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The aim of this research was to evaluate the Justice Administrator Training Project 

on the Preventive and Suppressive Measure against Organized Crime undertaken by 
Justice Officials Institute, Office of Justice Affairs. The model of Donald L. Kirkpatrick was 
applied for this evaluation.  
  
 The samples consisted of the total of 126 participants who took part in the Training 
Project on the Preventive and Suppressive Measure against Organized Crime in the fiscal 
year of 2007-2010,e.g., the civil servants (senior professional level); public prosecutors 
(level 3)/judges (level 2 and above); police officers (police major and above); military 
officers (major and above); and business manegers relating to the justice system. The data 
collected thourgh the validity and reliability-tested questionnaires were analyzed by 
descriptive statistics (percentage, mean, standard deviation), and inferential statistics (t-test 
and one way analysis of variance). 
 

The results of this research were as follows: 
1. The evaluation of the project indicated positive tendency. 
2. The participants with different sex and  work experience, had different opinions in the 

aspect of reaction evaluation and in the aspect of learning evaluation.  
3. The internal and external participants had different opinions in the aspect of 

behavior evaluation and in the aspect of result evaluation. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
  สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางย่ิงจาก 
รองศาสตรจารย ดร.วรพิทย  มีมาก อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ ซึ่งทานไดเสียสละเวลาอันมีคา  
เพ่ือใหคําปรึกษา คําแนะนําในการจัดทํางานวิจัยทุกข้ันตอน ตลอดจนแกไขขอบกพรอง ดวยความ     
เอาใจใสอยางดีย่ิง ทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณและไดรับความรูวิธีการทํางานวิจัยท่ีถูกตอง ผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง  

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกผูวิจัย         
ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ ตลอดจนการแกไขขอบกพรองตางๆ ในการดําเนินการศึกษาวิจัย 

 ขอขอบพระคุณนายวิทยา  สุริยะวงค ผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม นางศิวากร 
คูรัตนเวช ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม นางบุญย่ิง ศรีตัณฑ 
เลขานุการกรม ผูบริหารและผูบังคับบัญชาผูซึ่งใหการสนับสนุน และใหกําลังใจในการทําสารนิพนธใน
ครั้งน้ี 

 ขอขอบคุณผูผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 ท่ีไดกรุณาใหความรวมมือ      
ในการตอบแบบสอบถาม และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 ขอขอบคุณนางสาวกนกวรรณ ขวัญดี นางสาววลีรัตน  พันธุวร นางสาวสุวดี  ไหลพ่ึงทอง 
นางสาวอภิญญา  วงษสมัย นางสาวคัทลียา  แกวออน นางสาวศศิวิมล  ทองกลม นางสาวรัฐลักษณ 
พิทักษจักรพิภพ นางสาวอรวรรณ ปานคง นายไชยสุวัฒน  ถุงเงิน  นางสาวปภาดา สอนสิงห
นางสาวกรรชรส  วันดี นางสาวอุทัยกร  ก่ิงแกว วาท่ีรอยตรีเอกพล ศรีสุวิรางกูร และพ่ีๆ เพ่ือนๆ 
นองๆ ของสํานักงานกิจการยุติธรรม ตลอดจนเพื่อนๆ รปม. รุน 5 ผูซึ่งใหความชวยเหลือ สนับสนุน 
และใหกําลังใจในการทําสารนิพนธในคร้ังน้ีจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายที่ตั้งใจไว 

 สุดทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอประเทือง นอมรักษา คุณแมนิภา  นอมรักษา     
ท่ีเปนพลังสําคัญและแรงผลักดันอันดีเย่ียมในความพากเพียรอุตสาหะ คอยสงเสริม สนับสนุน ตลอดจน
ใหความหวงใย เอาใจใสตลอดระยะเวลาในการทําสารนิพนธ ขอขอบคุณความหวงใยจากคุณปาสี  
นอมรักษา และนองสาวที่นารักซึ่งคอยเปนกําลังใจและใหความชวยเหลือในการทําสารนิพนธอยางดีย่ิง 
คุณคาและประโยชนท่ีเกิดจากสารนิพนธเลมนี้ ผูวิจัยจึงขอมอบแดคุณพอ คุณแม คณาจารย และผูมี
พระคุณทุกทาน 
 
    สุทิสา  นอมรกัษา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

 
อาชญากรรมเปนปรากฏการณทางสังคมท่ียากจะแกไขหรือทําใหหมดไปจากสังคม       

โดยชวงเวลาท่ีผานมาไดเกิดการเปล่ียนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และสงผล
กระทบตอการเกิดปญหาอาชญากรรม ปญหาสังคม ปญหาขอรองเรียนขอพิพาท และความขัดแยง
ตางๆ ในสังคมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพฤติการณการกออาชญากรรมอาจผิดแผกแตกตางกันไปตามแตละ
ยุคสมัย โดยมีลักษณะซับซอน รุนแรง และไรพรมแดนกวาท่ีผานมา และการกออาชญากรรมโดย
ปจเจกบุคคลไดมีการเปลี่ยนสภาพไปสูการกออาชญากรรมโดยกลุมบุคคลหรือองคกรมากขึ้น      
การปองกันและปราบปรามปญหาดังกลาว มีความจําเปนอยางย่ิงท่ีผูเกี่ยวของในทุกภาคสวนของ
สังคมตองรวมมือกันในการพัฒนานโยบายหรือมาตรการในการปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เนื่องจากการปองกันและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรมมีความสลับซับซอนกวาการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม   
โดยปกติ หนวยงานที่เก่ียวของและรัฐบาลจึงตองพัฒนาเครื่องมือใหมๆ ใหเทาทันตอพฤติกรรมการ
กระทําความผิดและสนับสนุนใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ดังน้ัน กระทรวงยุติธรรม โดยสํานักงานกิจการยุติธรรม จึงไดจัดการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติวาดวยงานยุติธรรม ครั้งท่ี 2 เรื่อง มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม
และผูมีอิทธิพลข้ึน เพ่ือใหทุกภาคสวนในสังคมไดรวมกันแสดงความคิดเห็น วิเคราะห ปญหา 
ขอเท็จจริงตางๆ อยางเปนองครวม อีกท้ังประเทศไทยไดเปนเจาภาพในการจัดการประชุมองคการ
สหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ครั้งท่ี 11        
เม่ือวันท่ี 18 – 25 เมษายน พ.ศ. 2548 โดยมีสํานักงานกิจการยุติธรรม ทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการ
ในการจัดประชุมภายใตกรอบการประชุมหัวขอ การผนึกกําลังและการโตตอบ : การดําเนินกลยุทธ
รวมกันในการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ซึ่งจะสอดคลองกับสถานการณของ
โลกในปจจุบัน เชน ปญหาอาชญากรรมขามชาติ การกอการราย การคอรัปช่ัน อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจและการลงทุน อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร อาชญากรรมเมือง และรวมไปถึงการสราง
มาตรฐานและการปฏิรูปงานดานการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา นํามาซึ่งการ
ไดมาของปฏิญญากรุงเทพฯ (สํานักงานกิจการยุติธรรม.2550:110) 

 
 



2 
 

ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2544 และเม่ือวันท่ี            
5 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ใหกระทรวงยุติธรรมพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนแมบทกระบวนการ
ยุติธรรมแหงชาติ เพ่ือศึกษาทบทวนสถานการณงานกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม เนื่องจาก
พบวากระบวนการยุติธรรมไทยมีปญหาโครงสราง ระบบงานยุติธรรมขาดการบูรณาการ ขาดการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล บุคลากรขาดความรู จิตสํานึก และทัศนคติท่ีดีในการใหบริการ
ความยุติธรรมแกประชาชน โดยกระทรวงยุติธรรมไดมอบหมายใหสํานักงานกิจการยุติธรรมเปน
ผูดําเนินการในการจัดทําแผนแมบทกระบวนการยุติธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2547-2549 ข้ึน
เปนฉบับแรก เพ่ือใหทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมใชเปนกรอบในการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมแบบองครวมท้ังในเชิงนโยบายและการปฎิบัติงาน และจากการทบทวนแผน
แมบทกระบวนการยุติธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 เห็นวาวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมาย
รวมของแผนแมบทมีความสมบูรณดีอยูแลว จึงนํามาเปนแนวทางของแผนแมบทกระบวนการ
ยุติธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550-2551) และนํามาซึ่งแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรม
แหงชาติ พ.ศ. 2552-2555 ไดกลาวถึงสถานการณดานการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม ไววาหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งประกอบดวย สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด ศาลยุติธรรม หนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
หนวยงานภาคเอกชน เชน สภาทนายความ องคกรเอกชนตางๆ ยังขาดการประสานและบูรณการ
การทํางานรวมกันการปฏิบัติงานยังมีลักษณะตางคนตางทํา จึงสงผลใหขาดการประสานการทํางาน
ท่ีเชื่อมโยงกัน และปจจุบันหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมยังขาดองคกรกลางและองคกรอิสระใน
การประสานงานและตรวจสอบถวงดุลระหวางหนวยงานกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ บุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรมบางสวนมีการเลือกปฏิบัติ ยังยึดถือวัฒนธรรมในระบบอุปถัมภ รวมถึง
เจาหนาท่ีของรัฐอาจจะยังไมเขาใจในบทบาทหนาท่ีอยางถูกตอง และยังขาดอํานาจในการปฏิบัติ    
ทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐขาดประสิทธิภาพยังไมสามารถอํานวยความยุติธรรมใหแก
ประชาชนไดอยางแทจริง (สํานักงานกิจการยุติธรรม.2552:35-36) 

ดังน้ัน ผลจากการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติวาดวยงานยุติธรรม ครั้งท่ี 2 และการ
ประชุมองคการสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ครั้งท่ี 11 ซึ่งประเทศภาคีจะตองดําเนินการตามปฏิญญากรุงเทพฯ ประกอบกับแผนแมบทการ
บริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2552-2555 สํานักงานกิจการยุติธรรม จึงเล็งเห็นถึงปญหาของ
องคกรอาชญากรรมวาสงผลกระทบตอกระบวนการยุติธรรมไทย และใหความสําคัญกับการ
แกปญหาองคกรอาชญากรรมที่มีข้ึนในประเทศไทย ซึ่งการจะแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น 
จะตองมีการพัฒนาและใหความรูกับบุคลากรที่เก่ียวของในกระบวนการยุติธรรมเปนสําคัญ รวมถึง
ใหเห็นความสําคัญในการแกปญหารวมกัน เนื่องจากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ถือเปน
องคาพยพสําคัญในการขับเคล่ือนกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม จึงตองเตรียมพรอมรับ
สถานการณตางๆ และมีบทบาทสามารถทําหนาท่ีแกปญหา เพ่ือจะทําใหการปองกันและปราบปราม
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องคกรอาชญากรรม ตลอดจนสถานการณความวุนวาย ความขัดแยงตางๆ คล่ีคลายลง รวมทั้งสราง
ความเชื่อม่ันจากทุกฝายที่เก่ียวของ ซึ่งแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2552-
2555 ไดกําหนดยุทธศาสตรประสานความรวมมือและพัฒนาระบบงานยุติธรรม เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ จึงไดมีแนวคิดใน
การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมใหเปนท่ีเช่ือม่ันของประชาชนในความเปนมืออาชีพ           
มีความซื่อสัตยในการอํานวยความยุติธรรม และผลักดันใหมีเครือขายประสานความรวมมือและ
แลกเปล่ียนความรูดานการพัฒนาระบบการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยเฉพาะ
อาชญากรรมรูปแบบใหมๆ เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาระบบงานยุติธรรมในเรื่องดังกลาวไดอยางเปน
รูปธรรม ท้ังนี้ เ พ่ือเปนการสงเสริมการใหความรูในเร่ืองการปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรมแกบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบงานยุติธรรม ใหเปนผูท่ีมีความรู มีประสบการณ พรอมท้ัง มีภาวะผูนําเพ่ือการเปนศูนยกลางใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องดังกลาว เพ่ือนําไปสูพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการที่
จะดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวท่ีมาแลวน้ัน หนวยงานและบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม มีความจําเปนตองมีการประสานและผนึกกําลังดานการบริหารจัดการของหนวยงานยอยใน
กระบวนการยุติธรรมท้ังระบบรวมกัน   

กระทรวงยุติธรรม ถือเปนเปนหนวยงานหลักในการอํานวยความยุติธรรมและมีภารกิจ
สามารถท่ีจะดําเนินการได คือ การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมใหมีความเปนมืออาชีพ   
มีความรูความสามารถ มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริต เท่ียงธรรม อํานวยความยุติธรรมอยางเสมอภาค 
เปนธรรม และทํางานอยางบูรณาการ เพ่ือประโยชนของประชาชนและสังคม ดังน้ัน การฝกอบรมถือ
เปนเครื่องมือหนึ่งท่ีจะชวยพัฒนาบุคลากรใหเกิดการเรียนรูความสามารถ มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย 
สุจริต เท่ียงธรรม ตลอดจนพัฒนาตนเองทําใหสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมไดเหมาะสมกับบทบาท
หนาท่ีและความรับผิดชอบของตน อีกท้ังยังเปนการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ กอใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงาน ลดปญหาการขัดแยงระหวางหนวยงาน อันจะ
นําไปสูการแกไขปญหาในกระบวนการยุติธรรม สามารถอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนและ
สังคม ตลอดจนพัฒนากระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป จึงไดมอบหมายใหสํานักงาน
กิจการยุติธรรมดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให
มีความเปนมืออาชีพ เปนท่ีเชื่อม่ัน ศรัทธาแกประชาชน และสังคม 

สํานักงานกิจการยุติธรรม เปนหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมหนวยงานหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งข้ึน
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีหนาท่ีรับผิดชอบในงานธุรการของ
กองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแหงชาติ และดําเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย รวมทั้ง 
ศึกษา วิเคราะหนโยบาย แผนยุทธศาสตร และแนวทางการบริหารกระบวนการยุติธรรม   เพ่ือสนอง
ตอคณะกรรมการการยุติธรรมแหงชาติ ตลอดจนสนับสนุนและดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
กระบวนการยุติธรรม ประสานและดําเนินการวิจัยดานกฎหมาย ระบบงานยุติธรรม และทางดาน
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อาชญาวิทยา รวมท้ังติดตาม และประเมินผลการบังคับบัญชาใชกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม 
และกฎหมายที่เกี่ยวของ พัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ดําเนินการ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและบุคคลท่ีเกี่ยวของ บริหารกองทุนเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม และปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาท่ี หรือตามที่กระทรวง หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย ซึ่งสํานักงานกิจการยุติธรรม          
มีวิสัยทัศนในการมุงม่ันเปนภาคีหลักในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยการสงเสริม สนับสนุน
และบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนในกระบวนการยุติธรรม และเสริมสรางนวัตกรรมในกระบวนการ
ยุติธรรมไทย ซ่ึงอํานาจหนาท่ีดังท่ีไดกลาวในขางตนเกี่ยวกับดําเนินการสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและบุคคลที่เกี่ยวของ เปนบทบาทหนาท่ีของสถาบันพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ท่ีจะเปนผู ขับเคล่ือนบทบาทภารกิจในการประสานงาน              
หนวยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมใหมีความเขมแข็งและเปนระบบตอเนื่อง สรางความ
รวมมือในการแกไขปญหาหรือสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม 
ตลอดจนจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมใหมีความเปนเอกภาพ 
รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมโดยรวม  (สํานักงานกิจการยุติธรรม.2554:1-3) 

สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานกิจการ
ยุติธรรม ซึ่งจัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการของสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม พ.ศ. 2545 มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม จัดทําแผน 
พัฒนาหลักสูตร และดําเนินการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมใหมีการประสานความรวมมือ
อยางเปนเอกภาพ โดยมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางความรูและทัศนคติท่ีดีในการรวมมือกัน เพ่ือสราง
เครือขายในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมใหเปนระบบ จึงไดจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร       
“นักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม” โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม ซึ่งไดแก ขาราชการพลเรือนระดับชํานาญการพิเศษ 
ขาราชการอัยการชั้น 3/ตุลาการชั้น 2 ข้ึนไป ขาราชการตํารวจยศพันตํารวจเอกขึ้นไป ขาราชการ
ทหารยศพันเอกขึ้นไป บุคลากรจากภาคเอกชนที่เก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรม ท่ีเขารับการ
ฝกอบรมไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณปญหาและผลกระทบขององคกรอาชญากรรม
รูปแบบตางๆ เชน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมคอมพิวเตอร อาชญากรรมยาเสพติด 
อาชญากรรมการคามนุษย เปนตน ท่ีเกิดข้ึนกับกระบวนการยุติธรรมไทย รวมท้ังหลักสูตรการฝกอบรม
ดังกลาวยังเปนการพัฒนาแนวความคิด วิสัยทัศน และเพิ่มพูนประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรม 
ใหทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมซึ่งสงผลกระทบตอการบริหารกิจการ
ยุติธรรม และสามารถสรางเครือขาย เพ่ือประสานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานยอยใน
กระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิผล ทําใหสามารถทํางานโดยมีพลังมุงม่ัน และขับเคล่ือน
กระบวนการยุติธรรมท้ังระบบไปสูการแกปญหาอาชญากรรมรูปแบบใหมๆ อยางมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน (สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม. 2552 : 1) ซึ่งการดําเนินการจัดโครงการ
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ฝกอบรม ไดดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา พบวาผูผานการฝกอบรมสวนใหญมีความ
พึงพอใจและมีความเห็นวาการจัดโครงการฝกอบรมดังกลาวมีความเหมาะสม อีกทั้งยังเปนการ
สงเสริมใหมีการนําความรูไปประยุกตใชประโยชน และมีการสรางเครือขายในกระบวนการยุติธรรม
อยูในระดับสูง (คัทลียา  แกวออน. 2550 : บทคัดยอ) ดังน้ัน สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม จึงมีแนวคิดในการที่จะพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย ปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน และปรับปรุงหลักสูตรประสิทธิภาพ และมีความคุมคามากยิ่งข้ึน 

ผูศึกษาจึงไดทําการศึกษาเรื่อง “การประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการ
ยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม” เนื่องจากหลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรท่ีบุคลากร 
และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมยอมรับ จึงไดทําการประเมินผลโครงการฝกอบรม โดยใชรูปแบบ
การประเมินโครงการของ โดแนล แอล เคริก แพททริก (Donald L. Kirkpatrick) ซึ่งสามารถทําให
ทราบวาโครงการฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด และสามารถนําผลท่ีไดในคร้ังน้ีไปใช
ในการปรับปรุงการจัดโครงการฝกอบรมคร้ังตอไปใหดีย่ิงข้ึน ทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู 
ความสามารถ มีทัศนคติท่ีดี ตระหนักและเห็นประโยชนในการทํางานรวมกัน เกิดเครือขายใน
กระบวนการยุติธรรม และนําความรูท่ีไดรับการจากฝกอบรมไปประยุกตใชในการทํางาน พัฒนา
หนวยงานและกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการฝกอบรมในโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหาร

กิจการยุติธรรมฯ 
2. เพ่ือประเมินการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมในโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหาร

กิจการยุติธรรม ฯ 
3. เพ่ือประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรมในโครงการฝกอบรมใน

โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรมฯ 
4. เพ่ือประเมินผลลัพธท่ีเกิดตอองคกรของผูเขารับการฝกอบรมในโครงการฝกอบรม

หลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรมฯ 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
1. ดานผูบริหารโครงการ ผลท่ีไดจากการวิจัยประเมินผลครั้งน้ี จะเปนประโยชนตอผูท่ี

เก่ียวของในการจัดทําโครงการ เพ่ือนําไปปรับปรุง แกไข วิธีการจัดการฝกอบรม เพ่ือใหโครงการ 
ท่ีจัดทํามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนใชเปนแนวทาง เพ่ือประยุกตใชในการประเมินโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรอ่ืนๆ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ตอไป 
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2. ดานผูบริหารนโยบาย ผลการประเมินโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการ
ยุติธรรมจะเปนประโยชนในการจัดทําแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติตอไป 

3. ดานผูบริหารนโยบาย ผลการประเมินโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการ
ยุติธรรมจะเปนประโยชนในการปรับปรุง แกไข เปล่ียนแปลง การจัดทําโครงการใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย  
 กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : 
มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 จํานวน 
126 คน ซึ่งเปนบุคลากรที่เก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรม ไดแก ขาราชการพลเรือนระดับชํานาญ
การพิเศษ ขาราชการอัยการชั้น 3/ตุลาการชั้น 2 ข้ึนไป ขาราชการตํารวจยศพันตํารวจเอกขึ้นไป 
ขาราชการทหารยศพันเอกขึ้นไป บุคลากรจากภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม 
 
 เน้ือหาของการประเมิน 

การประเมินการประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตร นักบริหารกิจการยุติธรรมสถาบัน
พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม โดยใชรูปแบบการประเมินของ 
โดแนล แอล เคริกแพททริก (Donald L. Kirkpatrick) ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก การประเมิน
ปฏิกิริยา (Reaction) เปนการประเมินเพื่อใหรูวาผูเขารับการฝกอบรมน้ันมีความรูสึกอยางไรตอการ
ฝกอบรม เชน ผูเขารับอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงการฝกอบรมมากนอย
เพียงใด การประเมินการเรียนรู (Learning) เปนการประเมินเพ่ือใหรูวาผูเขารับการฝกอบรมมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมมากนอยเพียงใด        
การประเมินพฤติกรรม (Behavior) เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบวาผูเขารับการฝกอบรมไดมี
พฤติกรรมในการทํางานไปในทิศทางที่พึงประสงคหรือไม และการประเมินผลลัพธท่ีเกิดตอองคกร 
(Result) เปนการประเมินท่ีจะทําใหรูวาการฝกอบรมไดกอใหเกิดผลดีหรือผลกระทบตอหนวยงาน
อยางไรบาง  
 

นิยามคําศัพท 
การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) หมายถึง การประเมินความเหมาะสมของโครงการ

ฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม
ไดแก การประเมินผูเขารับการฝกอบรมวามีความรูสึกตอการฝกอบรมอยางไร ประกอบดวย     
ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา ความเหมาะสมของวิทยาในรายวิชา บรรยาการในการจัดอบรม      
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การดําเนินการจัดฝกอบรมของเจาหนาท่ี วัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกในการ
ฝกอบรม 

 การประเมินการเรียนรู (Learning) หมายถึง การประเมินความรู ความเขาใจของผูเขา
รับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม  

 การประเมินพฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การประเมินผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
นักบริหารกิจการยุติธรรมรูวาเม่ือไดรับการฝกอบรมไปแลว ผู เขารับการฝกอบรมไดมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการทํางาน ไปในทิศทางที่พึงประสงคหรือไม เชน ผูเขารับการฝกอบรม
ไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางาน ไปในทางที่ดีข้ึนหรือไม หรือผูเขารับการฝกอบรมได
นําความรูตางๆ ท่ีไดรับจากการฝกอบรมครั้งน้ีไปปรับใชในการปฏิบัติงานหรือไม 

การประเมินผลลัพธที่เกิดตอองคกร (Result) หมายถึง การประเมินเพ่ือใหรูวาโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม มีผลประโยชนและผลกระทบตอหนวยงานตนสังกัด
ในทางที่ดี ถูกตอง เหมาะสม มีความคุมคาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไดสอดคลองกับหลักสูตรการ
ฝกอบรม และตรงตามความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมและเปนประโยชนตอองคกรหรือหนวยงานตน
สังกัด 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
รูปที่ 1 รูปแบบการประเมินโครงการของ โดแนล แอล เคริก แพททริก (Donald L. Kirkpatrick) 
 

การประเมินปฏิกิริยา 
(Reaction) 

ความเหมาะสมของโครงการ
ฝกอบรม 

1. เนื้อหาวิชาในการฝกอบรม 
2. วิทยากร 
3. บรรยากาศในการฝกอบรม 
4. การดําเนินการฝกอบรม 
    ของเจาหนาท่ี 
5. วัสด ุอุปกรณ และเคร่ือง  
   อํานวยความสะดวก 
   ในการฝกอบรม 
 

การประเมินการ
เรียนรู (Learning) 
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับมาตรการ

ปองกันและ
ปราบปรามองคกร
อาชญากรรม 

การประเมิน
พฤติกรรม 
(Behavior) 

พฤติกรรมของผูเขา
รับการฝกอบรมใน
การนําความรูท่ี
ไดรับจากการ

ฝกอบรมไปใชใน
การปฏิบัติงาน 

 

การประเมิน
ผลลัพธทีเ่กดิตอ
องคกร (Result) 

ประโยชนและ
ผลกระทบตอ
หนวยงานตน

สังกัด 
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สมมุติฐานการวิจัย 

1. การประเมินโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรมมีแนวโนมไปในทางท่ีดี 
 2. ผูเขารับการฝกอบรมที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน จะมีความคิดเห็นตอการประเมินปฏิกิริยา 

การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม และการประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอองคกร     
แตกตางกัน 

 3. ผูเขารับการฝกอบรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีความคิดเห็นตอการประเมินปฏิกิริยา 
การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม และการประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอองคกรแตกตาง
จากผูเขารับการฝกอบรมนอกสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การศึกษาเร่ือง การประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : 

มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม ครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปน้ี 
  1. การประเมินผลการฝกอบรม 
  2. การประเมินผลโครงการฝกอบรมตามแนวคิดของเคริกแพททริก 
  3. แนวทางการพัฒนาการฝกอบรมบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของสํานักงาน 
                   กิจการยุติธรรม 
  4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

1. การประเมินผลการฝกอบรม 
การประเมินผลการฝกอบรม เปนกระบวนการรวบรวมวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนตางๆ ของ

การวางแผนและดําเนินการฝกอบรม รวมทั้งหลังจากการฝกอบรมเสร็จส้ินไปแลวช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 
เพื่อท่ีจะหาขอสรุปวา การฝกอบรมที่กําลังจะจัดขึ้น หรือท่ีไดดําเนินการเสร็จส้ินเรียบรอยแลวนั้น    
มีคุณคา หรือ คุมคาในการตอบสนองตอวัตถุประสงคของการฝกอบรม ตลอดจนนโยบายและ
เปาหมายขององคกรหรือไม การประเมินผลถือวาเปนการตรวจสอบที่จําเปนตองมีอยูในทุกข้ันตอน
ของกระบวนการฝกอบรม โดยประเมินวาความเปนจริงแลวจําเปนหรือไมท่ีตองมีการฝกอบรม     
การฝกอบรมนั้นจะชวยแกปญหาขององคกร หรือชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 
เนื้อหาของหลักสูตร เทคนิคการฝกอบรมท่ีเลือกใช และสื่อการสอนที่จัดทําข้ึนมีความเหมาะสม
หรือไม การสอนของวิทยากรในแตละหัวขอสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการใหผูเรียนไดมี
ความรู ประสบการณ และความสามารถในการเปลี่ยนทัศนคติหรือไม วิทยากรมีความรู 
ประสบการณ และความสามารถในการถายทอดวิทยาการอยางเหมาะสมหรือไม เม่ือสิ้นสุดการ
ฝกอบรมแลวก็จะประเมินวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ ปรับเปล่ียนทัศนคติ และไดนําสิ่ง
เหลานั้นไปใชปฏิบัติหนาท่ี และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางบวกกับองคกรหรือไม การประเมินผล
หลังจากการฝกอบรมไดเสร็จส้ินไปแลวช่ัวระยะหน่ึงเปนวิธีการเดียวท่ีจะทําใหทราบวาไดมีการนํา
ความรูมาใชหรือไม ความจําเปนในการฝกอบรมไดรับการตอบสนองแลวหรือไม และปญหาท่ีคิดวา
สามารถแกไขไดโดยการฝกอบรมน้ันไดรับการแกไขแลวหรือยัง (วิบูลย บุญยธโรกุล. 2545 : 147-148)
การประเมินผลการฝกอบรมเปนการวัดและประเมินวาการอบรมเปนไปตามที่กําหนดไวและบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไมเพียงใด มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง การประเมินอาจใชการวัดหลายๆ วิธี      
อาจประเมินครั้งเดียวเม่ือส้ินสุดการฝกอบรม หรือประเมินคร่ึงระยะเวลาของการฝกอบรม และเม่ือ



10 
 
สิ้นสุดการฝกอบรมรวมเปน 2 คร้ัง หรือติดตามประเมินผลเม่ือผูเขารับการฝกอบรมกลับไปปฏิบัติ        
งานแลว (สมคิด บางโม . 2547 : 21) 

 ความหมายของการประเมินผลการฝกอบรม 
ความหมายของการประเมินโครงการฝกอบรมมีผูใหความหมายไวหลายทานดวยกัน ดังน้ี 
ทราซี่ (Tracy.1971 : 389) ใหความหมายไววา การประเมินผลการฝกอบรม หมายถึง การศึกษา

วาผูผานการฝกอบรมไดนําผลที่ไดรับจาการฝกอบรมไปใชปฏิบัติงานในหนาท่ีรับผิดชอบ มีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการทํางานหรือไม หรือการฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงค และคุมคากับ
คาใชจายหรือไม เพียงใด 

มัวร (Mores.1982 : 4) ใหความหมายไววา การประเมินผลการฝกอบรม คือ กระบวนการที่
ใชดุลพินิจ หรือคานิยมในการพิจารณาตัดสินคุณคาความเหมาะสม ความคุมคาหรือการสัมฤทธิ์ผล
ของเหตุการณ หรือโครงการ หลังจากการเปรียบเทียบผลที่วัดไดโดยวิธีอ่ืนใด กับวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายท่ีไดกําหนดเอาไว 

A.C. Hamblin (อางใน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ : 2525) ใหความหมายไววา 
การประเมินผลการฝกอบรม หมายถึง ความพยายามใดๆ ท่ีจะใหไดขอมูล (ยอนกลับ) เกี่ยวกับผล
ของแผนงานฝกอบรม และประเมินคุณคาของการฝกอบรมตามนั้น 

Calude C. Grawford (อางใน มาราดา วงศเพชรศรี : 2544) ใหความหมายไววา การประเมิน  
ผลการฝกอบรม หมายถึง การวัดและคนหาคุณคาท่ีไดจากการฝกอบรมตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรม 

วิจิตร อาวะกุล (2540 : 250) ใหความหมายไววา การประเมินผลการฝกอบรม อาจสรุป
สาระสําคัญ 3 ประการ ดังน้ี 

1. การประเมินผลในการฝกอบรมเปนกระบวนการสังเกตพฤติกรรมของผูเขารับการ
อบรมกอน (ชวยใหผูเรียนไดรูส่ิงใหม ปรับปรุง เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเขารบการฝกอบรม)    
ท่ีไดรับการสอนกับหลังการฝกอบรมวาเกิดผลแตกตางกันอยางไร 

2. เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการฝกอบรมที่ตองการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตาม
เกณฑ จนถึงระดับท่ีตองการใหมีการเปล่ียนแปลงไป 

3. พิจารณาตัดสินถึงผลการฝกอบรมที่ออกมานั้นเปนท่ีพอใจ ไมพอใจเพียงไร เพื่อใหมี
การแกไขปรับปรุงในการอบรมครั้งตอไป 

อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2533 : 2) ไดใหความหมายไววา การประเมินการ
ฝกอบรมแฝงความหมายทั้งการประเมินกระบวนการฝกอบรม และประเมินผลของการฝกอบรม 
ดังน้ัน การประเมินการฝกอบรมจึงเริ่มตั้งแต การวิเคราะหโครงการอบรมที่สรางขึ้นวา สามารถทํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงไร ประเมินวิทยากรผูมาอบรมวามีความเหมาะสมมากนอย
เพียงไร ประเมินหลักสูตรท่ีจัดวาเหมาะสมกับความตองการของหนวยงานและผูเขาอบรมมากนอย
เพียงไร ประเมินการอบรมวาสอดคลองกับตามตารางอบรมมากนอยเพียงไร และประเมินผลการ
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อบรมวา สอดคลองกับจุดมุงหมายท่ีตั้งไวหรือไม และสอดคลองกับเกณฑเชิงคุณภาพและมาตรฐาน
มากนอยเพียงไร 

เริงลักษณ โรจนพันธ (2529 : 93) ไดใหความหมายไววา การประเมินผลการฝกอบรม 
หมายถึง กระบวนการเปรียบเทียบระหวางผลการฝกอบรมท่ีวัดไดกับวัตถุประสงคของการฝกอบรม
นั้นๆ การเปรียบเทียบน้ีก็เพ่ือท่ีจะบอกวา กระบวนการฝกอบรมเปนไปอยางมีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพดีเพียงใดหรือไม หรือถาจะขยายใหชัดเจนข้ึนก็จะไดวาการประเมินผลการฝกอบรมนั้น
ก็คือ การเปรียบเทียบความรูสึกหรือปฏิกิริยา (Reaction) ของผูเขารับการอบรมตอโครงการ
ฝกอบรม วิธีท่ีใชในการฝกอบรมและวิทยากรแตละทานวาเปนไปตามที่ผูเขารับการอบรมตองการ
หรือไม เพียงใด เปรียบเทียบพฤติกรรมในการเรียนรูในระหวางการฝกอบรมและภายหลังการ
ฝกอบรมวาเปล่ียนแปลงไปในแนวทางที่พึงประสงคหรือไม ตลอดจนเปรียบเทียบระหวางผลงานท่ี 
ผูเขารับการฝกอบรมไดปฏิบัติหลังจากการฝกอบรมแลว วาตรงตามวัตถุประสงคขององคกรหรือไม 
 สมชาติ กิจยรรยง และคณะ (2539 : 271) ไดใหความหมายไววา การประเมินการฝกอบรม 
หมายถึง การวัดและคนหาคุณคาท่ีไดรับจากการฝกอบรม ตลอดจนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ     
ผูเขารบการฝกอบรม เพื่อเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ใหแกผูบริหารและผูจัดการฝกอบรม 
เพ่ือเปนการควบคุมปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพของการฝกอบรม และเพื่อประโยชนสูงสุด
แกองคกร 

ประเสริฐ เงินงาม (2536 : 32) ไดกลาวถึง การประเมินผลโครงการฝกอบรม หมายถึง 
การศึกษาขอมูลตามสภาพความเปนจริงเพ่ือประเมินดูวาโปรแกรมการฝกอบรมท่ีจัดข้ึนเพื่อพัฒนา
บุคคลกลุมใดกลุมหน่ึง ไดบรรลุตามความมุงหมายหรือไม 

พระมหาปฐมพงษ พัดพาน (2550 : 25) ไดกลาวถึง การประเมินผลการฝกอบรม หมายถึง 
การประเมินวาขอมูลและกระบวนการที่นํามาใชในการฝกอบรมสัมฤทธิ์ผลมากนอยเพียงใดหรือเกิด
ประสิทธิภาพตามเปาหมายโครงการอยางไร 

ญานี อมฤตฤดี (2546 : 25 - 26) ไดกลาววา การประเมินผลการฝกอบรม หมายถึง การประเมิน 
วาผลที่ไดรับจากการฝกอบรมนั้นตรงกับความตองการ และวัตถุประสงคของการฝกอบรมหรือไม 
การฝกอบรมท่ีประสบความสําเร็จน้ันจะตองใหประโยชนและคุณคาตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
หากผลที่ไดรับไมตรงหรือต่ํากวาความความหวังขององคกรนักจัดการฝกอบรมจะตองนําขอมูล
ตางๆ ท่ีไดรับจาการประเมินไปใชประกอบการวิเคราะหและวางแผนการฝกอบรมในอนาคตตอไป
ผลของการประเมินจึงเปนเสมือนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ซึ่งจะไปปรับเปล่ียนการลงทุนเพื่อ
การฝกอบรม (Input) ใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

ณษมา สุวรรณานนท (2549 : 32) ไดกลาววา การประเมินผลการฝกอบรม หมายถึง การประเมิน
การดําเนินงานทุกขั้นตอนนับตั้งแตการหาความจําเปนในการฝกอบรมท่ีไดมานั้นถูกตองตามความ
เปนจริงหรือไม หลักสูตรฝกอบรมท่ีสรางและพัฒนาขึ้นมาน้ันเหมาะสมหรือไม  รวมท้ังการจัด
ดําเนินการมีความเหมาะสมประการใด การประเมินจะตองพิจารณา โดยยิดถือตามจุดมุงหมายการ
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ฝกอบรม เปนประการสําคัญ คือ การท่ีผูเขารับการฝกอบรมมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทํางาน
ดีข้ึน สมบูรณข้ึน หากผลการประเมินพบวาในการฝกอบรมมีปญหาขอบกพรองสมควรจะไดรับการ
ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง เหมาะสมและคุมคากับงบประมาณและระยะเวลาที่ตองใชรายงานผลการ
ประเมินตอผูบังคับบัญชาระดับสูงเพ่ือรับการพิจารณาตัดสินใจตอไป 

จรุณรักษ ย่ีภู (2551 : 14) ไดกลาววา การประเมินผลการฝกอบรม หมายถึง กระบวนการ
เปรียบเทียบผลระหวางการฝกอบรมที่วัดไดกับวัตถุประสงคของการฝกอบรมนั้นๆ เพื่อใหทราบวา
กระบวนการฝกอบรมเปนไปอยางมีประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency)      
ดีเพียงใดหรือไมอยางไร หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การประเมินผลการฝกอบรม คือ การเปรียบเทียบ
ความรูสึกหรือปฏิกิริยา (Reaction) ของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรม วิธีท่ีใชในการ
ฝกอบรมและวิทยากรแตละทาน วาเปนไปตามที่ผูเขารับการฝกอบรมตองการหรือไม เพียงใด 
เปรียบเทียบพฤติกรรมในการเรียนรูในระหวางการฝกอบรมและภายหลังการฝกอบรมวา
เปล่ียนแปลงไปในแนวทางที่ผูจัดการฝกอบรมพึงประสงคหรือไม ตลอดจนเปรียบเทียบระหวาง
ผลงานที่ผูเขารับการฝกอบรมไดปฏิบัติหลังจากการฝกอบรมแลววาตรงตามวัตถุประสงคของการ
ฝกอบรมหรือไม 

จากความหมายของการประเมินผลการฝกอบรมตางๆ ท่ีกลาวมานั้น สามารถสรุปไดวา 
การประเมินผลการฝกอบรม เปนเปรียบเทียบผลท่ีไดจากการฝกอบรม (Output) กับวัตถุประสงค
ของการฝกอบรม โดยอาจวัดจากปฏิกิริยา (Reaction) ท่ีมีตอโครงการฝกอบรม การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการทํางาน (Job Behavior) ของผูเขารับการฝกอบรม ตลอดจนทําใหทราบวาการจัด
หลักสูตรฝกอบรมมีประโยชน คุมคา และบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม หรือควรปรับปรุงหลักสูตร
หรือไม อยางไร 

วัตถุประสงคของการประเมินผลการฝกอบรม 
การประเมินผลการฝกอบรมมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ ดังน้ี (เริงลักษณ โรจนพันธ. 2529 : 93) 

 1. เพ่ือดูวาการฝกอบรมน้ันไดสัมฤทธิ์ผลตามตองการเพียงใด 
 2. ทําใหทราบถึงขอดี ขอเสีย จุดออน จุดบกพรองของการฝกอบรมซึ่งจะนําไปสูการแกไข ปรับปรุง
กระบวนการฝกอบรมครั้งตอๆ ไปใหดีข้ึน 
 3. เพ่ือชวยท้ังผูใหการอบรมและผูเขารับการอบรม กลาวคือ ผูใหการอบรมจะไดทราบขอดี 
หรือจุดออนในการถายทอดความรูของตนใหแกผูเขารับการอบรมวาเปนอยางไร ขณะเดียวกันผูเขารับ
การฝกอบรมก็จะไดทราบวาตนควรมีการเตรียมตัวลวงหนาอะไรบาง เพ่ือใหไดรับผลเต็มท่ีในการมา
รับการอบรม 
 4. เพ่ือชวยในการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง ในเรื่องท่ีวาควรจะมีการจัดโปรแกรมการฝกอบรม
เชนนั้นอีกตอไปหรือไม บอยเพียงใด ท้ังน้ีผลของการประเมินสามารถนํามาอางถึงในหลักการและ
เหตุผลของโครงการฝกอบรมครั้งตอไปไดอีกดวย นอกจากนี้ยังทําใหทราบวาคาใชจายและความคุม
ทุนในการจัดฝกอบรมน้ันเปนอยางไร เพ่ือปองกันการสูญเสียงบประมาณโดยไมคุมคา 
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 การประเมินผลโครงการฝกอบรมมีจุดมุงหมายหลายประการ ดังน้ี (สมคิด บางโม. 2547 : 115)   

1. เพ่ือประเมินความคุมคาของโครงการและการบรรลุเปาหมายของโครงการ 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารโครงการในการชวยใหผูบริหารโครงการมีการตัดสินใจ

ถูกตอง 
3. เพ่ือบริการขอมูลใหแกฝายบริหารขององคกรในการพิจารณาแผน นโยบาย และ

วัตถุประสงคขององคกร 
4. เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงการดําเนินงานของโครงการฝกอบรม 
5. เพ่ือวิเคราะหขอดีขอเสียของโครงการฝกอบรม 
นอกจากนี้ วิบูลย บุญยธโรกุล (2545 : 148-149) ไดกลาววา การประเมินผลโครงการ

ฝกอบรมมีจุดมุงหมาย 6 ประการ ดังน้ี 
1. เพ่ือเปนการยืนยันวา การฝกอบรมนั้นมีคุณคาคุมกับเวลาและทรัพยากรท่ีตองใช 

 2. เพ่ือเปนเครื่องมือในการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการในการฝกอบรมใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด 
 3. เพ่ือเปนฐานขอมูลสําหรับปรับปรุง เปล่ียนแปลงแกไขการฝกอบรมครั้งตอไปใหดีข้ึน ถามี
การฝกอบรมในหัวขอเดียวกันน้ันอีก 
 4. เพ่ือตรวจสอบการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมในระหวาง หรือเม่ือส้ินสุดการฝกอบรม
แลววาไดมีการเรียนรู เพิ่มพูนทักษะ หรือปรับเปล่ียนทัศนคติตรงตามวัตถุประสงคหรือไม 
 5. เพ่ือตรวจสอบวา ไดมีการนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน
หรือไม 
 6. เพ่ือตรวจสอบวาองคกรไดประโยชน โดยการฝกอบรมนั้นสงผลกระทบในทางบวกตอนโยบาย
และเปาหมายในการพัฒนาองคกรหรือไม 
 บุคคลที่ตองการทราบวาการฝกอบรมนั้นมีคุณคา คุมกับเวลาและทรัพยากรที่ตองใชหรือไม
ก็คือผูมีอํานาจท่ีจะตองตัดสินใจวา ควรจะอนุมัติงบประมาณใหดําเนินการฝกอบรมหรือไม บุคคล
ดังกลาวอาจรวมถึงผูบริหารสูงสุดขององคกร ผูจัดการหรือผูบริหารขององคกรระหวางประเทศที่ให
ทุนทรัพยเพ่ือวัตถุประสงคนี้ หลังจากที่โครงการฝกอบรมไดอนุมัติใหดําเนินการแลวก็เปนหนาท่ีของ
หนวยฝกอบรมภายใน หรือผูใหบริการฝกอบรมภายนอกรับไปดําเนินการ ในกรณีนี้ผูบริหารหรือ
ผูใหการสนับสนุนดานทุนทรัพย ยอมตองการทราบวา การฝกอบรมนั้นไดดําเนินการไปตามแผน 
กระบวนการ และมาตรฐานที่กําหนดหรือไม ผูอํานวยการหลักสูตรตองการทราบวา วิทยากรแตละ
คนไดทําการสอนครอบคลุมเนื้อหาครบถวนตามท่ีกําหนด และบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู
หรือไม ผูสอนมีความรูในเนื้อหาวิชาท่ีไดรับมอบหมายและมีความสามารถในการถายทอดหรือไม    
ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจกับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียน การสอน ตลอดจนการ
บริหารโครงการฝกอบรมหรือไม โดยท่ัวๆ ไปวิทยากรมักจะไมใหความสนใจกับการประเมินมากนัก 
ยกเวนวิทยากรผูนั้นเคยไดรับการประเมินในระดับดีหรือดีมากมากอน และตองรักษาระดับนั้นเอาไว 
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อีกกรณีหนึ่งก็คือวิทยากรตองการทราบผลการทดลองใชเทคนิคการฝกอบรมใหมๆ วามีความ
เหมาะสมหรือไม การประเมินท่ีเปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมแสดงความคิดเห็นวาควรจะมี 
หรือควรปรับปรุงแกไขอยางไร ในเร่ืองของเนื้อหาวิชา กระบวนการเรียนการสอน เวลาท่ีใช ฯลฯ 
ยอมจะทําใหไดขอมูลสําหรับปรับปรุงแกไขหลักสูตรและการดําเนินการฝกอบรมใหดีข้ึนเม่ือตองการ
ทําการฝกอบรมซ้ําในหัวขอดังกลาวอีก 
 ในกรณีท่ีเปนการฝกอบรมระยะยาว เชน 3 - 6 เดือน การประเมินผลในชวงแรกกอนถึงครึ่งทาง 
อาจทําใหไดขอมูลท่ีมีคุณคาตอการปรับเปล่ียนเนื้อหาของหลักสูตรในชวงหลังใหสอดคลองกับความ
จําเปนของผูเขารับการฝกอบรมมากขึ้น ความจําเปนดังกลาวอาจปรากฏข้ึนหลังจากการฝกอบรมได
ดําเนินการไปแลวชั่วระยะเวลาหนึ่ง การฝกอบรมทุกหลักสูตรมีวัตถุประสงคท่ีตองการใหนําความรู 
ทักษะและทัศคติท่ีไดรับไปสูการปฏิบัติในท่ีทํางาน การประเมินผลหลังจากการฝกอบรมสิ้นสุดแลว 
3-6 เดือน จะทําใหทราบวาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการและประสิทธิภาพในการทํางาน อันเปนผล
สืบเนื่องมากจาการฝกอบรมหรือไม อะไรคืออุปสรรคในการใชเปาหมายสูงสุดของการฝกอบรมก็คือ 
การเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืนของผูเขารับการฝกอบรมในเรื่องของความรู ทักษะ และทัศนคติ ท่ีสงผล
ในทางบวกตอหนวยงานและสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายขององคกร การประเมินผลในกรณี
นี้จะทําไดคอนขางยาก ยกเวนกรณีท่ีการฝกอบรมนั้นเริ่มตนและสัมพันธอยางใกลชิดกับความ
จําเปนและยุทธวิธีในการพัฒนาธุรกิจขององคกร การประเมินในกรณีนี้ก็คือการหาคําตอบท่ีวา ผู
ผานการฝกอบรมมาแลวนั้น บัดนี้ไดสรางผลงานไดตรงตามความตองการที่องคกรคาดหวังหรือไม 
หรือ การฝกอบรมนั้นไดผลคุมคาในมุมมองขององคกรหรือไม 
 วิจิตร อาวะกุล (2540 : 238 - 239) กลาวไววาการประเมินผลทําไดหลายรูปแบบ ท้ังเปน
ทางการและไมเปนทางการ และไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการประเมินผลการฝกอบรมไว           
9 ประการ ดังน้ี 

1. เพ่ือพิจารณาคุณคาและความคุมคาของโครงการฝกอบรม รวมถึงผลกระทบและภาวะการณ
ตางๆ  
 2. เพ่ือพิจารณาประโยชนท่ีไดรับการโครงการ เพื่อพิจารณาวาควรจะดําเนินการตอเนื่อง
หรือขยายผลเพียงไร 
 3. เพ่ือใหผูบริหารโครงการไดใชขอมูลในการตัดสินใจดําเนินการ และอนุมัติโครงการได
ถูกตอง 
 4. เพ่ือเปนขอมูลในการบริหารโครงการ รวมท้ังการพิจารณา แผน นโยบาย วัตถุประสงค 
การดําเนินงานขององคกร รวมท้ังจะไดทราบถึงความเปนไปและความกาวหนาของโครงการวาได
ดําเนินการไปมากนอยเพียงใด ทิศทางถูกตองหรือไม 
 5. เพ่ือเปนการตรวจสอบจุดออน จุดเดนโครงการ เพื่อการปรับปรุงการดําเนินการโครงการ
ฝกอบรม หรือควรจะแกไขขอบกพรองไดทันทวงที 
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 6. เพ่ือทราบถึงขอดีขอเสียของโครงการฝกอบรม เชน หลักสูตร การดําเนินการ สถานที่ 
วัสดุ อุปกรณ วิทยากร หองอบรม เจาหนาท่ี ฯลฯ ท้ังน้ีเพ่ือการแกไข ปรับปรุง การลําดับกอนหลัง 
ในการดําเนินครั้งตอไป 
 7. เพ่ือตรวจสอบการดําเนินการฝกอบรมวาไดมีการพัฒนา หรือมีขอบกพรองจากวัตถุประสงค
เพียงใด มีความมั่นใจเพียงใด และเพ่ือใหทราบถึงความจําเปนในการฝกอบรมในครั้งตอๆ ไปดวยวา 
ควรจะใชไดตอไป หรือควรจะเลิกเพียงบางสวน หรือยกเลิกท้ังหมด 
 8. เปนการตรวจสอบการบริหารงานดานวิชาการ และการบริหารหลักสูตรวาเปนไปในแนวทางที่
กําหนดหรือไม เชน ในดานหลักการ ความมุงหมาย เนื้อหาวิชา การเรียนรูกิจกรรมในการเรียนการ
สอน รวมทั้งสวนประกอบอ่ืนๆ เชน ส่ือการเรียนการสอน การวัดผลวาสอดคลองตองกันหรือไม หรือ
สนองความจําเปนในการฝกอบรมหรือไมเพ่ือการปรับปรุง 
 9. การประเมินผลไมใชการจับผิด แตเปนการคนควาจุดออนของการฝกอบรม เพ่ือการปรับปรุง 
พัฒนาการเรียนการสอนในการฝกอบรม ใหสนองวัตถุประสงคของการฝกอบรม และสนองความ
ตองการของผูเขารับการอบรมใหไดรับประโยชนสูงสุด 
 การประเมินผลการฝกอบรมมีจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรมี 2 ประการ คือ ประเมินเพ่ือ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชผลการประเมินนั้นใหเปนประโยชนในการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงหลักสูตรและการประเมินผลเพ่ือสรุปคุณคาของการพัฒนาหลักสูตรวาดี หรือควร
ปรับปรุง แกไข ควรใชตอไปหรือควรยกเลิกทั้งหมดหรือยกเลิกเพียงบางสวน (วิชัย  วงษใหญ อาง
ใน ชัชฎา พารุง.2539 : 17) การประเมินผลโครงการฝกอบรมมีวัตถุประสงค เพ่ือตรวจสอบวาการ
ฝกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดหรือไม คนหาจุดดีและจุดที่ควรแกไขของการฝกอบรม ไม
วาจะเปนในดานของวิธีการนําเสนอบรรยากาศและสภาพแวดลอมของการฝกอบรม เนื้อหาของ
หลักสูตร วิทยากร และตารางของการฝกอบรม ตรวจสอบความคุมคาของโครงการฝกอบรม       
โดยเปรียบเทียบคาใชจายของโครงการกับประโยชนหรือคุณคาท่ีไดรับตอบแทน วินิจฉัยวาผูรับการ
อบรมคนใดหรือกลุมใดท่ีไดรับประโยชนมากที่สุดและนอยท่ีสุดจากการฝกอบรม และรวบรวมขอมูล
ท่ีชวยในการจัดการฝกอบรมในอนาคต ตัวอยางเชนเหตุผลท่ีเขารวมการฝกอบรม ผูรับการฝกอบรม
ทราบขาวเกี่ยวกับการฝกอบรมไดอยางไร และจะแนะนําใหผูอ่ืนเขารวมอบรมในอนาคตหรือไม      
(ชูชัย สมิทธิไกร อางใน พีระ อุดมกิจสกุล.2548 : 49)  

 ตวงพร  พงษประดิษฐ (2537 : 36) กลาววา วัตถุประสงคของการประเมินผลการฝกอบรม 
คือ การเปลี่ยนปลงทัศนคติเพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมนั้น 
กระบวนการประเมินผลการฝกอบรม การประเมินและการติดตามผลการฝกอบรมเปนกิจกรรมที่
สําคัญอยางหนึ่งของการฝกอบรม โดยหลักการจะตองประเมินอยางตอเนื่อง นับแตกอนเริ่มการ
ฝกอบรมจนกระท่ังเสร็จส้ินการฝกอบรมแลว และจะตองประเมินอยางเปนระบบ กระบวนการ
ประเมินผลจึงตองอาศัยระยะเวลา และตองพิจารณาตัวแปรทุกตัวท่ีอยูในระบบ ในขณะเดียวกันก็
ตองถือเอาวัตถุประสงคของการฝกอบรมนั้นๆ เปนแกนกลางหรือเปนตัวเกณฑ (Criteria) ในการ
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เปรียบเทียบรูปแบบของการประเมินผลนั้นยังหาขอยุติไมไดวาควรจะเปนรูปแบบใดดี เพราะแตละ
รูปแบบมีความเหมาะสมกับแตละโครงการ นอกจากน้ันยังข้ึนอยูกับความตองการของผูประเมินอีก
ดวย  

 จรุณรักษ ย่ีภู (2551 : 17) ไดสรุปวัตถุประสงคของการประเมินผลการฝกอบรมไววา การ
ประเมินผลโครงการฝกอบรมเพื่อตรวจสอบวาการฝกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดหรือไม 
คนหาจุดดีและจุดที่ควรแกไขของการฝกอบรม ไมวาจะเปนในดานของวิธีการนําเสนอ บรรยากาศ
และสภาพแวดลอมของการฝกอบรม เนื้อหาของหลักสูตร วิทยากร และตารางเวลาของการฝกอบรม 
ตรวจสอบความคุมคาของโครงการฝกอบรม โดยเปรียบเทียบคาใชจายของโครงการกับประโยชน
หรือคุณคาท่ีไดรับตอบแทน วินิจฉัยวาผูเขารับการฝกอบรมคนใด หรือกลุมใดท่ีรับประโยชนมาก
ท่ีสุดและนอยท่ีสุดจากการฝกอบรม การรวบรวมขอมูลนี้จะชวยในการจัดการฝกอบรมในอนาคต 
ตัวอยางเชน เหตุผลท่ีเขารวมการฝกอบรม ผูรับการอบรมทราบขาวเกี่ยวกับการฝกอบรมอยางไร 
และจะแนะนําใหผูอ่ืนเขารับการฝกอบรมในอนาคตหรือไม 
  จากวัตถุประสงคการประเมินผลการฝกอบรมที่หลายทานไดกลาวไว สรุปไดวา 
วัตถุประสงคของการประเมินผลการฝกอบรมเพื่อหาจุดออน จุดเดน และความคุมคาของการ
ฝกอบรมวาเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม ควรดําเนินการตอหรือควรปรับปรุงการ
ฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสนองตอบความตองการของผูเขารับการฝกอบรม หรือ
หยุดดําเนินการฝกอบรม อีกทั้งยังขอมูลสําหรับผูบริหารโครงการสําหรับใชเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนงาน โครงการ และอนุมัติโครงการฝกอบรม 
 ความสําคัญและประโยชนของการประเมินผลการฝกอบรม 
 การประเมินผลการฝกอบรม เปนสิ่งสําคัญท่ีสุดของการฝกอบรม แตในทางปฏิบัติมักไมคอย
กระทํากันอยางจริงจัง บางคนเห็นวาไมจําเปนตองประเมินผลแตอยางใด การประเมินผลการ
ฝกอบรมเปนวิธีการยาก บางคนวาเปนไปไมไดท่ีจะนํามาใช แตในขอเท็จจริงแลวการประเมินผล
การฝกอบรมเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญอยางมาก มาราดา วงศเพชรศรี (2544 : 13) กลาวโดยสรุป 
ดังน้ี  

1. เพ่ือดวูาการฝกอบรมนั้นไดผลสัมฤทธิต์ามตองการหรือไมเพียงใด ผลสัมฤทธิ์นั้นสามารถ
เปรียบเทียบไดกับวัตถุประสงคของการฝกอบรม 

2. เพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงการฝกอบรมใหดีข้ึน ไมวาจะเปนการฝกอบรมในครั้งน้ัน 
หรือการฝกอบรมในครั้งตอๆ ไป 

3. เพ่ือดูความคุมคาของการฝกอบรม การประเมินผลจะชวยในการตัดสินคุณคาของสิ่ง
ตางๆ เพราะในการดําเนินงานใดๆ หากไดลงทุนไปแลวท้ังทางดานเวลา เงิน และความพยายาม 
ควรจะไดรับผลตอบแทนอะไรบาง และคุมคากับท่ีเสียไปหรือไม 

4. เพ่ือชวยผูใหการอบรมและผูเขารับการอบรมในการฝกอบรมครั้งตอไป กลาวคอื ผูใหการ
อบรมหรือวิทยากรจะทราบถึงขอดีหรือขอบกพรองในการถายทอดความรูใหแกผูเขารับการอบรมอัน
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จะไดหาทางปรับปรุงตอไป สวนทางดานผูเขารับการอบรมก็จะไดรูวาควรจะมีการเตรียมตัวลวงหนา
อะไรบางเพื่อใหไดรับผลเตม็ท่ีในการมารับการอบรม 

5. เพ่ือชวยในการตัดสินใจของผูบริหารหรือผูอนุมัติวาในเรื่องท่ีจะฝกอบรมตอไปน้ัน ควรจะ
จัดตอไปอีกหรือไม ถาจะจัดควรจัดบอยหรือไม 
 ในการประเมินผลการฝกอบรมนั้นการวัดการประเมินผลตองทําอยูตลอดเวลาจะดวยการ
สังเกต (Observe) การจดบันทึก การทดสอบยอย สั้นๆ การใหทดลองทําการปฏิบัติในขณะท่ีกําลัง
ทําการฝกอบรม เพื่อจะดูขอบกพรองของการเรียน การสอน เชน ความสามารถของผูเขารับการ
อบรม ขอบกพรองของผูสอน ความกาวหนาของการอบรม ขอบกพรองของการอบรม การจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งเมื่อพบจะตองจัดการแกไขทันที มิใชปลอยใหเกิดขอบกพรอง ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดผล
ตอการฝกอบรมสูงสุด การประเมินผลในขณะที่การอบรมกําลังดําเนินอยูเชนนั้น เรียกวาการ
ประเมินผลเพ่ือการปรับปรุง การประเมินผลข้ันสุดทาย หรือการประเมินผลเพื่อสรุปรวม 
(Formulation Evaluation) เม่ือการอบรมไดสิ้นสุดลงไปแลว (Summative Evaluation) เปนการนํา
ผลการวัด การประเมินผลยอย (Formative Evaluation) ท้ังดานวิชาการ ดานการบริการ วาไดคาสูง
ต่ํากวาเกณฑ วัตถุประสงค ความมุงหมายเพียงไร มีความพึงพอใจหรือไมพอใจ เพื่อหาทาง
ปรับปรุง แกไขโดยการประเมินผลเชนนี้ การฝกอบรมจะไดรับการพัฒนาใหดีข้ึนกวาการไมมีการ
ประเมินผล (วิจิตร อาวะกุล. 2540 : 239) 
 การประเมินผลการฝกอบรมมีความสําคัญและประโยชนเพ่ือใหทราบวาโครงการนั้นบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไม ชวยตัดสินวาวิธีการอบรมวาดีหรือไม ซึ่งหมายรวมถึงความเหมาะสมของ
วิทยากร และอ่ืนๆ การประเมินผลจะวัดวาโครงการนั้นคุมคาใชจายหรือไม จะมีประโยชนในการ
ประชาสัมพันธโครงการฝกอบรมและประโยชนของการฝกอบรม การตัดสินวาการฝกอบรมแตละ
ครั้งน้ี เกิดขึ้นเพราะความจําเปนหรือไม และเปนประโยชนตอหนวยงานอยางไร (จรุณรักษ ย่ีภู. 
2551 : 19) 
 สรุปความสําคัญและประโยชนของการฝกอบรม เพ่ือดูผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝกอบรม       
ดูความคุมคาของการฝกอบรม ขอมูลท่ีไดจากการประเมินจะถูกนําไปใชในการปรุงการฝกอบรมใน
ครั้งตอๆ ไป และชวยในการตัดสินใจของผูบริหารวาเรื่องท่ีอบรมตอไปนั้นควรดําเนินการตอหรือยุติ
การฝกอบรม   
 ประเภทของการประเมินผลการฝกอบรม 
 การประเมินผลการฝกอบรม วิบูลย บุญยธโรกุล (2545:151-152) แบงออกเปน 4 ประเภท
ตามชวงเวลาในกระบวนการฝกอบรม ดังน้ี  

1. ประเมินศักยภาพในการบรรลุเปาหมายของโครงการฝกอบรม (Desired Outcomes 
Evaluation) เปนการประเมินกอนดําเนินการฝกอบรม โดยทําการวิเคราะหวา การฝกอบรมท่ีกําลัง
จะจัดขึ้นนั้นไดผานกระบวนการพัฒนามาอยางถูกตองจนไดหลักสูตรและแผนดําเนินการท่ีมี
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ศักยภาพในการบรรลุวัตถุประสงคของการฝกอบรม และการพัฒนาองคกรตามเปาหมายที่วางไว
หรือไม 
 
  ประเมิน  ประเมิน  ประเมิน  ประเมิน 
     (1)      (2)     (3)     (4)  

 

 
       การเร่ิมและจัดทํา         การดําเนินการฝกอบรม           การนําความรูไปใช 
       โครงการ                            ในการปฏิบัติงาน 
      เร่ิมตน       สิ้นสุด 

รูปที่ 2 ชวงเวลาของการประเมินผลในกระบวนการฝกอบรม 
 ท่ีมา : วิบูลย  บุญยธโรกุล.(2545).คูมือวิทยากรและผูจัดการฝกอบรม. หนา 151. 
 
 จากรูปท่ี 2 แสดงชวงเวลาของการประเมินผลในกระบวนการฝกอบรม โดยจะทําการ
ประเมินตั้งแตกอนเร่ิมและจัดทําโครงการ เชน การประเมินความรูของผูเขารับการฝกอบรม การประเมิน
ระหวางดําเนินการฝกอบรม เชน การประเมินพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรม และการประเมิน
หลังการฝกอบรมเสร็จสิ้น เชน การประเมินภาพรวมของหลักสูตรการฝกอบรม การประเมินการนํา
ความรูไปใชในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาองคกร เปนตน 
 
 2. ประเมินกระบวนการในการดําเนินการฝกอบรม (Process Evaluation) เปนการประเมิน
ขณะท่ีการฝกอบรมกําลังดําเนินการอยู และเม่ือส้ินสุดการฝกอบรมกอนท่ีผูเขารับการฝกอบรมจะ
แยกยายกลับไปปฏิบัติงาน การประเมินในขั้นตอนนี้เปนการวิเคราะหวา หลักสูตร กิจกรรมการเรียน
การสอน วิทยากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก และการบริหารโครงการฝกอบรม
ท้ังหมด มีคุณภาพเปนท่ีนาพึงพอใจหรือไม มีจุดออนหรือขอบกพรองท่ีสมควรไดรับการแกไข
หรือไม 
 3. ประเมินการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรม (Outcome Evaluation) เปนการตรวจสอบ
การเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมวาเม่ือสิ้นสุดหัวขอวิชาหรือหลักสูตรการฝกอบรมแลว ผูเขารับ
การฝกอบรมมีความรู ทักษะ หรือปรับเปลียนทัศนคติไปสูระดับท่ีพึงประสงค ตามที่กําหนดไวใน
วัตถุประสงคของการอบรมหรือไม 
 4. ประเมินผลกระทบท่ีเกิดกับองคกร (Impact Evaluation) เปนการประเมินผลที่ทํา
หลังจากสิ้นสุดการฝกอบรมแลว 3-6 เดือน และ 1 ป เพ่ือท่ีจะตรวจสอบวาไดมีการนําความรูท่ีไดรับ
จากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานหรือไม อะไรคือปญหาและอุปสรรค และถามีการนําไปใช 
การใชความรูไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงภายในองคกรตามวัตถุประสงคหรือไม 

        การพัฒนา 
 
            
      
 

            องคกร 
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 การประเมินผลโครงการหรือการประเมินผลการฝกอบรม ในปจจุบันสวนใหญผูวิจัยหรือ    
ผูประเมินผลการฝกอบรม ไดแบงการประเมินออกเปน 4 ระยะ ไดแก การประเมินวัตถุประสงคของ
โครงการ การประเมินภาพรวมของโครงการ การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของโครงการ 
ซึ่งสมคิด บางโม (2547 : 116 - 117) ไดกลาวถึง รูปแบบของการประเมินผลการฝกอบรมสรุป ดังน้ี 
 1. การประเมินสาระสําคัญของโครงการ โดยประเมินความเหมาะสมและความสมเหตุสมผล
ของโครงการที่เสนออยูในกรอบขององคกรหรือไม วัตถุประสงคของโครงการ การสนองนโยบายของ
บริษัท ความจําเปนเพียงใด และความเปนไปไดของโครงการ วิธีดําเนินการ และผลกระทบของ
โครงการ 
 2. การประเมินปจจัยเบ้ืองตนของการฝกอบรม เปนการตรวจสอบความพรอมของโครงการ 
ไดแก กําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ ระบบการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรม 
วิทยากร 
 3. การประเมินกระบวนการ เปนการประเมินผลในระยะดําเนินการฝกอบรมหรือการฝกอบรม
สิ้นสุดแลว เพ่ือประเมินตรวจสอบวาการฝกอบรมดําเนินไปตามกระบวนการท่ีกําหนด วิธีการ
ฝกอบรมมีประสิทธิภาพ มีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ หรือมีผูเก่ียวของมีความพึงพอใจตอการ
ดําเนินโครงการฝกอบรมอยางไร 
 4. การประเมินผลผลิต เปนการประเมินผลการฝกอบรมเม่ือเสร็จสิ้นโครงการแลว เชน การ
ประเมินหลังจากผูเขารับการฝกอบรมกลับไปปฏิบัติหนาท่ีแลว เพ่ือทราบวาผูเขารับการฝกอบรมได
นําความรู ทักษะ ทัศนคติ หรือมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม
เพียงใดหรือไม ผูเขารับการฝกอบรมและผูบังคับบัญชาของตนพึงพอใจเพียงไร 
 นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการประเมินผลโครงการฝกอบรมโดยยึดระดับการรับรูหรือผลที่
เกิดข้ึนจากการฝกอบรมเปนหลัก ซึ่งอาจแบงการประเมินผลการฝกอบรมออกเปน 5 ประเด็น       
ซึ่งสมคิด บางโม (2547 : 118 - 120) ไดกลาวถึงการประเมินผลการฝกอบรมสรุปไดอีก ดังน้ี 
 1. การประเมินปฏิกิริยาเปนการประเมินวาผูเขารับการฝกอบรมมีปฏิกิริยา มีความพึงพอใจ
หรือรูสึกตอการฝกอบรม ไดแก หลักสูตร เนื้อหาวิชา วิทยากร สถานที่ เวลา เทคนิคการฝกอบรม 
และอุปกรณการฝกอบรม เปนตน 
 2. การประเมินการเรียนรูเปนการประเมินผูเขารับการฝกอบรมวาไดนําความรู ทักษะ และ
ทัศนคติเพิ่มข้ึนมากนอยเพียงใด  
 3. การประเมินพฤติกรรมเปนการประเมินผลเมื่อโครงการสิ้นสุดแลววาผูเขารับการฝกอบรมมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการทํางานอยางไรหลังจากไดเรียนรูการฝกอบรมแลว  
 4. การประเมินการเปล่ียนแปลงในองคกรเปนการวัดผลการเปลี่ยนแปลงผลงานโดยรวมของ
องคกรไปในทางที่ข้ึนเพียงใด เชน ชื่อเสียงขององคกรดีข้ึน ยอดขายดีข้ึน คุณภาพผลิตภัณฑดีข้ึน  
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 5. การประเมินการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ขององคกรโดยจะตองกําหนดวัตถุประสงคการ
ประเมินผล ซึ่งในการประเมินผลจะตองประเมินไดตามวัตถุประสงคนั้น เชน ผลการฝกอบรมเพื่อลด
สิ่งเสียหาย ความผิดพลาดของปริมาณ การซอมบํารุงรักษา ผลของการประหยัดคาใชจาย เปนตน 
 จากการประเมินการฝกอบรมท้ัง 2 แบบขางตน ผูวิจัยสวนใหญหรือผูประเมินผลโครงการ 
จะรูจักกันในรูปแบบซิปป และแบบแฮมบลิน ซึ่งยังมีนักประเมินผลโครงการฝกอบรมอีกหลายทานที่
ไดมีการคิดคนการประเมินผลโครงการ หรือหลักสูตรการฝกอบรม เชน ซาชแมน (Suchman) เคริก 
แพททริก (Kirkpatrick) เปนตน แตการประเมินผลในรูปแบบตางๆ ก็ยังมีปญาหาในการนํารูปแบบ
การฝกอบรมมาใช ไดแก ผูศึกษาปญหาท่ีพบในการใชการประเมินแบบซิปป (สุวิมล ติรกานันท. 
2547:48) กลาววาการใชแบบการประเมินดังกลาวบางสวนเปนการประเมินแบบขาดการอธิบาย     
ซึ่งประกอบดวยการประมิน 4 ดาน คือ สาระสําคัญ ปจจัยเบ้ืองตน กระบวนการ และผลผลิต แตการ
นําไปใชมักพบวาจะใชเพียง 3 ดาน คือ ปจจัยเบ้ืองตน กระบวนการ และผลผลิต โดยไมมีการให
เหตุผลวาทําไมมีสวนท่ีไมไดทําการประเมิน ดังน้ัน เพ่ือใหการฝกอบรมแตละโครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค หรือมีปญหาอุปสรรค ขอบกพรองจะไดนําไปปรับปรุงโครงการใหดีย่ิงๆ ข้ึนไปนั้น 
จะตองเลือกวิธีการประเมินผลการฝกอบรมใหเหมาะสมกับโครงการ  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผลการฝกอบรม 
 ในการรวบรวมขอมูลท่ีจะนํามาประเมินผลมีมากมายหลายชนิด การที่จะเลือกเครื่องมือใด
มาใชนั้นข้ึนอยูกับลักษณะของขอมูลท่ีจะศึกษาเปนสําคัญ เริงลักษณ โรจนพันธ (2529 : 19) กลาววา
เครื่องมือหลักซึ่งนิยมใชในการฝกอบรม คือ 
 1. การสังเกต (Observation) หมายถึง การใชประสาทสัมผัสรับรูหรือพิจารณาสิ่งท่ีเกิดข้ึน 
เพ่ือนํามาหาความสัมพันธและเหตุผล การสังเกตจะไดผลดีหรือไมนั้นข้ึนอยูกับความรู ประสบการณ 
และความสามารถของผูสังเกต เปนสําคัญ 
 2. การสัมภาษณ (Interview) เปนวิธีการเพื่อหาขอมูล หรือปริมาณของพฤติกรรมตางๆ 
ของบุคคลโดยอาศัยการเจรจาโตตอบระหวางผูถูกสัมภาษณ และผูสัมภาษณนิยมใชเคร่ืองมือวัด
เก่ียวกับคุณธรรม เชน ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความสนใจ ฯลฯ 
 3. การทดสอบ (Test) เปนเคร่ืองมือท่ีวัดพฤติกรรมดานความรู ความเขาใจ ไดอยางดี เชน 
การทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ทดสอบเชาวนปญญา รูปแบบของการทดสอบอาจออกมาในรูป
ขอสอบแบบปากเปลา หรือแบบขอเขียนก็ได 
 4. แบบสอบถาม (Questionaire) เปนเครื่องมือท่ีมุงวัดคุณลักษณะดานความรูสึกนึกคิดโดยการ
ใชขอความหรือคําถามเกี่ยวกับส่ิงใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือใหผูตอบไดแสดงขอมูลดังกลาวออกมา เชน ถาม
เกี่ยวกับภูมิหลังของผูเขารับการอบรม เพศ อายุ อาชีพ รายได เปนตน หรือเปนแบบตัวเลือก
กําหนดไวให  เชน ทานคิดวาจะมีโอกาสนําความรูท่ีไดไปใชหรือไม อาจเปนแบบสอบถามชนิด
ปลายเปด ท่ีเปดโอกาสใหผูตอบคําถามเหลานั้นไดอยางเสรี ไมมีการกําหนดคําตอบไวกอน 
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 5. มาตรวัดทัศนคติ (Attitude Scale) เปนเครื่องมือท่ีใชเพื่อการหาขอมูลเก่ียวกับความรูสึก
นึกคิดตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง โดยเสนอขอความเปนการประตุนใหผูเขารับการอบรมแสดงออกถึงแนวโนม
ของความรูสึกโดยกําหนดมาตรของการวัดเปนตัวเลข เชน 1…..5 หรือเปนภาษา เชน ดีมาก.......ใช
ไมได เปนตน 
 6. แบบสังคมมิติ (Sociometry) เปนวิธีการที่จะวัดความสัมพันธ หรือสถานภาพของสมาชิกใน
กลุม นับวามีประโยชนมากในการแกปญหาเก่ียวกับการปรับตัวทางสังคม หรือการเขาหมูคณะ 
  สมชาติ กิจยรรยง และคณะ (2539 : 276) กลาวไววา ผูประเมินตองพิจารณาวาตองใช
เครื่องมืออะไรกับแหลงขอมูล ดังน้ี 
 1. แบบสอบถามความคิดเห็น เพ่ือสอบถามผูเขารวมโครงการ 
 2. แบบสัมภาษณผูรับผิดชอบโครงการ ผูประสานโครงการ และวิทยากร 
 3. แบบสังเกตโครงการสําหรับผูประเมินโครงการ อาจแบงเปนแบบสังเกตการบรรยายของ
วิทยากร แบบสังเกตความสนใจของผูเขารวมโครงการ และการดําเนินงานของโครงการ 
 สรุปเครื่องมือท่ีใชประเมินผลการฝกอบรมสวนใหญท่ีเปนท่ีนิยมนํามาใชในการประเมินผล
การฝกอบรม  ไดแก  การสังเกต  (Observation) การสัมภาษณ  ( Interview) แบบสอบถาม 
(Questionaire) การทดสอบ (Test) มาตรวัดทัศนคติ (Attitude Scale) แบบสังคมมิติ (Sociometry) 
 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการประเมินผลการฝกอบรม 
 ในการประเมินโครงการฝกอบรมบางครั้งพบวามีปญหาเกิดข้ึน ซึ่ง ทองฟู ชินะโชติ อางใน 
(จรุณรักษ ย่ีภู. 2551 : 26) แบงปญหาท่ีพบได 3 ดาน ดังน้ี 
 1. ปญหาที่พบจากคณะดําเนินการประเมินผลพบวาเจาหนาท่ีทํางานประเมินไมทราบวัตถุประสงค
ของโครงการท่ีจริง ทําใหการประเมินผลและการตีความไมถูกตอง หรือเจาหนาท่ีขาดความรูและ
ประสบการณ จึงทําใหขอมูลท่ีไดไมครอบคลุมดานที่ตองการ และไมสามารถใหขอคิดเห็นท่ีถูกตอง
สมบูรณ บางครั้งคณะดําเนินการประเมินผลทําเฉพาะกิจแลวหยุดไมไดติดตามผลอยางตอเนื่อง 
 2. ปญหาท่ีพบจากผูเขารับการฝกอบรม ทัศนคติท่ีผูเขารับการฝกอบรมมีผลตอการ
ประเมินผล บางครั้งขาดการใหความรวมมือ คิดวาการประเมินไมสําคัญ การประเมินจึงขาดคุณภาพ 
 3. ปญหาท่ัวไปของการประเมินผล ปญหาใหญในการประเมินผลคือการออกแบบการประเมินผล 
เพ่ือวัดผลการฝกอบรม ใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเปนท่ีเขาใจของผูเขารับการอบรม ผลท่ีได
มิไดแจงใหหนวยงานแกไขตอไป การสรุปผลลําเอียงมีอคติในการแปลผล 
 เริงลักษณ โรจนพันธ (2529 : 96) ไดกลาวถึงขอเสนอแนะในการประเมินผลโครงการ
ฝกอบรมไว ดังน้ี 
 1. ผูบริหารงานฝกอบรมควรจะมีแผนงานสําหรับการประเมินผล และการติดตามผลไว
อยางแนนอน 
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 2. ควรจัดใหมีเจาหนาท่ีผูเชี่ยวชาญทางดานการประเมินผลเอาไว เพราะการประเมินผลนี้มี
เทคนิคเฉพาะหลายอยาง เชน การสรางเคร่ืองมือ การใชเครื่องมือ การวิเคราะห ตลอดจนการแปลผล 
ซึ่งถาใหนักประเมินผลสมัครเลนอาจทําผิดพลาดไดงาย 
 3. สรางและรวบรวมเครื่องมือในการประเมินผลไวเสียแตเนิ่นๆ เชน คูมือสังเกตผลงานฝกอบรม 
คูมือสัมภาษณ แบบสอบถาม ฯลฯ 
 4. พึงตระหนักวา ผลของการฝกอบรมนั้นมิไดเกิดข้ึนเฉพาะวันสุดทายของการฝกอบรม 
ดังน้ัน กระบวนการประเมินผลควรจะเริ่มตั้งแตระยะตนๆ และตอเน่ืองกันไปเรื่อยๆ อาจใชเครื่องมือ
และเทคนิคหลายแบบผสมกันไป เพ่ือผลท่ีไดรับจะไดครอบคลุมและลึกซึ้งพอ 
 5. การประเมินผลควรพิจารณาทั้งคุณภาพของผูเขารับการฝกอบรม ประสิทธิภาพของการ
ดําเนินการฝกอบรม และการเปลี่ยนแปลงของหนวยงาน 
 6. ถาจะใหดีควรมีการวิจัย หาความสัมพันธระหวางคุณภาพของผูเขารับการฝกอบรม วิธีดําเนิน      
การฝกอบรมและผลลัพธของการฝกอบรม 
 ปญหาอุปสรรคตลอดจนขอเสนอแนะในการประเมินการฝกอบรมสรุปไดวา เจาหนาท่ีขาด
ความรู ความเขาใจ ขาดประสบการณ ไมทราบวัตุประสงคของโครงการอยางแทจริงจึงทําใหขอมูลท่ี
ไดไมครอบคลุม หรือไมความคลาดเคลื่อน ดังน้ัน จึงควรจัดใหมีเจาหนาท่ีผูเชี่ยวชาญดานการ
ประเมินอยูในโครงการนั้นๆ ดวยเพ่ือปองกันการสรางเครื่องมือ การใชเครื่องมือ การวิเคราะหขอมูล
ผิดพลาด นอกจากนี้ ควรตองมีการวางแผนสําหรับการประเมินไวลวงหนา และการประเมินควร
พิจารณาทั้งคุณภาพของผูเขารับการฝกอบรม ประสิทธิภาพของการดําเนินการฝกอบรม รวมท้ังหา
ความสัมพันธระหวางคุณภาพ ประสิทธิภาพดังกลาว และผลลัพธของการฝกอบรมนั้นๆ ดวย 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการประเมินผลโครงการฝกอบรมตามแนวคิด 
    ของ เคริกแพททริก (Donald L. Kirkpatrick) 
 การประเมินผลการฝกอบรมในปจจุบันผูวิจัยหรือผูประเมินผลโครงการมีการนํารูปแบบการ
ประเมินมาใชในการประเมินอยางหลากหลาย ซึ่งการประเมินผลการฝกอบรมตามแนวคิดของเคริก
แพททริก (Donald L. Kirkpatrick) ก็เปนอีกหนึ่งรูปแบบท่ีมีการนํามาใชในการประเมินผลการ
ฝกอบรม ซึ่งจะเปนการชวยเหลือบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการ
ฝกอบรมใดๆ ควรจะจัดใหมีการประเมินผลการฝกอบรมซึ่งถือเปนส่ิงจําเปนท่ีจะชวยใหรูวาการจัด
โปรแกรมการฝกอบรมมีประสิทธิผลเพียงใด 
 
 แนวทางการประเมินผลการฝกอบรมตามแนวคิดของของเคริกแพททริก (Donald L. 
Kirkpatrick) ซึ่งแบงการประเมินออกเปน 4 ดาน ในทัศนคติของ สมคิด พรหมจุย (2542 : 58-63)  
ไดกลาวถึงการประเมินผลการฝกอบรมไววาเปนกิจกรรมปกติท่ีเกิดข้ึนในทุกโครงการเปนกิจกรรมที่
จัดข้ึนเพื่อพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน โดยมุงหวังใหผูผานการอบรมไดมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
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แนวทางการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เคริกแพททริกเห็นวาการประเมินผลการอบรมจะทํา
ใหไดความรูอยางนอย 3 ประการคือ  
  1. การอบรมนั้นไดใหอะไร หรือเกิดประโยชนตอหนวยงานในลักษณะใด 
  2. ควรยุติโครงการชั่วคราวกอน หรือดําเนินการตอไปเรื่อยๆ  
  3. ควรปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรม การฝกอบรมในสวนใดบาง 
 การประเมินผลการฝกอบรมตามแนวคิดของเคริกแพททริก (Donald L. Kirkpatrick)     
แบงออกเปน 4 ดาน ดังน้ี 

1. การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เปนการประเมินข้ันนี้มีวัตถุประสงค
ท่ีใหรูวาผูท่ีจะเขารับการฝกอบรม นั้นมีความรูสึกอยางไรตอการฝกอบรม เชน ผูเขารับการอบรม
พอใจหรือไมตอสิ่งท่ีไดรับจากการฝกอบรมและมากนอยเพียงใด การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนั้น 
ตองการไดรับขอมูลท่ีเปนปฏิกิริยาตอบสนองของผูเขารับการฝกอบรม ท่ีมีความหมาย และความ
เปนจริง เพราะขอมูลเหลานี้จะเปนตัวบงชี้ประสิทธิผลของการฝกอบรมอันดับแรก เคริกแพททริก 
กลาววามีอยูบอยครั้งท่ีผูบริหารตัดสินใจใหลมเลิกโปรแกรมการฝกอบรมเสีย หรือไมก็ตัดสินใจให
ดําเนินการฝกอบรมตอไป โดยอาศัยขอมูลท่ีไดจากการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองเปนพื้นฐาน 
 วิธีการที่จะชวยใหไดรับขอมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองที่มีความหมายและตรงตามความ
จริงจากผูเขารับการฝกอบรม ไดแก 
   1. กําหนดใหแนนอนชัดเจนลงไปวา ตองการไดรับขอมูลอะไร เชน ปฏิกิริยา
ตอบสนองของเนื้อหาหลักสูตร วิธีการฝกอบรม วิทยากร สถานที่ฝกอบรม ระยะเวลาที่ใชในการ
ฝกอบรมบรรยากาศการฝกอบรม ฯลฯ 
   2. ออกแบบของเครื่องมือ หรือแบบสอบถามที่จะใหเก็บขอมูล 
   3. คําถามที่ใช ควรเปนชนิดท่ีเม่ือไดรับขอมูลหรือไมคําตอบแลว สามารถนํามาแปลง
เปนตัวเลขแจกแจงความถี่ และวิเคราะหในเชิงปริมาณได 
   4. กระตุนใหผูเขารับการฝกอบรม ไดเขียนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใน
ขอคําถามตางๆ  
   5. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมแสดงปฏิกิริยาตอบสนองผานแบบสอบถามตามความ
เปนจริง จึงไมควรใหผูเขารับการฝกอบรมเขียนชื่อตนเองลงไปในแบบสอบถาม 
   อนึ่ง ในการแจกแบบสอบถามเพื่อประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนี้ ผูประเมินตอง
แนใจวาไดใหเวลาผูเขารับการฝกอบรมอยางเพียงพอท่ีจะใหคําตอบครอบคลุมทุกขอ ควรอธิบาย
กอนท่ีผูเขารับการฝกอบรมจะออกจากหองฝกอบรมเม่ือสิ้นสุดโปรแกรม พึงหลีกเล่ียงการปลอยใหผู
เขารับการฝกอบรมนําแบบสอบถามติดตัวออกไปและสงคืนกลับมาในภายหลัง 
 2. การประเมินการเรียนรู (Learning Evaluation) การประเมินผลในข้ันนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะใหรูวา 
ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู และทักษะอะไรบาง และมีเจตคติอะไรบางท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
ท้ังนี้ เพราะความรู ทักษะ เจตคติ ลวนเปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญ ท่ีจะชวยใหเกิดการ
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เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทํางานของผูเขารับการฝกอบรมในโอกาสตอไป เคริก แพตทริคไดให
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินในการเรียนรูเอาไว ดังน้ี 
  1. ตองการวัดความรู ทักษะ และเจตคติ ของผูเขารับการฝกอบรมทั้งกอนและหลังการ
ฝกอบรม 
  2. วิเคราะหท้ังคะแนนรายขอและคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการฝก  
อบรม 
  3. ถาเปนไปไดควรใชกลุมควบคุม ซึ่งเปนกลุมของผู ท่ีไมไดรับการฝกอบรม แลว
เปรียบเทียบคะแนนความรู ทักษะ และเจตคติ ของกลุมควบคุม และกลุมทดลอง ซึ่งเปนกลุมของผู
เขารับการฝกอบรมวาแตกตางกันหรือไม อยางไร 
 สําหรับเครื่องมือท่ีใชวัดความรู ทักษะ และทัศนคติมี 2 รูปแบบ คือ  
  1. ใชแบบวัดความรู ทักษะ และเจตคติท่ีเปนแบบวัดมาตรฐาน 
  2. สรางแบบสอบขึ้นใชเอง แบบสอบวัดความรู ทักษะ และเจตคติท่ีจะสรางข้ึนเองนี้
อาจจะใชรูปแบบอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง หรือทุกอยางตอไปน้ีก็ได เชน 
   - แบบ ถูก หรือ ผิด 
   - แบบ เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย ซึ่งอาจเปนมาตราสวนประมาณคา 4 หรือ 5 
หรือ 6 สเกลกได 
   - แบบเลือกคําตอบที่เห็นวาถูกท่ีสุด 
   - แบบเติมคํา/ขอความลงในชองวาง 
 3. การประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป (Behavior Evaluation) การประเมินผลในข้ันนี้
มีวัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบวาผูเขารับการฝกอบรมไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในการทํางาน
ไปในทิศทางท่ีพึงประสงคหรือไม การประเมินในข้ันนี้นับวายาก และใชเวลามากกวาการประเมินผล
ในสองขั้นแรก เพราะจะตองออกไปติดตามประเมินผลในสถานที่ทํางานของผูเขารับการฝกอบรม 
ซึ่งจะมีคําถามอยูหลายขอ ซึ่งผูประเมินจะตองตอบใหไดเสียกอน เชน 
   - ควรจะออกไปประเมินผลเม่ือไร (1 เดือน หรือ 3 เดือน หรือ คร่ึงป หรือ 1 ป 
ภายหลังจาการฝกอบรม) 
   - จะเก็บขอมูลจากใครจึงจะเช่ือถือไดมากที่สุด (จากผูบังคับบัญชา จากเพื่อน
รวมงาน จากผูใตบังคับบัญชา หรือจากผูเขารวมการฝกอบรมเอง) 
  1. ควรจะไดวัดพฤติกรรมการทํางานของผูเขารวมการฝกอบรมทั้งกอนและหลังการ
ฝกอบรม 
  2. ระยะเวลาระหวางการฝกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝกอบรมนั้นควรจะใหหาง
กันพอสมควร เพื่อใหแนใจวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานไดเกิดข้ึนจริงๆ ทางที่ดีควรจะ
ประเมินหลายๆ ครั้งเปนระยะๆ ไป เชน ประเมินทุก 3 เดือน เปนตน 
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  3. ควรจะเก็บขอมูลจากหลายๆ แหลง เชน จากผูบังคับบัญชา จากเพื่อนรวมงานและ
จากกลุมผูท่ีผานการอบรม 
 เคริกแพตทริก เห็นวาการประเมินผลในขั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานตาม
ขอเสนอที่กลาวมานั้นจะนําไปใชจริงๆ จะตองใชเวลา และอาศัยความชํานาญของผูประเมินผลเปน
อยางมาก เขาจึงไดเสนอใหทํากับโปรแกรมการฝกอบรมขนาดใหญ และโปรแกรมท่ีจําเปนตองจัด
หลายๆ ครั้งตอไปในอนาคตเทานั้น สวนโปรแกรมการฝกอบรมขนาดเล็กทั่วๆ ไป อาจใชวิธีการ
งายๆ ดังน้ี 
   - กําหนดวามีพฤติกรรมการทํางานอะไรบาง ท่ีคาดหวังจะใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
   - เตรียมคําถามที่จะใชสําหรับการสัมภาษณ 
   - ทําการสัมภาษณบุคคลหลายๆ กลุมภายหลังการฝกอบรมสักระยะหน่ึง เพ่ือใหรู
วาพฤติกรรมที่คาดหวังเอาไวเหลานั้น ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆ หรือไม 
   - ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณควรจะไดนํามาทําการวิเคราะหในเชิงปริมาณและวิเคราะห
เนื้อหา 
  อนึ่ง ถาเปนการสัมภาษณผูใตบังคับบัญชาของผูเขารับการฝกอบรมจะตองแนใจวา    
ผูเขารับการฝกอบรม จะไมมีอิทธิพลตอการตอบ หรือสัมภาษณของผูใตบังคับบัญชา 
 4. การประเมินผลลัพธท่ีเกิดตอองคกร (Result Evaluation) การประเมินผลในข้ันนี้มี
วัตถุประสงคท่ีจะใหการฝกอบรมไดกอใหเกิดผลดีตอหนวยงานอยางไรบาง เปนการประเมินผลท่ี
ตองการจะใหเกิดข้ึนกับหนวยงาน เชน การลดคาใชจาย การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน การเพิ่ม
ปริมาณการขายการผลิต อัตราการลาออกลดลง เปนตน ซึ่งนับวาเปนการประเมินท่ียากที่สุด เพราะ
ในความเปนจริงนั้นมีตัวแปรอ่ืนๆ อีกมากมายนอกเหนือจากการฝกอบรมที่มีผลกระทบตอ
หนวยงาน และตัวแปร บางทีก็ยากตอการควบคุม ฉะนั้นอะไรก็ตามที่ข้ึนแกหนวยงานในทางที่ดีจึง
สุรปไดยากวาเปนผลจากโปรแกรมการฝกอบรม เคริกแพททริก ไดใหขอเสนอแนะในการประเมินผล
ข้ันน้ีไว ดังน้ี 
  1. ควรวัดสภาวการณหรือเงื่อนไขตางๆ กอนการฝกอบรมเอาไวแลวนําไปเปรียบเทียบกับ
สภาวการณหลังการฝกอบรม โดยใชขอมูลท่ีสังเกตได หรือวัดได 
  2. พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอื่นๆ ซึ่งคาดวานาจะมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง 
ในผลท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับหนวยงาน วิธีหน่ึงท่ีพอจะทําไดคือการใชกลุมควบคุมหรือกลุมทดลอง 
  
 ดังน้ัน การประเมินผลการฝกอบรมตามแนวคิดของเคริกแพททริก (Donald L. Kirkpatrick) 
ท้ัง 4 ดาน ประกอบดวยการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม และ
การประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอองคกร สรุปไดดังน้ี 
 1. การประเมินปฏิกิริยาเปนการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมวามีความ
พึงพอใจกับโครงการฝกอบรมอยางไร เชน มีความรูสึกอยางไรตอหลักสูตรฝกอบรม เนื้อหาวิชา 
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วิทยากร บรรยากาศในการฝกอบรม การดําเนินการของเจาหนาท่ี วัสดุ อุปกรณในการฝกอบรม 
ระยะเวลาในการฝกอบรม เพ่ือดูวาภาพรวมของหลักสูตรฝกอบรมมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
และเพื่อนํามาปรับปรุงโครงการใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 2. การประเมินการเรียนรู เปนการประเมินความรูความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติ ของผูเขารับ
การฝกอบรมวามีความรูความเขาใจหรือทักษะเกี่ยวกับเน้ือหาวิชาท้ังกอนและหลังการฝกอบรม
อยางไร ซึ่งรูปแบบการออกแบบแบบสอบอาจทําไดหลายวิธี เชน ใหเลือกตอบถูกหรือผิด หรือให
เลือกตอบ แลวนําผลจากประเมินผลท้ังกอนและหลังการฝกอบรมดังกลาวมาเปรียบเทียบเพื่อ
ประเมินวาผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเพ่ิมข้ึนมากนอยเพียงใด 
 3. การประเมินพฤติกรรมเปนการประเมินพฤติกรรมตั้งแตการเขารับการฝกอบรม การประเมิน
พฤติกรรมภายหลังการฝกอบรมเสร็จสิ้น วาผูเขารับการฝกอบรมมีพฤติกรรมในการฝกอบรมเปน
อยางไร หรือมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน มีการนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชในการ
ปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด 
 4. การประเมินผลลัพธท่ีเกิดตอองคกรขางตนสรุปไดวา เปนการประเมินความคุมคาของ
การฝกอบรมวาองคกรไดรับผลประโยชนจากการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมหรือไม ผูผานการ
ฝกอบรมไดนําความรูไปพัฒนางานองคกรไดมากนอยเพียงใด 
 
 นอกจากน้ี ยังมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงรูปแบบการประเมินผลการฝกอบรมของ   
เคริกแพททริก (Donald L. Kirkpatrick) ไวอีกหลายทาน ดังน้ี  
 สุวิมล ติรกานันท (2547 : 48) กลาววา Kirkpatrick ไดนําเสนอแบบจําลองนี้ในป 1987 
กําหนดใหมีการประเมินใน 4 ดาน คือ 
 1. การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) เปนการประเมินการตอบสนองของผูเขารับการฝกอบรม
เกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีตอวัตถุประสงคของการฝกอบรม เนื้อหาวิชาการ วิธีการฝกอบรม และ
ผลประโยชนท่ีไดรับจากการฝกอบรม 
 2. การประเมินการเรียนรู (Learning) เปนการประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับ
การฝกอบรมท้ังดานความรู (cognitive) ความรูสึกนึกคิด (affective) และความสามารถในการปฏิบัติ 
(psychomotor)  
 3. การประเมินพฤติกรรม (behavior) เปนการประเมินพฤติกรรมในการนําความรูท่ีไดจาก
การอบรมไปใชปฏิบัติในหนวยงานวามีผลเปนอยางไร 
 4. การประเมินผลตอองคกร (result) เปนการประเมินผลกระทบตอองคกรที่ไดรับจากการ
ปฏิบัติงานของผูเขารับการอบรม 
 สํานักงาน ก.พ. (อางในวินิตา ลาภเจริญ. 2540 : 31-35) ไดมีการกลาวถึงการประเมินผล
การฝกอบรมโดยใชรูปแบบของเคริกแพททริก (Donald L. Kirkpatrick) โดยมีวิธีการประเมินใน
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ประเด็นตางๆ ไดแก การประเมินการเรียนรู การประเมินปฏิกิริยา การประเมินพฤติกรรม การประเมิน
ผลลัพธ ผูวิจัยขอสรุป ดังน้ี 
 1. ประเมินการเรียนรู (Learning) วาผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูในสิ่งท่ีตองการให
เรียนรู ตามที่ระบุไวในวัตถุประสงคหลักของโครงการฝกอบรมหรือไม โดยเปนการวัดความรู 
ความคิด  ความสนใจ  ทักษะในดานตางๆ  เชน  ทักษะในการพูด การเขียน  การปฏิ บัติ               
การเคลื่อนไหวตางๆ ใชทดสอบการปฏิบัติงานของแตละคน ความสามารถของผูเขารับการฝกอบรม 
ซึ่งเปนการวัดความสามารถทางสมอง เชน ความจํา ความเขาใจ ความสามารถนําไปใช การ
วิเคราะห และการสังเกต ซึ่งอาจจะใชวิธีการทดสอบแบบการสอบขอเขียน ท้ังกอนและหลังการกอน
และการทํางาน 
 2. ประเมินปฏิกิริยา (Reaction) เปนการประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการฝกอบรมวามี
ความคิดเห็นตอหัวขอวิชาตางๆ ท่ีบรรจุไวในหลักสูตรเหมาะสมและเพียงพอหรือไม การจัด
ดําเนินการฝกอบรมครั้งน้ี เหมาะสมหรือไม โครงการ/หลักสูตรการฝกอบรมนี้ เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานของเขาหรือไม มีความคุมคาหรือไมในการเขาฝกอบรมครั้งน้ี และมีทัศนคติตอการ
ฝกอบรมอยางไร 
 การวัดปฏิกิริยาผูเขารับการฝกอบรมนี้ ถาไดผลวาผูเขารับการฝกอบรมทุกคนชอบ
โครงการฝกอบรมนี้ สวนใหญจะทําผูอํานวยการโครงการฝกอบรมรูสึกภาคภูมิใจในความสําเร็จ    
แตความจริงแลวเปนเพียงการวัดท่ีเริ่มตนเทานั้น ยังไมไดเปนการแสดงถึงวา ผูเขารับการฝกอบรม 
เกิดการเรียนรูหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากผลของการฝกอบรมนั้น 
 3. ประเมินพฤติกรรม (Behavior) เปนการประเมินเพ่ือทราบวาผูเขารับการฝกอบรม      
ไดเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทํางานไปในทางที่ดีข้ึนหรือไม มีการนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรม
ไปปรับใชในการปฏิบัติงานหรือไม โดยปจจัยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรม     
จะข้ึนอยูกับองคประกอบพื้นฐาน 5 ประการ เชน ตัวผูเขารับการอบรมที่ถูกสงมารับการอบรมมี
ความสมัครใจที่จะเขารับการฝกอบรม หรือมองเห็นประโยชนจากการเขารวมอบรมหรือไม ตัวผูเขา
รับการอบรมทราบจุดออนของเขาหรือยัง หากการอบรมมุงท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเปนจุดบกพรอง
หรือจุดออนของตนเองหรือไม ผูท่ีกลับมาจากการไดทํางานในบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ
ตอการยอมรับแนวความคิดใหมๆ หรือผูเขารับการอบรมมีโอกาสในการทดลองใชความรูใหมๆ หรือ
พยายามจะสรางผลงานใหกาวหนากวาเดิมหรือไม เปนตน 
 4. การประเมินผลลัพธ (Result) เปนการประเมินเพื่อทราบวาผลการปฏิบัติงานของผูเขา
รับการฝกอบรมเปนอยางไร ไดรับการยอมรับจากบุคคลระดับตางๆ ในหนวยงานเพียงใด หรือผูเขา
รับการฝกอบรมมีความกาวหนาในสายงานเพียงใด 
 
 ความยากงายของการประเมินผลแบบนี้โดยทั่วไปแลว ข้ึนอยูกับชนิดของโครงการ
ฝกอบรมถาเปนโครงการฝกอบรมที่เก่ียวกับความปลอดภัย การประเมินผลก็อาจจะทําไดงาย โดย
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การเปรียบเทียบจํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้น แตถาเปนการประเมินมนุษยสัมพันธในการบริหาร การ
ประเมินผลก็ทําไดยากมากยิ่งข้ึน ตองอาศัยขอมูล จากประเมินผลทั้ง 3 วิธี ดังกลาว และขอมูลจาก
แหลงอ่ืนๆ เชน รายงานการตรวจงาน การสอบถามจากผูบังคับบัญชาขององคกรนั้นๆ หรือ
พิจารณาจากงบประมาณ 
 ในการประเมินผลและติดตามผลโครงการฝกอบรม แนวทางที่นิยมกันอยางแพรหลาย คือ 
แนวทางของเคริกแพททริก (Donald L. Kirkpatrick) ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกแนวทางในการ
กําหนดเกณฑในการประเมินผล ท่ีเกี่ยวของกับผูเขารับการฝกอบรม ซึ่งเปนแนวทางที่เนนในดาน
ผลท่ีไดรับจากการฝกอบรม โดยมุงประเมินประสิทธิผลการฝกอบรม โดยพิจารณาจากปฏิกิริยา    
การเรียนรู พฤติกรรม และผลลัพธท่ีมีตอองคกร ของผูผานการฝกอบรม 
 
3. แนวทางการพัฒนาการฝกอบรมบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  
   ของสํานักงานกิจการยุติธรรม 
 3.1 แนวทางการพัฒนาการฝกอบรมบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 

 แนวทางการพัฒนาการฝกอบรมบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ของสํานักงานกิจการ
ยุติธรรมเกิดข้ึนสืบเนื่องจากหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมท่ีมีภารกิจทางดานงานยุติธรรมีการ
กระจัดกระจายอยูในความรับผิดชอบของตางกระทรวงและกรม ซึ่งแตละหนวยงานมีทิศทางและ
เปาหมายการพัฒนาแตกตางกันออกไปตามภารกิจและสภาพการณขององคกรโดยไมมีหนวยงาน
กลางรับผิดชอบในการประสานสนับสนุนกําหนดทิศทางนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินภารกิจ
ของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมใหไปสูจุดมุงหมายเดียวกันในการอํานวยความยุติธรรมใหกับ
ประชาชนทําใหเกิดปญหา ซึ่งหนวยงานที่รับหนาท่ีในการพัฒนาการฝกอบรมบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม ของสํานักงานกิจการยุติธรรมดังกลาว คือ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
โดยจัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการของสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2545 มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม จัดทําแผน พัฒนาหลักสูตร และ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมใหมีการประสานความรวมมืออยางเปนเอกภาพ 
โดยมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางความรูและทัศนคติท่ีดีในการรวมมือกัน เพ่ือสรางเครือขายในการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมใหเปนระบบ 

 
สํานักงานกิจการยุติธรรม (2546 : 21) ไดกลาวถึงหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับ

กระบวนการยุติธรรมพอสรุปได ดังน้ี 
1. หนวยงานราชการ ไดแก หนวยงานฝายตุลาการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

(กรมราชทัณฑ กรมคุมประพฤติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ฯลฯ) สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
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สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) กรมศุลกากร กระทรวงมหาดไทย  

2. หนวยงานเอกชน ซึ่งเปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือชวยเหลือผูตองสงสัย ผูกระทําผิด หรือ
ผูเสียหายในกระบวนการยุติธรรม สวนใหญหนวยงานเหลานี้มีวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจง และมี
พนักงานประจําถึงแมจะมีจํานวนไมมาก เชน องคกรเอกชน มูลนิธิท่ีไดการชวยเหลือทางสังคม 
องคกรพิทักษสิทธิตางๆ องคกรนิรโทษกรรมสากล หรือ องคกรตางประเทศ เปนตน 

3. บุคลากรสังกัดหนวยงานอ่ืนและทําหนาท่ีเกี่ยวของ โดยที่กระบวนการยุติธรรมมีความ
สลับซับซอนและครอบคลุม จึงมีบุคคลอาชีพตางๆ เขาเกี่ยวของท้ังทางตรงและทางออมในบทบาท
ตางๆ เชน ทนายความ แพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห ครู/อาจารย นักการเมือง เจาหนาท่ี
กูภัย เปนตน 

4. องคกรท่ีใหความรูความเขาใจดานกระบวนการยุติธรรม สวนใหญเปนองคกรที่ถายทอด
ความรู ไดแก สถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 

5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรภาคประชาชน เชน ประชาคม ชุมชน ซึ่งอาจเขา
มามีบทบาทที่เก่ียวของในฐานะผูชวยเหลือ ผูชี้เบาะแส หรือใหขอมูล พยาน หรือผูกํากับดูแลใน
กระบวนการยุติธรรม ท้ังในฐานะหัวหนาชุมชน อาสาสมัคร หรือประชาชนทั่วไป 

 
ดังนั้น บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งนับเปนองคาพยพสําคัญในการขับเคล่ือน

กระบวนการยุติธรรมในภาพรวม  ดังน้ัน เพื่อใหการบริหารและการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม
เปนไปอยางบูรณาการ มีการประสานความรวมมืออยางเปนเอกภาพ เกิดการปฏิบัติหนาท่ี
สอดคลองกันอยางเปนระบบ และมุงสูความเปนเลิศในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม จึงไดกําหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม อาทิ หลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง และ
หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง ซึ่งมีเปาหมายเพ่ือเสริมสรางใหขาราชการระดับสูงและ
ระดับกลางในหนวยงานกระบวนการยุติธรรมและหนวยงานที่เก่ียวของมีวิสัยทัศนในการบริหารงาน
เชิงสรางสรรค ทันสมัย มีความพรอมและรอบรูหลากหลาย ในดานวิชาการ การบริหารงาน 
นวัตกรรม การประสานงานการสรางภาพลักษณท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูนําทีม สามารถ
บูรณางานและเครือขาย และประยุกต ใชความรูประสบการณไดอยางมืออาชีพเพ่ืออํานวยความเปน
ธรรมใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

3.2 วัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรมตระหนักถึงประเด็นปญหาที่ควรไดรับการดูแลอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิด

ความยุติธรรมในสังคม และเพ่ือใหมีการปฏิบัติตอประชาชนคนไทยทุกคนอยางเปนธรรม โดยเคารพ
สิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ดังน้ัน บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม จึงควรไดรับ
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การพัฒนาเพ่ือจะไดอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน และสังคมดํารงอยูไดอยางเปนธรรม และ
ปกติสุข สํานักงานกิจการยุติธรรม (2546 : 47) จึงไดกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม สรุปได ดังน้ี 

1. สงเสริมใหบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมีความรู ความเขาใจหลักการ แนวทางบทบาท
ภารกิจ และหนาท่ีความรับผิดชอบของทุกฝายท่ีเกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันไดโดยราบรื่นและดวยความเขาใจท่ีดีตอกัน 

2. สงเสริมใหบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมตระหนักถึง สิทธิของบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝาย
ท้ังผูตองสงสัย ผูกระทําผิด ผูเสียหาย พยาน และผูเกี่ยวของอื่น และปฏิบัติตอบุคคลดังกลาวให
เหมาะสมกับสิทธิอันพึงมีของบุคคลเหลานั้น 

3. สงเสริมใหบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมีความรูความเขาใจสภาพแวดลอมทางสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ทางกายภาพ และเทคโนโลยีเพ่ือใหทราบสาเหตุของปญหา 
ผลกระทบ อุปสรรค และแนวโนมท่ีสงผลตอการกระทําผิดทางอาญา เพ่ือใหสามารถเตรียมการ
ปองกันและแกไขสภาวะที่เปนปญหาตางๆ ในกระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. สนับสนุนใหผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น และประชาชนไดรับรูสิทธิเสรีภาพของพลเมืองใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทราบข้ันตอนกระบวนการและปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมหากตองมีสวน
เก่ียวของในกระบวนการยุติธรรม 

5. สงเสริมใหเกิดการบริหารและปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการ โดยมี
การประสานรวมมือกันอยางเปนเอกภาพ ดวยความเขาใจรวมกัน และปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบ
ท่ีสอดคลองกันอยางเปนระบบ 

 
หลักสูตรพื้นฐานสําหรับการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการ

ยุติธรรม (2546 : 50) ไดมีการวิเคราะหสภาพความพรอมในการพัฒนาบุคุลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม โดยมีแนวทางในการในการดําเนินการ สรุปได ดังน้ี 

1. เลือกพัฒนากลุมเปาหมายที่ยังไมไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาของสถาบันพัฒนา
ตางๆ โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมประสานกับสถาบันพัฒนาดังกลาวเพื่อ
กําหนดหลักสูตรท่ีจําเปน เชน หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง หลักสูตรพัฒนา
วิทยากรอาสาสมัครในทองถิ่น หรือในเขตพื้นท่ีการศึกษาตางๆ 

2. พัฒนาหลักสูตรและความพรอม และดําเนินการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
ตามแผนท่ีกําหนดในปงบประมาณ 2547 

4. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมตามท่ีไดพัฒนาแลว สําหรับ
ปงบประมาณ 2548-2551 ดําเนินการพัฒนาในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากการใชหลักสูตรปกติในช้ัน
เรียน และใหมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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ปจจุบันสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ไดมีการพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง และไดดําเนินการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ใหเปนไปตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ตามแผนแมบทกระบวนการยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2547- 
2551 และพัฒนาการฝกอบรมใหสอดคลองกับแผนแมบทกระบวนการยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2552-
2555 ซึ่งจากผลการดําเนินงานตั้งแตป 2548 เปนตนมา สํานักงานกิจการยุติธรรมไดมีการ
ดําเนินการจัดหลักสูตรการฝกอบรม ไดแก หลักสูตรหลักกระบวนการยุติธรรม หลักสูตรการบริหาร
เชิงรุกแบบบูรณาการ หลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม หลักสูตรการบริหารยุติธรรมระดับสูง 
หลักสูตรการบริหารยุติธรรมระดับกลาง และหลักสูตรอ่ืนๆ โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม ไดกําหนดกลุมเปาหมายของผู เขารับการฝกอบรมในระดับผูบริหาร 
ขาราชการระดับ 6-8 เจาหนาท่ีองคกรเอกชน บุคลากรภาครัฐ สื่อมวลชน ตัวแทนองคกรมหาชน  
จนมาถึงปจจุบันไดมีการขยายกลุมเปาหมายเปนขาราชการพลเรือนระดับชํานาญการพิเศษ 
ขาราชการอัยการชั้น 3/ตุลาการชั้น 2 ข้ึนไป ขาราชการตํารวจยศพันตํารวจเอกขึ้นไป ขาราชการ
ทหารยศพันเอกข้ึนไป บุคลากรจากภาคเอกชนที่เก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรม ตลอดจน
ผูบริหารระดับกลางจนถึงระดับสูง ซึ่งรูปแบบและวิธีการในการพัฒนาบุคลากรทั้งในอดีตและปจจุบัน
ท่ียังคงดําเนินการอยู ไดแก การฝกอบรม การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดการ
ศึกษาดูงาน การเผยแพรผานส่ือตางๆ และในอนาคต สํานักงานกิจการยุติธรรมยังมีความมุงมั่นท่ีจะ
พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมใหมีการพัฒนาเทียบเทาสถาบันการฝกอบรมชั้นนําท้ังในและ
ตางประเทศ 

 
4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 จรุณรักษ ย่ีภู (2551 : บทคัดยอ) ศึกษาการประเมินผลโครงการฝกอบรมการบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพเขมขนทางสายใหม สถาบันธัญญารักษ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ประจําป
งบประมาณ 2551 โดยแบงการประเมินออกเปน 4 ดาน  คือ ดานปฏิกิริยาสะทอนกลับ ดานการ
เรียนรู ดานพฤติกรรม และดานผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอองคกร กลุมท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูเขา
รับการฝกอบรมจาก 10 หนวยงาน จํานวน 50 คน และผูบังคับบัญชาของผูเขารับการฝกอบรมจาก 
10 หนวยงาน จํานวน 10 คน ผลการวิจัยสุรปได ดังน้ี 

1. การวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการฝกอบรม การประเมินความเหมาะสมของ
โครงการฝกอบรมผลการประเมินพบวา มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับดี  

2. การประเมินการเรียนรู การประเมินความรูเรื่องการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเขมขนทาง
สายใหม ผลการประเมินความรูอยูในระดับดี การประเมินทักษะการปฏิบัติผลการประเมินพบวา      
ผูเขารับการฝกอบรมนําความรู ไปใชในการปฏิบัติงานอยูในระดับดี การประเมินเจตคติตอโครงการ
ฝกอบรม ผลการประเมินพบวาเจตคติตอโครงการฝกอบรมอยูในระดับปานกลาง 
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3. การประเมินพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยการเปรียบเทียบ
กอนและหลังการฝกอบรม ตามความคิดเห็นของหัวหนาหนวยงาน พบวาสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และผลจากการสัมภาษณหัวหนางาน มีความเห็นสอดคลองกันวา ผูเขารับการ
ฝกอบรมนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานในระดับดี 

4. การประเมินประโยชนและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอหนวยงานตนสังกัด พบวามีประโยชนใน
ระดับมาก และผลจากการสัมภาษณผูบังคับบัญชาท้ัง 10 หนวยงานสรุปไดวาโครงการฝกอบรมนี้มี
ประโยชนตอหนวยงาน โดยผูเขารับการฝกอบรมนําความรูท่ีไดรับมาพัฒนาการปฏิบัติงาน 

คัทลียา  แกวออน (2550 : บทคัดยอ)  การศึกษาสัมฤทธิผลในการจัดโครงการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ผลการศึกษา
สรุปไดวา สัมฤทธิผลในการจัดโครงการฝกอบรมมีผลมาจากปจจัยสวนบุคคลและคิดเห็นตอความ
เหมาะสมในการจัดโครงการ โดยปจจัยสวนบุคคล ไดแก ปพ.ศ.ท่ีเขารับการฝกอบรม และความ
คาดหวังตอประโยชนจากการเขารับการฝกอบรม ในขณะท่ีเพศ อายุ ประสบการณทํางาน และ
หนวยงานที่สังกัด เปนปจจัยท่ีไมมีผลตอสัมฤทธิผลในการจัดโครงการ สวนความคิดเห็นตอความ
เหมาะสมในการจัดโครงการท่ีมีผลตอสัมฤทธิผลในการจัดโครงการ ไดแก วิทยากร เนื้อหาวิชา การ
จัดดําเนินการของเจาหนาท่ี บรรยากาศในการจัดอบรม เอกสารประกอบการบรรยาย อุปกรณและ
สื่อ ในขณะท่ี ระยะเวลาในการจัดอบรม และสถานที่จัดอบรม เปนปจจัยท่ีไมมีผลตอสัมฤทธิผลใน
การจัดโครงการ 

ประดิษฐ  ขันธศิริ (2542 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตร
นักบริหารมืออาชีพ รุนท่ี 1 จัดโดยศูนยอบรมสหกรณท่ี 4 จังหวัดขอนแกน กรมสงเสริมสหกรณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนการศึกษาเฉพาะกรณีผูเขารับการฝกอบรมที่ดํารงตําแหนง
ผูจัดการสหกรณการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จํานวน 60 คน จาก 10 จังหวัด 
ดวยการคัดเลือกผูจัดการสหกรณการเกษตรซึ่งอยูในชั้นหน่ึงและชั้นสอง ใหเขารับการฝกอบรม ซึ่ง
มีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ  

1. เพ่ือประเมินความสําเร็จของโครงการฝกอบรม โดยพิจารณาความสําเร็จ 2 ดาน คือ ความรู
ความเขาใจในการฝกอบรม การนําความรูไปใชและความเหมาะสมของการจัดฝกอบรม  

2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการฝกอบรม  
ผลการศึกษาพบวาผูผานการฝกอบรมมีระดับความรูความเขาใจที่ไดรับจากการฝกอบรมอยู

ในระดับปานกลาง ความเหมาะสมของการจัดฝกอบรมอยูในระดับสูงท้ังในดานหมวดวิชาท่ีจัด
ฝกอบรม และปจจัยตางๆ ท่ีใชดําเนินการฝกอบรม ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการจัดฝกอบรม 
จากการศึกษาพบวาผูเขารับการฝกอบรมที่มีตําแหนงผูจัดการสหกรณ ไดรับความรูความเขาใจใน
การฝกอบรมมากกวาผูเขารับการฝกอบรมท่ีมีตําแหนงผูชวยผูจัดการ 
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พันธุทิพ  จิระสวัสดิ์พงศ (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการประเมินผลโครงการฝกอบรม
เยาวชนสัมพันธปองกันภัยเสริมสรางวินัยจราจร ของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองอุบลราชธานี       
มีวัตถุประสงคในการศึกษา 3 ประการ คือ  

1. เพ่ือประเมินประสิทธิผลในดานการฝกอบรมในเรื่องของการไดรับความรูเก่ียวกับการจราจร  
2. เพื่อประเมินผลในดานกระบวนการในการจัดการฝกอบรม 5 ดาน คือ ก. สถานที่และ

ระยะเวลาในการฝกอบรม ข. เนี้อหาวิชาและเอกสารประกอบการบรรยาย ค. ความสามารถวิทยากร 
ง.โสตทัศนูปกรณในการฝกอบรม และ จ. ความเหมาะสมอื่นๆ ของการจัดอบรม  

3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมเยาวชนท่ีไดเขารับการอบรมกับกลุม
เยาวชนที่ไมไดเขารับการอบรมในเรื่องของความรูเกี่ยวกับกฎจราจรและทัศนคติท่ีมีตอเจาหนาท่ี
ตํารวจจราจร ผลการศึกษาสรุปได ดังน้ี 

1. กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมสวนใหญเปนเพศหญิง อายุไมเกิน 18 ป การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บิดา มารดา หรือผูปกครองที่พักอยูดวยมีอาชีพรับราชการ กําลังศึกษา
อยูในโรงเรียนรัฐบาล ครอบครัวใชจักรยานยนตเปนสวนใหญ แตมาโรงเรียนโดยรถยนต 

2. ผลการศึกษาความรูเก่ียวกับการใชรถใชถนนของกลุมตัวอยางที่เขารับการ
อบรม พบวากลุมตัวอยางตอบถูกตองมากท่ีสุด เครื่องหมายหามแซง รองลงมาคือ เครื่องหมายรถ
ทุกชนิดตองหยดใหรถและคนเดินเทาในทางขวาหนาผานไปกอน เม่ือเห็นวาปลอดภัยและไมเปน
การกีดขวาง การจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแลว จึงใหเคล่ือนรถตอไปไดดวยความระมัดระวัง และ
เม่ือพบสัญญาณไฟสีเหลืองหมายความวาใหรีบขับผานไปโดยเร็ว 

3. ประสิทธิผลของโครงการฝกอบรมเยาวชนปองกันภัยเสริมสรางวินัยจราจร 
พบวา ในภาพรวมอยูในระดับสูงทุกดาน เม่ือพิจารณาในรายดาน พบวา ผลการประเมินอยูใน
ระดับสูงท่ีสุด คือ ดานวิทยากร รองลงมาคือ ดานเอกสาร 

4. ผลการศึกษาทัศนคติตอการฝกอบรมของเยาวชนที่เขารับการอบรม พบวามี
ทัศนคติท่ีดีตอการฝกอบรมอยูในระดับสูง โดยเฉพาะเรื่อง การฝกอบรมเกี่ยวกับการจราจรมีสวน
ชวยใหสังคมเปนระเบียบเรียบรอยมากข้ึน 

5. เยาวชนที่ไดเขารับการอบรมมีทัศนคติตอการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจจราจร
ดีกวาเยาวชนที่ไมไดรับการอบรม 

  6. เยาวชนท่ีเขารับอบรมมีความรูเรื่องกฎจราจรสูงกวาเยาวชนที่ไมไดรับการอบรม 
ชัชฏา พารุง (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการประเมินหลักสูตรฝกอบรมเตรียมผูบริหาร

สถานศึกษาระดับสูง สังกัดกรมอาชีวศึกษา ของสถาบันพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ประเมิน
หลักสูตรในดานบริบท ดานปจจัยเบ้ืองตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ผลการวิจัยปรากฏ
ดังน้ี 
 1. ดานบริบท ผูเขารับการฝกอบรม วิทยากรพี่เล้ียง และผูผานการฝกอบรม มีความเห็นวา
วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม มีความเหมาะสมในระดับมาก 
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 2. ดานปจจัยเบ้ืองตน ผูเขารับการฝกอบรม วิทยากรพี่เล้ียง และผูผานการฝกอบรม มี
ความเห็นวาโครงสรางของหลักสูตร และเนื้อหาวิชา มีความเหมาะสมในระดับมาก สวนเอกสาร
ประกอบการฝกอบรม วัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
 3. ดานกระบวนการ ผูเขารับการฝกอบรม วิทยากรพี่เล้ียง และผูผานการฝกอบรม มี
ความเห็นวากระบวนการฝกอบรม และการบริหารหลักสูตรการฝกอบรม มีความเหมาะสมในระดับ
มาก สวนการวัดและประเมินผล ผูเขารับการฝกอบรมและผูผานการฝกอบรม มีความเห็นวามีความ
เหมาะสมในระดับมาก ในขณะท่ีวิทยากรพี่เล้ียง มีความเห็นวามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
 4. ดานผลผลิต ผูผานการฝกอบรม มีความเห็นวาไดรับความรูและทักษะจากหลักสูตร
ฝกอบรมในระดับมาก สวนผูบังคับบัญชาของผูผานการฝกอบรม มีความเห็นในระดับมากกวาผูผาน
การฝกอบรมมีคุณลักษณะที่เหมาะสม 
 ณษมา  สุวรรณานนท (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตร
การบริหารงานตํารวจชั้นสูงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีความมุงหมาย เพ่ือศึกษากระบวนการ
ดําเนินงานฝกอบรม ประเมินโครงการใน 4 ดาน คือ ดานสภาวะแวดลอม ดานปจจัยเบ้ืองตน ดานกระบวนการ 
ดานผลผลิต และเพื่อรวบรวมปญหาขอเสนอแนะในการฝกอบรมจากความคิดเห็นของผูบริหารที่มี
อํานาจในการตัดสินใจเปนแนวทางพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพ ผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี 
 1. การประเมินของผูบริหารในดานสภาวะแวดลอม พบวา 
  1.1 ความมีหลักการและเหตุผลของหลักสูตรเพื่อบอกความสําคัญของหลักสูตร
ฝกอบรม 
  1.2 เพ่ิมเติมวัตถุประสงคการฝกอบรมเนนดานจริยธรรม คุณธรรม การดํารงตนใน
ศีลธรรมอันดี มีความซื่อสัตยสุจริต มีความยุติธรรมในหนาท่ี ในการปกครองบังคับบัญชา และการ
เปนแบบอยางที่ดีแกบุคลากรในองคกร 
  1.3 ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรใหมีความสอดคลองตรงตามชื่อหลักสูตรดวยการ
จัดกลุมหมวดวิชาและแสดงวัตถุประสงคของหมวดวิชาใหชัดเจน 
  1.4 ปรับปรุงเนื้อหาสาระของหลักสูตรใหมีความทันสมัย จัดหมวดวิชาหรือกลุมวิชา 
ใหมีขอเท็จจริงรายวิชาตางๆ ท่ีตอบสนองความตองการของสังคมเปนลําดับแรก 
 2. การประเมินของคณะผูรับผิดชอบการดําเนินงานฝกอบรม ในดานปจจัยเบ้ืองตน โดยรวม
มีความเหมาะสมระดับมาก เม่ือพิจารณาตามหัวขอ พบวามีความเหมาะสมระดับมาก จํานวน 6 ขอ 
โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือขอหลักสูตร 
 3. การประเมินของคณะผูรับผิดชอบการดําเนินงานฝกอบรม ในดานกระบวนการโดยรวมมี
ความเหมาะสมระดับมาก เม่ือพิจารณาตามหัวขอพบวา ทุกขอมีความเหมาะสมระดับมาก โดยขอท่ี
มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขอการวัดผลประเมินผล 
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 4. การประเมินของอาจารยและวิทยากร ในดานปจจัยเบ้ีองตน โดยรวมมีความเหมาะสม
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาตามหัวขอ พบวา ทุกขอมีความเหมาะสมระดับปานกลางโดยขอท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ ขอหองฝกอบรม 
 5. การประเมินของอาจารยและวิทยากร ในดานกระบวนการ โดยรวมมีความเหมาะสม
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาตามหัวขอ พบวา มีความเหมาะสมระดับปานกลาง โดยขอท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด คือ ขอการบริหารหลักสูตรฝกอบรม 
 6. การประเมินของผูเขารับการฝกอบรม ในดานปจจัยเบ้ืองตน โดยรวมมีความเหมาะสม
ระดับมาก เม่ือพิจารณาตามหัวขอ พบวา มีความเหมาะสมระดับมาก จํานวน 9 หัวขอ โดยขอท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ ขอหองฝกอบรม 
 7. การประเมินของผูเขารับการฝกอบรม ในดานกระบวนการ โดยรวมมีความเหมาะสม
ระดับมาก เม่ือพิจารณาตามหัวขอ พบวา มีความเหมาะสมระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด คือ ขอการบริหารหลักสูตรฝกอบรม 
 8. การประเมินของผูเขารับฝกอบรม ดานผลผลิต พบวา โดยรวมและรายหัวขอมีการนํา
ความรู และแนวคิดท่ีไดรับไปใชประโยชนและปรับใชประโยชนและปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสมในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ วิชาการตํารวจ รองลงมาคือ วิชาท่ัวไป 
 9. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถาม 
  9.1 ดานปจจัยเบ้ืองตน ปรับปรุงหองพักใหติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รองลงมา คือ 
หลักสูตร ปรับปรุงกระบวนการจัดทัศนศึกษาใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
  9.2 ดานกระบวนการ เสนอผลการประเมินรายบุคคลตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
เพ่ือเปนสวนประกอบการดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน รองลงมา คือ ช้ีแจงทําความเขาใจใหผูเขารับการ
ฝกอบรมถือปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีสถานฝกอบรมกําหนด 
  9.3 ดานผลผลิต สามารถนําความรูและแนวคิดท่ีไดรับไปใชประโยชนและปรับใชใน
การปฏิบัติงานไดมาก คือ การบริหารงาน รองลงมา คือ การศึกษาดูงาน 
 10. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุมสัมมนา 
 หลักสูตรฝกอบรมตองพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมเปนนักบริหารยุคใหม มีวิสัยทัศน 
สามารถบริหารงานตามภารกิจและนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 สวาสดิ์  ตอพล (2536 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีหมูบาน พ.ศ. 
2533 กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7 มีความมุงหมายเพื่อประเมินหลักสูตร
เก่ียวกับองคประกอบดานบริบท ปจจัยเบ้ืองตน กระบวนการและผลผลิตท่ีเกิดจากการใชหลักสูตร 
ดังน้ี 

1. ผลการประเมินองคกรประกอบดานบริบท 
  1.1 ดานจุดมุงหมายของหลักสูตร พบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตรงกันวา
จุดมุงหมายของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
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  1.2 ดานโครงสรางของหลักสูตร พบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตรงกันวา
โครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
  1.3 ดานเนื้อหาวิชาของหลักสูตร พบวา ครูและนักศึกษามีความคิดเห็นตรงกันวา
เนื้อหาวิชาของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
 2. ผลการประเมินองคประกอบดานปจจัยเบ้ืองตน 
  2.1 ดานความพรอมของครู พบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตรงกันวา ความ
พรอมของครูมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 

2.2 ดานความพรอมของนักศึกษา พบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตรงกันวา 
ความพรอมของนักศึกษา มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 

2.3 ดานความพรอมของเอกสารประกอบหลักสูตรและส่ือการเรียน พบวา ผูบริหาร
มีความเห็นวาความพรอมของเอกสารประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียน มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับปานกลาง แตครูมีความเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับนอย 
 3. ผลการประเมินองคประกอบดานกระบวนการ 
  3.1 ดานกระบวนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพบวา ผูบริหารและครูมีความ
คิดเห็นตรงกันวา กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยูในระดับปาน
กลาง 

3.2 ดานการวัดผลและการประเมินผล พบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตรงกัน
วาการวัดผลและการประเมินผล มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 

3.3 ดานการบริหารหลักสูตร พบวา ผูบริหารมีความเห็นวา การบริหารหลักสูตรมี
ความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง แตครูมีความเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับนอย 

4. ผลการประเมินองคประกอบดานผลผลิต 
 4.1 ดานคุณลักษณะของนักศึกษาตามจุดหมายของหลักสูตร พบวา ครูมีความ

คิดเห็นวาคุณลักษณะของนักศึกษาตามจุดหมายของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
4.2 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาภาคเรียนท่ี 1 ปการศีกษา พ.ศ. 

2535 พบวามีผลการเรียนของนักศึกษาทั้งหมดผานเกณฑ 
อนุสันต เทียนทอง (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการฝกอบรมอาชีพ : 

ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยฝกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา กรม
ประชาสงเคราะห มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน 4 ดาน ของศูนยฝกอาชีพเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา อันไดแก การประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอม    
การประเมินปจจัยเบ้ืองตนหรือปจจัยนําเขาการประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิตและ
การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานฝกอบรมอาชีพ ผลการศึกษาพบวาในการประเมิน
บริบทหรือสภาพแวดลอมเปนการประเมินวัตถุประสงคของหนวยงานและประเมินความตองการและ
ความคาดหวังของผูสําเร็จการฝกอบรมในดานนี้ปรากฏวากลุมผูตอบแบบสอบถามท้ังสองกลุมมี
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ความคิดเห็นวาเหมาะสมคอนขางมากในสวนการประเมินปจจัยเบ้ืองตนหรือปจจัยนําเขาซึ่งเปนการ
ประเมินสิ่งท่ีเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานวามีความพรอม และความเพียงพอตอการปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพหรือไม กลุมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีความคิดเห็นวาเหมาะสมปานกลาง สวนกลุม
ผูสําเร็จการฝกอบรมมีความคิดเห็นวาเหมาะสมคอนขางมาในสวนของการประเมินกระบวนการซึ่ง
เปนการประเมินการปฏิบัติงานในดานตางๆ ของศูนยฯ วามีจุดดอยท่ีควรปรับปรุงแกไขอยางไร ใน
ดานทั้งสองกลุมมีความคิดเห็นวาเหมาะสมคอนขางมากและในสวนของการประเมินผลผลิต ซึ่งเปน
การประเมินวาการดําเนินการท่ีผานมา สามารถบรรลุเปาหมายในภาพรวมหรือไม ในดานนี้กลุม
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและผูเขารับการอบรมมีความคิดเห็นวาเหมาะสมปานกลาง ดังน้ัน ผลจากการ
ประเมินในแงมุมตางๆ ท้ัง 4 ดาน จึงสามารถบงช้ีไดวา การดําเนินงานของศูนยฯ บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้ง
ไวโดยสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายผูรับบริการไดดี และยังสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานของศูนยฯ ท่ีกําหนดไว อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวาผลการ
ประเมินผลดานผลิตและปจจัยนําเขาควรไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมข้ึนอีก ท้ังน้ีโดยการปรับปรุง
หลักสูตรใหเนนภาคปฏิบัติเพ่ือใหสามารถนาํไปใชจริงมากขึ้นในการทํางาน 
 เพ็ญสุดา ไพรอราม (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรการ
จัดการธุรกิจทองเที่ยวและมัคคุเทศก สถาบันฝกอบรมวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว ของการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย โดยประเมินจากความชัดเจนในวัตถุประสงคของโครงการ เนื้อหาสาระ
ของแตละวิชาในหลักสูตร อุปกรณการเรียนการสอน และประเมินดานสถานท่ี พรอมท้ังศึกษาปญหา
ของการจัดการโครงการฝกอบรม ผลการประเมินกระบวนโครงการฝกอบรมและศึกษาปญหาดาน
ตางๆ มีดังน้ี 
  1. ความชัดเจนในวัตถุประสงคของโครงการ พบวานักศึกษาท่ีเขาใจในวัตถุประสงค
ชัดเจนดีมากและชัดเจนปานกลางมีจํานวนรอยละ 50 เทากัน นักศึกษารอยละ 10 เขาใจถูกตองวา
โครงการฝกอบรมนี้ชวยใหผูเขารับการศึกษาไดมีความรูท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
  2. ประเมินเนื้อหาสาระของแตละวิชาในหลักสูตร พบวา ในแตละวิชามีความยากปานกลาง 
เนื้อหาสาระของวิชาคอนขางครบถวน สวนการวัดผลการสอบในแตละวิชามีความยากคอนขางมาก 
อยางไรก็ดีวิชาตางๆ  ท่ีกําหนดไวในหลักสูตรมีความเหมาะสมสําหรับนําไปประกอบอาชีพหรือเปน
พ้ืนฐานความรูในการศึกษาตอเปนอยางดี 
 สําหรับขอคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปญหาในดานเนื้อหาสาระในหลักสูตร พบวา 
นักศึกษาสวนใหญระบุปญหาในเรื่องการทําความเขาใจกับบทเรียนในบางวิชาท่ีมองเห็นภาพไม
ชัดเจน เอกสารประกอบการบรรยายมีคอนขางนอย ผูสอนในบางวิชาสอนคอนขางเร็วทําใหตาม
บทเรียนไมทัน 
  3. อุปกรณการเรียนการสอน มีการจัดการดานอุปกรณการเรียนการสอนไม
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา เชน เครื่องพิมพดีด เคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณในหองปฏิบัติการ 
รวมท้ังเอกสารคนควาในหองสมุด 
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  4. ประเมินดานสถานที่ ผลการศึกษาพบวา เก่ียวกับอาคารสถานที่ นักศึกษามี
ความพึงพอใจระดับปานกลาง และสิ่งท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ การใหบริการถาย
เอกสาร 

พระศุภชัย บุตรเวียงพันธ (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาการประเมินผลโครงการฝกอบรมอาชีพ 
: ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการเวทีบําเพ็ญประโยชน วัดสวนแกว จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการบําเพ็ญประโยชนและศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ฝกอาชีพ กรอบการศึกษาประกอบดวยสภาพแวดลอม ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต 
ผลการวิจัยพบวา การประเมินดานสภาพแวดลอม พบวา วัตถุประสงคของโครงการมีความ
สอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรม ในระดับคอนขางสูง การ
ประเมินดานปจจัยนําเขา พบวา ทรัพยากรดานตางๆ คือ ดานบุคลากร ดานสถานท่ี ดานส่ิงอํานวย
ความสะดวกและสวัสดิการ ท่ีใชในการฝกอบรมมีความพอเพียงในระดับคอนขางสูง ยกเวนดานวัสดุ
อุปกรณท่ีมีพอเพียงในระดับปานกลางเทานั้น แตในภาพรวมทรัพยากรดานตางๆ มีความเพียงพอ
ในระดับคอนขางสูง การประเมินดานกระบวนการ พบวา บุคลากรดานการฝกอาชีพ และการนํา
ความรูไปใชประโยชน ดานกิจกรรมทั่วไป และดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความเหมาะสมในระดับ
กอนคอนขางสูงทุกดาน ทําใหภาพรวมมีความเหมาะสมคอนขางสูง การประเมินดานผลผลิต พบวา
ความเหมาะสมในระดับคอนขางสูง ไมวาดานผลผลิตโดยตรง คือ ดานความรูความชํานาญในอาชีพ
ท่ีฝกอบรมรวมถึงดานประโยชนท่ีไดรับจากการฝกอบรม และผลผลิตโดยออม คือ ดานคุณภาพชีวิต 
ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการตลอดจนความตองการและความคาดหวังของผูเขารับการ
ฝกอบรม สําหรับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานฝกอบรมอาชีพ พบวา จํานวนครูไมเพียงพอ
และไมมีประสิทธิภาพในการถายทอดความรู สถานที่ในการฝกอบรมไมมีการแบงแยกเปนสัดสวนไม
สะดวก คับแคบ และอยูในสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชชํารุดและ
หมดสภาพการใชงาน ไมเพียงพอ ไมมีความทันสมัย สวนสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการดาน
การรักษาพยาบาลไมสามารถทําไดท่ัวถึง รวมท้ังท่ีพักอาศัยและหองนํ้า สุขาไมเพียงพอ อยูใน
สภาพทรุดโทรม ไมถูกสุขลักษณะ 

กฤษณา จันทรตรี (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาการประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรการ
บริการดุจญาติมิตรเพ่ือสุขภาพจิตประชาชน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสําเร็จของโครงการ 
โดยเฉพาะความรูความเขาใจของผูเขารับการฝกอบรม ศึกษาปญหาอุปสรรคและความคิดเห็น ของ
ผูเขารับการฝกอบรมตอการจัดการอบรม และศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยภูมิหลัง กับความรู
ความเขาใจในหลักการบริการดุจญาติมิตรเพื่อสุขภาพจิตประชาชน ผลการศึกษาพบวา เจาหนาท่ี
สาธารณสุขท่ีเขารับการฝกอบรมสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-40 ป จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีประสบการณทํางานต่ํากวา 5 ป มีตําแหนงเปนนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานใน
สถานนีอนามัย 22 คน เปนพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 14 คน สาเหตุในการ
เขารับการฝกอบรม พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมาเพราะตองการเพิ่มพูนความรู และประสบการณ
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ดานการบริการ และมาตามคําสั่งผูบังคับบัญชาเปนจํานวนเทากัน ภายหลังการฝกอบรมเจาหนาท่ีมี
ความรู ความเขาใจอยูในเกณฑดี และพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี 
ประสบการณทํางาน สถานที่ปฏิบัติงาน ไมมีความสัมพันธกับความรู ความเขาใจในหลักการบริการ
ดุจญาติมิตร สวนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการฝกอบรมที่พบ ไดแก ไมไดรับการตอนรับท่ีดี
จากเจาหนาท่ีของโรงแรมและผูจัดการอบรม การฝกอบรมที่เนนการฝกทักษะการบริการดวยคําพูด
ภาษากลางซึ่งผูเขารับการฝกอบรมไมสันทัดทําใหเปนอุปสรรคในการทําแบบทดสอบ ความคิดเห็น
ในดานสถานท่ีจัดการฝกอบรม ลักษณะของหองฝกอบรม ความเพียงพอของเอกสาร ความชัดเจน
ในเนื้อหาของเอกสาร จํานวนวันฝกอบรม ชวงเดือนท่ีจัดฝกอบรม การสอนภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติมีความเหมาะสมมาก และเห็นวาสามารถนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดมาก 

พระมหาสิงห สวัสดิ์ผล (2542 : บทคัดยอ) ศึกษาการประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสุข โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลโครงการฝกอบรม ซึ่ง
ประเมินความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น ตลอดจนประโยชนท่ีไดรับจากการอบรมทั้งตอตนเอง ตอ
การทํางาน ตอเพ่ือนรวมงานและตอสังคม ผลการศึกษาโดยสรุปพบวา โครงการนี้ไดจัดปจจัยนําเขา
ไวอยางเหมาะสม กระบวนการจัดการนําเนินการไปดวยความราบรื่น และผลผลิตของโครงการ โดย
ภาพรวมแลวอยูในระดับนาพอใจ กอใหเกิดประโยชนแกผูท่ีเขาอบรม สามารถนําความรูท่ีไดจาก
การอบรมไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาตนเองและการอยูรวมกันกับคนในสังคมอยางมี
ความสุข ปญหาอุปสรรคและความไมพอใจของผูเขาอบรมมีบางเล็กนอย ซึ่งจะไดทําการปรับปรุง
แกไขในโอกาสตอไป 

จากแนวคิดและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สวนใหญเปนการประเมินผลการฝกอบรมโดยใช
รูปแบบการประเมินของ สตัฟเฟลบีม (The CIPP Model of Evaluation) ซึ่งมีองคประกอบในการ
ประเมิน 4 ดาน ไดแก การประเมินบริบท เชน การประเมินสภาพแวดลอม สภาพปญหา และความ
ตองการตางๆ การประเมินปจจัยเบ้ืองตน เชน บุคลากร วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ การประเมิน
กระบวนการ เชน การบริหารหลักสูตร การจัดประสบการณตางๆ ใหแกผูเรียน และการประเมินผล
ผลผลิต เปนการประเมินผลกระทบของโครงการหรือหลักสูตรวาไดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไม    
ดังน้ัน ผูวิจัยจึงเห็นควรนํารูปแบบการประเมินผลการฝกอบรมของ โดแนล แอล เคริกแพททริก 
(Donald L. Kirkpatrick) มาใชในการประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการ
ยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม เพ่ือใหการศึกษามีความครบถวนสมบูรณ  
ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) หมายถึง การประเมินความเหมาะสมของโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม
ไดแก การประเมินผูเขารับการฝกอบรมวามีความรูสึกตอการฝกอบรมอยางไร ประกอบดวย เนื้อหา
ในการฝกอบรม วัสดุอุปกรณ เครื่องอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม สถานที่ฝกอบรม 
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คุณสมบัติของวิทยากร คุณสมบัติของเจาหนาท่ีดําเนินการฝกอบรม คุณสมบัติของผูเขารับการ
ฝกอบรม การบริหารและการจัดการโครงการฝกอบรม และการดําเนินการฝกอบรม  

2. การประเมินการเรียนรู (Leaning) หมายถึง การประเมินทัศนคติ ความรู และเจตคติตอ
โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม  

3. การประเมินพฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การประเมินผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
นักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม รูวาเม่ือไดรับการ
ฝกอบรมไปแลว ผูเขารับการฝกอบรมไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางาน ไปในทิศทางที่
พึงประสงคหรือไม เชน ผูเขารับการฝกอบรมไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางาน ไป
ในทางที่ดีข้ึนหรือไม หรือผูเขารับการฝกอบรมไดนําความรูตางๆ ท่ีไดรับจากการฝกอบรมครั้งน้ีไป
ปรับใชในการปฏิบัติงานหรือไม 

4. การประเมินผลลัพธท่ีเกิดตอองคกร (Result) หมายถึง การประเมินเพ่ือใหรูวาโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม
มีผลประโยชนและผลกระทบตอหนวยงานตนสังกัดอยางไร เชน นําความรูท่ีไดรับจาการฝกอบรมไป
ใชในการปฏิบัติงานและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเพียงใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                             



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 จากแนวความคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซึ่งไดนําเสนอในบทที่ 2 ผูวิจัยใชหลักการ    
ในแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยตาง ๆ นั้นเปนแนวทาง และเปนกรอบในการศึกษาวิจัยการ
ประเมินโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปราม
องคกรอาชญากรรม ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการศึกษาดังน้ี 
  1. การกําหนดประชากร 
  2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การจัดทําและวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากร 
ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ผูผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : 
มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 จํานวน 
126 คน ซึ่งเปนบุคลากรที่เก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรม ไดแก ขาราชการพลเรือนระดับชํานาญ
การพิเศษ ขาราชการอัยการชั้น 3/ตุลาการชั้น 2 ข้ึนไป ขาราชการตํารวจยศพันตํารวจเอกข้ึนไป 
ขาราชการทหารยศพันเอกขึ้นไป บุคลากรจากภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม 
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามสําหรับผูผานการฝกอบรมหลักสูตรนัก

บริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2550-2553 เปนขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับโครงการหลักสูตรนักบริหาร
กิจการยุติธรรมยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม โดยใชรูปแบบการ
ประเมินของโดแนล แอล เคริกแพททริก (Donald L. Kirkpatrick) ซึ่งประกอบดวย  

สวนท่ี 1 เปนรายละเอียดขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง 
และปท่ีเขารับการอบรม 

สวนท่ี 2 เปนขอมูลสังกัดของผูเขารับการฝกอบรม 
สวนท่ี 3 เปนขอมูลการประเมินโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการ

ปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม ซึ่งมีอยู 4 ดาน ดังน้ี  
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  1. การประเมินปฏิกิริยาของผูผานการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม 

  2. การประเมินความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม 
  3. การประเมินพฤติกรรมผูเขารับการฝกอบรมเก่ียวกับการนําความรูท่ีไดรับจากการฝก อบรม
ไปดําเนินงาน   
  4. การประเมินผลลัพธตอองคกร 
 สวนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงโครงการฝกอบรมฯใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

 
 แบบสอบถามสวนที่ 1 และสวนท่ี 2 เปนการสรางคําถามโดยใหผูตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบจากขอความที่ผูวิจัยไดกําหนดไวให 
 แบบสอบถามสวนท่ี 3 เปนขอมูลการประเมินโครงการฝกอบรมฯ ซึ่งมีอยู 4 ดาน ดังน้ี 
  1. แบบสอบถามปฏิกิริยาของของผูผานการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมฯ โดยใช
มาตรวัดแบบ Likert Scales คือ ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกแสดงความคิดเห็นจากขอความที่ผูวิจัย
ไดกําหนดไวใหโดยแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับและมีเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
ในแตละระดับมีชวงหางของคะแนนที่เทากันคือ 1 คะแนน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนด ดังน้ี 
  เกณฑการใหคะแนน  
   5 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมมากที่สุด  
   4 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมมาก   
   3 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมปานกลาง   
   2 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมนอย   
   1 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมนอยท่ีสุด   

เกณฑการแปลความหมาย  
   คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00  หมายถึง ระดบัชวงความเหมาะสมมากที่สุด 
   คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20  หมายถึง ระดบัชวงความเหมาะสมมาก 
   คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40  หมายถึง ระดบัชวงความเหมาะสมปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60  หมายถึง ระดบัชวงความเหมาะสมนอย 
   คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80  หมายถึง ระดบัชวงความเหมาะสมนอยท่ีสุด 
 
  2. แบบทดสอบความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม 
เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ถูก หรือ ผิด  
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  เกณฑการใหคะแนน 
   1  หมายถึง ตอบถูก 
   0   หมายถึง ตอบผิด 
  เกณฑการแปลความหมาย 
   คะแนนเฉล่ีย 0.68 – 1.00 ดี 
   คะแนนเฉล่ีย 0.34 – 0.67 ปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย 0.00 – 0.33 ตองปรับปรุง 
 

  3. แบบสอบถามพฤติกรรมการนําความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม ไปใชในการปฏิบัติงาน โดยใชมาตรวัดแบบ Likert Scales คือ ใหผูตอบแบบสอบถาม
เลือกแสดงความคิดเห็นจากขอความท่ีผูวิจัยไดกําหนดไวใหโดยแบงระดับความคิดเห็นออกเปน      
5 ระดับและมีเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ ในแตละระดับมีชวงหางของคะแนนที่เทากันคือ      
1 คะแนน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนด ดังน้ี 

เกณฑการใหคะแนน  
   5 หมายถึง ระดบัการปฏิบัติมากที่สุด  
   4 หมายถึง ระดบัการปฏิบัติมาก   
   3 หมายถึง ระดบัการปฏิบัติปานกลาง   
   2 หมายถึง ระดบัการปฏิบัตินอย   
   1 หมายถึง ระดบัการปฏิบัตินอยท่ีสุด   

เกณฑการแปลความหมาย  
   คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00  หมายถึง ระดบัชวงการปฏิบัติมากที่สุด 
   คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20  หมายถึง ระดบัชวงการปฏิบัติมาก 
   คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40  หมายถึง ระดบัชวงการปฏิบัติปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60  หมายถึง ระดบัชวงการปฏิบัตินอย 
   คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80  หมายถึง ระดบัชวงการปฏิบัตินอยท่ีสุด 
 
  4. แบบสอบถามผลลัพธตอองคกร โดยใชมาตรวัดแบบ Likert Scales คือ ใหผูตอบ
แบบสอบถามเลือกแสดงความคิดเห็นจากขอความที่ผูวิจัยไดกําหนดไวใหโดยแบงระดับความ
คิดเห็นออกเปน 5 ระดับและมีเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ ในแตละระดับมีชวงหางของคะแนน
ท่ีเทากันคือ 1 คะแนน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนด ดังน้ี 
  เกณฑการใหคะแนน  
   5 หมายถึง ระดบัความคิดเหน็มากที่สุด  
   4 หมายถึง ระดบัความคิดเหน็มาก   
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   3 หมายถึง ระดบัความคิดเหน็ปานกลาง   
   2 หมายถึง ระดบัความคิดเหน็นอย   
   1 หมายถึง ระดบัความคิดเหน็นอยท่ีสุด   
 

 เกณฑการแปลความหมาย  
   คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00  หมายถึง ระดบัชวงความคดิเห็นมากที่สุด 
   คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20  หมายถึง ระดบัชวงความคดิเห็นมาก 
   คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40  หมายถึง ระดบัชวงความคดิเห็นปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60  หมายถึง ระดบัชวงความคดิเห็นนอย 
   คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80  หมายถึง ระดบัชวงความคดิเห็นนอยท่ีสุด 
 แบบสอบถามสวนท่ี 4 เปนการสรางคําถามโดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบจาก
ขอความที่ผูวิจัยไดกําหนดไวให  
 

ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 1. ศึกษาตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือการกําหนด

ขอบเขตของการวิจัยและสรางเคร่ืองมือในการวิจัยใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการวิจัย 
 2. สรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาถึงการประเมินโครงการหลักสูตรฝกอบรมนักบริหาร   

กิจการยุติธรรม โดยการใชรูปแบบการประเมินของโดแนล แอล เคริกแพททริก (Donald L. Kirkpatrick) 
 3.นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและ

เสนอแนะเพิ่มเติม 
 4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และความเหมาะสมของเนื้อหาเพ่ือพิจารณา

และตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ขอเสนอแนะตาง ๆ แลวผูวิจัยนํามา
ปรับปรุงแกไข 

 5. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยาง 
 6. นําแบบสอบถามไปหาความเชื่อม่ัน 
  
วิธีการหาคุณภาพแบบสอบถาม 
 1. การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม 
  โดยการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ แลวนําไปใหอาจารยท่ีปรึกษาพิจารณา

ตรวจสอบขอความ หรือคําถามในเครื่องมือวิจัยอีกครั้งหน่ึงเพ่ือใหเครื่องมือท่ีสรางสอดคลองกับ
เนื้อหาสาระ และเปาหมายท่ีไดกําหนดไว 

 2. หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค 
(Cronbrach alpha – coefficient)  

 



45 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนตอไปน้ี 
 1. ขอความอนุเคราะหในการแจกแบบสอบถามผูผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการ

ยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม โดยการสงไปรษณียตอบกลับ 
 2. ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิต ิ

 

การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลท่ีไดมาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยใชคา

รอยละ  
 2. วิเคราะหขอมูลการประเมินการประเมินปฏิกริยา การเรียนรู พฤติกรรม และผลลัพธท่ีเกิด

ตอองคกรของผูผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สํานักงาน
กิจการยุติธรรม โดยใชคาเฉล่ียคาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 3. วิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียความคิดเห็นระหวางกลุม โดยสถิติท่ีใชคือ สถิติ t-test 
และการวิเคราะหความแปรปรวน (One-way ANOVA) 
  4. การวิเคราะหทางสถิติครั้งน้ีใชระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                             



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 จากการศึกษา การประเมินโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการ
ปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปยัง  ผูผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 จํานวน 126 ชุด ไดรับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 92 ชุด คิดเปน 
73% ของแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมา ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบสอบถามไปประมวลผลดวยโปรแกรม 
SPSS (The Statistical Package for the Social Sciences) และนําเสนอผลการศึกษาในรูปตาม
ตารางและคาสถิติ พรอมกับคําอธิบายเชิงพรรณนา และวิเคราะหขอมูลจากสถิติประกอบกัน เพ่ือให
การแปลความหมายในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนท่ีเขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดการใช
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 
สัญลักษณทีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู 

N  แทน  จํานวนคนในกลุมท่ีใชในการศึกษา 
     แทน  คะแนนเฉลี่ย (Mean) 
S.D.  แทน  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
df  แทน  คาชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
SS  แทน  คาผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Square) 
MS  แทน  คาเฉล่ียผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean Square) 
F  แทน  คาสถิติท่ีใชกบัขอมูลท่ีมีการกระจายแบบ F 
Sig.  แทน  คาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 
t  แทน  คาสถิติทดสอบความแตกตางแบบที ชนิดท่ีเปนอิสระจากกัน 

(Independent  t-test) 
*  แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 
 
 
 
 
 
 

Χ
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การนําเสนอและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2 ขอมูลหนวยงานที่สังกัดของผูเขารับการฝกอบรม 
 สวนที่ 3 การประเมินฝกอบรมโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม ประกอบดวย  
  3.1 การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) หรือความเหมาะสมของโครงการ 

การประเมินความเหมาะสมของโครงการ โดยวิเคราะหความเห็นของผูเขารับการ
อบรมและตอบแบบสอบถาม จํานวน 92 คน เก่ียวกับความเหมาะสมของโครงการฝกอบรมหลักสูตร
นักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม ของสถาบันพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม ในดานความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา 
ความเหมาะสมของวิทยากร บรรยากาศในการจัดอบรม การดําเนินการจัดฝกอบรมของเจาหนาท่ี 
วัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม โดยหาคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเปนรายดาน  

 
  3.2 การประเมินการเรียนรู (Learning) หรือความรูเกี่ยวกับมาตรการปองกันและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรม ท่ีไดรับจากการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรมในโครงการ 

 การประเมินความรูเก่ียวกับมาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม    
ท่ีไดรับจากการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรม วิเคราะหการเรียนในดานความรู ความจํา ความ
เขาใจมาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม ของผูเขารับการอบรมและตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 92 คน โดยหาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปนรายขอ และระดับความรู
ความเขาใจ  

 
  3.3 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behavior) เก่ียวกับการนําความรูภาย
หลังจากที่ไดรับการฝกอบรม ไปใชในการปฏิบัติงาน 

  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนําความรูภายหลังจากที่ไดรับ
การฝกอบรม ของผูเขารับการฝกอบรมและตอบแบบสอบถามจํานวน 92 คน โดยหาคาเฉล่ีย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เปนรายขอ  

 
  3.4 การประเมินผลลัพธ (Result) หรือประโยชนและผลกระทบที่ เกิดข้ึนตอ
หนวยงานตนสังกัดของผูเขารับการฝกอบรมในโครงการ 

  การประเมินประโยชนและผลกระทบที่เกิดขึ้นตอหนวยงานตนสังกัดของผูเขารับ
การฝกอบรมในโครงการ ของผูเขารับการอบรมและตอบแบบสอบถาม จํานวน 92 คน โดยหา
คาเฉล่ีย รอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปนรายขอ และคาเฉลี่ยท้ังฉบับ  
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สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
       ในการประเมินผลโครงการ ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม เพ่ือประเมินโครงการ ใน 4 ดาน ดังน้ี 1) การประเมินปฏิกิริยา 2) การประเมิน
การเรียนรู 3) การประเมินพฤติกรรม 4) การประเมินผลลัพทท่ีเกิดขึ้นตอองคกร โดยทําการ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยท่ีมีตัวแปร 2 กลุม เปนอิสระ
จากกันใชการทดสอบคาที (t-test) และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยท่ีมีตัวแปรมากกวา 2 กลุม ใหการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถาพบวามีความแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ     
ทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางรายคู โดยวิธีการ Scheffe 

สวนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรม โดยการ
เรียงลําดับความสําคัญของแตละรายการ ซึ่งผูวิจัยจะเลือกมาจากขอเสนอแนะที่มีความถี่สูงใน            
3 ลําดับแรก 

 
การวิเคราะหขอมูล 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
 ขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูผานการฝกอบรมหลักสูตร  นัก
บริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550-2553 จํานวน 92 คน 
 

ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ     

 1.1 ชาย 65 70.7 

 1.2 หญิง 27 29.3 

2. อายุ    

 2.1  ไมเกิน 47 ป 22 23.9 

 2.2  48 - 52   ป 36 39.1 

 2.3  53 ป ข้ึนไป 34 37.0 

3.  ประสบการณทํางาน   

 3.1  ไมเกิน 24 ป 29 31.5 

 3.2  25 - 30  ป 39 42.4 

 3.3  31 ป ข้ึนไป 24 26.1 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ตัวแปร จํานวน (คน) รอยละ 

4.  อายุราชการ   

 4.1  ไมเกิน 23 ป 27 29.3 

 4.2  24 - 29  ป 37 40.3 

 4.3  30 ปข้ึนไป 28 30.4 

5. ระดับการศกึษา   

 6.1 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 25 27.2 

 6.2 ปริญญาโทหรือสูงกวา 67 72.8 

6. ปงบประมาณที่เขารับการฝกอบรม   

 7.1  2550 21 22.8 

 7.2  2551 25 27.2 

 7.3  2552 24 26.1 

  7.4  2553 22 23.9 

 
จากตาราง 1 พบวา 
 1. เพศ 
  ผลการศึกษาพบวา กลุมประชากรที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มากกวา
เพศหญิง โดยเพศชายมีมากถึง รอยละ 70.7 และเพศหญิง รอยละ 29.3 
 2. อายุ 
  ผลการศึกษาพบวา กลุมประชากรที่ตอบแบบสอบถามมีอายุอยูในชวง 48 - 52 ป
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.1 รองลงมาคือ ชวงอายุ 53 ป ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 37.0 และชวงอายุ 
ไมเกิน 47 ป คิดเปนรอยละ 23.9 ตามลําดับ  
 3. ประสบการณทํางาน 
  ผลการศึกษาพบวา กลุมประชากรที่ตอบแบบสอบถามมีประสบการณทํางานอยู
ในชวง 20 – 30 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.4 รองลงมา ไมเกิน 24 ป คิดเปนรอยละ 31.5 และ31 
ป ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 26.1 ตามลําดับ  
 4. อายุราชการ  
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  ผลการศึกษาพบวา กลุมประชากรที่ตอบแบบสอบถามมีอายุราชการอยูในชวง      
24 - 29 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.3 รองลงมา 30 ปข้ึนไปป คิดเปนรอยละ 30.4 และไมเกิน  
23 ป คิดเปนรอยละ 29.3 ตามลําดับ  
 5.  ระดับการศึกษา 
  ผลการศึกษาพบวา กลุมประชากรที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญสําเร็จการศกึษาระดบั
ปริญญาโทหรือสูงกวา มากกวาผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา โดยผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกวา มีมากถึงรอยละ 72.8 และผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 27.2 

6.  ปงบประมาณที่เขารับการฝกอบรม 
  ผลการศึกษาพบวา กลุมประชากรที่ตอบแบบสอบถามเขารับการฝกอบรมใน
ปงบประมาณ 2551 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 27.2 รองลงมาเขาอบรมในปงบประมาณ 2552 คิดเปน
รอยละ 26.1 ปงบประมาณ 2553 คิดเปนรอยละ 23.9 และปงบประมาณ 2550 คิดเปนรอยละ 22.8 
ตามลําดับ 
 
สวนที่ 2 หนวยงานที่สังกัดของผูเขารับการฝกอบรม 
ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละ หนวยงานที่สังกัดของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร จํานวน (คน) รอยละ 

หนวยงานที่สังกัด   

 1.  หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 41 44.6 

 2.  หนวยงานนอกสังกัดกระทรวงยุติธรรม 51 55.4 

 
จากตาราง 2 พบวา กลุมประชากรที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญสังกัดหนวยงานภายนอก

กระทรวงยุติธรรม มากกวาหนวยงานภายในกระทรวงยุติธรรม โดยสังกัดหนวยงานภายนอกกระทรวง
ยุติธรรม คิดเปนรอยละ 55.4 และหนวยงานภายในกระทรวงยุติธรรม คิดเปนรอยละ 44.6 
 
  สวนที่ 3 การประเมินโครงการฝกอบรมโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม 
ประกอบดวย 
  3.1 การประเมินปฏิกิริยา (Reaction)  
  การวิเคราะหความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรม จํานวน 92 คน เก่ียวกับความเหมาะสม
ของโครงการ ในดานเน้ือหาวิชา วิทยากร บรรยากาศในการจัดอบรม การดําเนินงานของเจาหนาท่ี 
วัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม โดยหาคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เปนรายขอและรายดาน  
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ตาราง 3 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา  
 

มีความเหมาะสมกับผูเขา
รับการอบรม 

เปนประโยชนสามารถ
นําไปพัฒนาตนเองและ

งานท่ีปฏิบัติได 

มีความครอบคลุมและ
สอดคลองกับหัวขอวิชา 

การประเมิน 
เนื้อหาวิชา 

⎯X S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
⎯X S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
⎯X S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
1. การกระทํา

ความผิดทางการ
เงิน 

4.32 .662 มากที่สุด 4.28 .746 มากท่ีสุด 4.28 .685 มากท่ีสุด 

2. การฟอกเงินและ
มาตรการปองกัน
และปราบปราม 

4.25 .673 มากที่สุด 4.05 .761 มาก 4.20 .667 มาก 

3 อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ 

4.25 .689 มากที่สุด 4.13 .801 มาก 4.24 .701 มากท่ีสุด 

4. อาชญากรรม
คอมพิวเตอร 

4.22  .739 มากที่สุด 4.13 .759 มาก 4.16 .745 มาก 

5. องคกร
อาชญากรรม
ยาเสพติด 

4.37 .780 มากที่สุด 4.25 .807 มากท่ีสุด 4.23 .728 มากท่ีสุด 

6. อาชญากรรม
การคามนุษย 

4.14 .846 มาก 4.05 .843 มาก 4.16 .730 มาก 

7. ผลกระทบกิจกรรม
นอกกฎหมายที่
เกี่ยวของกับ
องคกร
อาชญากรรม 

4.30 .767 มากที่สุด 4.20 .788 มาก 4.24 .717 มากท่ีสุด 

8. องคกร
อาชญากรรมกับ
การทุจริตและ
วิธีการปองกัน 

4.37 .675 มากที่สุด 4.30 .707 มากท่ีสุด 4.30 .691 มากท่ีสุด 

รวม 4.28 .617 มากที่สุด 4.18 .665 มาก 4.23 .622 มากท่ีสุด 
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 จากตาราง 3 พบวา ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมตอการประเมินความ
เหมาะสมของเนี้อหาวิชาในภาพรวม พบวาเนื้อหาวิชามีความเหมาะสมกับผูเขารับการอบรมอยูใน
ระดับดีมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.28 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา เนื้อหาวิชาการกระทําความผิด
ทางการเงิน การฟอกเงินและมาตรการปองกันและปราบปราม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
อาชญากรรมคอมพิวเตอร องคกรอาชญากรรมยาเสพติด ผลกระทบกิจกรรมนอกกฎหมายที่เก่ียวของ
กับองคกรอาชญากรรม และวิชาองคกรอาชญากรรมกับการทุจริตและวิธีการปองกัน มีความ
เหมาะสมกับผูเขารับการอบรมอยูในระดับดีมากท่ีสุด โดยเนื้อหาวิชาอาชญากรรมการคามนุษย      
มีความเหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรมอยูในระดับดีมาก 
 ความคิดเห็นตอการประเมินเนื้อหาวิชาเปนประโยชนสามารถนําไปพัฒนาตนเองและ
งานท่ีปฏิบัติในภาพรวม พบวาเนื้อหาวิชาเปนประโยชนสามารถนําไปพัฒนาตนเองและงานท่ีปฏิบัติ
ไดอยูในระดับดีมาก มีคาเฉล่ีย 4.18 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา เนื้อหาวิชาการกระทําความผิด
ทางการเงิน องคกรอาชญากรรมยาเสพติด และวิชาองคกรอาชญากรรมกับการทุจริตและวิธีการ
ปองกัน เปนประโยชนสามารถนําไปพัฒนาตนเองและงานที่ปฏิบัติของผูเขารับการอบรมอยูในระดับ
ดีมากที่สุด โดยเนื้อหาวิชาการฟอกเงินและมาตรการปองกันและปราบปราม อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ อาชญากรรมคอมพิวเตอร อาชญากรรมการคามนุษย และวิชาผลกระทบกิจกรรมนอก
กฎหมายที่เก่ียวของกับองคกรอาชญากรรม เปนประโยชนสามารถนําไปพัฒนาตนเองและงานที่
ปฏิบัติของผูเขารับการอบรมอยูในระดับดีมาก 
 ความคิดเห็นตอการประเมินเนื้อหาวิชามีความครอบคลุมและสอดคลองกับหัวขอวิชาใน
ภาพรวม พบวาเนื้อหาวิชามีความครอบคลุมและสอดคลองกับหัวขอวิชาอยูในระดับดีมากท่ีสุด      
มีคาเฉล่ีย 4.23 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา วิชาการกระทําความผิดทางการเงิน อาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ องคกรอาชญากรรมยาเสพติด ผลกระทบกิจกรรมนอกกฎหมายที่เก่ียวของกับองคกร
อาชญากรรม และวิชาองคกรอาชญากรรมกับการทุจริตและวิธีการปองกัน เนื้อหาวิชามีความ
ครอบคลุมและสอดคลองกับหัวขอวิชามากที่สุด โดยเนื้อหาวิชาการฟอกเงินและมาตรการปองกัน
และปราบปราม อาชญากรรมคอมพิวเตอร และอาชญากรรมการคามนุษย มีความครอบคลุมและ
สอดคลองกับหัวขอวิชาอยูในระดับดีมาก  
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ตาราง 4 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของวิทยากรในรายวิชา 
  

มีความรอบรูในเนื้อหาวิชา
และถายทอดวิชาไดอยาง

เหมาะสม 

มีเทคนิค วธิีการสอน
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 

ไดรับความรูจากวิทยากร
ตรงตามที่กําหนดไวใน

หลักสูตร การประเมิน 
วิทยากรในรายวิชา 

⎯X S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
⎯X S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
⎯X S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
1. การกระทําความผิด

ทางการเงิน 
4.38 .590 มากที่สุด 4.23 .648 มากท่ีสุด 4.25 .765 มากท่ีสุด 

2. การฟอกเงินและ
มาตรการปองกัน
และปราบปราม 

4.28 .635 มากที่สุด 4.23 .648 มากท่ีสุด 4.32 .610 มากท่ีสุด 

3 อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ 

4.27 .681 มากที่สุด 4.28  .652 มากท่ีสุด 4.30 .624 มากท่ีสุด 

4. อาชญากรรม
คอมพิวเตอร 

4.21 .764 มากที่สุด 4.21 .734 มากท่ีสุด 4.21 .719 มากท่ีสุด 

5. องคกรอาชญากรรม
ยาเสพติด 

4.36 .656. มากที่สุด 4.28 .668 มากท่ีสุด 4.29 .621 มากท่ีสุด 

6. อาชญากรรมการคา
มนุษย 

4.24 .685 มากที่สุด 4.23 .681 มากท่ีสุด 4.26 .644 มากท่ีสุด 

7. ผลกระทบกิจกรรม
นอกกฎหมายที่
เกี่ยวของกับองคกร
อาชญากรรม 

4.18 .755 มาก 4.15 .725 มาก 4.23 .697 มากท่ีสุด 

8. องคกรอาชญากรรม
กับการทุจริตและ
วิธีการปองกัน 

4.29 .704 มากที่สุด 4.25 .705 มากท่ีสุด 4.26 .677 มากท่ีสุด 

รวม 4.28 .584 มากที่สุด 4.23 .607 มากท่ีสุด 4.26 .593 มากท่ีสุด 

  
 จากตาราง 4 พบวา ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมตอการประเมินวิทยากรใน
รายวิชามีความรอบรูในเนื้อหาวิชาและถายทอดวิชาไดอยางเหมาะสมในภาพรวม พบวาวิทยากรมี
ความรอบรูในเนื้อหาวิชาและถายทอดวิชาไดอยางเหมาะสมอยูในระดับดีมากที่สุด มีคาเฉล่ีย 4.28 



54 
 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาวิทยากรรายวิชาการกระทําความผิดทางการเงิน การฟอกเงินและ
มาตรการปองกันและปราบปราม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมคอมพิวเตอร องคกร
อาชญากรรมยาเสพติด อาชญากรรมการคามนุษย และวิทยากรรายวิชาองคกรอาชญากรรมกับการ
ทุจริตและวิธีการปองกัน มีความรอบรูในเนื้อหาวิชาและถายทอดวิชาไดอยางเหมาะสมอยูในระดับดี
มากที่สุด โดยวิทยากรวิชาผลกระทบกิจกรรมนอกกฎหมายที่เก่ียวของกับองคกรอาชญากรรม        
มีความรอบรูในเน้ือหาวิชาและถายทอดวิชาไดอยางเหมาะสมอยูในระดับดีมาก 
 ความคิดเห็นตอการประเมินวิทยากรในรายวิชามีเทคนิควิธีการสอนเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาในภาพรวมพบวาวิทยากรในรายวิชามีเทคนิค วิธีการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาอยูใน
ระดับดีมากที่สุด มีคาเฉล่ีย 4.23 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาวิทยากรรายวิชาการกระทํา
ความผิดทางการเงิน การฟอกเงินและมาตรการปองกันและปราบปราม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
อาชญากรรมคอมพิวเตอร องคกรอาชญากรรมยาเสพติด อาชญากรรมการคามนุษย และวิทยากร
รายวิชาองคกรอาชญากรรมกับการทุจริตและวิธีการปองกัน มีเทคนิควิธีการสอนเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาอยูในระดับดีมากที่สุด โดยวิทยากรวิชาผลกระทบกิจกรรมนอกกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
องคกรอาชญากรรม มีเทคนิควิธีการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาอยางเหมาะสมอยูในระดับดีมาก 
 ความคิดเห็นตอการประเมินวิทยากรในรายวิชาผูเขารับการอบรมไดรับความรูจาก
วิทยากรตรงตามที่กําหนดไวในหลักสูตรในภาพรวม พบวาไดรับความรูจากวิทยากรตรงตามที่
กําหนดไวในหลักสูตรอยูในระดับดีมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.26 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ไดรับ
ความรูจากวิทยากรรายวิชาการกระทําความผิดทางการเงิน การฟอกเงินและมาตรการปองกันและ
ปราบปราม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมคอมพิวเตอร องคกรอาชญากรรมยาเสพติด 
อาชญากรรมการคามนุษย ผลกระทบกิจกรรมนอกกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม และ
ไดรับความรูจากวิทยากรรายวิชาองคกรอาชญากรรมกับการทุจริตและวิธีการปองกัน ตรงตามที่
กําหนดไวในหลักสูตรอยางเหมาะสมอยูในระดับดีมากที่สุด 
 
ตาราง 5 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดอบรม  
 

การประเมิน 
บรรยากาศในการจัดอบรม 

⎯X S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

1. บรรยากาศในการฝกอบรมมีความเปนกนัเอง 4.35 .523 มากท่ีสุด 

2. มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันระหวางผูเขา
รับการฝกอบรม 

4.26 .552 มากท่ีสุด 

3. ผูเขารับการฝกอบรมมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกัน 4.36 .526 มากท่ีสุด 

 รวม 4.32 .495 มากท่ีสุด 
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 จากตาราง 5 พบวา ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมตอการประเมินบรรยากาศใน
การจัดอบรมในภาพรวม พบวา บรรยากาศในการจัดอบรมมีความเหมาะสมอยูในระดับดีมากท่ีสุด   
มีคาเฉล่ีย 4.32 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา บรรยากาศในการฝกอบรมมีความเปนกันเองมีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันระหวางผูเขารับการฝกอบรม และผูเขารับการฝกอบรมมีมนุษยสัมพันธ
ท่ีดีตอกัน มีความเหมาะสมอยูในระดับดีมากท่ีสุด 
 

ตาราง 6 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของการประเมินการ 
     ดําเนินการจัดฝกอบรมของเจาหนาท่ี  
 

การประเมิน 
การดําเนินการจัดฝกอบรมของเจาหนาท่ี 

⎯X S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

1. เจาหนาท่ีดําเนินการจัดอบรมไดตามตามเนื้อหา
และเวลาที่กําหนด 

4.59 .517 มากท่ีสุด 

2. เจาหนาท่ีใหบริการและอํานวยความสะดวก
ใหกับผูเขารับการฝกอบรมดวยความเต็มใจ 

4.67 .516 มากท่ีสุด 

3. เจาหนาท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูเขารับการ
ฝกอบรม 

4.67 .494 มากท่ีสุด 

 รวม 4.64   .471  มากท่ีสุด 
  

 จากตาราง 6 พบวา ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมตอการประเมินการ
ดําเนินการของเจาหนาท่ีในภาพรวม พบวา การดําเนินการจัดฝกอบรมของเจาหนาท่ีมีความ
เหมาะสมอยูในระดับดีมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.64 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา เจาหนาท่ีดําเนินการจัด
อบรมไดตามตามเน้ือหาและเวลาที่กําหนด เจาหนาท่ีใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับผูเขา
รับการฝกอบรมดวยความเต็มใจ และผูเจาหนาท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูเขารับการฝกอบรม        
มีความเหมาะสมอยูในระดับดีมากท่ีสุด 
 

ตาราง 7 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การประเมินวัสดุ อุปกรณ และระดับความเหมาะสม 
     ของเครื่องอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม  
  

การประเมิน 
วัสด ุอุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกในการ

ฝกอบรม 
⎯X S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

1. สื่อโสตทัศนูปกรณมีคุณภาพเหมาะสมและ
ทันสมัย 

4.24 .600 มากท่ีสุด 
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ตาราง 7 (ตอ) 
  

การประเมิน 
วัสด ุอุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกในการ

ฝกอบรม 
⎯X S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

2. เอกสารประกอบการฝกอบรมมีความชัดเจน 
ครบถวน 

4.20 .616 มาก 

3. อุปกรณเครื่องเขียนมีจํานวนเพียงพอ 4.18 .678 มาก 

 รวม 4.21 .586 มาก 
 

 จากตาราง 7 พบวา ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมตอการประเมินวัสดุ อุปกรณ 
และเครื่องอํานวยความสะดวกในการฝกอบรมในภาพรวม พบวา วัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวย
ความสะดวกในการฝกอบรมมีความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก มีคาเฉล่ีย 4.21 เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา สื่อโสตทัศนูปกรณมีคุณภาพเหมาะสมและทันสมัย ความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก
ท่ีสุด เอกสารประกอบการฝกอบรมมีความชัดเจนครบถวน และอุปกรณเคร่ืองเขียนมีจํานวนเพียงพอ   
มีความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก 
 

  3.2 การประเมินเรียนรู (Learning)  
การประเมินความรูเก่ียวกับมาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมที่

ไดรับจากการฝกอบรมในดานความรู ความจํา ความเขาใจมาตรการปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม ของผูเขารับการอบรมและตอบแบบสอบถาม จํานวน 92 คน โดยหาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเปนรายขอ และระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม  
 
ตาราง 8 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปนรายขอ และระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
    มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม  
 

เนื้อหาวิชา ⎯X S.D. ระดับความรู 

1. การกระทําความผิดทางการเงิน 
1.1 บริษัทประกันชีวติถือเปนสถาบันการเงิน

ท่ีอยูในการดูแลของ ธปท. 
.36 .482 ปานกลาง 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

เนื้อหาวิชา ⎯X S.D. ระดับความรู 

1.2 มาตรการที่ใชในการลงโทษผูกระทําความผิด
ทางการเงินมีอยู 5 มาตรการ ไดแก ปรบั 
จําคุก ชดใชคาเสียหาย อายัด และยึด 

.62 
 

.488 ปานกลาง 

1.3 ความรับผิดทางปกครองตามกฎหมาย
สถาบันการเงินประกอบดวยการอายัด
ทรัพยสินและหามออกนอกราชอาณาจักร 

.67 
  

.471 ปานกลาง 

 รวม .55 .322 ปานกลาง 
2. การฟอกเงินและมาตรการปองกันและปราบปราม 
2.1 เงินหรือทรัพยสินท่ีไดใชหรือมีไวเพ่ือใชหรือ

สนับสนุนการกระทําความผิดมูลฐานเกีย่วกับ
การกอการรายไมถือเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับ
กระทําความผิด 

.16 
 

.371 ตองปรับปรุง 

2.2 การเสนอมาตรการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินตอคณะรัฐมนตรีถือเปนหนาท่ี
ของคณะกรรมการ ปปง. 

.92 
 

.267 ด ี

2.3 เงินจากการซื้อสิทธิขายเสียง ถือเปนเงิน
สกปรก (DIRTY MONEY) 

.98 
 

.147 ด ี

 รวม .69 .184 ด ี
3. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
3.1 Occupation Crime ถือวาเปนอาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจ 
.73 

 
.447 ด ี

3.2 การใหสินเช่ือโดยมิชอบถือวาเปนความผดิ
เกี่ยวกับการเงินการธนาคาร 
ซึ่งอยูในขอบขายของอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ 

.84 
 

.371 ด ี
 
 

3.3 การทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
ถือวาเปนความผิดเก่ียวกับการคาพาณิชย 
ซึ่งอยูในขอบขายของอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ 

.87 
 

.339 ด ี

 รวม .81 .217 ด ี
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

เนื้อหาวิชา ⎯X S.D. ระดับความรู 

4. อาชญากรรมคอมพิวเตอร 
4.1 Hacker หมายถึง ผูท่ีมีความรู ทักษะทาง

คอมพิวเตอรเปนอยางดี 
จนสามารถเขาสูระบบได เพ่ือทําลายหรือลบ
ไฟลขอมูลทําใหระบบคอมพิวเตอรเสียหาย 

.67 
 

.471 ปานกลาง 

4.2 การ Download ภาพ เพลง MP 3 ภาพยนตร
ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนการกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร 

.74 
 

.442 ด ี

4.3 UNA Bomber ถือเปนกลุมอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร 

.70 
 

.463 ด ี

 รวม .70 .282 ด ี
5. อาชญากรรมยาเสพติด 
5.1 พมาถือเปนแหลงผลิตยาบาท่ีสําคัญในแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
.92 

 
.267 ด ี

5.2 UNODC เรียกวา สํานักงานอาชญากรรมและ
ยาเสพติดสหประชาชาต ิ

.82 
 

.390 ด ี

5.3 ลักษณะพิเศษของอาชญากรรมยาเสพติดมี
ผูเสียหายโดยตรง 

.38 
 

.488 ปานกลาง 

 รวม .70 .246 ด ี
6. อาชญากรรมการคามนุษย 
6.1 ผูหญิง เด็ก และคนชราถือเปนเหย่ือการคา

มนุษย 

.62 
 

.488 ปานกลาง 

     
6.2 ผูหญิงท่ีสมัครใจคาประเวณีโดยมีผูเปนธุระ

จัดหาไมถือวาเหยื่อการคามนุษย 
.47 

 
.502 ปานกลาง 

6.3 การบังคับผูหญิงเพ่ือใหสําเร็จความใครของ
ผูอ่ืนเพ่ือการอนาจาร 
เพ่ือการคาประเวณ ีถือเปนการคาบริการทาง
เพศที่เปนการคามนุษย 

.91 
 

.283 ด ี

 รวม .67 .198 ปานกลาง 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

เนื้อหาวิชา ⎯X S.D. ระดับความรู 

7. อาชญากรรมกับการทุจริตและวิธกีารปองกัน 
7.1 การท่ีประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้งเปนจํานวน

เกินกวารอยละหกสิบของ 
ผูมีสิทธิเลือกตั้งถือเปนดัชนีท่ีบงชี้วาการคอรัป
ชันมีนอยในสังคม 

.21 
 

.407 ตองปรับปรุง 

7.2 การกระทําความผิดท่ีมีรูปแบบการใชอิทธิพล
ทําใหการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
เปนไปดวยความยากลําบาก 

.78 
 

.415 ด ี

7.3 จุดมุงหมายในการทําลายองคกรอาชญากรรม
เปนแนวคดิของกฎหมายสหรัฐ ตาม พ.ร.บ. 
องคกรท่ีอยูภายใตอิทธิพลท่ีทุจริต (RICO) 

.90 
 

.299 ด ี

 รวม .63 .224 ปานกลาง 
8. ผลกระทบกิจกรรมนอกกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม 
8.1 กลุมองคกรอาชญากรรมโคลัมเบีย (Colombia 

Cartels) ถือเปนองคกรอาชญากรรมที่สําคัญ
ของโลก 

.95 
 

.228 ด ี

8.2 สาเหตุของการปราบปรามองคกรอาชญากรรม
ไมไดผลเทาท่ีควรเนื่องจากเจาหนาท่ีสวนใหญ
ยังไมตระหนักถึงความรายแรงและความสําคัญ
ของการปราบปรามองคกรอาชญากรรม 

.75 
 

.435 ด ี

8.3 .21 .407 ตองปรับปรุง 
 

การพนันและการรับจางทวงหนี้ดวย 
ความรุนแรงไมถือเปนกิจกรรมนอกกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม 

   

รวม .63 .198 ปานกลาง 
รวม .69 .138 ด ี

 
 จากตาราง 8 พบวาผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการปองกันและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรม มีคาเฉล่ียในภาพรวมอยูในระดับดี หากพิจารณารายขอพบวาผูเขา
รับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการฟอกเงินและมาตรการปองกันและปราบปราม  
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมคอมพิวเตอร อาชญากรรมยาเสพติด อยูในระดับดี โดยมี
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ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ การกระทําความผิดทางการเงิน อาชญากรรมการคามนุษย อาชญากรรมกับ
การทุจริตและวิธีการปองกัน และผลกระทบกิจกรรมนอกกฎหมายที่เก่ียวของกับองคกร
อาชญากรรม อยูในระดับปานกลาง 
 
  3.3 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behavior)  

การประเมินพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมเก่ียวกับการนําความรูภายหลังจากที่
ไดรับการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน จํานวน 92 คน โดยหาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปน
รายขอ  
 
ตาราง 9 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปนรายขอ และการนําความรูภายหลังจากไดรับการ 
    ฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน 
 

พฤติกรรมการปฏิบัติ ⎯X S.D. ระดับการปฏบัิติ 

1. ทานนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชในการ
พัฒนางานท่ีปฏิบัติ 

3.90 
 

.771 มาก 

2. ทานนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชในการ
พัฒนาองคกร 

3.68 
 

.876 มาก 

3. ทานนําความรูท่ีไดรับไปจัดทํามาตรการปองกัน
และปราบปรามองคกรอาชญากรรม 

3.24 
 

.618 ปานกลาง 

4. ทานรับรูปญหาและผลกระทบขององคกร
อาชญากรรมรูปแบบตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับ
กระบวนการยุติธรรมไทยมากย่ิงข้ึน 

3.98 
 

.419 มาก 

5. ทานมีเครือขายในการประสานงานดานปองกันและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรม 

3.91 
 

1.002 มาก 

6. ทานปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปราม
องคกรอาชญากรรมตามแนวทางที่ตองการ 

3.77 
 

.939 มาก 

7. ทานแสวงหาความรูเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการปองกัน
และปราบปรามองคกรอาชญากรรม 

3.97 
 

.818 มาก 

8. ทานนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปถายทอด
ใหกับผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาในหนวยงาน 

3.67 
 

.631 มาก 

9. ทานตระหนักถึงปญหาอาชญากรรมที่เกิดข้ึนใน
ประเทศไทย และตองการมีสวนรวมในการปองกัน
มากขึ้น 

4.16 
   

.598 มาก 



61 
 
ตาราง 9 (ตอ) 
 

พฤติกรรมการปฏิบัติ ⎯X S.D. ระดับการปฏบัิติ 

10. ทานมีความเสียสละ และอุทิศเวลาใหกับงาน
ปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม 

4.02 
 

.695 มาก 

11. ทานคิดวาการปองกันปญหาอาชญากรรมเปน
หนาที่ของทุกคนในสังคม 

4.49 
 

.602 มากที่สุด 

 รวม 3.89 .521 มาก 

 
 จากตาราง 9 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีการนําความรูภายหลังจากไดรับการฝกอบรม
ไปใชในการปฏิบัติงานในภาพรวม พบวาผูเขารับการฝกอบรมมีการนําความรูภายหลังจากการไดรับ
ฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเขารับ
การฝกอบรมคิดวาการปองกันปญหาอาชญากรรมเปนหนาท่ีของทุกคนในสังคม อยูในระดับมาก
ท่ีสุด โดยมีการนําความรูไปใชในการพัฒนางานที่ปฏิบัติ นําความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชใน
การพัฒนาองคกร รับรูปญหาและผลกระทบขององคกรอาชญากรรมรูปแบบตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับ
กระบวนการยุติธรรมไทยมากย่ิงข้ึน มีเครือขายในการประสานงานดานปองกันและปราบปราม
องคกรอาชญากรรม ปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมตามแนวทางที่
ตองการ แสวงหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม นําความรู
ท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปถายทอดใหกับผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาในหนวยงาน ตระหนักถึง
ปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความเสียสละ และอุทิศเวลาใหกับงานปองกันและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรม อยูในระดับมาก และผูเขารับการฝกอบรมมีการนําความรูท่ีไดรับไป
จัดทํามาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมอยูในระดับปานกลาง 
 
  3.4 การประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับองคกร (Result)  

การประเมินประโยชนและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอหนวยงานตนสังกัดของผูเขารับการ
ฝกอบรมในโครงการ ของผูเขารับการฝกอบรมและตอบแบบสอบถาม จํานวน 92 คน โดยหา
คาเฉล่ีย รอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปนรายขอ  
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ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปนรายขอ ประโยชนและผลลัพธท่ีองคกรไดรับ 
    จากการเขารวมโครงการฝกอบรม  
 

ผลลัพธตอองคกร ⎯X S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. การเขารับการฝกอบรม ทําใหองคกรของทานมี
คาใชจายในการฝกอบรมในหัวขอการปองกัน
อาชญากรรมลดนอยลง 

3.65 
 

1.152 มาก 

2. ทานนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม มาจัดทํา
มาตรการในการปองกันปญหาอาชญากรรมที่อาจ
เกิดข้ึนไดในองคกร 

3.24 
   

.747 ปานกลาง 

3. หลักสูตรการฝกอบรม ทําใหปญหาอาชญากรรมที่
อาจเกิดข้ึนในองคกรนอยลง 

3.37 
   

.934 ปานกลาง 

4. หลักสูตรการฝกอบรม ทําใหปญหาอาชญากรรมที่
เกิดข้ึนในประเทศไทยนอยลง 

3.27 .891 ปานกลาง 

5. หลักสูตรการฝกอบรม เปนประโยชนชวยลดปญหา
อาชญากรรม 

3.66 
   

.881 มาก 

6. หลักสูตรการฝกอบรม ทําใหหนวยงานของทานมี
เครือขายในการปองกันอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น 

4.10 
  

.852 มาก 

7. หนวยงานของทานมีสวนรวมในการปองกัน
อาชญากรรมที่เกิดข้ึนในประเทศไทยมากขึ้น 

4.09 
  

.910 มาก 

 รวม 3.63 .754 มาก 

 
 จากตาราง 10 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นเก่ียวกับองคกรไดรับผลประโยชน
และผลกระทบจากการเขารวมโครงการฝกอบรมในภาพรวม พบวา หนวยงานตนสังกัดไดรับ
ประโยชนและจากการเขารวมโครงการฝกอบรม มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก หากพิจารณารายขอ 
พบวา หลักสูตรการฝกอบรมทําใหองคกรมีคาใชจายในการฝกอบรมในหัวขอการปองกัน
อาชญากรรมลดนอยลง หลักสูตรการฝกอบรมเปนประโยชนชวยลดปญหาอาชญากรรม  การอบรม
ทําใหหนวยงานมีเครือขายในการปองกันอาชญากรรมเพิ่มมากข้ึน และหนวยงานมีสวนรวมในการ
ปองกันอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยมากข้ึน อยูในระดับมากที่สุด โดยผูเขารับการฝกอบรม
มีความคิดเห็นวาการเขารับการฝกอบรมทําใหนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมมาจัดทํามาตรการ
ในการปองกันปญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นไดในองคกร หลักสูตรการฝกอบรมทําใหปญหา
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อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในองคกรนอยลง และหลักสูตรการฝกอบรมทําใหปญหาอาชญากรรมที่
เกิดข้ึนในประเทศไทยนอยลง อยูในระดับปานกลาง 
 
สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 
ตาราง 11 ผลการวิเคราะหความแตกตางขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับการประเมินปฏิกิริยา การประเมิน 
    การเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอองคกร จําแนกตามเพศ 
 

การประเมิน เพศ ⎯X S.D. df t Sig. 

ชาย 4.33 .448 ปฏิกิริยา 
 หญิง 4.11 .544 

90 2.054 .043* 

ชาย 16.06 3.061 

การเรียนรู 
หญิง 16.44 3.320 

90 -.533 .595 

ชาย 3.95 .503 
พฤติกรรม 

หญิง 3.74 .542 
90 1.809 .074 

ชาย 3.66 .722 

ผลลัพธท่ีเกิดตอองคกร 
หญิง 3.54 .836  

90 .660 .511 

 
  จากตาราง 11 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการ 
ประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตอองคกร  ไมแตกตางกัน 
สวนการประเมินปฏิกิริยา พบวามีความคิดเห็นแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  
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ตาราง 12 การวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) ในการประเมิน 
    ปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤตกิรรม การประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอ 
    องคกร จําแนกตามอายุ 
 

การประเมิน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 .181 .091 .379 .686 

ภายในกลุม 89 21.293 .239   ปฏิกิริยา 
  

รวม 91 21.474    

 ระหวางกลุม 2 7.456 3.728 .376 .687 

การเรียนรู ภายในกลุม 89 881.761 9.907   

 รวม 91 889.217    

 ระหวางกลุม 2 .252 .126 .459 .634 

พฤติกรรม ภายในกลุม 89 24.430 .274   

  รวม 91 24.682    

 ระหวางกลุม 2 .177 .089 .153 .859 

ผลลัพธท่ีเกิดตอ
องคกร ภายในกลุม 

89 51.612 .580   

 รวม 91  51.789     

 
 จากตาราง 12 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่มีชวงอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
ประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอ
องคกร ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 
ตาราง 13 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) ในการประเมิน 
    ปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอ 
    องคกร จําแนกตามประสบการณทํางาน 
 

การประเมิน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 .054 .027 .113 .893 

ภายในกลุม 89 21.420 .241   ปฏิกิริยา 
  

รวม 91 21.474    
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

การประเมิน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 2 22.065 11.032 1.132 .327 

การเรียนรู ภายในกลุม 89 867.153 9.743   

 รวม 91 889.217    

 ระหวางกลุม 2 .035 .018 .064 .938 

พฤติกรรม ภายในกลุม 89 24.646 .277   

  รวม 91 24.682    

 ระหวางกลุม 2 1.106 .553 .971 .383 

ผลลัพธท่ีเกิดตอ
องคกร ภายในกลุม 

89 50.683 .569   

 รวม 91  51.789     

 
 จากตาราง 13 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่มีชวงประสบการณทํางานแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการประเมินปฏิกิริยา ประเมินการเรียนรู  การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธท่ี
เกิดข้ึนตอองคกร ไมแตกตางกัน  
 
ตาราง 14 การวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) ในการประเมิน 
    ปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤตกิรรม การประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอ 
    องคกร จําแนกตามอายุราชการ 
 

การประเมิน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 .523 .262 1.111 .334 

ภายในกลุม 89 20.951 .235   ปฏิกิริยา 
  

รวม 91 21.474    

ระหวางกลุม 2 76.311 38.156 4.177 .018* 

ภายในกลุม 89 812.906 9.134   การเรียนรู 

รวม 91 889.217    
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

การประเมิน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 .207 .104 .377 .687 

ภายในกลุม 89 24.474 .275   
พฤติกรรม 

 
รวม 91 24.682    

ระหวางกลุม 2 .317 .159 .274 .761 

ภายในกลุม 89 51.472 .578   
ผลลัพธท่ีเกิดตอ

องคกร 
รวม 91  51.789     

 
จากตาราง 14 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมท่ีมีชวงอายุราชการแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ

การประเมินปฏิกิริยา การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอองคกร ไมแตกตางกัน 
สวนการประเมินการเรียนรู พบวามีความคิดเห็นแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 จึงทํา
การทดสอบคูท่ีแตกตางกันโดยวิธีการ Scheffe ดังแสดงในตาราง 15 
 
ตาราง 15 การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของอายุราชการ ในการประเมนิการเรียนรู 
 

กลุมประชากร ⎯X ไมเกิน 23 ป 24 - 29  ป 30 ปข้ึนไป 

ไมเกิน 23 ป 3.94 - -1.4665 .6349 
24 - 29  ป 4.31 - - 2.1004* 
30 ปข้ึนไป 3.79  - - - 

 
 จากตาราง 15 พบวา คูท่ีมีความเห็นตางกัน คือ ผูเขารับการฝกอบรมที่มีอายุราชการ 30 ปข้ึน
ไป กับ 24 – 29 ป ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี .05 
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ตาราง 16 ผลการวิเคราะหความแตกตางขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับการประเมินปฏิกิริยา การ 
    ประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอองคกร  
    จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

การประเมิน ระดับการศึกษา ⎯X S.D. df t Sig. 

ป.ตรี หรือเทียบเทา 4.33 .448 ปฏิกิริยา 
 ป.โท หรือสูงกวา 4.11 .544 

90 .422 .674 

ป.ตรี หรือเทียบเทา 16.06 3.061 
การเรียนรู 

ป.โท หรือสูงกวา 16.44 3.320 
90 -.903 .369 

ป.ตรี หรือเทียบเทา 3.95 .503 
พฤติกรรม 

ป.โท หรือสูงกวา 3.74 .542 
90 -.739 .462 

ป.ตรี หรือเทียบเทา 3.95 .503 
ผลลัพธท่ีเกิดตอองคกร 

ป.โท หรือสูงกวา 3.74 .542 
90 -.199 .843 

 
 จากตาราง 16 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู  การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
ตอองคกร ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 
ตาราง 17 การวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) ในการประเมิน 
    ปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤตกิรรม การประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอ 
    องคกร จําแนกตามปงบประมาณที่เขารับการฝกอบรม 
 

การประเมิน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 3 .483 .161 .675 .570 

ภายในกลุม 88 20.991 .239   ปฏิกิริยา 
  

รวม 91 21.474    

 ระหวางกลุม 3 15.814 5.271 .531 .662 

การเรียนรู ภายในกลุม 88 873.403 9.925   

 รวม 91 889.217    
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ตาราง 17 (ตอ) 
 

การประเมิน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 3 .724 .241 .887 .451 

พฤติกรรม ภายในกลุม 88 23.958 .272   

  รวม 91 24.682    

 ระหวางกลุม 3 .752 .251 .432 .731 

ผลลัพธท่ีเกิดตอ
องคกร ภายในกลุม 

88 51.038 .580   

 รวม 91  51.789     

 
 จากตาราง 17 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมเขาอบรมในปงบประมาณแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ
ท่ีเกิดข้ึนตอองคกร ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 
ตาราง 18 ผลการวิเคราะหความแตกตางขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับการประเมินปฏิกิริยา การ 
    ประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอองคกร จําแนก 
    ตามหนวยงานที่สังกัด  
 

การประเมิน หนวยงาน ⎯X S.D. df t Sig. 

ภายใน 4.16 .478 ปฏิกิริยา 
 ภายนอก 4.35 .481 

90 -1.828 .071 

ภายใน 16.39 3.278 

การเรียนรู 
ภายนอก 16.00 3.020 

90 .593 .555 

ภายใน 3.70 .532 

พฤติกรรม 
ภายนอก 4.04 .463 90 -3.273 .002* 
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ตาราง 18 (ตอ) 
 

การประเมิน หนวยงาน ⎯X S.D. df t Sig. 

ภายใน 3.29 .783 

ผลลัพธท่ีเกิดตอองคกร 
ภายนอก 3.90 .614  

90 -4.168 .000* 

 
 จากตาราง 18 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมีความ
คิดเห็นตอการประเมินปฏิกิริยา และการประเมินการเรียนรู ไมแตกตางกัน สวนการประเมิน
พฤติกรรม และการประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอองคกร พบวามีความคิดเห็นแตกตางกันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05  
 
สวนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรม โดยการ
เรียงลําดับความสําคัญของแตละรายการ ซึ่งผูวิจัยจะเลือกมาจากขอเสนอแนะที่มีความถี่สูงใน            
3 ลําดับแรก ดังน้ี 
 

ตาราง 19 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับ 
    สถานที่ในการจัดอบรม    
 

สถานที่ในการจัดอบรม ความถี่ ลําดับที ่

โรงแรมในกรุงเทพ 44 1 
โรงแรมในตางจังหวัด 39 2 
หองประชุมของสํานักงานกิจการยุติธรรม 62 3 

  
 จากตาราง 19 พบวาผูเขารับการฝกอบรมเห็นวาควรใหมีสถานท่ีในการจัดอบรมเปนโรงแรม
ในกรุงเทพ เปนลําดับท่ี 1 มีจํานวน 44 คน รองลงมาโรงแรมในตางจังหวัด จํานวน 39 คน และหอง
ประชุมของสํานักงานกิจการยุติธรรม จํานวน 62 คน ตามลําดับ 
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ตาราง 20 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับ 
    สถานที่ในการศึกษาดูงาน 
 

สถานที่ในการศึกษาดูงาน ความถี่ ลําดับที ่

หนวยงานระดับนโยบายในประเทศ 
หนวยงานระดับปฏิบัติในประเทศ  
สถานที่ท่ีมีเหตุการณเกิดข้ึนจริง 

28 
33 
27 

1 
2 
3 

 
จากตาราง 20 พบวาผูเขารับการฝกอบรมเห็นวาควรใหมีสถานที่ในการศึกษาดูงานเปน

หนวยงานระดับนโยบายในประเทศ เปนลําดับท่ี 1 มีจํานวน 28 คน รองลงมาหนวยงานระดับปฏิบัติ
ในประเทศ จํานวน 33 คน และสถานที่ท่ีมีเหตุการณเกิดข้ึนจริง จํานวน 27 คน ตามลําดับ 
 
ตาราง 21  แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรม 
    เกี่ยวกับรูปแบบการจัดอบรม 
 

รูปแบบการจัดอบรม ความถี่ ลําดับที ่

บรรยายโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒ ิ 
การรับฟงบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน  
การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

62 
40 
29 

1 
2 
3 

 
จากตาราง 21 พบวาผูเขารับการฝกอบรมเห็นวาควรใหมีรูปแบบการจัดอบรม เปนบรรยาย

โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ เปนลําดับท่ี 1 มีจํานวน 62 คน รองลงมาการรับฟงบรรยายสรุปและศึกษา
ดูงาน จํานวน 40 คน และสถานที่ท่ีมีเหตุการณเกิดข้ึนจริง จํานวน 29 คน ตามลําดับ 
 
ตาราง 22 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับ 
    คุณสมบัติวิทยากรในหลักสูตรฝกอบรม 
 

คุณสมบัติวทิยากรในหลักสูตรฝกอบรม ความถี่ ลําดับที ่

มีทักษะ ความรูความสามารถในเนื้อหาวิชาเปนอยางดี 
มีประสบการณท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาโดยตรง 
นําเสนอขอมูลท่ีมีความทันสมัย  

42 
30 
38 

1 
2 
3 
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จากตาราง 22 พบวาผูเขารับการฝกอบรมเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติวิทยากรในหลักสูตรฝกอบรม 
พบวามีทักษะ ความรูความสามารถในเนื้อหาวิชาเปนอยางดี เปนลําดับท่ี 1 มีจํานวน 42 คน  มี
ประสบการณท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาวิชาโดยตรง จํานวน 30 คน และนําเสนอขอมูลท่ีมีความทันสมัย 
จํานวน 38 คน ตามลําดับ 
  
ตาราง 23 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับ 
    บุคคลที่มีความเหมาะสมและที่อยากใหเชิญมาเปนวิทยากรในหลักสูตรฝกอบรม 
 
บุคคลท่ีมีความเหมาะสมและที่อยากใหเชิญมาเปน

วิทยากรในหลักสูตรฝกอบรม 
ความถี่ ลําดับที ่

ผูเช่ียวชาญของหนวยงานภาครัฐ  
ผูเช่ียวชาญของหนวยงานเอกชน  
ผูบริหารของหนวยงานภาครัฐ  

29 
22 
16 

1 
2 
3 

 
จากตาราง 23 พบวาผูเขารับการฝกอบรมเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่มีความเหมาะสมและที่อยาก

ใหเชิญมาเปนวิทยากรในหลักสูตรฝกอบรมพบวาควรเปนผูเช่ียวชาญของหนวยงานภาครัฐ เปน
ลําดับท่ี 1 มีจํานวน 29 คน รองลงมาผูเช่ียวชาญของหนวยงานเอกชน จํานวน 22 คน และผูบริหาร
ของหนวยงานภาครัฐ จํานวน 16 คน ตามลําดับ 

 
ตาราง 24 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับ 
    ลักษณะบรรยากาศในการจัดการฝกอบรม ท่ีเหมาะสม 
 

ลักษณะบรรยากาศในการจัดการฝกอบรม ที่เหมาะสม ความถี่ ลําดับที ่

ผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติตามระเบียบการฝกอบรมและ
ตรงตอเวลา  
การดําเนินกิจกรรมในหลักสูตรตรงตามระยะเวลาที่กําหนด 
ภายในหองเรียนไมมีเสียงรบกวนเวลาฝกอบรม 

38 
 

37 
38 

1 
 
2 
3 

 
จากตาราง 24 พบวาผูเขารับการฝกอบรมเห็นเกี่ยวกับลักษณะบรรยากาศในการจัดการฝกอบรม 

ท่ีเหมาะสมพบวาผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติตามระเบียบการฝกอบรมและตรงตอเวลา เปนลําดับท่ี 1   
มีจํานวน 38 คน รองลงมามีการดําเนินกิจกรรมในหลักสูตรตรงตามระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 37 คน 
และภายในหองเรียนไมมีเสียงรบกวนเวลาฝกอบรม จํานวน 38 คน ตามลําดับ 
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ตาราง 25 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับ 
    คุณสมบัติของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม 
 

คุณสมบัติของเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการฝกอบรม ความถี่ ลําดับที ่

สามารถการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดด ี
สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับหลักสูตรฝกอบรม ไดด ี  
มีบุคลิกภาพดี 

30 
34 
24 

1 
2 
3 

 
จากตาราง 25 พบวาผูเขารับการฝกอบรมเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ

กับการฝกอบรม พบวา เจาหนาท่ีควรสามารถการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี เปนลําดับท่ี 1 มีจํานวน 
30 คน รองลงมาสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับหลักสูตรฝกอบรม ไดดี จํานวน 34 คน และควรมี
บุคลิกภาพดี จํานวน 24 คน ตามลําดับ 
 
ตาราง 26 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับ 
    วัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองอํานวยความสะดวกที่มีความสําคัญในการฝกอบรม 
 

วัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกที่มี
ความสําคัญในการฝกอบรม 

ความถี่ ลําดับที ่

อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ  เชน คอมพิวเตอร Notebook 
ระบบอินเตอรเนต   
สื่อโสตทัศนูปกรณ เชน ชุดหูฟง ไมโครโฟน เครื่องอัดเสียง 

46 
30 
31 

1 
2 
3 

 
จากตาราง 26 พบวาผูเขารับการฝกอบรมเห็นเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวย

ความสะดวกที่มีความสําคัญในการฝกอบรม พบวา อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน คอมพิวเตอร 
Notebook มีความสําคัญเปนลําดับท่ี 1 มีจํานวน 46 คน รองลงมาระบบอินเตอรเนต จํานวน 30 คน 
และสื่อโสตทัศนูปกรณ เชน ชุดหูฟง ไมโครโฟน เครื่องอัดเสียง จํานวน 31 คน ตามลําดับ 
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ตาราง 27 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับ 
    รูปแบบการเรียนรูท่ีมีประโยชนตอการนํามาใชในโครงการฝกอบรม 
 

รูปแบบการเรียนรูที่มีประโยชนตอการนํามาใชใน
โครงการฝกอบรม 

ความถี่ ลําดับที ่

ทักษะและประสบการณ  
ทางปฏิบัติ  
ทางทฤษฎี 

46 
46 
52 

1 
2 
3 

 
 จากตาราง 27 พบวาผูเขารับการฝกอบรมเห็นเก่ียวกับรูปแบบการเรียนรูท่ีมีประโยชนตอ
การนํามาใชในโครงการฝกอบรม พบวา การเรียนรูแบบทักษะและประสบการณ มีความสําคัญเปน
ลําดับท่ี 1 มีจํานวน 46 คน รองลงมาทางปฏิบัติ จํานวน 46 คน และทางทฤษฎี จํานวน 52 คน 
ตามลําดับ 
 
ตาราง 28 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับ 
    เรื่องท่ีควรมีการปรับปรุงในโครงการฝกอบรมนักบริหารกิจการยุติธรรม 
 

เร่ืองที่ควรมีการปรับปรุงในโครงการฝกอบรม 
นักบริหารกจิการยุติธรรม 

ความถี่ ลําดับที ่

เนื้อหาวิชา  
ระยะเวลา 
วิทยากร 

23 
21 
21 

1 
2 
3 

 
 จากตาราง 28 พบวาผูเขารับการฝกอบรมเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีควรมีการปรับปรุงใน
โครงการฝกอบรมนักบริหารกิจการยุติธรรม พบวา ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาวิชา เปนลําดับท่ี 1 จํานวน 
23 คน รองลงมาควรมีการปรับปรุง ระยะเวลาในการฝกอบรม จํานวน 21 คน และควรมีการปรับปรุงวิทยากร
ในรายวิชา จํานวน 21 คน ตามลําดับ 
                                    

นอกจากนี้ ผูเขารับการฝกอบรมไดมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพ่ือใชในการ
พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม ดังน้ี 

      1. ความคิดเห็นเก่ียวกับวิชาที่เหมาะสมสําหรับเพิ่มเติมในหลักสูตร  
1.1 รูปแบบโครงสรางและวิธีการดําเนินงานขององคกรอาชญากรรม  
1.2 กรณีศึกษาตางๆ กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับองคกรอาชญากรรม  
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1.3 กฎหมาย เครื่องมือ กลไก ในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
1.4 การบริหารงานในองคกร แนวคิดและทฤษฎีใหมๆ  
1.5 ภาวะผูนําและการตัดสินใจ  
1.6 ความรูในกระบวนการยุติธรรม  
1.7 รูปแบบการกออาชญากรรม ปญหาของการปราบปรามอาชญากรรม และการ

แกไขปญหาท่ีทําใหการปราบปรามองคกรอาชญากรรมไมสัมฤทธิ์ผล 
1.8 การบริหารความยุติธรรม  
1.9. จิตวิทยาที่ใชในการบริหารงาน  
1.10 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับผูบริหารในองคกร  
1.11 การบริหารงานโครงการ และการบริหารความรวมมือระหวางองคกร 

 
      2. การฝกอบรมไปใชไดจริงและเกิดประโยชน 
   2.1 ควรเพิ่มการแบงกลุมสังเคราะห สรุปผล แลกเปล่ียนความรู ประสบการณซึ่งกัน
และกันและใหความรวมมือระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม 
   2.2 ควรจัดเวทีสัมมนาทบทวน เปนระยะ 1-2 ป ตอครั้ง ๆ ละ 2-3 วัน ใหมีการ
พบปะกันในเพ่ือนรวมรุนท่ีอบรมหลักสูตรแลวจัดอบรม และสัมมนาตอยอดเพิ่มเติมใหสูงข้ึน 
   2.3 ควรมีการดูงานความรวมมือกับหนวยงานปราบปรามในตางประเทศ เนื่องจาก
ปจจุบันองคกรอาชญากรรมไดเปล่ียนเปนรูปแบบ transaction crime และศึกษาดูงานในองคกรท่ี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรม ท้ังภาครัฐและเอกชน การศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ
ในองคกรท่ีเก่ียวของ เพ่ือจะไดเห็นการปฏิบัติจริงมากกวาการศึกษาทางทฤษฎี 
   2.4 วิทยากรควรถายทอดปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะใหมากขึ้น 
   2.5 ควรใหมีการแนะนําแลกเปลี่ยนการทํางานระหวางผูเขารับการฝกอบรมแตละ
คน และใหผูอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ นําปญหาคดีท่ีเปนจริงและใหกลุมสรุปและให
มีการนําเสนอปญหาและวิธีการแกไข 
   2.6 ใชหลักคุณธรรม จริยธรรม positive understanding มาใชในการปฏิบัติงาน 
   2.7 การเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญขององคกรอาชญากรรมมาบรรยายให
ความรูแกผูเขารับการฝกอบรม เชน วิทยากรจากตางประเทศ ไดแก FBL CIA ผูพิพากษา และ
อัยการ เปนตน 
   2.8 ควรมีกิจกรรมกลุมสัมพันธท่ีใหผูเขารับการอบรมมีกิจกรรมรวมกันใหมากขึ้น  
   2.9 ควรกําหนดหัวขอการฝกอบรมใหแคบหรือเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน เนื้อหา
หลักสูตรควรเนนเรื่องท่ีทันสมัย กําลังอยูในความสนใจของสังคม 
   2.10 ควรเนนทักษะท่ีสามารถนําไปใชไดจริง และเจาะจงรายละเอียดเน้ือหาวิชาทุก
หัวขอ ใหลึกมากขึ้น  
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   2.11 สงเสริมการสรางจิตสํานึกการทํางานรวมกัน และใหมีการดูงานในหนวยงาน
ตางๆ เพ่ิมมากขึ้น  
   2.12 ผูผานการฝกอบรมความรับเปนผูประสานการปฏิบัติงานของเครือขาย  
   2.13 ควรจัดการสัมมนากลุมยอยอยางจริงจังจะชวยใหการฝกอบรมนไปใชไดจริงจัง
และเปนประโยชน  
   2.14 แจงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง  
   2.15 ควรจัดทําหลักสูตรฯ ใหเปนระดับกลาง ระดับสูง โดยใหเทียบเทา ก.พ.  
   2.16 ควรคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติอยูในขอบขายตามหลักสูตรของการฝกอบรม 
และควรคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมท่ีตรงกับลักษณะงานของผูเขารับการอบรม หนวยงานควรให
ความสําคัญกับบุคลากรที่สงเขาฝกอบรม 
 

     3. ผลที่ไดรับจากการฝกอบรม  
3.1 ความรูเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรม ประสบการณ และมุมมองใหมท่ีไมรูจักมา

กอน จากการศึกษาดูงาน 
3.2 กระบวนการทํางานขององคกรภาครัฐท่ีเกี่ยวของ  
3.3 แนวทาง/กฎหมาย/เครื่องมือในการปราบปราม  
3.4 เครือขายความรวมมือหนวยงานภาครัฐ/เอกชนมิตรภาพผูเขารับการอบรม เครือขาย

ท่ีจะเกิดประโยชนตอการทํางานแบบบูรณาการในอนาคตเขาใจสถานการณ  
3.5 รับรูปญหาและอุปสรรคของประเทศในภาพรวมของการบริหารกิจการยุติธรรม 

เห็นสภาพปญหาท่ีเกิดอยูชัดเจนข้ึน 
3.6 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามองคกร

อาชญากรรม 
3.7 รายละเอียดแบบท่ีวิทยากรในแตละดานนํามาเสนอในหองบรรยาย ซึ่งชวยให

การปฏิบัติงานมีการพัฒนามากขึ้น  
3.8 แนวทางการดําเนินการแกไขปญหา การประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ี

เก่ียวของ และไดสัมผัสกับหนวยงานที่ปองกันปราบปรามองคกรอาชญากรรม  
3.9 เจาหนาท่ีอบรมใหบริการและอํานวยความสะดวกเปนกันเองดี  
3.10 นําความรูท่ีไดมาใชในการทํางาน และเรียนรูพฤติกรรมตาง  ๆไปนําไปถายทอดความรู

เพ่ือการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมตอไป  
3.11 เทคนิควิธีการ และแนวคิดในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  
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     4. ระยะเวลาในการฝกอบรม 
ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญเห็นวาควรเพิ่มระยะเวลาในการฝกอบรมใหมากขึ้น 

เปน 30 วัน มากที่สุด รองลงมาควรเพิ่มเปน 60 วัน และ 45 วัน ตามลําดับ  
นอกจากนี้ ผูเขารับการอบรมบางสวนเห็นวาระยะเวลาที่ใชอบรมอยูเหมาะสมอยูแลว 

และบางสวนเห็นควรใหลดระยะเวลาการฝกอบรมใหนอยลง เปน 15 - 20 วัน  
                                                                                                                                             



บทที่ 5 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาถึงการประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
กิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม โดยสรุปผลการศึกษาวิจัย ดังน้ี 
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม 
สรุปผลไดดังน้ี 

1. ขอมูลสวนบุคคล 
       ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูเขารับการฝกอบรมท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 92 คน พบวา
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุอยูในชวงอายุ 48 - 52 ป ประสบการณทํางานอยูในชวง 25 - 30 ป อายุ
ราชการอยูในชวง 24 - 29 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกวา และเขารับการฝกอบรมใน
ปงบประมาณ 2551  

2. ขอมูลหนวยงานสังกัดของผูเขารับการฝกอบรม 
ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญสังกัดหนวยงานภายนอกกระทรวงยุติธรรม  

3. การทดสอบสมมุติฐาน 
 สมมุติฐานท่ี 1  การประเมินโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยตุธิรรมมีแนวโนม

ไปในทางท่ีดี 
  การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) หรือความเหมาะสมของโครงการฝกอบรม       
ในดานเนื้อหาวิชา วิทยากร บรรยากาศในการจัดอบรม การดําเนินงานของเจาหนาท่ี วัสดุ อุปกรณ 
และเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม ปรากฏผลดังน้ี 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา 
           ความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมในภาพรวมพบวาเนื้อหาวิชามีความเหมาะสม
กับผูเขารับการอบรมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา เนื้อหาวิชาองคกร
อาชญากรรมยาเสพติด และวิชาองคกรอาชญากรรมกับการทุจริตและวิธีการปองกัน มีความเหมาะสมกับ   
ผูเขารับการอบรมอยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด รองลงมาคือ วิชาการกระทําความผิดทางการเงิน 
ผลกระทบกิจกรรมนอกกฎหมายท่ีเก่ียวของกับองคกรอาชญากรรม การฟอกเงินและมาตรการ
ปองกันและปราบปราม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมคอมพิวเตอร และอาชญากรรม
การคามนุษย ตามลําดับ 
  ความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมในภาพรวม พบวาเนื้อหาวิชาเปนประโยชน
สามารถนําไปพัฒนาตนเองและงานที่ปฏิบัติไดอยูในระดับเหมาะสมมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
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พบวาเนื้อหาวิชาวิชาองคกรอาชญากรรมกับการทุจริตและวิธีการปองกัน เปนประโยชนสามารถ
นําไปพัฒนาตนเองและงานที่ปฏิบัติไดอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือวิชาการกระทํา
ความผิดทางการเงิน องคกรอาชญากรรมยาเสพติด ผลกระทบกิจกรรมนอกกฎหมายที่เก่ียวของกับ
องคกรอาชญากรรม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรมคอมพิวเตอร การฟอกเงินและ
มาตรการปองกันและปราบปราม และอาชญากรรมการคามนุษย ตามลําดับ 
  ความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมในภาพรวม พบวา เน้ือหาวิชามีความ
ครอบคลุมและสอดคลองกับหัวขอวิชาในภาพรวม พบวาเนื้อหาวิชามีความครอบคลุมและสอดคลอง
กับหัวขอวิชาอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด พิจารณาเปนรายขอพบวาเนื้อหาวิชาองคกร
อาชญากรรมกับการทุจริตและวิธีการปองกัน มีเนื้อหาวิชามีความครอบคลุมและสอดคลองกับหัวขอ
วิชาอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาเนื้อหาวิชาการกระทําความผิดทางการเงิน อาชญากรรม       
ทางเศรษฐกิจ ผลกระทบกิจกรรมนอกกฎหมายที่เ ก่ียวของกับองคกรอาชญากรรม องคกร
อาชญากรรมยาเสพติด การฟอกเงินและมาตรการปองกันและปราบปราม อาชญากรรมคอมพิวเตอร 
และอาชญากรรมการคามนุษย ตามลําดับ  

(2) ความเหมาะสมของวิทยากร 
  ความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมในภาพรวม พบวาวิทยากรมีความรอบรูใน
เนื้อหาวิชาและถายทอดวิชาไดอยางเหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาวิทยากรรายวิชาการกระทําความผิดทางการเงิน มีความรอบรูในเน้ือหาวิชาและถายทอดวิชา
อยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาวิทยากรรายวิชาองคกรอาชญากรรมยาเสพติด องคกร
อาชญากรรมกับการทุจริตและวิธีการปองกัน การฟอกเงินและมาตรการปองกันและปราบปราม 
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมการคามนุษย อาชญากรรมคอมพิวเตอร และผลกระทบ
กิจกรรมนอกกฎหมายที่เก่ียวของกับองคกรอาชญากรรม ตามลําดับ 
  ความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมในภาพรวมพบวาวิทยากรในรายวิชามีเทคนิค 
วิธีการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
วิทยากรรายวิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และองคกรอาชญากรรมยาเสพติด มีเทคนิค วิธีการสอน
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาวิทยากรวิทยากรรายวิชาองคกร
อาชญากรรมกับการทุจริตและวิธีการปองกัน กระทําความผิดทางการเงิน การฟอกเงินและมาตรการ
ปองกันและปราบปราม อาชญากรรมการคามนุษย อาชญากรรมคอมพิวเตอร และผลกระทบกิจกรรม
นอกกฎหมายที่เก่ียวของกับองคกรอาชญากรรม ตามลําดับ 
  ความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมในภาพรวมพบวาไดรับความรูจากวิทยากรตรง
ตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาไดรับ
ความรูจากวิทยากรรายวิชาการฟอกเงินและมาตรการปองกันและปราบปรามเหมาะสมมากที่สุด 
รองลงมาไดรับความรูจากวิทยากรรายวิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ องคกรอาชญากรรมยาเสพติด 
อาชญากรรมกับการทุจริตและวิธีการปองกัน อาชญากรรมการคามนุษย การกระทําความผิด
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ทางการเงิน ผลกระทบกิจกรรมนอกกฎหมายที่เก่ียวของกับองคกรอาชญากรรม และอาชญากรรม
คอมพิวเตอร ตามลําดับ  

(3) ความเหมาะสมของบรรยากาศในการฝกอบรม 
  ความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมในภาพรวมพบวา บรรยากาศในการจัดอบรมมี
ความเหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเขารับการฝกอบรม
มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกันมีความเหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาบรรยากาศใน
การฝกอบรมมีความเปนกันเอง และมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันระหวางผูเขารับการฝกอบรม 
ตามลําดับ  

(4) ความเหมาะสมของการดําเนินการจัดอบรมของเจาหนาท่ี 
  ความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมในภาพรวมพบวาการดําเนินการจัดฝกอบรม
ของเจาหนาท่ีมีความเหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
เจาหนาท่ีใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับผูเขารับการฝกอบรมดวยความเต็มใจ และ
เจาหนาท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูเขารับการฝกอบรมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา
เจาหนาท่ีดําเนินการจัดอบรมไดตามตามเนื้อหาและเวลาที่กําหนด ตามลําดับ 

(5) ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม 
  ความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมในภาพรวมพบวาวัสดุ อุปกรณ และเครื่อง
อํานวยความสะดวกในการฝกอบรมมีความเหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา สื่อโสตทัศนูปกรณมีคุณภาพเหมาะสมและทันสมัย อยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด 
รองลงมาคือเอกสารประกอบการฝกอบรมมีความชัดเจนครบถวน และอุปกรณเครื่องเขียนมีจํานวน
เพียงพอ ตามลําดับ 
  จากผลการประเมินขางตน พบวาโครงการฝกอบรมนักบริหารกิจการยุติธรรม        
มีแนวโนมในทางท่ีดี ดังน้ี 

1. ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชามีความเหมาะสมกับผูเขารับการอบรม เห็นวา
เนื้อหาวิชามีความเหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด เปนประโยชนสามารถนําไปพัฒนา
ตนเองและงานท่ีปฏิบัติไดอยูในระดับเหมาะสมมาก และมีความครอบคลุมและสอดคลองกับหัวขอ
วิชาอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด 
  2. ความเหมาะสมของวิทยากรมีความรอบรูในเนื้อหาวิชาและถายทอดวิชาไดอยาง
เหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด วิทยากรในรายวิชามีเทคนิค วิธีการสอนเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด และผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูจากวิทยากรตรง
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด 
  3. บรรยากาศในการจัดอบรมมีความเหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
  4. การดําเนินการจัดฝกอบรมของเจาหนาท่ีมีความเหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด 
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  5. วัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกในการฝกอบรมมีความเหมาะสมอยู
ในระดับเหมาะสมมาก 
  ดังนั้น จึงสรุปไดวาการประเมินโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการ
ยุติธรรมมีแนวโนมไปในทางที่ดี ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอท่ี 1 
 

สมมุติฐานที่ 2 ผูเขารับการฝกอบรมที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน จะมีความคิดเห็นตอ
การประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม และการประเมินผลลัพธท่ี
เกิดข้ึนตอองคกรแตกตางกัน ปรากฏผลดังน้ี 
 
  (1) ผลการเปรียบเทียบเกี่ยวกับการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การ
ประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอองคกร จําแนกตามเพศ 
  ผลการวิจัย พบวา ผูเขารับการฝกอบรมท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการ 
ประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอองคกร  ไมแตกตางกัน  
  สวนการประเมินปฏิกิริยา พบวาผูเขารับการอบรมที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงการฝกอบรมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอท่ี 2 
  (2) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางในการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการ
เรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอองคกร จําแนกตามอายุ 
  ผลการวิจัย พบวา ผูเขารับการฝกอบรมท่ีมีชวงอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู  การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
ตอองคกร ไมแตกตางกัน  
  (3) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางในการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการ
เรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอองคกร จําแนกตามประสบการณ
ทํางาน 
  ผลการวิจัย พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่มีชวงประสบการณทํางานแตกตางกันมี
ความคิดเห็นตอการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมิน
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอองคกร ไมแตกตางกัน  
  (4) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางในการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการ
เรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอองคกร จําแนกตามอายุราชการ 
  ผลการวิจัย พบวา ผูเขารับการฝกอบรมท่ีมีชวงอายุราชการแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการประเมินปฏิกิริยา การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตอองคกร     
ไมแตกตางกัน 
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สวนการประเมินการเรียนรู (ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการปองกันและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรม) พบวาคูท่ีมีความเห็นตางกัน คือ ผูเขารับการฝกอบรมที่มีอายุ
ราชการ 30 ปข้ึนไป กับ 24 – 29 ป ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอท่ี 2 
  (5) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางในการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการ
เรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอองคกร จําแนกตามระดับการศึกษา 
  ผลการวิจัย พบวา ผูเขารับการฝกอบรมท่ีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ
ท่ีเกิดข้ึนตอองคกร ไมแตกตางกัน 
  (6) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางในการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการ
เรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอองคกร จําแนกตามปงบประมาณที่เขา
รับการฝกอบรม   
   ผลการวิจัย พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ
ท่ีเกิดข้ึนตอองคกร ไมแตกตางกัน 
 

สมมุติฐานที่ 3 ผูเขารับการฝกอบรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีความคิดเห็นตอการ
ประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม และการประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
ตอองคกรแตกตางจากผูเขารับการฝกอบรมนอกสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปรากฏผลดังน้ี 

(1) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับการประเมิน
ปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอองคกร 
จําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด  

ผลการวิจัย พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่สังกัดหนวยงานตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การประเมินปฏิกิริยา และการประเมินการเรียนรู ไมแตกตางกัน  
   (2) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับการประเมิน
พฤติกรรม และการประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอองคกร  

ผลการวิจัยพบวาผูเขารับการฝกอบรมท่ีสังกัดหนวยงานตางกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับพฤติกรรมและผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับองคกรแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองตามสมมุติฐานขอท่ี 3 

 

การอภิปรายผลการศึกษา 
จากการประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม จําแนกเปน 3 สวน 

ดังน้ี 
1. อภิปรายผลของความแตกตางท่ีมาจากปจจัยสวนบุคคลของเขารับการฝกอบรมหลักสูตร 
นักบริหารกิจการยุติธรรม  
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ตาราง 29 ความแตกตางจากปจจัยสวนบุคคลของเขารับการฝกอบรมตอการประเมินปฏิกิริยา การ 
            ประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม และการประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอองคกร 

 
ตัวแปร เพศ อายุ ประสบการณ

ทํางาน 
อายุ

ราชการ 
ระดับ

การศึกษา 
การประเมินปฏิกิริยา      
การประเมินการเรียนรู      
การประเมินพฤติกรรม                  
การประเมินผลลัพธตอองคกร                  

 
 จากตาราง 29 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูเขารับการฝกอบรม ไดแก เพศที่แตกตางกันมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินปฏิกิริยา และอายุราชการที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ประเมินการเรียนรู  แตกตางกัน ซึ่งสาเหตุท่ีทําใหเพศและอายุราชการมีความแตกตางกัน อภิปราย
ไดดังน้ี 
 
ตาราง 30  ความแตกตางของเพศและอายุราชการตอการประเมินปฏิกิริยา และการเรียนรูของ 
             ผูเขารับการฝกอบรม 
 

การประเมิน ปจจัยสวนบุคคล คาเฉลีย่ 

 เพศ  

ชาย 4.33 
ปฏิกิริยา 

หญิง 4.11 

 อายุราชการ  

ไมเกิน 23 ป 3.94 

24 - 29  ป 4.31 การเรียนรู 

30 ปข้ึนไป 3.79 

 
 จากตาราง 30 พบวา เพศชายสวนใหญมีการประเมินผลโครงการ มีแนวโนมท่ีดีกวา เนื่องจาก  
ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญเปนเพศชาย และใหความสนใจและมีทัศนคติท่ีดีตอหลักสูตรฝกอบรม
เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมมากกวาเพศหญิง 
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 สวนผูเขารับการฝกอบรมท่ีมีอายุราชการอยูในชวง 24 – 29 ป มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมมีแนวโนมดีกวาผูเขารับการอบรมท่ีมีอายุ
ราชการไมเกิน 23 ป และอายุราชการ 30 ป ข้ึนไป ซึ่งทําใหเห็นไดวาเปนผูเขารับการฝกอบรม
ในชวงดังกลาวเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถและประสบการณในการทํางานสูงมาก และยังเปน
กลุมท่ีมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน และสนใจศึกษาความรูเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรม ประกอบกับปจจุบันองคกรอาชญากรรมไดมีการเปลี่ยนรูปแบบท่ี
สลับซับซอนยากตอการปองกันและปราบปราม รูปแบบอาชญากรรมไดมีการเปล่ียนแปลงจาก
ปจเจกบุคคลมาเปนอาชญากรรมขามชาติ อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ไดถูกนํามาเปน
เครื่องมือในการกออาชญากรรม และใชปราบปรามอาชญากรรม ฉะน้ัน ผูเขารับการฝกอบรมท่ีอยู
ในมีอายุราชการอยูในชวงดังกลาว จึงมีความสนใจและมีความกระตือรือรนท่ีจะแสวงหาความรูซึ่งมี
เปนพลวัตรสูง และการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพ่ือใหตนเองทันตอสถานการณในปจจุบัน ท้ังน้ี 
จากผลการวิเคราะหในการวิจัยครั้งน้ี ผูเขารับการฝกอบรมโดยภาพรวม สวนใหญมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับมาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมอยูในระดับดี โดยมีความรู
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาชญากรรม
คอมพิวเตอร และอาชญากรรมยาเสพติดอยูในระดับดีมาก  
 สําหรับการประเมินพฤติกรรม และผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตอองคกร ผูเขารับการฝกอบรมที่มี
ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ท้ังน้ี เนื่องจากผูเขารับการฝกอบรมสวน
ใหญเปนบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และเปนเพศชาย มีอายุ ประสบการณการทํางาน อายุ
ราชการ ระดับการศึกษา ตลอดจนในแตละปงบมาณเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรมมีความใกลเคียง
และคลายคลึงกัน จึงทําใหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการนําความรูไปปฏิบัติงาน และ
ผลประโยชนของหนวยงานของผูเขารับการฝกอบรมไดรับเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
 
2. อภิปรายผลของความแตกตางหนวยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงยุติธรรมของ
เขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม  
 

ผลการวิจัยพบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่สังกัดหนวยงานตางกันมีความคิดเห็นตอการ
ประเมินพฤติกรรม และการประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอองคกร แตกตางกัน ซึ่งสาเหตุท่ีทําใหหนวยงาน
แตกตางกัน อภิปรายไดดังน้ี  
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ตาราง 31 ความแตกตางของการสังกัดหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวงยุติธรรมตอการ 
            ประเมินพฤติกรรม และผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอองคกร 

 

การประเมิน หนวยงาน คาเฉลีย่ 

ภายใน 3.70 
พฤติกรรม 

ภายนอก 4.04 

ภายใน 3.29 
ผลลัพธทีเ่กิดข้ึนตอองคกร 

ภายนอก 3.90 

 
จากตาราง 31 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมภายนอกสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีพฤติกรรม

การนําความรูภายหลังจากการฝกอบรมไปปฏิบัติ และหนวยงานไดรับผลประโยชนจากการฝกอบรม
มีแนวโนมดีกวาผูเขารับการฝกอบรมภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากผูเขารับการฝกอบรม
สวนใหญเปนบุคลากรจากหนวยงานภายนอกกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเปนบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมที่มีหนาท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรม และการปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม ไดแก ตุลาการ อัยการ ทหาร ตํารวจ ทนายความ อีกทั้ง หลักสูตรการฝกอบรม
ดังกลาวยังเปนเรื่องท่ีแปลกใหมสําหรับผูเขารับการฝกอบรมภายนอก จึงมีความสนใจและมีทัศนคติ
ท่ีดีทําใหมีแนวโนมในการประเมินผลโครงการ ภายหลังจากการเขารับการฝกอบรม ดีกวาผูเขารับ
การฝกอบรมภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบกับหนวยงานตนสังกัดภายนอกยังไดรับ
ประโยชนโดยตรงจากการสงบุคลากรในสังกัดเขารับการฝกอบรม ดังน้ัน ผูเขารับการฝกอบรมนอก
สังกัดกระทรวงยุติธรรมจึงไดมีการนําความรูท่ีไดจากการเขารับการฝกอบรมไปปฏิบัติไดมากกวา   
ผูเขารับการฝกอบรมในสังกัด  

สําหรับผูเขารับการฝกอบรมท่ีสังกัดหนวยงานยุติธรรม เห็นวาหลักสูตรการฝกอบรม
ดังกลาวเปนเรื่องท่ีมีตนเองมีความรูและคุนเคยเปนอยางดี จึงทําใหมีการประเมินผลโครงการ 
คอนขางต่ํากวาผูเขารับการฝกอบรมภายนอก ประกอบกับเรื่องการปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรมเปนมีความสัมพันธกับแรงจูงใจ ความเสมอภาค และความเทาเทียม ซึ่งทําใหมีปจจัย
อ่ืนๆ แทรกซอนคอนขางมาก จึงทําใหผูเขารับการฝกอบรมภายในสังกัดมีการประเมินผลในทางลบ 

 
3. การอภิปรายเนื้อหาของการประเมิน 
 3.1 การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) ของผูเขารับการฝกอบรม โดยเปนการประเมิน
ความเหมาะสมของโครงการฝอบรม แบงออกเปน 5 ดาน ซึ่งประกอบดวย ดานความเหมาะสม
ของเนื้อหาวิชา วิทยากรในรายวิชา จํานวน 8 วิชา ท่ีไดมีการฝกอบรมและมีความคลายคลึงกันใน
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2553 บรรยากาศในการจัดอบรม การดําเนินการจัดฝกอบรมของเจาหนาท่ี     
และวัสดุอุปกรณ และเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม ดังน้ี 
  3.1.1 ดานความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา ซึ่งไดทําการประเมินความเหมาะสมของ
เนื้อหาวิชา จํานวน 8 วิชา ท่ีไดมีการฝกอบรมซึ่งมีเนื้อวิชาท่ีตรงกัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2553 
วามีความเหมาะสมกับผูเขาการอบรม เปนประโยชนสามารถนําไปพัฒนาตนเองและงานที่ปฏิบัติได 
และมีความครอบคลุมและสอดคลองกับหัวขอวิชา โดยภาพรวมพบวาเนื้อหาวิชามีความเหมาะสม
กับผูเขารับการอบรม และเนื้อหาวิชามีความครอบคลุมและสอดคลองกับหัวขอวิชาอยูในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด และเนื้อหาวิชาเปนประโยชนสามารถนําไปพัฒนาตนเองและงานที่ปฏิบัติไดอยู
ในระดับเหมาะสมมาก แสดงวาจะตองมีสวนท่ีตองปรับปรุงอยูบางประการเกี่ยวกับหลักสูตรและ
เนื้อหาวิชาใหสามารถนําปฏิบัติและพัฒนาไดจริงเพ่ือใหไดรับผลสูงสุด 
  3.1.2 ดานความเหมาะสมของวิทยากรในรายวิชา ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถ
ทางดานกระบวนการยุติธรรม และการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม จากหนวยงาน
ภาครัฐ องคกรอิสระ หนวยงานภาครัฐวิสาหกิจ และเอกชน จึงไดทําการประเมินความเหมาะสมของ
วิทยากร จํานวน 8 วิชา ท่ีไดมีการบรรยาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2553 วาวิทยากรมีความ
รอบรูในเนื้อหาวิชาและถายทอดวิชาไดอยางเหมาะสม มีเทคนิค วิธีการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 
และไดรับความรูจากวิทยากรตรงตามที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยภาพรวมพบวา วิทยากรมีความ
รอบรูในเนื้อหาวิชาและถายทอดวิชาไดอยางเหมาะสม วิทยากรในรายวิชามีเทคนิค วิธีการสอน
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และไดรับความรูจากวิทยากรตรงตามที่กําหนดไวในหลักสูตรอยูในระดับ
เหมาะสมมากท่ีสุด 
  3.1.3 ดานบรรยากาศในการจัดอบรม ในภาพรวมพบวาบรรยากาศในการจัดอบรม
มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยผูเขารับการฝกอบรมมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกัน มีความเปนกันเอง 
และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเขารับการฝกอบรม 
  3.1.4 ดานการดําเนินการจัดฝกอบรมของเจาหนาท่ี พบวาเจาหนาท่ีดําเนินการจัด
ฝกอบรมของเจาหนาท่ีมีความเหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด โดยเจาหนาท่ีใหบริการและ
อํานวยความสะดวกใหกับผูเขารับการฝกอบรมดวยความเต็มใจ และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูเขารับ
การฝกอบรม และสามารถดําเนินการจัดอบรมไดตามตามเนื้อหาและเวลาที่กําหนด 
      3.1.5 ดานวัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม ในภาพรวมอยู
ในระดับเหมาะสมมาก ท้ังดานสื่อโสตทัศนูปกรณมีคุณภาพเหมาะสมและทันสมัย มีเอกสาร
ประกอบการฝกอบรมมีความชัดเจนครบถวน และอุปกรณเครื่องเขียนมีจํานวนเพียงพอ แสดงวา
จะตองมีขอบกพรองอยูบางประการจึงควรที่จะตองปรับปรุงแกไข หรือเพ่ิมวัสดุ อุปกรณ ท่ีใชสําหรับ
การฝกอบรมใหตรงตามความตองการและมีความทันสมัยมากย่ิงข้ึน 
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สรุปการประเมินผลโครงการดานความเหมาะสมของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-
2553 ปรากฏผลตามตาราง 32 
 
ตาราง 32 แสดงความเหมาะสมของโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 
 

ปงบประมาณ 
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

รายการ
ประเมิน 

⎯X 
ความ
เหมาะ 
สม 

⎯X 
ความ
เหมาะ
สม 

⎯X 
ความ
เหมาะ 
สม 

⎯X 
ความ
เหมาะ
สม 

 
 
รวม 

เนื้อหาวิชา 3.62 ดีมาก 4.27 ดีท่ีสุด 4.33 ดีท่ีสุด 4.00 ดีมาก 4.06 
 

วิทยากร 
 

3.68 
 

ดีมาก 
 

4.30 
 

ดีท่ีสุด 
 

4.30 
 

ดีท่ีสุด 
 

4.29 
 

ดีท่ีสุด 
 

4.14 

บรรยากาศใน
การจัดอบรม 

2.89 ด ี 4.30 ดีท่ีสุด 4.53 ดีท่ีสุด 4.26 ดีท่ีสุด 
 

4.00 
 

การดําเนินการ
ฝกอบรมของ
เจาหนาท่ี 

 

3.96 ดีมาก 4.15 ดีมาก 4.67 ดีท่ีสุด 4.53 ดีท่ีสุด 4.33 

วัสดุ อุปกรณ 
และเครื่อง
อํานวยความ

สะดวก 

2.89 ด ี 4.03 ดีมาก 4.30 ดีท่ีสุด 3.82 ดีมาก 

 
3.76 

รวม 4.06 

ท่ีมา : สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
 

จากตางราง 32 จากผลการประเมินพบวาภาพรวมผูเขารับการอบรมสวนใหญมีความ        
พึงพอใจตอความเหมาะสมของโครงการอยูในระดับดีมาก หากพิจารณารายประเด็น พบวาการ
ดําเนินการฝกอบรมของเจาหนาท่ี อยูในระดับดีมากท่ีสุด ความเหมาะสมของวิทยากร เนื้อหาวิชา 
บรรยากาศในการอบรม และวัสดุ อุปกรณและเครื่องอํานวยความสะดวก อยูในระดับดีมาก 
ตามลําดับ แสดงใหเห็นถึงโครงการฝกอบรมมีความเหมาะสมไปในทิศทางที่ดีข้ึน ซึ่งผลจาก
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การศึกษาความเหมาะสมโครงการ 5 หัวขอยอยขางตน จึงสอดคลองกับสรุปผลการประเมินผลโครงการ
ฝกอบรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  
 

 3.2 การประเมินการเรียนรู (Learning) หรือการประเมินความรูเกี่ยวกับมาตรการ
ปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม  
 การประเมินความรู ความเขาใจความรู ความเขาใจของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม ในภาพรวมอยูในระดับดี หากพิจารณารายขอ
พบวาผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมากที่สุด 
รองลงมาวิชาอาชญากรรมคอมพิวเตอร อาชญากรรมยาเสพติด การฟอกเงินและมาตรการปองกัน
และปราบปราม อาชญากรรมการคามนุษย อาชญากรรมกับการทุจริตและวิธีการปองกัน และผลกระทบ
กิจกรรมนอกกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม แตหากพิจารณาลงไปถึงประเด็นยอยใน
แตละรายวิชาพบวา บางขอยังตองมีการปรับปรุง ท้ังน้ี อาจเนื่องมาจากการฝกอบรมหลักสูตร
ดังกลาว ระยะเวลาผานมาหลายปแลว จึงอาจเปนเหตุผลท่ีทําใหผูเขารับการฝกอบรมไมสามารถจํา
รายละเอียดเนื้อหาวิชาในแตละวิชาไดไมท้ังหมด ซึ่งตรงกับ วิบูลย บุญยธโรกุล (2545 : 151-152) 
กลาววาประเมินการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรม (Outcome Evaluation) เปนการตรวจสอบการ
เรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมวาเม่ือส้ินสุดหัวขอวิชาหรือหลักสูตรการฝกอบรมแลว ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรู ทักษะ หรือปรับเปลียนทัศนคติไปสูระดับท่ีพึงประสงค ตามที่กําหนดไวใน
วัตถุประสงคของการอบรมหรือไม 
 

สรุปการประเมินผลโครงการฝกอบรมดานความรู ท้ังกอนและหลังการฝกอบรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 ปรากฏผลตามตาราง 33 
 

ตาราง 33 แสดงความรูกอนและหลังการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรม ในปงบประมาณ  
            พ.ศ. 2550-2553 
 

ปงบประมาณ 
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ความรู 

⎯X 
ระดับ
ความรู ⎯X 

ระดับ
ความรู ⎯X 

ระดับ
ความรู ⎯X 

ระดับ
ความรู 

 
 

⎯X 
  รวม 

ความรูกอนเขา
รับการอบรม 

2.58 นอย 3.15 
ปาน
กลาง 

2.87 
ปาน
กลาง 

3.06 
ปาน
กลาง 

2.92 

ความรูหลังการ
อบรม 

4.00 มาก 4.20 มาก 4.23 
มาก
ท่ีสุด 

4.29 
มาก
ท่ีสุด 

4.18 

 ท่ีมา : สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
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จากตาราง 33 จากผลการประเมิน พบวาภาพรวมผูเขารับการอบรมสวนใหญมีความรูกอน
เขารับการอบรม อยูในระดับนอย สวนความรูหลังการอบรม อยูในระดับดี ซ่ึงจากผลการศึกษาดาน
การเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมขางตน จึงสอดคลองกับสรุปการประเมินผลของสถาบันพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม โดยภาพรวมผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชาอยูในระดับดี 

 
 3.3 การประเมินพฤติกรรม (Behavior) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนําความรูภาย
หลังจากที่ไดรับการฝกอบรม ไปใชในการปฏิบัติงาน 
 การประเมินพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการนําความรูภายหลังจากไดรับ
การฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานในภาพรวม พบวาผูเขารับการฝกอบรมมีการนําความรูภาย
หลังจากการไดรับฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ซึ่งภายหลังจากเขารับการ
ฝกอบรมผูเขารับการอบรมมีพฤติกรรมโดยมีความคิดวาการปองกันปญหาอาชญากรรมเปนหนาท่ี
ของทุกคนในสังคม ตระหนักถึงปญหาอาชญากรรมที่เกิดข้ึนในประเทศไทย มีความเสียสละและอุทิศ
เวลาใหกับงานปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม รับรูปญหาและผลกระทบขององคกร
อาชญากรรมรูปแบบตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับกระบวนการยุติธรรมไทยมากยิ่งข้ึน แสวงหาความรูเพ่ิมเติม
เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม มีเครือขายในการประสานงานดานปองกัน
และปราบปรามองคกรอาชญากรรม นําความรูไปใชในการพัฒนางานที่ปฏิบัติ มีการปฏิบัติงานดาน
การปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมตามแนวทางที่ตองการ นําความรูท่ีไดจากการ
ฝกอบรมไปใชในการพัฒนาองคกร และนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปถายทอดใหกับ
ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาในหนวยงาน และมีการนําความรูท่ีไดรับไปจัดทํามาตรการปองกัน
และปราบปรามองคกรอาชญากรรม ซึ่งตรงกับสมคิด บางโม (2547 : 116-120) ไดกลาวไวตรงกับ
ทฤษฎีของ แฮมบลิน (A.C. Hamblin) วาการประเมินพฤติกรรมเปนการประเมินผลเมื่อโครงการ
สิ้นสุดแลววาผูเขารับการฝกอบรมมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการทํางานอยางไรหลังจากได
เรียนรูการฝกอบรมแลว โครงการฝกอบรมโดยสวนใหญมักจะกําหนดวัตถุประสงคเนนหนักไปใน
ดานพฤติกรรมการทํางานและถือวา ความสําเร็จของโครงการฝกอบรม คือ การสามารถ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมไปในทางที่ตองการ  
 

สรุปการประเมินผลโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับพฤติกรรมการนําผลจากการฝกอบรมไปใชใน
การพัฒนาตนเองและงานของผูเขารับการฝกอบรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 ปรากฏผลตาม
ตาราง 34 
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ตาราง 34 แสดงพฤติกรรมการนําผลของการอบรมสามารถนําไปใชในการพัฒนาตนเองและงาน  
             ของผูเขารับการฝกอบรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 
 

ปงบประมาณ 
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

การนําผล
จากการ
ฝกอบรม
ไปใช ⎯X 

ระดับ
การ
ปฏิบัติ 

⎯X 
ระดับ
การ
ปฏิบัติ 

⎯X 
ระดับ
การ
ปฏิบัติ 

⎯X 
ระดับ
การ
ปฏิบัติ 

 
 
 รวม 

พัฒนา
ตนเอง 

3.37 
ปาน
กลาง 

4.42 
มาก
ท่ีสุด 

4.40 
มาก
ท่ีสุด 

4.32 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.12 

 

การ
ปฏิบัติงาน 

3.62 มาก 4.36 
มาก
ท่ีสุด 

4.37 
มาก
ท่ีสุด 

4.32 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.16 

 

  ท่ีมา : สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
 

จากตาราง 34 จากผลการประเมิน พบวาภาพรวมผูเขารับการอบรมมีพฤติกรรมการนําผล
จากการฝกอบรมไปใชในการพัฒนาตนเอง และใชในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ซึ่งจากผล
การศึกษาดานพฤติกรรมขางตน จึงสอดคลองกับสรุปการประเมินผลของสถาบันพัฒนาบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม โดยผูเขารับการฝกอบรมมีพฤติกรรมการนําผลจากการฝกอบรมไปใชในการ
พัฒนาตนเอง และใชในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
 
 3.4 การประเมินผลลัพธที่เกิดข้ึนกับองคกร (Result) หรือประโยชนและผลกระทบที่
เกิดข้ึนตอหนวยงานตนสังกัดของผูเขารับการฝกอบรม  
 จากความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับผลประโยชนและผลกระทบจากการเขา
รวมโครงการฝกอบรมในภาพรวมอยูในระดับมาก เปนการแสดงวาหลักสูตรการฝกอบรมเปน
ประโยชนตอหนวยงานตนสังกัด โดยทําใหผูเขารับการฝกอบรมและหนวยงานมีเครือขายในการ
ปองกันอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น หนวยงานมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยมากขึ้น หลักสูตรการฝกอบรมเปนประโยชนชวยลดปญหาอาชญากรรม หลักสูตรการ
ฝกอบรมทําใหองคกรมีคาใชจายในการฝกอบรมในหัวขอการปองกันอาชญากรรมลดนอยลง 
หลักสูตรการฝกอบรมทําใหปญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดข้ึนในองคกรนอยลง และหลักสูตรการ
ฝกอบรมทําใหปญหาอาชญากรรมที่เกิดข้ึนในประเทศไทยนอยลง ตลอดจนผูเขารับการฝกอบรมมี
ความคิดเห็นวาการเขารับการฝกอบรมทําใหนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมมาจัดทํามาตรการใน
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การปองกันปญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดข้ึนไดในองคกร ซึ่งตรงกับสมคิด บางโม (2547 : 116 - 120)   
ไดกลาวถึงทฤษฎีของ แฮมบลิน (A.C. Hamblin) วาการประเมินการเปลี่ยนแปลงในองคกรเปนการ
วัดผลการเปล่ียนแปลงผลงานโดยรวมขององคการไปในทางที่ข้ึน หรือมีความคุมคามากนอย
เพียงใด 
 

สรุปการประเมินผลโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับความคุมคาของผลการอบรมที่ไดรับจากการ
ฝกอบรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 ปรากฏผลตามตาราง 35 

 
ตาราง 35 ความคุมคาของผลการอบรมท่ีไดรับจากการฝกอบรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 
 

ปงบประมาณ 
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ผลลัพธตอองคกร 

⎯X 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

⎯X 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

⎯X 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

⎯X 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 
 

รวม 

ความคุมคาของผล
การอบรมท่ีไดรับ
จากการฝกอบรม 

3.72 มาก 4.48 
มาก
ท่ีสุด 

4.53 
มาก
ท่ีสุด 

4.56 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.32 

  ท่ีมา : สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
 

จากตาราง 35 จากผลการประเมิน พบวาภาพรวมผูเขารับการอบรมเห็นวามีความคุมคา
ของผลการการอบรมที่ไดรับจากการฝกอบรม อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งจากผลการศึกษาดานผลลัพธ
ท่ีเกิดข้ึนกับองคกรขางตนพบวา ผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับผลประโยชนและผลกระทบจากการ
เขารวมโครงการฝกอบรมในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งยังถือวาสอดคลองกับสรุปการประเมินผล
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เก่ียวกับความคุมคาของผลการอบรมที่ไดรับ
จากการฝกอบรมอยูในระดับมากที่สุด โดยขณะนั้นผูเขารับการฝกอบรมอาจประเมินจากทัศนคติ
ของตนเอง ซึ่งยังไมไดนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชในการพัฒนาองคกร 
 

ขอเสนอแนะ 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูวิจัย 
จากความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมประกอบกับผลลัพธท่ีไดจาก

การศึกษา ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
กิจการยุติธรรม ดังน้ี 
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 1. ดานหัวขอและเนื้อหาวิชา ควรมีการปรับเปล่ียนใหมีความทันสมัย เหมาะสม
สําหรับยุคสมัยในปจจุบัน หรือรวมหัวขอวิชาที่มีความคลายคลึงกันเขาดวยกัน เพ่ือลดความซ้ําซอน
ของเนื้อหาวิชา และควรเปนเนื้อหาวิชาท่ีผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําไปปฏิบัติ หรือประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานของตนเอง และใชในการพัฒนาองคกรได 

2. ควรจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการฝกอบรมใหดี
และทันสมัยกวาเดิม เชน จัดใหมีคอมพิวเตอร หรือ Notebook ระบบอินเตอรเนต และเอกสารประกอบการ
ประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ในรูปแบบซีดี MP 3 ใหกับผูเขารับการฝกอบรมทุกทาน เพ่ือความ
สะดวกในการคนหาขอมูล พกพา และจัดเก็บขอมูล ท้ังน้ี เนื่องจากผลจากการวิจัย    ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกอยู
ในระดับท่ีนอยกวาความเหมาะสมในดานอื่นๆ  

3. รูปแบบการจัดการฝกอบรมภายในหองเรียน ควรจัดใหมีการเรียนรูท้ังทางทฤษฎี 
และทางปฏิบัติ เชน การศึกษาดูงาน การจัดทํากรณีศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา ใหมี
กระบวนการเรียนรูท่ีเทียบเทากัน  

4. ควรจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธใหผูเขารับการฝกอบรมมีความคุนเคย เพ่ือสรางบรรยากาศ
ในหองเรียนท่ีดี อีกท้ังยังเปนการสรางความสามัคคี และสรางเครือขายการทํางานรวมกัน 
นอกจากนี้ ควรจัดกิจกรรมใหผูเขารับการฝกอบรมกลับมาพบกันปละ1-2 ครั้งเพ่ือเปนการสงเสริม
การสรางเครือขายในกระบวนการยุติธรรม ใหมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน 
   5. ควรขออนุมัติ ก.พ. ในการบรรจุหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม หรือหลักสูตรอ่ืนๆ 
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ใหเปนหลักสูตรท่ีเปนมาตรฐานกลาง สําหรับให
สวนราชการอื่นๆ เขารับการฝกอบรมเพื่อนําไปตอยอด หรือนําไปใชประโยชนในการเล่ือนตําแหนง 
หรือขอคาตอบแทนอื่นๆ ตามที่ ก.พ. กําหนด 
 
 ขอเสนอแนะเพื่อวิจัยครั้งตอไป 
 1. ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดเลือกกลุมประชากรที่ผานการฝกอบรมในป พ.ศ. 2550-2553 
เทานั้น ซึ่งอาจเปนกลุมศึกษาท่ีเล็กเกินไป จึงอาจทําใหผลการวิจัยเบ่ียงเบนได ดังน้ัน ควรมีการวิจัย
ซ้ําเพื่อโดยการขยายกลุมตัวอยางใหมากขึ้น และใชกลุมตัวอยางเดิมดวย เพ่ือจะไดนําขอมูลไปใชใน
การปรับปรุงโครงการฝกอบรมหลักสูตรเดิมและหลักสูตรอื่นๆ ดวย 
 2. ควรมีการวจัิยเชิงคุณภาพประกอบดวย เชน การสัมภาษณแบบเจาะลึก เพ่ือจะไดทราบ
ผลการวิจัยท่ีละเอียดย่ิงข้ึน เนื่องจากแบบสอบถามไมสามารถประเมินความคิดเห็นไดละเอียดลึกซึ้ง 
 3. ในการสงแบบสอบถามควรเพิ่มชองทางในการสงแบบสอบถาม นอกจากการสงแบบสอบถาม
แบบไปรษณียตอบกลับ เชน ทางอีเมล เปนตน เนื่องจากผูผานการฝกอบรมซึ่งผานการฝกอบรม
มาเปนระยะเวลาพอสมควรแลว ไดมีการเปลี่ยนท่ีอยู เปล่ียนตําแหนง และสังกัด จึงทําใหการเก็บ
ขอมูลลาชา และไดกลับคืนมาไมครบถวน  
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เรื่อง ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง  การประเมินผลโครงการฝกอบรม
หลักสูตร นักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม 

 

เรียน      
 

สิ่งท่ีสงมาดวย  แบบสอบถาม เรื่อง การประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการ
ยุติธรรม :  มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม จํานวน ๑ ชุด 

 

   ดวยขาพเจา นางสาวสุทิสา นอมรักษา นักศึกษาปริญญาโทคณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตร
นักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประเมินปฏิกิริยา การเรียนรู พฤติกรรม และผลลัพธตอองคกรของผูเขารับการฝกอบรมฯ ซึ่งผลท่ี
ไดจากการวิจัยประเมินผลในครั้งนี้จะไดนําไปปรับปรุง แกไข วิธีการจัดการฝกอบรม และประยุกตใชใน
การประเมินโครงการฝกอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ ตอไป ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการจัดเก็บขอมูลเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคการวิจัย อีกท้ังสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนา
งานในองคกรไดในอนาคต ขาพเจาไดพิจารณาแลวเห็นวาขอมูลจากการตอบแบบสอบถามที่ไดรับความ
อนุเคราะหจากทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการประมวลผลการวิจัยใหมีความสอดคลองตาม
วัตถุประสงคของกลุมเปาหมายอยางแทจริง 

 ในการนี้ ขาพเจาจึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตอบแบบสอบถามหรือใหขอเสนอแนะ 
อ่ืน ๆ  ท่ีจะเปนประโยชนตองานวิจัยดังกลาว และใครขอความกรุณาทานตอบกลับแบบสอบถามทางไปรษณีย 
โทรสาร หรืออีเมล ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และ
ขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้ 

    ขอแสดงความนับถือ 
                                                         
                                                  (นางสาวสุทิสา  นอมรักษา) 
                                       ตําแหนง นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ 
                         นักศึกษาปริญญาโทคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

                                   ขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ 
   
           (นางบุญย่ิง  ศรตีัณฑ) 
            เลขานุการกรม  
โทรศัพท ๐ ๒๑๔๑ ๓๖๗๓  โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๓๓   

 
 
 

 

 
 

สํ านั กงานกิ จการยุ ติ ธรรม อาคารบี  ช้ั น ๙  
ศูนย ราชการเฉลิมพระเกี ยรติ  ๘๐ พรรษาฯ  
ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง   การประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรม 
  

คําชี้แจง  

1. แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
กิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม 

2. ขอความอนุเคราะหทานตอบคําถามในแบบสอบถามทุกขอ ซึ่งทางผูวิจัยจะเก็บรักษา
คําตอบของทานไวเปนความลับ  

3. แบบสอบถามทั้งหมดมี 3 สวน ประกอบดวย  
สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2  หนวยงานที่สังกัดของผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนท่ี 3  ภาพรวมโครงการ 
  สวนท่ี 4  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
   
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
                                                                     ขอขอบคุณในความอนุเคราะหเปนอยางสูง 
                                                                               นางสาวสุทิสา นอมรักษา 

   นิสติปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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สวนที่  1    ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน (   ) หนาขอความใหตรงกับความเปนจริง
เก่ียวกับตัวทาน 
  

 เพศ (   )  ชาย  (   )  หญิง 
 
 อายุ   .......................ป 
  
 ประสบการณทํางาน.......................ป 
 
 อายุราชการ....................................ป 
 
 ระดับการศึกษา   
   (   )  ต่ํากวาปริญญาตร ี
   (   )  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
   (   )  ปริญญาโทหรือเทียบเทา 
   (   )  สูงกวาปริญญาโท 
 
 ปงบประมาณที่เขารับการฝกอบรม 
   (   ) 2550 
   (   ) 2551 
   (   ) 2552 
   (   ) 2553 

 
สวนที่  2    หนวยงานที่สังกัดของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 หนวยงานที่สังกัด................................................... 
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สวนที่  3   ภาพรวมโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรม  
ขอที่ 1   การประเมินความเหมาะสมของโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรมฯ 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุด 
              5 =   มากที่สุด    4 = มาก     3 = ปานกลาง     2 = นอย     1 = นอยท่ีสุด 
 
1. ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา 
 

เหมาะสมกับผูเขารับ
การอบรม 

เปนประโยชน
สามารถนําไปพัฒนา
ตนเองและงานที่

ปฏิบัติได 

ครอบคลุมและ
สอดคลองกับหัวขอ

วิชา ลําดับท่ี เนื้อหาวิชา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. การกระทําความผิด
ทางการเงิน 

               

2. การฟอกเงินและมาตรการ
ปองกันและปราบปราม 

               

3 อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ 

               

4. อาชญากรรมคอมพิวเตอร                
5. องคกรอาชญากรรม

ยาเสพติด 
               

6. อาชญากรรมการคามนุษย                
7. ผลกระทบกิจกรรมนอก

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
องคกรอาชญากรรม 

               

8. องคกรอาชญากรรมกับ
การทุจริตและวิธีการ
ปองกัน 
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2. ความเหมาะสมของวิทยากร 
 

มีความรอบรูใน
เนื้อหาวิชาและ

ถายทอดวิชาไดอยาง
เหมาะสม 

มีเทคนิค วธิีการสอน
ของวิทยากรมีความ

เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชา 

ไดรับความรูจาก
วิทยากรตรงตามที่

กําหนดไวในหลักสูตร ลําดับท่ี วิทยากรในรายวิชา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. การกระทําความผิด
ทางการเงิน 

               

2. การฟอกเงินและ
มาตรการปองกันและ
ปราบปราม 

               

3 อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ 

               

4. อาชญากรรมคอมพิวเตอร                
5. องคกรอาชญากรรม

ยาเสพติด 
               

6. อาชญากรรมการคา
มนุษย 

               

7. ผลกระทบกิจกรรมนอก
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
องคกรอาชญากรรม 

               

8. องคกรอาชญากรรมกับ
การทุจริตและวิธีการ
ปองกัน 
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3. บรรยากาศในการจัดอบรม 
 

ระดับความเหมาะสม 
ลําดับ
ที่ 

บรรยากาศในจัดอบรม 
5 4 3 2 1 

1 บรรยากาศในการฝกอบรมมีความเปนกนัเอง      
2 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางผูเขารับ

การฝกอบรม      
3 ผูเขารับการฝกอบรมมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกัน      

 
4. การดําเนินการจัดฝกอบรมของเจาหนาท่ี 
 

ระดับความเหมาะสม 
ลําดับ
ที่ 

การดําเนินการจัดฝกอบรมของเจาหนาที่ 
5 4 3 2 1 

1 เจาหนาท่ีดําเนินการจัดอบรมไดตามตามเนื้อหา
และเวลาที่กําหนด      

2 เจาหนาท่ีใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับ
ผูเขารับการฝกอบรมดวยความเต็มใจ      

3 เจาหนาท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูเขารับการ
ฝกอบรม      

 
5. วัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม 
 

ระดับความเหมาะสม 
ลําดับ
ที่ 

วัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกใน
การฝกอบรม 

 
5 4 3 2 1 

1 สื่อโสตทัศนูปกรณมีคุณภาพเหมาะสมและทันสมัย      
2 เอกสารประกอบการฝกอบรมมีความชัดเจน 

ครบถวน      
3 อุปกรณเครื่องเขียนมีจํานวนเพียงพอ      
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ขอที่ 2  การประเมินความรูเกี่ยวกับมาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม  
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคดิเห็นของทาน 
 

ความคิดเหน็ 
ลําดับที ่ เน้ือหาวิชา 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

1. การกระทําความผิดทางการเงิน   

 1.1 บริษัทประกันชีวติถือเปนสถาบันการเงินท่ีอยูในการ
ดูแลของ ธปท. 

  

 1.2 มาตรการที่ใชในการลงโทษผูกระทําความผิดทาง
การเงินมีอยู 5 มาตรการ ไดแก ปรับ จําคุก ชดใช
คาเสียหาย อายัด และยึด 

  

 1.3 ความรับผิดทางปกครองตามกฎหมายสถาบัน
การเงินประกอบดวยการอายัดทรัพยสินและหามออก
นอกราชอาณาจักร 

  

2. การฟอกเงินและมาตรการปองกันและปราบปราม   

 2.1 เงินหรือทรัพยสินท่ีไดใชหรือมีไวเพ่ือใชหรือ
สนับสนุนการกระทําความผิดมูลฐานเก่ียวกับการกอการ
รายไมถือเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับกระทําความผิด 

  

 2.2 การเสนอมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินตอคณะรัฐมนตรีถือเปนหนาท่ีของคณะกรรมการ 
ปปง. 

  

 2.3 เงินจากการซื้อสิทธิขายเสียง ถือเปนเงินสกปรก 
(DIRTY MONEY) 

  

3. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   

 3.1 Occupation Crime ถือวาเปนอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ 

  

 3.2 การใหสินเช่ือโดยมิชอบถือวาเปนความผิดเกี่ยวกับ
การเงินการธนาคาร  
ซึ่งอยูในขอบขายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

  

 3.3 การทําความผิดเกี่ยวกบัทรัพยสินทางปญญาถือวา
เปนความผดิเก่ียวกับการคาพาณิชย ซ่ึงอยูในขอบขาย
ของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
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ความคิดเหน็ 
ลําดับที ่ เน้ือหาวิชา 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

4. อาชญากรรมคอมพิวเตอร   

 4.1 Hacker หมายถึง ผูท่ีมีความรู ทักษะทาง
คอมพิวเตอรเปนอยางดี  
จนสามารถเขาสูระบบได เพ่ือทําลายหรือลบไฟลขอมูล
ทําใหระบบคอมพิวเตอรเสยีหาย 

  

 4.2 การ Download ภาพ เพลง MP 3 ภาพยนตรท่ี
ละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนการกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร 

  

 4.3 UNA Bomber ถือเปนกลุมอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร 

  

5. อาชญากรรมยาเสพติด   

 5.1 พมาถือเปนแหลงผลิตยาบาท่ีสําคัญในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

  

 5.2 UNODC เรียกวา สํานกังานอาชญากรรมและ
ยาเสพติดสหประชาชาติ  

  

 5.3 ลักษณะพเิศษของอาชญากรรมยาเสพติดมี
ผูเสียหายโดยตรง 

  

6. อาชญากรรมการคามนุษย     

 6.1 ผูหญิง เดก็ และคนชราถือเปนเหย่ือการคามนุษย   

 6.2 ผูหญิงท่ีสมัครใจคาประเวณีโดยมีผูเปนธุระจัดหาไม
ถือวาเหย่ือการคามนุษย 

  

 6.3 การบังคับผูหญิงเพ่ือใหสําเร็จความใครของผูอ่ืน 
เพื่อการอนาจาร  
เพื่อการคาประเวณี ถือเปนการคาบริการทางเพศที่เปน
การคามนุษย 

  

7. อาชญากรรมกับการทุจริตและวิธีการปองกัน     

 7.1 การที่ประชาชนไปใชสทิธิเลือกตั้งเปนจํานวนเกิน
กวารอยละหกสิบของ 
ผูมีสิทธิเลือกตั้งถือเปนดัชนีท่ีบงชี้วาการคอรัปชันมีนอย
ในสังคม  
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ความคิดเหน็ 
ลําดับที ่ เน้ือหาวิชา 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

 7.2 การกระทําความผิดท่ีมีรูปแบบการใชอิทธิพลทําให
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมเปนไปดวย
ความยากลําบาก 

  

 7.3 จุดมุงหมายในการทําลายองคกรอาชญากรรมเปน
แนวคดิของกฎหมายสหรัฐ ตาม พ.ร.บ. องคกรท่ีอยู
ภายใตอิทธิพลท่ีทุจริต (RICO)  

  

8. ผลกระทบกจิกรรมนอกกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
องคกรอาชญากรรม 

  

 8.1 กลุมองคกรอาชญากรรมโคลัมเบีย (Colombia 
Cartels) ถือเปนองคกรอาชญากรรมที่สําคัญของโลก 
 

  

 8.2 สาเหตุของการปราบปรามองคกรอาชญากรรมไม
ไดผลเทาท่ีควรเนื่องจากเจาหนาท่ีสวนใหญยังไม
ตระหนักถึงความรายแรงและความสําคัญของการ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรม 

  

 8.3 การพนันและการรับจางทวงหนี้ดวยความรุนแรงไม
ถือเปนกิจกรรมนอกกฎหมายท่ีเก่ียวของกับองคกร
อาชญากรรม 
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ขอที่ 3    การนําความรูภายหลังจากไดรับการฝกอบรม ไปใชในการปฏิบัติงาน 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติงานของทานมากที่สุด 
 

ระดับการปฏบิัติงาน 
ลําดับ ภายหลังจากไดรับการฝกอบรม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

1. ทานนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไป
ใชในการพฒันางานท่ีปฏิบัต ิ

     

2. ทานนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไป
ใชในการพฒันาองคกร 

     

3. ทานนําความรูท่ีไดรับไปจัดทํามาตรการ
ปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม 

     

4. ทานรับ รูปญหาและผลกระทบของ
องคกรอาชญากรรมรูปแบบตางๆ ท่ีเกิด
ข้ึนกับกระบวนการยุติธรรมไทยมาก
ย่ิงข้ึน 

     

5. ทานมีเครือขายในการประสานงานดาน
ปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม 

     

6. ทานปฏิบัติงานดานการปองกันและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรมตาม
แนวทางที่ตองการ 

     

7. ทานแสวงหาความรูเพ่ิมเตมิเก่ียวกับ
การปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม 

     

8. ทานนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม
ไปถายทอดใหกับผูรวมงานหรือ
ผูใตบังคับบัญชาในหนวยงาน 

     

9. ทานตระหนักถึงปญหาอาชญากรรมที่
เกิดข้ึนในประเทศไทย และตองการมี
สวนรวมในการปองกันมากข้ึน 
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ระดับการปฏบิัติงาน 
ลําดับ ภายหลังจากไดรับการฝกอบรม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

10. ทานมีความเสียสละ และอุทิศเวลาใหกับ
งานปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม 

     

11. ทานคิดวาการปองกันปญหา
อาชญากรรมเปนหนาท่ีของทุกคนใน
สังคม 

     

 

 
ขอท่ี 4     ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการฝกอบรมนักบริหารกิจการยุติธรรมฯ ท่ีมีตอองคกร 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคดิเห็นของทานมากที่สุด 
 

ระดับความคิดเห็น 

ลําดับ ประเด็นที่พิจารณา มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

1. 
การเขารับการฝกอบรมฯ ทําใหองคกรของทานมี
คาใชจายในการฝกอบรมในหัวขอการปองกัน
อาชญากรรมลดนอยลง 

     

2. 
ทานนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมฯ มาจัดทํา
มาตรการในการปองกันปญหาอาชญากรรมที่อาจ
เกิดข้ึนไดในองคกร 

     

3. 
หลักสูตรการฝกอบรมฯ ทําใหปญหาอาชญากรรมที่
อาจเกิดข้ึนในองคกรนอยลง 

          

4. 
หลักสูตรการฝกอบรมฯ ทําใหปญหาอาชญากรรมที่
เกิดข้ึนในประเทศไทยนอยลง 

          

5. 
หลักสูตรการฝกอบรมฯ เปนประโยชนชวยลด
ปญหาอาชญากรรม 

          

6. 
หลักสูตรการฝกอบรมฯ ทําใหหนวยงานของทานมี
เครือขายในการปองกันอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น 

          

7. 
หนวยงานของทานมีสวนรวมในการปองกัน
อาชญากรรมที่เกิดข้ึนในประเทศไทยมากขึ้น 
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สวนที่  4  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
คําชี้แจง  โปรดเรียงลําดับความสําคัญตามที่ทานเห็นวาเหมาะสมจากมากที่สุดไปหานอยท่ีสุด  
  ( 1 = มากท่ีสุด แลวเรียงลําดับ 2, 3,...) 
 

 1.  สถานที่ในการจัดฝกอบรมฯ  
  ………  โรงแรมในกรุงเทพฯ    
  ………  โรงแรมในตางจังหวัด  
  ………  หองประชุมของสํานักงานกิจการยุติธรรม  
  ………  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................................. 
 

 2. สถานท่ีในการศึกษาดูงาน  
  ………  หนวยงานระดับนโยบายในประเทศ 
  ………  หนวยงานระดับปฏิบัติในประเทศ 
  ………  สถานที่ท่ีมีเหตุการณเกิดข้ึนจริง (เชน แหลงท่ีมีอาชญากรรมสูง  
                              แหลงท่ีมีการคาและเสพยาเสพติด ฯลฯ) 
  ………  ตางประเทศ  
  ………  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................................. 
 

 3. รูปแบบการจัดอบรมฯ  
  ………  บรรยายโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ    

       ………  เกมสและกิจกรรมกลุมสัมพันธ                         
    ………  การรับฟงบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน  
    ………  อภิปรายกลุม                    
    ………  มอบหมายการอานศึกษาคนควาดวยตนเอง 
    ………  การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น             
    ………  อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………… 

 

 4.  วิทยากรในหลักสูตรฝกอบรมฯ ควรมีคุณสมบัติอยางไร 
  ………  มีทักษะ ความรู ความสามารถในเนื้อหาวิชาเปนอยางดี 
   ………  มีบุคลิกภาพดี 
   ………  มีความเปนกันเองกับผูเขารับการฝกอบรม 
   ………  มีประสบการณท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาวิชาโดยตรง 
   ………  นําเสนอขอมูลท่ีมีความทันสมัย      
   ………  อ่ืน ๆ โปรดระบ…ุ…………………… 
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คําชี้แจง  โปรดเรียงลําดับความสําคัญตามที่ทานเห็นวาเหมาะสมจากมากที่สุดไปหานอยท่ีสุด  
   ( 1 = มากที่สุด แลวเรียงลําดับ 2, 3,...) 
 5. ทานคิดวาบุคคลที่มีความเหมาะสมและที่อยากใหเชิญมาเปนวิทยากรในหลักสูตร
ฝกอบรมฯ 
  ………  นักวิชาการในมหาวิทยาลัย   

    ………  ผูบริหารของหนวยงานภาครัฐ    
          ………  ผูบริหารหนวยงานภาคเอกชน 

………  ผูเช่ียวชาญของหนวยงานภาครัฐ 
………  ผูเช่ียวชาญของหนวยงานเอกชน 
………  บุคลากรของหนวยงานอิสระ 
………  บุคลากรของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

 ………  บุคลากรหนวยงาน NGO 
    ………  ผูนําในองคกรพัฒนาเอกชน 
    ………  ผูนําชุมชน                    

………  ผูพนโทษจากคดีตาง ๆ ท่ีบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม 
      ………  อ่ืน ๆ โปรดระบ…ุ…………………… 
 

 6.  ลักษณะบรรยากาศในการจัดการฝกอบรมฯ ท่ีเหมาะสมควรเปนอยางไร 
   ………  ภายในหองเรียนไมมีเสียงรบกวนเวลาฝกอบรม 
   ………  การดําเนินกิจกรรมในหลักสูตรตรงตามระยะเวลาที่กําหนด 
   ………  ผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติตามระเบียบการฝกอบรมและตรงตอเวลา  
   ………  อ่ืน ๆ โปรดระบ…ุ…………………… 
 

 7. เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรมควรมีคุณสมบัติอยางไร 
   ………  สามารถการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดด ี
   ………  สามารถตอบคําถามเก่ียวกับหลักสูตรฝกอบรมฯ ไดด ี
   ………  มีบุคลิกภาพดี 
   ………  พูดจาไพเราะ 
   ………  ตรงตอเวลา 
   ………  อ่ืน ๆ โปรดระบ…ุ…………………… 
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 8.  โปรดเรียงลําดับการจัดวสัด ุอุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกที่ทานคิดวามี
ความสําคัญในการฝกอบรมฯ 
   ………  อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ  เชน คอมพิวเตอร Notebook 
   ………  ระบบอินเตอรเนต 
   ………  สื่อโสตทัศนูปกรณ เชน ชดุหฟูง ไมโครโฟน เคร่ืองอัดเสยีง 
   ………  เอกสารประกอบคําบรรยายในรูปแบบ CD DVD  หรือ MP 3 
   ………  อ่ืน ๆ โปรดระบ…ุ…………………… 
  

 9. การเรียนรูแบบใดท่ีทานเห็นวามีประโยชนตอการนํามาใชในโครงการฝกอบรมฯ 
   ………  ทางทฤษฎี 
   ………  ทางปฏิบัติ 
   ………  ทักษะและประสบการณ 
   ………  อ่ืน ๆ โปรดระบ…ุ…………………… 
 

 10.  ในโครงการฝกอบรมนักบริหารกิจการยุติธรรมฯ ทานคิดวาควรมีการปรับปรุงใน
เรื่องใด โปรดเรียงลําดับความสําคัญตามที่ทานเห็นวาเหมาะสมจากมากที่สุดไปหานอยท่ีสุด ( 1 = 
มากท่ีสุด แลวเรียงลําดับ 2, 3,...) 
  ………  เนื้อหาวิชา    

       ………  ระยะเวลา                         
    ………  วิทยากร  
    ………  สถานที่จัดฝกอบรม                    
    ………  สถานที่ศึกษาดูงาน 
    ………  รูปแบบการจัดอบรม    

………  บรรยากาศในการจัดอบรม 
………  การดําเนินการจัดฝกอบรมของเจาหนาท่ี 
………  วัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวก                                              

      ………  อ่ืน ๆ โปรดระบ…ุ…………………… 
 
คําชี้แจง   โปรดแสดงความคิดเห็นของทานในหัวขอดังตอไปน้ี 

1.  ในการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรมฯ วิชาท่ีทานคิดวาเหมาะสมสําหรับ
หลักสูตรฝกอบรมฯ  ไดแก 
  1.  …………………………………….………………………………. 
  2.  …………………………………….………………………………. 
  3.  …………………………………….……………………………….  



113 
 
  
 2.  ทานมีขอแนะนําใดที่จะทําใหการฝกอบรมดังกลาวนําไปใชไดจริงและเปนประโยชนตอทาน 
  1.  …………………………………….………………………………. 
  2.  …………………………………….………………………………. 
  3.  …………………………………….………………………………. 
 

3.  สิ่งใดท่ีทานไดรับจากการเขารับการฝกอบรม 
  1.  …………………………………….………………………………. 
  2.  …………………………………….………………………………. 
  3.  …………………………………….………………………………. 
 
 4. ทานคิดวาระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝกอบรมควรเปน...............................วัน 
 
 
 
 
 
ขอบพระคุณทาน ที่กรุณาเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี จนทําใหไดรับขอมูลที่
เปนจริง และจะนําไปสูการวิจัยจนประสบผลสําเร็จ คําตอบของทาน จะถือเปนความลับเพื่อ
ใชในการวิจัยเพียงเทาน้ัน 
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ภาคผนวก ข 

 

โครงการฝกอบรมหลกัสูตรนักบริหารกิจการยตุิธรรม : มาตรการปองกันและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรม 
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โครงการฝกอบรม 
หลักสตูร  "นักบริหารกจิการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกร

อาชญากรรม” 
 

 
1. ชื่อโครงการ   "นักบริหารกิจการยุติธรรม  : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม" 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ   สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 

3. ผูอํานวยการโครงการ  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 

4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ      ............................................................ 

5. หลักการและเหตุผล 
 

 ยุทธศาสตรสําคัญประการหนึ่งของแผนแมบทกระบวนการยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2552 – 2555 
คือการประสานความรวมมือและพัฒนาระบบงานยุติธรรม โดยมีแนวทางการดําเนินงานในเรื่องการ
พัฒนาระบบการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยเฉพาะอาชญากรรมรูปแบบใหม ๆ เชน 
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมขามชาติ เปนตน  เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาระบบงาน
ยุติธรรมในเรื่องดังกลาวไดอยางเปนรูปธรรม จึงควรมีการสงเสริมการใหความรูในเรื่องการปองกัน
และปราบปรามองคกรอาชญากรรม แกบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเปนปจจัยหลักในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาระบบงานยุติธรรม  ใหเปนผูท่ีมีความรู มีประสบการณ พรอมท้ัง    มีภาวะผูนํา
เพ่ือการเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองดังกลาว เพ่ือนําไปสูพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ท่ี
มีประสิทธิภาพ  ซึ่งการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวจําเปนตองมีการประสาน และ
ผนึกกําลังดานการบริหารจัดการของหนวยงานยอย ในกระบวนการยุติธรรม  ท้ังระบบรวมกัน   

เพ่ือใหสอดคลองกับแผนแมบทดังกลาว สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
รวมกับคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงไดจัดการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการ
ยุติธรรม “มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม” ข้ึน เพ่ือเสริมสรางองคความรูดาน
การจัดการปญหาองคกรอาชญากรรมใหแกนักบริหารของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ให
สามารถทํางานโดยมีพลังมุงม่ัน และขับเคล่ือนกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบไปสูการแกปญหา
อาชญากรรมรูปแบบใหมๆ อยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน   
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6. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม 
                   1.  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณปญหาและผลกระทบขององคกร
อาชญากรรมรูปแบบตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับกระบวนการยุติธรรมไทย 
                   2. ไดพัฒนาแนวความคิด  วิสัยทัศน  และเพิ่มพูนประสบการณท่ีไดรับจากการ
ฝกอบรม ใหทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมซึ่งสงผลกระทบตอการบริหาร
กิจการยุติธรรม 
                   3.  สามารถสรางเครือขาย เพ่ือประสานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานยอยใน
กระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิผล   
 

7.  กลุมเปาหมาย 
ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 35 คน  ประกอบดวย 
1. ขาราชการพลเรือนระดับ ชํานาญการพิเศษ 
2. ขาราชการอัยการชั้น 3/ ตุลาการชั้น 2 ข้ึนไป 
3. ขาราชการตํารวจยศพันตํารวจเอกขึ้นไป 
4. ขาราชการทหารยศพันเอกข้ึนไป 
5. บุคลากรจากภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม 

 

8.  วิธีการฝกอบรม 
ใชการฝกอบรมที่หลากหลาย โดยเนนหลักการเรียนรูของผูใหญและการเรียนรูดวยตนเอง                     

ซึ่งประกอบดวย 
1. การบรรยายโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 
2. การอภิปรายกลุม 
3. เกมและกิจกรรมกลุม 
4. การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
5. การรับฟงบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน 
6. มอบหมายการอานศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

9.  ระยะเวลา - สถานที่ 
                   ระหวางวันท่ี ...................   ณ .................... (ไป - กลับ) และโรงแรมในตางจังหวัด 
 

10.  งบประมาณ        งบประมาณสํานักงานกิจการยุติธรรม 
 

11.  การประเมินผล 
1. ประเมินผลดวยแบบทดสอบวัดความรูกอน - หลังการอบรม 
2. ประเมินผลการเรียนรูจากผลงานวิชาการที่นําเสนอตอผูบริหาร 
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12.  การรับรองผลการฝกอบรม 
มอบประกาศนียบัตรแกผูผานการฝกอบรมซึ่งมีผลการเขาอบรมอยูในเกณฑดี เขารับการ

ฝกอบรม ไมนอยกวา 80 % ของระยะเวลาการฝกอบรมและสงผลงานวิชาการ 
 

13.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ผูเขารับการฝกอบรมเปนนักบริหารกิจการยุติธรรมบุคลากรแกนนําท่ีมีวิสัยทัศนในการ

ทํางาน มีศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีในการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

------------------------------------------------------- 
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หัวขอวิชา 
 นักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกร

อาชญากรรม 
 

1. ภาคทั่วไป 
 - จริยธรรมการการพัฒนางานในกระบวนการยุติธรรม                          3  ช่ัวโมง 
  - ความรูเก่ียวกับอาชญากรรม และองคกรอาชญากรรมขามชาติ  3  ช่ัวโมง 
        รวม  6  ชั่วโมง 
  

2. ภาคความผิด 
 - ความรูเก่ียวกับการกระทําความผิดทางการเงิน    3  ช่ัวโมง 
 - การฟอกเงินและมาตรการปองกันและปราบปราม            3  ช่ัวโมง 
 - อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ      3  ช่ัวโมง 
 - อาชญากรรมคอมพิวเตอร      3  ช่ัวโมง 
 - องคกรอาชญากรรมยาเสพติด      3  ช่ัวโมง 
 - ปญหาการองคกรอาชญากรรมกับความมั่นคงของประเทศ  3  ช่ัวโมง 
 - อาชญากรรมการคามนุษย  โดยเฉพาะการคาผูหญิงและเด็ก  3  ช่ัวโมง 

   และการลักลอบขนคนเขาเมือง       
        รวม  21 ชั่วโมง 
 

3. ภาคกระบวนการยุติธรรมกับการบังคับใชกฎหมาย 
- กระบวนการยุติธรรมกับการบังคับใชกฎหมาย  
  (อุปสรรคและแนวทางการแกไข)     3  ช่ัวโมง 

          -  ความรูเก่ียวกับพยานหลักฐาน และการนําระบบนิติวิทยาศาสตรมาใชใน 
     แสวงหาพยานหลักฐาน       3  ช่ัวโมง 
 - การประสานงานของหนวยงานบังคับใชกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม 3  ชัว่โมง 
 - การคุมครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ    3  ช่ัวโมง 
 - ผลกระทบกิจกรรมนอกกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม 3  ช่ัวโมง 
 - องคกรอาชญากรรมกับการทุจริตและวิธีการปองกัน              3  ช่ัวโมง 
 - การดําเนินคดีและการคุมครองพยาน     3  ช่ัวโมง 
 - การกอการรายกับการบังคับใชกฎหมาย             3  ช่ัวโมง 
        รวม  24 ชั่วโมง 
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4. การศึกษาดูงาน และการสัมมนา  
 -  ศึกษาดูงานกองพิสูจนหลักฐาน สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ    3 ช่ัวโมง 

 -  ศึกษาดูงานดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานสุวรรณภูมิ             3 ชั่วโมง 
 -  ศึกษาดูงานธนาคารแหงประเทศไทย       3 ช่ัวโมง 
          -  โครงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมใหมในการทํางาน  

“หลักสูตรการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนเพ่ือเสริมสรางการเรียนรูในองคกร”  18 ช่ัวโมง 
        รวม              27 ชั่วโมง 
 
5. การศึกษาคนควาและนําเสนอโครงการ  
   (จัดแบงกลุม ๆ ละ 7-8 คน โดยทุกคนตองรวมนําเสนอโครงการของกลุม) 
 - ศึกษาคนควาและจัดทําโครงการ      12  ชั่วโมง 
 - นําเสนอโครงการ          6  ช่ัวโมง 
        รวม               18  ชั่วโมง 
 
        รวมทั้งสิ้น   96 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 

***************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

 ชื่อ ช่ือสกุล    นางสาวสุทิสา  นอมรักษา 
 วันเดือนปเกิด    25 ตุลาคม 2524 
 สถานที่เกิด    อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี
 สถานที่อยูปจจุบัน   64 หมูท่ี 4 ตําบลทับคาง อําเภอเขายอย 
       จังหวัดเพชรบุรี 76140 
 ตําแหนงหนาท่ีการงานในปจจุบัน  นักวิชาการยุตธิรรมชํานาญการ 
 สถานที่ทํางานในปจจุบัน   สํานักงานเลขานุการกรม 
       สํานักงานกิจการยุติธรรม 
  
 ประวตัิการศึกษา 
    
   พ.ศ. 2542   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
       (ศิลป - คํานวณ) 
       จาก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
   พ.ศ. 2546   บริหารธุรกิจบัณฑิต  
       (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับ 2 
       จาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
       ศิลปศาสตรบณัฑิต  
       (รัฐศาสตร) การปกครอง 
       จาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   พ.ศ. 2554   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
       (นโยบายสาธารณะ) 
       จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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