทบาทหนาที่
ของตนและบุคลากรสํานักพระราชวัง 4.18 0.67 มาก 
   1.2 มุงเนนเรื่องและขอปฏิบัติเก่ียวกับราชสํานัก 4.12 0.74 มาก 
   1.3 เขาใจและมีความสามารถปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผน
ธรรมเนียมประเพณีราชสํานัก 4.07 0.64 มาก 
   1.4 สรางความรูความเขาใจในการพัฒนางาน 4.12 0.54 มาก 
   1.5 ปลุกจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 4.22 0.51 มากที่สุด 
   1.6 เสริมสรางความรักความสามัคคีในหมูคณะ 4.49 0.55 มากที่สุด 
2.ดานวิทยากร(วิธีการฝกอบรม)    
2.1 การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน 4.36 0.59 มากที่สุด 
   2.2 ความรูความสามารถเรื่องที่บรรยาย 4.33 0.49 มากที่สุด 
   2.3 การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝกอบรม 4.25 0.55 มากที่สุด 
   2.4 มีความครบถวนของเนื้อหาในการฝกอบรม 4.05 0.57 มาก 
   2.5 ความชัดเจนในการตอบคําถาม 4.13 0.55 มาก 
   2.6 ความเปนกันเอง 4.63 0.50 มากที่สุด 
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ตาราง 11  (ตอ) 
 

ผูเขารับการฝกอบรม 
รายการ 

X  S.D. ระดับ 
3.วิทยากรประจํากลุมเอาใจใสผูเขารับการฝกอบรม 4.43 0.63 มากที่สุด 
4.ผูเขารับการฝกอบรมมีความต้ังใจในการอบรม 4.32 0.67 มากที่สุด 
รวม 4.26 0.56 มากที่สุด 

 
 จากตาราง 11  พบวาผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นดานกระบวนการ ภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา กิจกรรมในการฝกอบรมดานการปลุกจิตสํานึกในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสรางความรักความสามัคคีในหมูคณะอยูในระดับมากที่สุด สําหรับ
วิทยากรมีการถายทอดความรูไดอยางชัดเจน บรรยายและเชื่องโยงเนื้อหาไดอยางเหมาะสม วิทยากร
ประจํากลุมเอาใจใสผูเขารับการฝกอบรม และผูเขารับการฝกอบรมมีความต้ังใจในการอบรม อยูใน
ระดับมากที่สุด  
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ตอนท่ี 4 การประเมินดานผลผลิต 
 ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ผูอํานวยการกอง ผูรับผิดชอบโครงการ ผูเขารับการ
ฝกอบรมรุนที่ 20-25 หัวหนางานและเพื่อนรวมงาน  ในการประเมินดานผลผลิตของโครงการฝกอบรม 
การนําความรูที่ไดรับจาการฝกอบรมไปใชในการทํางานและพัฒนางาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติ
ของผูเขารับการฝกอบรม เจตคติของผูเขารับกับฝกอบรมที่มีตอการฝกอบรมดานตางๆ มีคาเฉลี่ย คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็น สรุปดังตาราง 12 
 
ตาราง 12 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นดานผลผลิตของผูรับผิดชอบ

โครงการ 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
รายการ 

X  S.D. ระดับ 
 1. มีความรูความเขาใจในเนื้อหากอนการอบรม 3.66 0.57 มาก 
 2. มีความรูความเขาใจในเนื้อหาหลังการอบรม 4.33 0.57 มากที่สุด 
 3. สามารถอธิบายรายละเอียดและนําไปปฏิบัติได 4.00 0.00 มาก 
4. สามารถประมวลความคิดสูการพัฒนางานอยางเปนระบบ 4.33 0.57 มากที่สุด 
5.บูรณาการทางความคิดสูการทํางานเปนทีม/การปรับตัวของ 
   บุคลากร 

4.66 0.57 มากที่สุด 

6.สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 4.00 0.00 มาก 
7.สามารถนําความรูไปเผยแพรถายทอดใหบุคคลอ่ืนได 4.33 0.57 มากที่สุด 
8.มีความมั่นใจในการนําความรูที่ไดรับไปใชได 4.33 0.57 มากที่สุด 
9.ทานคิดวาการฝกอบรมขาราชสํานักคุมคาเพียงใด 4.66 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.25 0.44 มากที่สุด 
 
 จากตาราง 12  พบวาผูรับผิดชอบโครงการมีความคิดเห็นดานผลผลิต ในภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสามารถ
อธิบายรายละเอียดและนําความรูไปปฏิบัติได มีความสามารถประมวลความคิดสูการพัฒนางานอยาง
เปนระบบ มีการบูรณาการความคิดการปรับตัวการทํางานเปนทีม มีความสามารถในการถายทอดและ
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เผยแพรความรูใหผูอ่ืนได มีความมั่นใจในการนําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน และมีความ
คุมคาในการจัดฝกอบรม อยูในระดับมากที่สุด  
 
ตาราง 13  คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นดานผลผลิตของโครงการฝกอบรมขา

ราชสํานัก ของผูรับผิดชอบโครงการ ผูเขารับการฝกอบรม 
 

ผูเขารับการฝกอบรม 
รายการ 

X  S.D. ระดับ 
1. มีความรูความเขาใจในเนื้อหากอนการอบรม 3.49 0.72 มาก 
2. มีความรูความเขาใจในเนื้อหาหลังการอบรม 4.32 0.59 มากที่สุด 
3. สามารถอธิบายรายละเอียดและนําไปปฏิบัติได 3.88 0.56 มาก 
4. สามารถประมวลความคิดสูการพัฒนางานอยางเปนระบบ 4.07 0.56 มาก 
5.บูรณาการทางความคิดสูการทํางานเปนทีม/การปรับตัวของ 
   บุคลากร 

4.27 0.65 มากที่สุด 

6.สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 4.27 0.63 มากที่สุด 
7.สามารถนําความรูไปเผยแพรถายทอดใหบุคคลอ่ืนได 3.95 0.50 มาก 
8.มีความมั่นใจในการนําความรูที่ไดรับไปใชได 4.10 0.49 มาก 
9.ทานคิดวาการฝกอบรมขาราชสํานักคุมคาเพียงใด 4.31 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.07 0.58 มาก 
 
 จากตาราง 13  พบวาผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นดานผลผลิต ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา หลังการฝกอบรมผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจใน
เนื้อหา มีการบูรณาการทางความคิดสูการทํางานเปนทีม มีการปรับตัวของบุคลากร มีความสามรถนํา
ความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได และโครงการฝกอบรมขาราชสํานักมีความคุมคา อยู
ในระดับมากที่สุด   
 ในสวนของผลการศึกษาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นการประเมินดาน
ผลผลิตของโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก ในสวนของผูตอบแบบสอบถามที่เปนระดับผูอํานวยการกอง 
ไดทําการประเมิน ในประเด็นดังที่แสดงในตาราง 14 
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ตาราง 14 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นดานผลผลิตของโครงการฝกอบรม
ขาราชสํานัก โดยความคิดเห็นจากผูอํานวยการกอง  

 
ผูอํานวยการกอง 

รายการ 
X  S.D. ระดับ 

1. ความรักความศรัทธาตอองคการของผูเขารับการฝกอบรม 3.71 0.61 มาก 
2. การพัฒนางานของผูเขารับการฝกอบรม 3.71 0.46 มาก 
3. ความรักความสามัคคีกันในหมูคณะและเพื่อนรวมงาน 3.57 0.46 มาก 
4. การเขาใจเก่ียวกับโครงสรางองคการของผูเขารับการฝกอบรม 3.57 0.51 มาก 
5. การปฏิบัติตนของผูเขารับการฝกอบรมตามขอปฏิบัติของขาราช
สํานัก 3.85 0.66 มาก 

6. ความรูความเขาใจถึงระเบียบแบบแผนธรรมเนียมโบราณราช
ประเพณีสํานักและปฏิบัติไดอยางถูกตอง 3.92 0.26 มาก 

7. การมีคุณธรรมและจริยธรรม 4.00 0.67 มาก 
รวม 3.76 0.51 มาก 

 
 จากตาราง 14 พบวาผูอํานวยการกองมีความคิดเห็นดานผลผลิตของโครงการฝกอบรมขา
ราชสํานัก ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความรัก
ความศรัทราตอองคการ มีการพัฒนางานของตน มีความรักความสามัคคีกันในหมูคณะและเพื่อน
รวมงาน มีความเขาใจในโครงสรางขององคการ สามารถปฏิบัติตนไดตามขอปฏิบัติของขาราชสํานัก มี
ความรูความเขาใจในระเบียบแบบแผนธรรมเนียมโบราณราชประเพณีสํานักสามารถปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง และมีคุณธรรม จริยธรรม อยูในระดับมาก    
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ตาราง 15  คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นดานผลผลิตของโครงการ
ฝกอบรมขาราชสํานัก โดยความคิดเห็นจากหัวหนางาน / เพื่อนรวมงาน 

 
หัวหนางาน / เพื่อนรวมงาน รายการ 

X  S.D. ระดับ 
1.ความรักความศรัทธาตอองคการของผูเขารับการฝกอบรม 3.81 0.92 มาก 
2.การพัฒนางานของผูเขารับการฝกอบรม 3.56 0.61 มาก 
3.ความรักความสามัคคีกันในหมูคณะและเพื่อนรวมงาน 3.81 0.64 มาก 
4.การเขาใจเก่ียวกับโครงสรางองคการของผูเขารับการฝกอบรม 3.66 0.57 มาก 
5.การปฏิบัติตนของผูเขารับการฝกอบรมตามขอปฏิบัติของขาราช
สํานัก 3.63 0.55 มาก 

6.ความรูความเขาใจถึงระเบียบแบบแผนธรรมเนียมโบราณราช
ประเพณีสํานักและปฏิบัติไดอยางถูกตอง 3.64 0.50 มาก 

7.การมีคุณธรรมและจริยธรรม 3.85 0.68 มาก 
8.การมีสวนรวมในการพัฒนาองคการ 3.80 0.54 มาก 
9.การมีน้ําใจชวยเหลืองานผูอ่ืน 3.69 0.58 มาก 
10.การใชทรัพยากรเครื่องใชในสํานักงานอยางคุมคา 3.72 0.82 มาก 
11.การตัดสินใจแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 3.48 0.80 มาก 
12.การเปนผูรวมงานที่ดี 3.85 0.50 มาก 
13.ความรับผิดชอบในหนาที่ของผูเขารับการฝกอบรม 3.76 0.69 มาก 
14.การเชื่อฟงและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.75 0.83 มาก 
15.ความทุมเทและเสียสละในหนาที่การงาน 3.86 0.64 มาก 
16.การแตงกาย 3.61 0.63 มาก 
17.การพูดจาสุภาพเรียบรอย 3.80 0.61 มาก 
18.การปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดําร ิ 3.79 0.88 มาก 
19.การมีจติบริการของผูเขารับการฝกอบรม 3.98 0.50 มาก 
20.มีความนาเชื่อถือไววางใจได 3.88 0.48 มาก 
21.มีคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมกับการเปนขาราชสํานัก 3.89 0.50 มาก 
22.ความมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอ่ืน 4.00 0.60 มาก 

รวม 3.76 0.63 มาก 
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 จากตาราง 15  พบวาหัวหนางานและเพื่อนรวมงานมีความคิดเห็นดานผลผลิต ในภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความรักความศรัทราตอองคการ 
มีการพัฒนางานของตน มีความรักความสามัคคีกันในหมูคณะและเพื่อนรวมงาน เขาใจถึงโครงสราง
ขององคการสามารถปฏิบัติตนตามขอปฏิบัติของขาราชสํานักได มีความเขาใจถึงระเบียบแบบแผน
ธรรมเนียมโบราณราชประเพณีและปฏิบัติไดอยางถูกตอง มีคุณธรรมจริยธรรม มีสวนรวมในการพัฒนา
องคการ มีน้ําใจ มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตน เชื่อฟงและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนพูดจาสุภาพ
เรียบรอยแตงกายเหมาะสมเปนผูรวมงานที่ดี มีความเสียสละทุมเทในการทํางาน มีจิตบริการ มีความ
นาเชื่อถือ มีคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมกับการเปนขาราชสํานัก และที่สําคัญความมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอ
ผูอ่ืน อยูในระดับมาก    
 
ตาราง 16 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของเจตคติของผูเขารับการฝกอบรม รุนที่ 20-25 

ตอการเขารวมโครงการ 
 

ผูเขารับการฝกอบรม 
รายการ 

X  S.D. ระดับ 
1. มีความรูสึกดีที่ไดเขารับการฝกอบรม 4.54 0.54 มากที่สุด 
2. มีความรูสึกวาการฝกอบรมมีความเหมาะสม 4.52 0.5 มากที่สุด 
3. กิจกรรมที่จัดขึ้นเหมาะสมกับการฝกอบรม 4.45 0.57 มากที่สุด 
4. กิจกรรมที่จัดขึ้นมีเนื้อหาที่เหมาะสม 4.29 0.65 มากที่สุด 
5. กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความสอดคลองกับเนื้อหาและหลักสูตรที ่
    ฝกอบรม 4.65 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.54 มากที่สุด 
 
 จากตาราง 16  พบวาผูเขารับการฝกอบรมมีเจตคติตอโครงการฝกอบรม ในภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความสอดคลองทั้งเนื้อหาและ
หลักสูตร ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูสึกดีที่ไดรับการฝกอบรม การฝกอบรมมีความเหมาะสมทั้ง
กิจกรรมและเนื้อหา อยูในระดับมากที่สุด  
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ตอนท่ี 5 การประเมินขอเสนอแนะ 
 การประเมินขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรม ผูอํานวยการกอง หัวหนางาน เพื่อน
รวมงาน  และผู รับผิดชอบโครงการ  ที่มีตอโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก  สํานักพระราชวัง 
กรุงเทพมหานคร  จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 5.22 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 
ตาราง 17 จํานวนของขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของผูเขารับการฝกอบรม ผูอํานวยการกอง หัวหนางาน เพื่อน

รวมงานและผูรับผิดชอบโครงการ จําแนกเปนรายขอดังนี ้
 
รายการเสนอแนะ ความถ่ี 
1. ชมเชยวิทยาการในการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ 7 
2. เปดโอกาสใหทุกคนไดเขามาฝกอบรมมากกวานี้ 2 
3. เปนโครงการที่ฝกอบรมขาราชการใหมใหรูรักสามัคคีมีศรัทธาตอสถาบัน 5 
4. เปนโครงการที่ปลุกจิตใตสํานึกของผูเขารับการฝกอบรมใหมีความสํานึกที่ดี 5 
5. ควรมีการจัดฝกอบรมใหบอยกวานี้และควรมีการนัดพบกันระหวางรุนเพื่อแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็นกัน 4 
6. ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอมากกวานี้ 2 
7. ระยะเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ นอยเกินไปทําใหเรงรีบจนเกินไป 4 
8. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมนอกสถานที(่ตางจังหวัด)ควรเยอะกวานี้ 3 
9. ควรมีกิจกรรมในการละลายพฤติกรรมเพิ่มขึ้นกวานี้ 2 
10. ความปลอดภัยในการเดินทางไปฝกอบรมนอกสถานที(่ตางจังหวัด) 2 
11. อยากใหมีการจัดกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางรุน 3 

 
 จากตาราง 17 พบวา ผูเขารับการฝกอบรม ผูอํานวยการกอง หัวหนางาน เพื่อนรวมงานและ
ผูรับผิดชอบโครงการมีขอเสนอแนะ ตามลําดับดังนี้ ชมเชยและชื่นชมการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธของ
วิทยากรที่มีความเหมาะสม โครงการฝกอบรมขาราชสํานักเปนโครงการที่ใหขาราชการใหมไดรูรัก
สามัคคีมีความศรัทราตอสถาบันและปลุกจิตใตสํานึกของผูเขารับการฝกอบรมใหมีจิตใตสํานึกที่ดี ควร
เพิ่มเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ เนื่องจากใหเวลานอยเกินไปทําใหเรงรีบจนเกินไป และควรมีการ
จัดการฝกอบรมใหบอยขึ้นเนื่องจากขาราชการใหมมีจํานวนมากขึ้นควรมีการนัดพบระหวางรุนเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อจะไดนําไปพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
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นอกจากนี้ผูเขารับการฝกอบรมตองการใหมีการจัดกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางรุนขึ้น เพื่อเปน
การสงเสริมดานสุขภาพและทําความรูซึ่งกันและกัน และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความปลอดภัยในการ
เดินทางไปฝกอบรมนอกสถานที่(ตางจังหวัด) ควรเพิ่มมาตรการในการกํากับดูแลมีความรัดกุมให
มากกวานี ้ 
 



บทที ่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  

 การวิจัยครั้งนี้เปนการประเมินโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง กรุงเทพ     
มหานคร โดยใชรูปแบบจําลองซิปเปนหลักในการประเมิน แบงการประเมินออกเปนดานบริบท
สภาพแวดลอม ดานปจจัยเบ้ืองตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิตมีขอสรุปการศึกษาคนควา 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะดังนี้ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาและประเมินโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาบริบทของโครงการ ไดแก วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม และความ
สอดคลองกับนโยบายการกํากับองคการที่ดี ของสํานักพระราชวัง 
 2. เพื่อประเมินปจจัยเบ้ืองตนของโครงการฝกอบรมในดานคุณสมบัติของวิทยากร ระยะเวลา 
วัสดุอุปกรณ สถานที่ฝกอบรม งบประมาณ และการใชทรัพยากรบุคคลอยางเหมาะสม 
 3. เพื่อประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการฝกอบรม ไดแก การจัดกิจกรรมฝกอบรม
และวิธีการฝกอบรม 
 4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการฝกอบรม ไดแก ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม
และผูที่มีสวนเก่ียวของ เจตคติของผูเขารับการฝกอบรม และการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน   
 
 ประเด็นการประเมิน ไดแก 
 1. การศึกษาดานบริบท (Context Evaluation) 
  1.1  วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก 
  1.2  นโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี สํานักพระราชวังพ.ศ.2552 
 2.  การประเมินดานปจจัยเบ้ืองตน (Input Evaluation) 
      2.1  เนื้อหา สถานที ่วิทยากร 
      2.2  การใชทรัพยากรอยางเหมาะสมพอเพียง  
      2.3  ความพอเพียงของวัสดุอุปกรณ งบประมาณ พี่เลี้ยงผูดูแล 
 3.  การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) 
      3.1  รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 
      3.2  วิธีการฝกอบรม 
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 4.  การประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) 
      4.1  ประสิทธิผลของผูเขารับการฝกอบรม สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการทํางานได 
  4.2 ความพึงพอใจตอโครงการฝกอบรม ของผูเขารับการฝกอบรม ผูอํานวยการกอง 
ผูรับผิดชอบโครงการ หัวหนางาน และเพื่อนรวมงาน  
       4.3  เจตคติของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอโครงการฝกอบรม 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรกลุมเปาหมายที่ศึกษาในครั้งนี้ไดแก ผูเขารับการอบรมขาราชสํานัก ไดแก ผูเขา
รับการฝกอบรมรุนที่ 20 ถึงรุนที่ 25 จํานวน 310 คนผูบริหารแตละกอง ไดแก ผูอํานวยการกองของผูที่
เขารับการฝกอบรม จํานวน 14 คนหัวหนางาน  ไดแก หัวหนางานที่อยูในกองเดียวกัน กับผูเขารับการ
อบรม จํานวน 140 คนเพื่อนรวมงาน ไดแก เพื่อนรวมงานที่อยูในกองเดียวกัน กับผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 280 คน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมี 5 ฉบับ ประกอบดวยแบบสอบถามผูรับผิดชอบ
โครงการ แบบสอบถามผูอํานวยการกอง แบบสอบถามหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน แบบสอบถามผู
เขารับการฝกอบรม และแบบวัดเจตคติของผูเขารับการฝกอบรม  
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูลไดติดตอทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ เพื่อขอความอนุเคราะหจากทานเลขาธิการพระราชวัง เพื่อทําการเก็บขอมูลภายในสํานัก
พระราชวัง โครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร กับผูคนที่เก่ียวของอัน
ไดแก ผูอํานวยการกอง ผูรับผิดชอบโครงการ หัวหนางาน เพื่อนรวมงาน และผูเขารับการฝกอบรม โดย
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในระหวางเดือน มกราคม 2554 ถึงเดือน เมษายน 2554 ได
ขอมูลกลับคืนมาครบทุกฉบับคิดเปนรอยละ 100 เมื่อนํามาตรวจสอบความสมบูรณสามารถนํามา
วิเคราะหไดครบทุกฉบับ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลบดําเนินการตามแนวทางดังตอไปนี้ 
 1. ใชเทคนิควิเคราะหเนื้อหา(Content analysis)หรือวิเคราะหความถ่ี (Frequency) สําหรับ
ขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถาม 
 2. จําแนกแบบสอบถามออกเปน 4 กลุมคือ ผูอํานวยการกอง ผูรับผิดชอบโครงการ ผูเขารับ
การฝกอบรมรุนที ่20-25 หัวหนางานและเพื่อนรวมงาน 
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 3. ใชวิธีการหาคาความถ่ี (Frequency) หาคาเฉลี่ย (Mean) และหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) สําหรับขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสอบถามแบบวัดเจตคตินําคาเฉลี่ยหรือ
คารอยละที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑที่ต้ังไว  
  คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นคําถามนอยที่สุด 
  คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นคําถามนอย 
  คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นคําถามปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นคําถามมาก 
  คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นคําถามมากที่สุด 
 4.  นําแบบสอบถามแบบวัดเจตคติมาจัดทําทะเบียนขอมูลลงรหัสและวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้ 
 1.  ศึกษาดานบริบท (Context) ความสอดคลองของโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานัก
พระราชวังมีความสอดคลองกับนโยบายการกํากับองคการที่ดี สํานักพระราชวัง มีความสอดคลองอยู
ในระดับมาก ซึ่งการจัดโครงการฝกอบรมขาราชสํานักนี้เปนโครงการที่ทําใหผูเขารับการฝกอบรมรูจัก
หนาที่ของตนการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมราชประเพณีและเปนโครงการที่ฝกอบรมขาราชการใหมให
รูรักสามัคคีมีศรัทธาตอสถาบัน ปลุกจิตใตสํานึกของผูเขารับการฝกอบรมใหมีความสํานึกที่ดี  
 2.  การประเมินดานปจจัยเบ้ืองตน (Input Evaluation) ของโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก 
สํานักพระราชวัง ดานเนื้อหา สถานที่ วิทยากร การใชทรัพยากรอยางเหมาะสมพอเพียง วัสดุอุปกรณ 
งบประมาณ และพี่เลี้ยงผูดูแล 
  2.1  ความละเอียดของเนื้อหามีความเขาใจงาย พบวาผูเขารับการฝกอบรม ผูรับผิดชอบ
โครงการ มีความคิดเห็นวาเนื้อหาของการฝกอบรม  มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สถานที่ในการ
จัดฝกอบรมนอกสถานที่(ตางจังหวัด) พบวาผูรับผิดชอบโครงการมีความคิดเห็นวาสถานที่มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด สวนผูเขารับการฝกอบรมเห็นวาสถานที่มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก ความพอเพียงของจํานวนวิทยากรประจํากลุมนั้น ผูรับผิดชอบโครงการเห็นวาวิทยากรประจํากลุม
มีจํานวนเหมาะสมในระดับปานกลาง สวนผูเขารับการฝกอบรมเห็นวาวิทยากรประจํากลุมมีจํานวน
เหมาะสมมาก 
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  2.2  การใชทรัพยากรอยางเหมาะสมพอเพียง หมายถึงทรัพยากรมนุษยคือจํานวนผูเขารับ
การฝกอบรมแตละรุน ตอจํานวนวิทยากรประจํากลุมพบวาผูเขารับการฝกอบรม ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝกอบรม มีความเห็นวาการใชทรพัยากรในการจัดการฝกอบรมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
  2.3  วัสดุอุปกรณ งบประมาณ พี่เลี้ยงผูดูแล พบวาผูเขารับการฝกอบรม และผูรับผิดชอบ
โครงการมีความคิดเห็นวาวัสดุอุปกรณ งบประมาณ จํานวนพี่เลี้ยงผูดูแลมีความเหมาะสมในระดับมาก 
 3.  การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) จัดโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก 
สํานักพระราชวัง ดานรูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและเปนไปตามวัตถุประสงคของ
โครงการและวิธีการฝกอบรม 
  3.1  รูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก  พบวารูปแบบมีความ
เหมาะสม และเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการทั้ง 6 ดานไดแก การมีความรูเขาใจโครงสราง
บทบาทหนาที่ของตน มุงเนนเรื่องขอปฏิบัติเก่ียวกับราชสํานัก เขาใจและสามารถปฏิบัติตนตามระเบียบ
แบบแผนธรรมเนียมประเพณีราชสํานัก ปลุกจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และสงเสริมความรัก
ความสามัคคีในหมูคณะ มีความเหมาะสมอยูระดับมาก  
  3.2  ทางดานวิธีการฝกอบรม วิทยากรมีวิธีการถายทอดความรู สามารถในเรื่องที่บรรยาย
ไดอยางเหมาะสม การเชื่อมโยงเนื้อหาอยางตอเนื่อง ทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีต้ังใจในการฝกอบรม
อยางเหมาะสมอยูระดับมาก 
 4.  การประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) เปนการประเมินดานผลผลิตของโครงการ
ฝกอบรม การนําความรูที่ไดรับจาการฝกอบรมไปใชในการทํางานและพัฒนางาน ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติของตนผูเขารับการฝกอบรม เจตคติของผูเขารับกับฝกอบรมที่มีตอการฝกอบรมดานตางๆ 
  4.1  ประสิทธิผลของผูเขารับการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจใน
เนื้อหาในการฝกอบรม สามารถอธิบายรายละเอียดของเนื้อหา ประมวลความคิดพัฒนางานไดและยังมี
ความมั่นใจที่นําความรูที่ไดรับไปใชอยางเหมาะสม สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการทํางานไดอยู
ในระดับมาก 
  4.2  ความพึงพอใจตอโครงการฝกอบรม พบวาผูอํานวยการกองและหัวหนางานเพื่อน
รวมงานมีความคิดเห็นวา การประเมินดานผลผลิตของผูเขารับการฝกอบรมหลังจากที่ไดผานฝกอบรม
แลวตามโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง ในดานหัวขอตางๆ อาทิเชนการพัฒนางาน 
คุณธรรมจริยธรรม การมีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน การทุมเทเสียสละ กิริยามารยาทการมีจิต
บริการ มีความพึงพอใจในอยูในระดับมาก 
  4.3  เจตคติของผู เขารับการฝกอบรมที่มีตอโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานัก
พระราชวัง ในภาพรวมในหัวขอความรูสึกที่ดีที่ไดเขารับการฝกอบรม ความรูสึกที่ดีที่ไดพบเพื่อนใหม 
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ความภาคภูมิในในการเปนขาราชสํานัก ความรูสึกรักองคการมากขึ้น ผูเขารับการฝกอบรมมีเจตคติอยู
ในระดับมากที่สุด 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการประเมินโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานัก
พระราชวัง กรุงเทพมหานคร ดานบริบทสภาพแวดลอม ดานปจจัยเบ้ืองตน ดานกระบวนการ และดาน
ผลผลิต มีประเด็นที่ควรอภิปรายดังนี ้คือ 
 1. การประเมินดานบริบท จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับ
การฝกอบรม ผูอํานวยการกองและผูรับผิดชอบโครงการ ไดแกความสอดคลองของโครงการฝกอบรมขา
ราชสํานัก สํานักพระราชวังกับนโยบายการกํากับองคการที่ดี สํานักพระราชวัง ทั้ง 4 ดาน คือ 1) ดานรัฐ 
สังคมและสิ่งแวดลอม  2) ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  3) ดานองคการ และ 4) ดาน
ผูปฏิบัติงาน มีความสอดคลองกันมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เนื่องจากโครงการฝกอบรมมี
วัตถุประสงคของโครงการที่จะฝกอบรมขาราชการใหม ใหมีความรูทางดานการปฏิบัติงาน ดานการ
บริการดวยจิต การชวยเหลือสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงความรูพื้นฐานของหนวยงานของตนเปน
อยางดี  สวนวัตถุประสงคของโครงการมีความครอบคลุมสามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริงนั้น พบวามี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก เพราะผูเขารับการฝกอบรมไดศึกษาถึงวัตถุประสงคของโครงการกอน
เขารับการฝกอบรมแลวและหลังจากการฝกอบรมแลวก็สามารถนําไปปฏิบัติในงานหนาที่ประจําวันของ
ตนได  ซึ่งสอดคลองกับ ประชุม รอดประเสริฐ (2539) ไดเสนอวา การประเมินโครงการจะชวยทําใหการ
กําหนดวัตถุประสงคมีความชัดเจนขึ้น 
 2.  การประเมินดานปจจัยเบ้ืองตน จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
ของผูเขารับการฝกอบรม และผูรับผิดชอบโครงการ ดานปจจัยเบ้ืองตนไดแก เนื้อหา สถานที่ วิทยากร 
การใชทรัพยากรอยางเหมาะสมพอเพียง วัสดุอุปกรณ งบประมาณ พี่เลี้ยงผูดูแล มีความเหมาะสมอยู
ในระดับมาก 
  2.1  เนื้อหา สถานที่ วิทยากร จากการวิเคราะหเอกสารและการวิเคราะหขอมูล แบบ 
สอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรม และผูรับผิดชอบโครงการ มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก เพราะวิทยากรมีการจัดเตรียมเนื้อหาสําหรับการฝกอบรมไวลวงหนามีการเรียบเรียงเนื้อหาไวอยาง
ละเอียดเหมาะสมเขาใจงาย สวนสถานที่ผูรับผิดชอบโครงการมีความคิดเห็นวาเหมาะสมอยูในระดับ
มากที่สุด อาจจะเปนเพราะผูรับผิดชอบโครงการเปนผูเลือกสถานที่เอง สวนผูเขารับการฝกอบรมมี
ความเห็นวาสถานที่มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เนื่องจากอาจมีการจัดสรรที่พัก อยาง
สะดวกสบายเหมาะในการจัดกิจกรรมการฝกอบรมได  ดานวิทยากรผูรับผิดชอบโครงการมีความ
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คิดเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ไมมากเกินไปหรือนอยจนเกินไป ซึ่งตางกับผูเขารับ
การฝกอบรมที่เห็นวาจํานวนวิทยากรประจํากลุมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เนื่องจากบาง
กิจกรรมอาจจะไมตองใชวิทยากรประจํากลุมเลย 
  2.2  การใชทรัพยากรอยางเหมาะสม หมายถึง การทรัพยากรสถานที่มีความเหมาะสมตอ
จํานวนผูเขารับการฝกอบรม จํานวนวิทยากรกลุมตอจํานวนผูเขารับการฝกอบรม จากการวิเคราะห
ขอมูลแบบสอบถามพบวา ผูรับผิดชอบโครงการและผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นวาการใช
ทรัพยากรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เนื่องจากผูรับผิดชอบโครงการจะมีการคํานวณจํานวนผูเขา
รับการฝกอบรมไวลวงหนา โดยกําหนดจํานวนในการฝกอบรมแตละรุนไวอยางชัดเจน 
  2.3  วัสดุอุปกรณ งบประมาณ จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามพบวา ผูรับผิดชอบ
โครงการและผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นวาวัสดุอุปกรณและงบประมาณมีความเหมาะสมอยู
ในระดับมาก เนื่องจากผูรับผิดชอบโครงการไดคํานวณจํานวนผูเขารับการฝกอบรมกับงบประมาณการ
ฝกอบรมไวแลว โดยถือต้ังเรื่องเบิกเปนปงบประมาณ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ดนัย เทียนพุฒ 
(2525: 64) วา ในการบรรยายควรมีอุปกรณพรอม เชน จอภาพ กระดานดํา เครื่องฉายภาพขามศีรษะ 
ไมโครโฟน 
 3.  การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) จากการวิเคราะหขอมูลแบบ 
สอบถามแสดงความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรม และผูรับผิดชอบโครงการ มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก เพราะผูเขารับการฝกอบรมและผูรับผิดชอบโครงการ มีความเห็นวาการจัดดําเนินการ
ฝกอบรม การจัดกิจกรรมฝกอบรมเหมาะสมมาก ซึ่งสอดคลองกันผลการวิจัยของ อาภากร บุญสม 
(2536: 89) วา อาจารย นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษา เห็นวาดานกระบวนการ มีความเหมาะสมอยู
ในระดับมาก 
  3.1 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 
จากการวิเคราะหขอมูล 
  3.2 วิธีการฝกอบรม หมายถึง ขั้นตอนและรูปแบบการจัดการฝกอบรมขาราชสํานัก ผูเขา
รับการฝกอบรมและผูรับผิดชอบโครงการเห็นวาวิธีการฝกอบรมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
 4.  การประเมินดานผลผลิต พบวาผูอํานวยการกอง ผูรับผิดชอบโครงการ ผูรวมงานรวมถึงผู
เขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจในระดับมาก และมีเจตคติที่ดีตอโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก 
สืบเนื่องมาจากผูเขารับการฝกอบรมไดนําความรูความสามารถที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการ
ปฏิบัติงานได และมีความรูความเขาใจในขนบธรรมเนียมราชประเพณีของทางสํานักเปนอยางดี ผูเขา
รับการฝกอบรมมีการพัฒนาการการทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนได และสามารถเผยแพรถายทอดให
ความรูกับผูอ่ืนได อันสงผลเปนที่พึงพอใจตอเพื่อนรวมงาน 
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ขอเสนอแนะ 
 1. ดานบริบท ควรมีเนื้อหาในการฝกอบรมที่จําเปนจริงๆ ตามสายงานของผูเขารับการ
ฝกอบรม โดยแบงเปนแตละประเภทของตําแหนง หนาที่ของแตละตําแหนงในการปฏิบัติงานที่แต
ตางกันไป สิ่งจะสงผลใหการปฏิบัติงานของขาราชการสํานัก เปนไปตามวัตถุประสงคโครงการและจะ
สงผลใหการทํางานประสบผลสําเร็จ ตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี โดยผูเขารับการฝกอบรม
ในแตละรุนควรอยูในสายงานเดียวกัน มีสถานภาพที่ใกลเคียงกัน 
 2.  ดานปจจัยเบ้ืองตน ควรเพิ่มวิทยากรที่ใหความรูในการปฏิบัติหนาที่ของผูเขารับการ
ฝกอบรมตามสายงาน และเพิ่มระยะเวลาการฝกอบรมออกไปอีก โดยอาจจะแบงระยะเวลาเปน 3 
ชวงเวลา ดังนี้ ชวงที่ 1 เปนการฝกอบรมรวมกันทั้งหมดทุกตําแหนงและทุกสายงาน ชวงที่2 เปนการ
แบงการฝกอบรมตามตําแหนงและสายงาน ชวงที่3 เปนการฝกอบรมรวมกันอีกครั้งเพื่อสรุปและ
อภิปรายหนาที่ความรับผิดชอบของแตละบุคคลใหกับเพื่อนรวมรุนไดรับทราบ จะสงผลใหเกิดการเรียนรู
รวมกันในกลุมของผูเขารับการฝกอบรม 
 3.  ดานกระบวนการ ควรหาวิธีการหรือรูปแบบในการฝกอบรมที่สงผลตอจิตใตสํานึกของผู
เขารับการฝกอบรม เก่ียวกับความรักความศรัทธาในองคการใหมากกวานี้ โดยนําความคิดเห็นของ
บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่มีสวนไดสวนเสียเปนโจทยใหผูเขารับการฝกอบรมชวยกันคิดหาวิธีการ
แกไขปรับปรุง และเพิ่มกระบวนการฝกอบรมที่ใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตอาสาชวยเหลือสังคมให
มากกวานี ้เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคการ 
 4.  ดานผลผลิต ควรมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรม วาไดปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม เนื่องจากผูเขารับการฝกอบรมบางสวนยังปฏิบัติหนาที่ของตนได
ไมดีพอหรือไมเหมาะสม กับตําแหนงและสายงานของตน หรือควรมีการฝกอบรมอีกครั้งเพื่อเปนการ
ทบทวน ยํ้าเตือนผูเขารับการฝกอบรม และจะสงผลตอการประเมินหลังการเขารับการฝกอบรมวามี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
 1.  ควรทําการวิจัยติดตามผลผูผานการฝกอบรม ตามโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก ต้ังแตรุน
ที่ 1 ถึงรุนที่ 19 เพื่อใหทราบวาผูเขารับการฝกอบรมไดนําความรูความสามารถไปพัฒนางานไดตาม
วัตถุประสงคของโครงการหรือไม มีปญหาและอุปสรรคอยางไร เพื่อขอมูลที่ไดมาจัดทําหลักสูตรการ
ฝกอบรมขาราชสํานัก ใหเปนรูปแบบที่มีความเปนมาตรฐานและเปนที่ยอมรับใหมากย่ิงขึ้น 
 2.  ควรทําการศึกษาศึกษาเชิงลึกในรายละเอียดที่เก่ียวกับระยะเวลา วัสดุอุปกรณ สถานที่ 
และงบประมาณ ที่เหมาะสมในการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝกอบรมโครงการ  
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 3.  ควรทําศึกษาเชิงลึกการประเมินผลความพึงพอใจตอวิทยากรโดยละเอียดเพื่อปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ในการฝกอบรมและเพื่อใหวิทยากรนําขอมูลที่ไดไปใชในการปรับปรุงกระบวนการฝกอบรม
ตอไป 
 4.  ควรทําการประเมินกิจกรรมที่หนวยงานฝกอบรมจัดวาสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู
และการนําไปใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ 
 5.  ควรมีการประเมินหรือเปรียบวาในปจจุบันองคการมีการใชทรัพยากรนั้นเหมาะสมหรือ
สอดคลองกับเนื้องานที่ไดรับมอบหมายหรือไม 
 6.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบหรือกระบวนการเรียนรูที่แตกตางจากหลักสูตร
ปจจุบันเพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหไดผลสัมฤทธิ์ในของผูเขาฝกอบรมเพิ่มขึ้น 
 7. ควรมีศึกษาเชิงลึกเพื่อดูวา วัตถุประสงคของโครงการมีความครอบคลุมสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง หรือไมและควรมีการปรับปรุงอยางไรเนื่องจาก ผูอํานวยการกองมีความคิดเห็นวา 
วัตถุประสงคของโครงการมีความครอบคลุมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง อยูในระดับปานกลางเทานั้น 
 9.  ควรมีการประเมินหรือการศึกษาเชิงลึกวา ระยะเวลาในการฝกอบรมมีความเหมาะสม
หรือไมเนื่องจาก ผูรับผิดชอบโครงการ มีทัศนคติอยูในระดับปานกลางเทานั้น 
 10. ควรมีการประเมิน จํานวนวิทยากรประจํากลุม วาเพียงพอหรือไม และเหมาะสมกับ
หลักสูตรหรือไมเนื่องจาก ผูรับผิดชอบโครงการ มีทัศนคติอยูในระดับปานกลางเทานั้น   
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แบบสอบถามความคิดเห็น / ความพึงพอใจ (ผูอํานวยการกอง) 
ท่ีมีตอโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร 

 
คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามนี้มี 5ตอน จํานวน 22 ขอ 
  ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ขอคําถามปลายเปดเก่ียวกับประเด็นการฝกอบรมขาราชสํานัก 
  ตอนที่ 3 ขอคําถามเก่ียวกับความสอดคลองของโครงการฝกอบรมกับนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดี 
  ตอนที่ 4 คําถามเก่ียวกับความพึงพอใจที่มีตอโครงการฝกอบรม / ผูเขารับการฝกอบรม 
  ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
คําชี้แจง โปรดอานขอความและทําเครื่องหมาย / ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานที่สุดโดยม ี
 คะแนนดังนี ้
    คะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด 
    คะแนน 4 หมายถึง ใจมาก 
    คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 
    คะแนน 2 หมายถึง นอย 
    คะแนน 1 หมายถึง นอยที่สุด 
 

ขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
นายพิทักษรณชัย  สลางสิงห 

นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการการประเมิน 
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูวิจัย 
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ ของผูอํานวยการกอง 
ท่ีมีตอโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร 

 
ตอนท่ี 1ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
ชื่อผูตอบแบบสอบถาม .......................................................................... 
ตําแหนง.................................................ระดับ.............................สังกัด.......................................... 
 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปลายเปด 
 1. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
  
 2. ทานคิดวาการฝกอบรมขาราชสํานัก มีความสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลองคการ
ที่ดีสํานักพระราชวัง หรือไม/อยางไร 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
  
 3. ทานคิดวาหลังจากผูที่เขารับการฝกอบรมไดผานการฝกอบรมขาราชสํานักแลว มี
พฤติกรรมเปนอยางไร 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
  
 4ใ ทานคิดวาควรจะเนนหรือเพิ่มเติมประเด็น / หัวขอใดในการฝกอบรมขาราชสํานักเปน
สําคัญ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความสอดคลองของโครงการฝกอบรมกับนโยบายการกํากับดูแล 
 องคการที่ดี สํานักพระราชวัง 
 กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 

ระดับความคิดเห็น 
หัวขอเรื่อง มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1. วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับความ
ตองการขององคการ 

     

2. วัตถุประสงคของโครงการมีความครอบคุมสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง 

     

3. ความสอดคลองดานสังคมและสิ่งแวดลอม      
4. ความสอดคลองดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสีย 

     

5. ความสอดคลองดานองคการ      
6. ความสอดคลองดานผูปฏิบัติงาน      
7. ดานอ่ืนๆ(ถาม)ี....................................................      
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ตอนท่ี 4ความพึงพอใจตอโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง 
กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทานมากที่สุด 
 

ระดับความคิดเห็น 
หัวขอเรื่อง มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1. วัตถุประสงคของโครงการ      
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมฝกอบรม      
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม      
4.ความรักความศรัทธาตอองคการของผูเขารับการ
ฝกอบรม 

     

5.การพัฒนางานของผูเขารับการฝกอบรม      
6.ความรักความสามัคคีกันในหมูขณะและเพื่อนรวมงาน      
7.ความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางองคการของผูเขารับการ
ฝกอบรม 

     

8.การปฏิบัติตนของผูเขารับการฝกอบรมตามขอปฎิบัติของ
ขาราชสํานัก 

     

9.ความรูความเขาใจถึงระเบียบแบบแผนธรรมเนียม
โบราณราชประเพณีสํานัก และปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

     

10.ผูเขารับการฝกอบรมมีคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น      
 
ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
 

ขอกราบขอบพระคุณทานผูอํานวยการกองที่ใหความรวมในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี ้
เปนพระคุณย่ิง 
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แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบวัดเจตคติ 
ของผูเขารับการฝกอบรมท่ีมีตอโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง 

กรุงเทพมหานคร 

 
คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามนี้มี 7ตอน จํานวน 45 ขอ 
  ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 คําถามเก่ียวกับดานบริบทความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของโครงการกับ 
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี จํานวน 6 ขอ 
  ตอนที่ 3 คําถามเก่ียวกับดานปจจัยเบ้ืองตนของโครงการ จํานวน 9 ขอ 
  ตอนที่ 4 คําถามเก่ียวกับดานกระบวนของโครงการ จํานวน 14 ขอ 
  ตอนที่ 5 คําถามเก่ียวกับดานผลผลิตของโครงการ จํานวน 9 ขอ 
  ตอนที่ 6 แบบวัดเจตคติของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอโครงการ จํานวน 5 ขอ 
  ตอนที่ 7 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 2. โปรดอานขอความและทําเครื่องหมาย / ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมาก
ที่สุดโดยมีคะแนนดังนี้ 
  คะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด  
  คะแนน 4 หมายถึง มาก 
  คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง นอย  
  คะแนน 1 หมายถึง นอยที่สุด 
 

ขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
นายพิทักษรณชัย  สลางสิงห 

นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการการประเมิน 
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูวิจัย 
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แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบวัดเจตคติ ของผูเขารับการฝกอบรม 
ท่ีมีตอโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม  โปรดทําเครื่องหมาย ü ลงในชอง  q   หรือเขียน 
 ขอความตามความจริง 
 1. เพศ                
  q ชาย                    
  q หญิง 

 2. ตําแหนง......................................................หนวยงาน............................................... 
 3. รุนที่เขารับการฝกอบรม 

  q รุนที ่20    
  q รุนที ่21  
  q รุนที ่22 
  q รุนที ่23  
  q รุนที ่24  
  q รุนที ่25 
 4.  การศึกษา 
  q มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา   
  q อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
  q ปริญญาตรี      
  q สูงกวาปริญญาตร ี
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ตอนท่ี 2  คําถามดานบริบทความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของโครงการฝกอบรมกับนโยบาย 
 การกํากับดูแลองคการที่ดี 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ü ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงระดับเดียว 
 

ระดับความคิดเห็น 
หัวขอเรื่อง มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1.วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับความ
ตองการขององคการ 

     

2.วัตถุประสงคของโครงการมีความครอบคุมสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 

     

3. ความสอดคลองดานสังคมและสิ่งแวดลอม      
4. ความสอดคลองดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย      
5. ความสอดคลองดานองคการ      
6.ความสอดคลองดานผูปฏิบัติงาน      
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ตอนท่ี 3  คําถามดานปจจัยเบื้องตน เก่ียวกับโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ü ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงระดับเดียว 
 

ระดับความคิดเห็น 
หัวขอเรื่อง มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1.ความพรอมในการจัดเตรียมเนื้อหาในการฝกอบรม      
2.เนื้อหามีความละเอียดเขาใจงาย      
3.ความเหมาะสมของหองจัดประชุม      
4.ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรมภายนอก      
5.ความพอเพียงของการใชทรัพยากรอยางเหมาะสมอัน
ไดแก 

     

5.1 จํานวนวิทยากรประจํากลุม(staff)       
5.2 จํานวนของผูเขารับการฝกอบรม      
6.ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ      
7.งบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิผล      
8.ระยะเวลาในการฝกอบรมมีความเหมาะสม      
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ตอนท่ี 4  คําถามดานกระบวนการ เก่ียวกับโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ü ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงระดับเดียว 
 

ระดับความคิดเห็น 
หัวขอเรื่อง มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1.กิจกรรมในการฝกอบรมเปนไปตามวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้ 

     

1.1 ทําใหมีความรูความสามารถ เขาใจโครงสรางบทบาท
หนาที่ของตน และบุคลากรสํานักพระราชวัง 

     

1.2 มุงเนนเรื่องและขอปฏิบัติเก่ียวกับราชสํานัก      
1.3 เขาใจและมีความสามารถปฏิบัติตนตามระเบียบแบบ
แผนธรรมเนียมประเพณีราชสํานัก 

     

1.4 สรางความรูความเขาใจในการพัฒนางาน      
1.5 ปลุกจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม      
1.6 เสริมสรางความรักความสามัคคีในหมูคณะ      
2.ดานวิทยากร(วิธีการฝกอบรม)      
2.1 การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน      
2.2 ความรูความสามารถเรื่องที่บรรยาย      
2.3 การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝกอบรม      
2.4 มีความครบถวนของเนื้อหาในการฝกอบรม      
2.5 ความชัดเจนในการตอบคําถาม      
2.6 ความเปนกันเอง      
3.วิทยากรประจํากลุมเอาใจใสผูเขารับการฝกอบรม      
4.ผูเขารับการฝกอบรมมีความต้ังใจในการอบรม      
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ตอนท่ี 5  คําถามดานผลผลิต เก่ียวกับโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย üลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงระดับเดียว 
 

ระดับความคิดเห็น 
หัวขอเรื่อง มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1. มีความรูความเขาใจในเนื้อหากอนการอบรม      
 2. มีความรูความเขาใจในเนื้อหาหลังการอบรม      
3. สามารถอธิบายรายละเอียดและนําไปปฏิบัติได      
4. สามารถประมวลความคิดสูการพัฒนางานอยางเปน
ระบบ 

     

5.บูรณาการทางความคิดสูการทํางานเปนทีม/การปรับตัว
ของบุคลากร 

     
 

6.สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ได 

     

7.สามารถนําความรูไปเผยแพรถายทอดใหบุคคลอ่ืนได      
8.มีความมั่นใจในการนําความรูที่ไดรับไปใชได      
9.ทานคิดวาการฝกอบรมขาราชสํานักคุมคาเพียงใด      
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ตอนท่ี 6 แบบวัดเจตคติของทานที่มีตอโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย üลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงระดับเดียว 
 

ระดับความคิดเห็น 
หัวขอเรื่อง มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1.มีความรูสึกดีที่ไดเขารับการฝกอบรม      
2.มีความรูสึกวาการฝกอบรมมีความเหมาะสม      
3.กิจกรรมที่จัดขึ้นเหมาะสมกับการฝกอบรม      
4.กิจกรรมที่จัดขึ้นมีเนื้อหาที่เหมาะสม      
5.กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความสอดคลองกับเนื้อหาและ
หลักสูตรที่ฝกอบรม 

     

 
ตอนท่ี 7 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี ้เปนพระคุณย่ิง 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของผูท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอผูเขารับการฝกอบรมโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง 

กรุงเทพมหานคร 

 
คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามนี้มี 4ตอน จํานวน 29 ขอ  
  ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 4 ขอ 
  ตอนที่ 2 คําถามเก่ียวกับดานกระบวนในการจัดโครงการฝกอบรม จํานวน 3 ขอ 
  ตอนที่ 3 คําถามดานผลผลิตความพึงพอใจที่มีตอผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 25 ขอ 
  ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 2. โปรดอานขอความและทําเครื่องหมาย / ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานที่สุดโดย
มีคะแนน ดังนี้ 
  คะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด 
  คะแนน 4 หมายถึง มาก 
  คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง นอย 
  คะแนน 1 หมายถึง นอยที่สุด 
 

ขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
นายพิทักษรณชัย  สลางสิงห 

นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการการประเมิน 
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูวิจัย 
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ของผูท่ีเกี่ยวของตอผูเขารับการฝกอบรมโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก 

สํานักพระราชวัง 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม  โปรดทําเครื่องหมาย ü ลงในชอง  q หรือเขียน 
 ขอความตามความจริง 
 1. เพศ                
  q ชาย                    
  q หญิง 
 2. ตําแหนง......................................................หนวยงาน............................................... 
 3. ความสัมพันธกับผูเขารับการฝกอบรม 

  q หัวหนางาน                       
  q เพื่อนรวมงาน 
 4.  การศึกษา 
  q มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา   
  q อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
  q ปริญญาตรี      
  q สูงกวาปริญญาตร ี
 

ตอนท่ี 2 คําถามแสดงความคิดเห็นความเหมาะสมดานกระบวนการของโครงการฝกอบรม 
 กรุณาทําเครื่องหมาย ü ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 

ระดับความคิดเห็น 
หัวขอเรื่อง มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1. วัตถุประสงคของโครงการ      
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมฝกอบรม      
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม      
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ตอนท่ี 3 คําถามความพึงพอใจของทานที่มีตอผูเขารับการฝกอบรมขาราชสํานัก  
 กรุณาทําเครื่องหมาย ü ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากทีสุ่ด 
 

ระดับความคิดเห็น 
หัวขอเรื่อง มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1.ความรักความศรัทธาตอองคการของผูเขารับการ
ฝกอบรม 

     

2.การพัฒนางานของผูเขารับการฝกอบรม      
2.การพัฒนางานของผูเขารับการฝกอบรม      
3.ความรักความสามัคคีกันในหมูคณะและเพื่อนรวมงาน      
4.การเขาใจเก่ียวกับโครงสรางองคการของผูเขารับการ
ฝกอบรม 

     

5.การปฏิบัติตนของผูเขารับการฝกอบรมตามขอปฎิบัติของ
ขาราชสํานัก 

     

6.ความรูความเขาใจถึงระเบียบแบบแผนธรรมเนียม
โบราณราชประเพณีสํานัก และปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

     

7.การมีคุณธรรมและจริยธรรม      
8.การมีสวนรวมในการพัฒนาองคการ      
9.การมีน้ําใจชวยเหลืองานผูอ่ืน      
10.การใชทรัพยากรเครื่องใชในสํานักงานอยางคุมคา      
11.การตัดสินใจแกไขปญหาที่เกิดขึ้น      
12.การเปนผูรวมงานที่ดี      
13.ความรับผิดชอบในหนาที่ของผูเขารับการฝกอบรม      
14.การเชื่อฟงและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน      
15.ความทุมเทและเสียสละในหนาที่การงาน      
16.การแตงกาย      
17.การพูดจาสุภาพเรียบรอย      
18.การปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดําริ      
19.การมีจิตบริการของผูเขารับการฝกอบรม      
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ระดับความคิดเห็น 
หัวขอเรื่อง มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
20.มีความนาเชื่อถือไววางใจได      
21.มีคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมกับการเปนขาราชสํานัก      
22.ความมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอ่ืน      

 
ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบพระคุณทุกทานทีใ่หความรวมในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี ้เปนพระคุณย่ิง 
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ(ผูรับผิดชอบโครงการ) 
ท่ีมีตอโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร 

 
คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามนี้มี 8ตอน จํานวน 52 ขอ 
  ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ขอคําถามปลายเปดเก่ียวกับประเด็นการฝกอบรมขาราชสํานัก จํานวน4 ขอ 
  ตอนที่ 3 ขอคําถามเก่ียวกับความสอดคลองของโครงการฝกอบรมกับนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดี จํานวน 6 ขอ 
  ตอนที่ 4 คําถามเก่ียวกับความพึงพอใจที่มีตอโครงการฝกอบรม จํานวน 10 ขอ 
ตอนที่ 5 คําถามเก่ียวกับดานปจจัยเบ้ืองตนของโครงการ จํานวน 9 ขอ 
  ตอนที่ 6 คําถามเก่ียวกับดานกระบวนของโครงการ จํานวน 14 ขอ 
  ตอนที่ 7 คําถามเก่ียวกับดานผลผลิตของโครงการ จํานวน 9 ขอ 
  ตอนที่ 8 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 2. โปรดอานขอความและทําเครื่องหมาย / ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานที่สุดโดย
มีคะแนน ดังนี้ 
  คะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด 
  คะแนน 4 หมายถึง มาก 
  คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง นอย 
  คะแนน 1 หมายถึง นอยที่สุด 
 

ขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
นายพิทักษรณชัย  สลางสิงห 

นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการการประเมินสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูวิจัย 
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ ของผูรับผิดชอบโครงการ 
ท่ีมีตอโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
ชื่อผูตอบแบบสอบถาม ....................................................................... 
ตําแหนง..............................................ระดับ..........................สังกัด............................................... 
 
ตอนท่ี 2  แบบสอบถามปลายเปด 
 1. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
  
 2. ทานคิดวาการฝกอบรมขาราชสํานัก มีความสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลองคการ
ที่ดีสํานักพระราชวัง หรือไม/อยางไร 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
  
 3. ทานคิดวาหลังจากผูที่เขารับการฝกอบรมไดผานการฝกอบรมขาราชสํานักแลว มี
พฤติกรรมเปนอยางไร 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
   
 4. ทานคิดวาควรจะเนนหรือเพิ่มเติมประเด็น / หัวขอใดในการฝกอบรมขาราชสํานักเปน
สําคัญ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความสอดคลองของโครงการฝกอบรมกับนโยบายการกํากับดูแล 
 องคการที่ดี สํานักพระราชวัง 
 กรุณาทําเครื่องหมาย ü ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 

ระดับความคิดเห็น 
หัวขอเรื่อง มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1.วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับความ
ตองการขององคการ 

     

2.วตัถุประสงคของโครงการมีความครอบคลุมสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง 

     

3. ความสอดคลองดานสังคมและสิ่งแวดลอม      
4. ความสอดคลองดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย      
5. ความสอดคลองดานองคการ      
6.ความสอดคลองดานผูปฏิบัติงาน      
7.ดานอ่ืนๆ(ถาม)ี....................................................      
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ตอนท่ี 4  ความพึงพอใจตอโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก สํานักพระราชวัง 
 กรุณาทําเครื่องหมาย ü ลงในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทานมากที่สุด 
 

ระดับความคิดเห็น 
หัวขอเรื่อง มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1. วัตถุประสงคของโครงการ      
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมฝกอบรม      
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม      
4.ความรักความศรัทธาตอองคการของผูเขารับการ
ฝกอบรม 

     

5.การพัฒนางานของผูเขารับการฝกอบรม      
6.ความรักความสามัคคีกันในหมูขณะและเพื่อนรวมงาน      
7.ความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางองคการของผูเขารับการ
ฝกอบรม 

     

8.การปฏิบัติตนของผูเขารับการฝกอบรมตามขอปฎิบัติของ
ขาราชสํานัก 

     

9.ความรูความเขาใจถึงระเบียบแบบแผนธรรมเนียม
โบราณราชประเพณีสํานัก และปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

     

10.ผูเขารับการฝกอบรมมีคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น      
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ตอนท่ี 5 คําถามดานปจจัยเบื้องตน เก่ียวกับโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย üลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงระดับเดียว 
 

ระดับความคิดเห็น 
หัวขอเรื่อง มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1.ความพรอมในการจัดเตรียมเนื้อหาในการฝกอบรม      
2.เนื้อหามีความละเอียดเขาใจงาย      
3.ความเหมาะสมของหองจัดประชุม      
4.ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรมภายนอก      
5.ความพอเพียงของการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม 
อันไดแก 

     

5.1 จํานวนวิทยากรประจํากลุม(staff)       
5.2 จํานวนของผูเขารับการฝกอบรม      
6.ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ      
7.งบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิผล      
8.ระยะเวลาในการฝกอบรมมีความเหมาะสม      
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ตอนท่ี 6  คําถามดานกระบวนการ เก่ียวกับโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ü ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงระดับเดียว 
 

ระดับความคิดเห็น 
หัวขอเรื่อง มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1. กิจกรรมในการฝกอบรมเปนไปตามวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้ 

     

1.1 ทําใหมีความรูความสามารถ เขาใจโครงสรางบทบาท
หนาที่ของตน และบุคลากรสํานักพระราชวัง 

     

1.2 มุงเนนเรื่องและขอปฏิบัติเก่ียวกับราชสํานัก      
1.3 เขาใจและมีความสามารถปฏิบัติตนตามระเบียบแบบ
แผนธรรมเนียมประเพณีราชสํานัก 

     

1.4 สรางความรูความเขาใจในการพัฒนางาน      
1.5 ปลุกจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม      
1.6 เสริมสรางความรักความสามัคคีในหมูคณะ      
2.ดานวิทยากร(วิธีการฝกอบรม)      
2.1 การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน      
2.2 ความรูความสามารถเรื่องที่บรรยาย      
2.3 การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝกอบรม      
2.4 มีความครบถวนของเนื้อหาในการฝกอบรม      
2.5 ความชัดเจนในการตอบคําถาม      
2.6 ความเปนกันเอง      
3.วิทยากรประจํากลุมเอาใจใสผูเขารับการฝกอบรม      
4.ผูเขารับการฝกอบรมมีความต้ังใจในการอบรม      
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ตอนท่ี 7  คําถามดานผลผลิต เก่ียวกับโครงการฝกอบรมขาราชสํานัก 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ü ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงระดับเดียว 
 

ระดับความคิดเห็น 
หัวขอเรื่อง มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1. มีความรูความเขาใจในเนื้อหากอนการอบรม      
 2. มีความรูความเขาใจในเนื้อหาหลังการอบรม      
3. สามารถอธิบายรายละเอียดและนําไปปฏิบัติได      
4. สามารถประมวลความคิดสูการพัฒนางานอยางเปน
ระบบ 

     

5.บูรณาการทางความคิดสูการทํางานเปนทีม/การปรับตัว
ของบุคลากร 

     
 

6.สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ได 

     

7.สามารถนําความรูไปเผยแพรถายทอดใหบุคคลอ่ืนได      
8.มีความมั่นใจในการนําความรูที่ไดรับไปใชได      
9.ทานคิดวาการฝกอบรมขาราชสํานักคุมคาเพียงใด      

 
ตอนท่ี 8 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี ้เปนพระคุณย่ิง 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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