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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
สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก
รองศาสตรจารย ดร.วรพิ ทย มีมาก อาจารย ที่ปรึ กษาสารนิ พนธ ซึ่ งท านได เสี ยสละเวลาอั นมี ค า
เพื่อใหคําปรึกษา คําแนะนําในการจัดทํางานวิจัยทุกขั้นตอน ตลอดจนแกไขขอบกพรอง ดวยความ
เอาใจใสอยางดียิ่ง ทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณและไดรับความรูวิธีการทํางานวิจัยที่ถูกตอง ผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย ทุ ก ท า นที่ ไ ด ป ระสิ ท ธิ์ ป ระสาทวิ ช าความรู แ ก ผู วิ จั ย
ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ ตลอดจนการแกไขขอบกพรองตางๆ ในการดําเนินการศึกษาวิจัย
ขอขอบพระคุณนายวิทยา สุริยะวงค ผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม นางศิวากร
คู รั ต นเวช ผู อํ า นวยการสถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรม นางบุ ญ ยิ่ ง ศรี ตั ณ ฑ
เลขานุการกรม ผูบริหารและผูบังคับบัญชาผูซึ่งใหการสนับสนุน และใหกําลังใจในการทําสารนิพนธใน
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ฝกอบรมใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
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นางสาวอภิญญา วงษสมัย นางสาวคัทลียา แกวออน นางสาวศศิวิมล ทองกลม นางสาวรัฐลักษณ
พิทักษจักรพิภพ นางสาวอรวรรณ ปานคง นายไชยสุวัฒน ถุงเงิน นางสาวปภาดา สอนสิง ห
นางสาวกรรชรส วันดี นางสาวอุทัยกร กิ่งแกว วาที่รอยตรีเอกพล ศรีสุวิรางกูร และพี่ๆ เพื่อนๆ
นองๆ ของสํานักงานกิจการยุติธรรม ตลอดจนเพื่อนๆ รปม. รุน 5 ผูซึ่งใหความชวยเหลือ สนับสนุน
และใหกําลังใจในการทําสารนิพนธในครั้งนี้จนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายที่ตั้งใจไว
สุดทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอประเทือง นอมรักษา คุณแมนิภา นอมรักษา
ที่เปนพลังสําคัญและแรงผลักดันอันดีเยี่ยมในความพากเพียรอุตสาหะ คอยสงเสริม สนับสนุน ตลอดจน
ใหความหวงใย เอาใจใสตลอดระยะเวลาในการทําสารนิพนธ ขอขอบคุณความหวงใยจากคุณปาสี
นอมรักษา และนองสาวที่นารักซึ่งคอยเปนกําลังใจและใหความชวยเหลือในการทําสารนิพนธอยางดียิ่ง
คุณคาและประโยชนที่เกิดจากสารนิพนธเลมนี้ ผูวิจัยจึงขอมอบแดคุณพอ คุณแม คณาจารย และผูมี
พระคุณทุกทาน
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
อาชญากรรมเป น ปรากฏการณ ท างสั ง คมที่ ย ากจะแก ไ ขหรื อ ทํ า ให ห มดไปจากสั ง คม
โดยชวงเวลาที่ผานมาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และสงผล
กระทบตอการเกิดปญหาอาชญากรรม ปญหาสังคม ปญหาขอรองเรียนขอพิพาท และความขัดแยง
ตางๆ ในสังคมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพฤติการณการกออาชญากรรมอาจผิดแผกแตกตางกันไปตามแตละ
ยุคสมัย โดยมีลักษณะซับซอน รุนแรง และไรพรมแดนกวาที่ผานมา และการกออาชญากรรมโดย
ป จเจกบุค คลได มีการเปลี่ ยนสภาพไปสู การก ออาชญากรรมโดยกลุ มบุ ค คลหรื อองค ก รมากขึ้ น
การปองกันและปราบปรามปญหาดังกลาว มีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูเกี่ยวของในทุกภาคสวนของ
สั งคมตองร วมมื อกั นในการพั ฒนานโยบายหรือ มาตรการในการปองกั นและปราบปรามองคกร
อาชญากรรมที่มีป ระสิทธิภ าพและเหมาะสมกับบริบทของสัง คมไทย เนื่ องจากการปองกั นและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรมมีความสลับซับซอนกวาการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
โดยปกติ หนวยงานที่เกี่ยวของและรัฐบาลจึงตองพัฒนาเครื่องมือใหมๆ ใหเทาทันตอพฤติกรรมการ
กระทําความผิดและสนับสนุนใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น กระทรวงยุติธรรม โดยสํานักงานกิจการยุติธรรม จึงไดจัดการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติวาดวยงานยุติธรรม ครั้งที่ 2 เรื่อง มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม
และผูมี อิทธิ พ ลขึ้น เพื่ อ ให ทุก ภาคส ว นในสัง คมได ร ว มกัน แสดงความคิ ด เห็ น วิเ คราะห ป ญ หา
ขอเท็จจริงตางๆ อยางเปนองครวม อีกทั้งประเทศไทยไดเปนเจาภาพในการจัดการประชุมองคการ
สหประชาชาติ ว า ด ว ยการป อ งกั น อาชญากรรมและกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา ครั้ ง ที่ 11
เมื่อวันที่ 18 – 25 เมษายน พ.ศ. 2548 โดยมีสํานักงานกิจการยุติธรรม ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการ
ในการจัดประชุมภายใตกรอบการประชุมหัวขอ การผนึกกําลังและการโตตอบ : การดําเนินกลยุทธ
รวมกันในการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ซึ่งจะสอดคลองกับสถานการณของ
โลกในปจจุบัน เชน ปญหาอาชญากรรมขามชาติ การกอการราย การคอรัปชั่น อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจและการลงทุน อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร อาชญากรรมเมือง และรวมไปถึงการสราง
มาตรฐานและการปฏิรูปงานดานการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา นํามาซึ่งการ
ไดมาของปฏิญญากรุงเทพฯ (สํานักงานกิจการยุติธรรม.2550:110)

2
ประกอบกั บ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2544 และเมื่ อ วั น ที่
5 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ใหกระทรวงยุติธรรมพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนแมบทกระบวนการ
ยุติธรรมแหงชาติ เพื่อศึกษาทบทวนสถานการณงานกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม เนื่องจาก
พบวากระบวนการยุติธรรมไทยมีปญหาโครงสราง ระบบงานยุติธรรมขาดการบูรณาการ ขาดการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล บุคลากรขาดความรู จิตสํานึก และทัศนคติที่ดีในการใหบริการ
ความยุติธรรมแกประชาชน โดยกระทรวงยุติธรรมไดมอบหมายใหสํานักงานกิจการยุติธรรมเปน
ผูดําเนินการในการจัดทําแผนแมบทกระบวนการยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2547-2549 ขึ้น
เปนฉบับแรก เพื่อใหทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมใชเปนกรอบในการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมแบบองครวมทั้งในเชิงนโยบายและการปฎิบัติงาน และจากการทบทวนแผน
แมบทกระบวนการยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 เห็นวาวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมาย
รวมของแผนแม บทมีความสมบูร ณ ดีอยูแ ลว จึงนํา มาเปนแนวทางของแผนแม บทกระบวนการ
ยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2551) และนํามาซึ่งแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรม
แหงชาติ พ.ศ. 2552-2555 ไดกลาวถึงสถานการณดานการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม ไววาหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งประกอบดวย สํานักงานตํารวจ
แห ง ชาติ สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ศาลยุ ติ ธ รรม หน ว ยงานต า งๆ ในสั ง กั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม
หนวยงานภาคเอกชน เชน สภาทนายความ องคกรเอกชนตางๆ ยังขาดการประสานและบูรณการ
การทํางานรวมกันการปฏิบัติงานยังมีลักษณะตางคนตางทํา จึงสงผลใหขาดการประสานการทํางาน
ที่เชื่อมโยงกัน และปจจุบันหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมยังขาดองคกรกลางและองคกรอิสระใน
การประสานงานและตรวจสอบถวงดุลระหวางหนวยงานกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ บุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรมบางสวนมีการเลือกปฏิบัติ ยังยึดถือวัฒนธรรมในระบบอุปถัมภ รวมถึง
เจาหนาที่ของรัฐอาจจะยังไมเขาใจในบทบาทหนาที่อยางถูกตอง และยังขาดอํานาจในการปฏิบัติ
ทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐขาดประสิทธิภาพยังไมสามารถอํานวยความยุติธรรมใหแก
ประชาชนไดอยางแทจริง (สํานักงานกิจการยุติธรรม.2552:35-36)
ดังนั้น ผลจากการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติวาดวยงานยุติธรรม ครั้งที่ 2 และการ
ประชุมองคการสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ครั้งที่ 11 ซึ่งประเทศภาคีจะตองดําเนินการตามปฏิญญากรุงเทพฯ ประกอบกับแผนแมบทการ
บริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2552-2555 สํานักงานกิจการยุติธรรม จึงเล็งเห็นถึงปญหาของ
องค ก รอาชญากรรมว า ส ง ผลกระทบต อ กระบวนการยุ ติ ธ รรมไทย และให ค วามสํ า คั ญ กั บ การ
แกปญหาองคกรอาชญากรรมที่มีขึ้นในประเทศไทย ซึ่งการจะแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น
จะตองมีการพัฒนาและใหความรูกับบุคลากรที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมเปนสําคัญ รวมถึง
ใหเ ห็นความสํ าคัญในการแกป ญหารว มกั น เนื่ องจากบุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติธ รรม ถือ เปน
องคาพยพสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมในภาพรวม จึ ง ต อ งเตรี ย มพร อ มรั บ
สถานการณตางๆ และมีบทบาทสามารถทําหนาที่แกปญหา เพื่อจะทําใหการปองกันและปราบปราม
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องคกรอาชญากรรม ตลอดจนสถานการณความวุนวาย ความขัดแยงตางๆ คลี่คลายลง รวมทั้งสราง
ความเชื่อมั่นจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่งแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. 25522555 ไดกําหนดยุทธศาสตรประสานความรวมมือและพัฒนาระบบงานยุติธรรม เพื่อใหเกิดความ
รวมมือระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ จึงไดมีแนวคิดใน
การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมใหเปนที่เชื่อมั่นของประชาชนในความเปนมืออาชีพ
มีความซื่อสัตยในการอํานวยความยุติธรรม และผลักดันใหมีเครือขายประสานความรวมมือและ
แลกเปลี่ ย นความรู ด า นการพั ฒ นาระบบการป อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรม โดยเฉพาะ
อาชญากรรมรูปแบบใหมๆ เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาระบบงานยุติธรรมในเรื่องดังกลาวไดอยางเปน
รู ป ธรรม ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป น การส ง เสริ ม การให ค วามรู ใ นเรื่ อ งการป อ งกั น และปราบปรามองค ก ร
อาชญากรรมแกบุคลากรในกระบวนการยุ ติธรรม ซึ่งเปน ปจจั ยหลั กในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบงานยุติธรรม ใหเปนผูที่มีความรู มีประสบการณ พรอมทั้ง มีภาวะผูนําเพื่อการเปนศูนยกลางใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องดังกลาว เพื่อนําไปสูพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการที่
จะดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวที่มาแลวนั้น หนวยงานและบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม มีความจําเปนตองมีการประสานและผนึกกําลังดานการบริหารจัดการของหนวยงานยอยใน
กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบรวมกัน
กระทรวงยุติธรรม ถือเปนเปนหน วยงานหลักในการอํานวยความยุ ติธรรมและมี ภารกิ จ
สามารถที่จะดําเนินการได คือ การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมใหมีความเปนมืออาชีพ
มีความรูความสามารถ มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม อํานวยความยุติธรรมอยางเสมอภาค
เปนธรรม และทํางานอยางบูรณาการ เพื่อประโยชนของประชาชนและสังคม ดังนั้น การฝกอบรมถือ
เปนเครื่องมือหนึ่งที่จะชวยพัฒนาบุคลากรใหเกิดการเรียนรูความสามารถ มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย
สุจริต เที่ยงธรรม ตลอดจนพัฒนาตนเองทําใหสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดเหมาะสมกับบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบของตน อีกทั้งยังเปนการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ กอใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงาน ลดปญหาการขัดแยงระหวางหนวยงาน อันจะ
นําไปสูการแกไขปญหาในกระบวนการยุติธรรม สามารถอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนและ
สังคม ตลอดจนพัฒนากระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป จึงไดมอบหมายใหสํานักงาน
กิจการยุติธรรมดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให
มีความเปนมืออาชีพ เปนที่เชื่อมั่น ศรัทธาแกประชาชน และสังคม
สํานักงานกิจการยุติธรรม เปนหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมหนวยงานหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีหนาที่รับผิดชอบในงานธุรการของ
กองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแหงชาติ และดําเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย รวมทั้ง
ศึกษา วิเคราะหนโยบาย แผนยุทธศาสตร และแนวทางการบริหารกระบวนการยุติธรรม เพื่อสนอง
ตอคณะกรรมการการยุติธรรมแหงชาติ ตลอดจนสนับสนุนและดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
กระบวนการยุติธรรม ประสานและดําเนินการวิจัยดานกฎหมาย ระบบงานยุติธรรม และทางดาน
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อาชญาวิทยา รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการบังคับบัญชาใชกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม
และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง พั ฒ นากฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรม ดํ า เนิ น การ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและบุคคลที่เกี่ยวของ บริหารกองทุนเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม และปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
หน า ที่ หรื อ ตามที่ ก ระทรวง หรื อ ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ม อบหมาย ซึ่ ง สํ า นั ก งานกิ จ การยุ ติ ธ รรม
มีวิสัยทัศนในการมุงมั่นเปนภาคีหลักในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยการสงเสริม สนับสนุน
และบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนในกระบวนการยุติธรรม และเสริมสรางนวัตกรรมในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมไทย ซึ่ ง อํ า นาจหน า ที่ ดั ง ที่ ไ ด ก ล า วในข า งต น เกี่ ยวกั บ ดํ า เนิ น การสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
บุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรมและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง เป น บทบาทหน า ที่ ข องสถาบั น พั ฒ นา
บุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรม ที่ จ ะเป น ผู ขั บ เคลื่ อ นบทบาทภารกิ จ ในการประสานงาน
หนวยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมใหมีความเขมแข็งและเปนระบบตอเนื่อง สรางความ
รวมมือในการแกไขปญหาหรือสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
ตลอดจนจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมใหมีความเปนเอกภาพ
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมโดยรวม (สํานักงานกิจการยุติธรรม.2554:1-3)
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานกิจการ
ยุติธรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการของสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม พ.ศ. 2545 มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม จัดทําแผน
พัฒนาหลักสูตร และดําเนินการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมใหมีการประสานความรวมมือ
อยางเปนเอกภาพ โดยมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางความรูและทัศนคติที่ดีในการรวมมือกัน เพื่อสราง
เครื อ ข า ยในการพัฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรมให เ ป น ระบบ จึ ง ได จัด โครงการฝ ก อบรมหลัก สู ต ร
“นักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม” โดยมี
วัตถุ ประสงคเพื่อใหผูเ ขารับการฝกอบรม ซึ่ งไดแก ขาราชการพลเรื อนระดับชํ านาญการพิ เศษ
ขาราชการอัยการชั้น 3/ตุลาการชั้น 2 ขึ้นไป ขาราชการตํารวจยศพันตํารวจเอกขึ้นไป ขาราชการ
ทหารยศพันเอกขึ้นไป บุคลากรจากภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม ที่เขารับการ
ฝกอบรมไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณปญหาและผลกระทบขององคกรอาชญากรรม
รูปแบบตางๆ เชน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมคอมพิวเตอร อาชญากรรมยาเสพติด
อาชญากรรมการคามนุษย เปนตน ที่เกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมไทย รวมทั้งหลักสูตรการฝกอบรม
ดังกลาวยังเปนการพัฒนาแนวความคิด วิสัยทัศน และเพิ่มพูนประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
ใหทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมซึ่งส งผลกระทบตอการบริหารกิจการ
ยุติธรรม และสามารถสรางเครือขาย เพื่อประสานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานยอยใน
กระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิผล ทําใหสามารถทํางานโดยมีพลังมุงมั่น และขับเคลื่อน
กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบไปสูการแกปญหาอาชญากรรมรูปแบบใหมๆ อยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น (สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม. 2552 : 1) ซึ่งการดําเนินการจัดโครงการ
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ฝกอบรม ไดดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา พบวาผูผานการฝกอบรมสวนใหญมีความ
พึงพอใจและมีความเห็นวาการจัดโครงการฝกอบรมดังกลาวมีความเหมาะสม อีกทั้งยังเปนการ
สงเสริมใหมีการนําความรูไปประยุกตใชประโยชน และมีการสรางเครือขายในกระบวนการยุติธรรม
อยูในระดับสูง (คัทลียา แกวออน. 2550 : บทคัดยอ) ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม จึงมีแนวคิดในการที่จะพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน และปรับปรุงหลักสูตรประสิทธิภาพ และมีความคุมคามากยิ่งขึ้น
ผูศึกษาจึงไดทําการศึกษาเรื่อง “การประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการ
ยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม” เนื่องจากหลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรที่บุคลากร
และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมยอมรับ จึงไดทําการประเมินผลโครงการฝกอบรม โดยใชรูปแบบ
การประเมินโครงการของ โดแนล แอล เคริก แพททริก (Donald L. Kirkpatrick) ซึ่งสามารถทําให
ทราบวาโครงการฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด และสามารถนําผลที่ไดในครั้งนี้ไปใช
ในการปรับปรุงการจัดโครงการฝกอบรมครั้งตอไปใหดียิ่งขึ้น ทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู
ความสามารถ มีทัศ นคติที่ดี ตระหนั กและเห็นประโยชน ในการทํางานรวมกัน เกิด เครื อขายใน
กระบวนการยุติธรรม และนําความรูที่ไดรับการจากฝกอบรมไปประยุกตใชในการทํางาน พัฒนา
หนวยงานและกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพตอไป

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการฝกอบรมในโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
กิจการยุติธรรมฯ
2. เพื่อประเมินการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมในโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
กิจการยุติธรรม ฯ
3. เพื่อประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรมในโครงการฝกอบรมใน
โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรมฯ
4. เพื่อประเมินผลลัพธที่เกิดตอองคกรของผูเขารับการฝกอบรมในโครงการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรมฯ

ความสําคัญของการวิจัย
1. ดานผูบริหารโครงการ ผลที่ไดจากการวิจัยประเมินผลครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอผูที่
เกี่ยวของในการจัดทําโครงการ เพื่อนําไปปรับปรุง แกไข วิธีการจัดการฝกอบรม เพื่อใหโครงการ
ที่จัดทํามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนใชเปนแนวทาง เพื่อประยุกตใชในการประเมินโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ตอไป
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2. ดานผูบริหารนโยบาย ผลการประเมินโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการ
ยุติธรรมจะเปนประโยชนในการจัดทําแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติตอไป
3. ดานผูบริหารนโยบาย ผลการประเมินโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการ
ยุติธรรมจะเปนประโยชนในการปรับปรุง แกไข เปลี่ยนแปลง การจัดทําโครงการใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม :
มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 จํานวน
126 คน ซึ่งเปนบุคลากรที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม ไดแก ขาราชการพลเรือนระดับชํานาญ
การพิเศษ ขาราชการอัยการชั้น 3/ตุลาการชั้น 2 ขึ้นไป ขาราชการตํารวจยศพันตํารวจเอกขึ้นไป
ขาราชการทหารยศพันเอกขึ้นไป บุคลากรจากภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม
เนื้อหาของการประเมิน
การประเมินการประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตร นักบริหารกิจการยุติธรรมสถาบัน
พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม โดยใชรูปแบบการประเมินของ
โดแนล แอล เคริกแพททริก (Donald L. Kirkpatrick) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก การประเมิน
ปฏิกิริยา (Reaction) เปนการประเมินเพื่อใหรูวาผูเขารับการฝกอบรมนั้นมีความรูสึกอยางไรตอการ
ฝกอบรม เชน ผูเขารับอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงการฝกอบรมมากนอย
เพียงใด การประเมินการเรียนรู (Learning) เป นการประเมิ นเพื่ อให รูวาผูเ ขา รับการฝกอบรมมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมมากนอยเพียงใด
การประเมินพฤติกรรม (Behavior) เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบวาผูเขารับการฝกอบรมได มี
พฤติกรรมในการทํางานไปในทิศทางที่พึงประสงคหรือไม และการประเมินผลลัพธที่เกิดตอองคกร
(Result) เปนการประเมินที่จะทําใหรูวาการฝกอบรมไดกอใหเกิดผลดีหรือผลกระทบตอหนวยงาน
อยางไรบาง

นิยามคําศัพท
การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) หมายถึง การประเมินความเหมาะสมของโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม
ได แ ก การประเมิ น ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมว า มี ค วามรู สึ ก ต อ การฝ ก อบรมอย า งไร ประกอบด ว ย
ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา ความเหมาะสมของวิทยาในรายวิชา บรรยาการในการจัดอบรม
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การดํ าเนินการจัด ฝ กอบรมของเจ าหน าที่ วัส ดุ อุ ปกรณ และเครื่ องอํ า นวยความสะดวกในการ
ฝกอบรม
การประเมินการเรียนรู (Learning) หมายถึง การประเมินความรู ความเขาใจของผูเขา
รับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม
การประเมินพฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การประเมินผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
นั ก บริ ห ารกิ จ การยุ ติ ธ รรมรู ว า เมื่ อ ได รั บ การฝ ก อบรมไปแล ว ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมได มี ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางาน ไปในทิศทางที่พึงประสงคหรือไม เชน ผูเขารับการฝกอบรม
ไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางาน ไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม หรือผูเขารับการฝกอบรมได
นําความรูตางๆ ที่ไดรับจากการฝกอบรมครั้งนี้ไปปรับใชในการปฏิบัติงานหรือไม
การประเมินผลลัพธที่เกิดตอองคกร (Result) หมายถึง การประเมินเพื่อใหรูวาโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม มีผลประโยชนและผลกระทบตอหนวยงานตนสังกัด
ในทางที่ดี ถูกตอง เหมาะสม มีความคุมคาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไดสอดคลองกับหลักสูตรการ
ฝกอบรม และตรงตามความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมและเปนประโยชนตอองคกรหรือหนวยงานตน
สังกัด

กรอบแนวคิดในการศึกษา
การประเมินปฏิกิริยา
(Reaction)
ความเหมาะสมของโครงการ
ฝกอบรม
1. เนื้อหาวิชาในการฝกอบรม
2. วิทยากร
3. บรรยากาศในการฝกอบรม
4. การดําเนินการฝกอบรม
ของเจาหนาที่
5. วัสดุ อุปกรณ และเครื่อง
อํานวยความสะดวก
ในการฝกอบรม

การประเมินการ
เรียนรู (Learning)
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับมาตรการ
ปองกันและ
ปราบปรามองคกร
อาชญากรรม

การประเมิน
พฤติกรรม
(Behavior)
พฤติกรรมของผูเขา
รับการฝกอบรมใน
การนําความรูท ี่
ไดรับจากการ
ฝกอบรมไปใชใน
การปฏิบัติงาน

การประเมิน
ผลลัพธทเี่ กิดตอ
องคกร (Result)
ประโยชนและ
ผลกระทบตอ
หนวยงานตน
สังกัด

รูปที่ 1 รูปแบบการประเมินโครงการของ โดแนล แอล เคริก แพททริก (Donald L. Kirkpatrick)
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สมมุติฐานการวิจัย
1. การประเมินโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรมมีแนวโนมไปในทางที่ดี
2. ผูเขารับการฝกอบรมที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน จะมีความคิดเห็นตอการประเมินปฏิกิริยา
การประเมิ น การเรี ย นรู การประเมิ น พฤติ ก รรม และการประเมิ น ผลลั พ ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ต อ องค ก ร
แตกตางกัน
3. ผูเขารับการฝกอบรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีความคิดเห็นตอการประเมินปฏิกิริยา
การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม และการประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกรแตกตาง
จากผูเขารับการฝกอบรมนอกสังกัดกระทรวงยุติธรรม

9ต9

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง การประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม :
มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม ครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้
1. การประเมินผลการฝกอบรม
2. การประเมินผลโครงการฝกอบรมตามแนวคิดของเคริกแพททริก
3. แนวทางการพัฒนาการฝกอบรมบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของสํานักงาน
กิจการยุติธรรม
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. การประเมินผลการฝกอบรม
การประเมินผลการฝกอบรม เปนกระบวนการรวบรวมวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนตางๆ ของ
การวางแผนและดําเนินการฝกอบรม รวมทั้งหลังจากการฝกอบรมเสร็จสิ้นไปแลวชั่วระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อที่จะหาขอสรุปวา การฝกอบรมที่กําลังจะจัดขึ้น หรือที่ไดดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวนั้น
มี คุ ณค า หรื อ คุ มค า ในการตอบสนองต อ วั ตถุ ป ระสงค ของการฝ กอบรม ตลอดจนนโยบายและ
เปาหมายขององคกรหรือไม การประเมินผลถือวาเปนการตรวจสอบที่จําเปนตองมีอยูในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการฝกอบรม โดยประเมินวาความเปนจริงแลวจําเปนหรือไมที่ตองมีการฝกอบรม
การฝกอบรมนั้นจะชวยแกปญหาขององคกร หรือชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม
เนื้อหาของหลักสูตร เทคนิคการฝกอบรมที่เลือกใช และสื่อการสอนที่จัดทําขึ้นมีความเหมาะสม
หรือไม การสอนของวิทยากรในแตละหัวขอสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการใหผูเรี ยนได มี
ความรู ประสบการณ และความสามารถในการเปลี่ ย นทั ศ นคติ ห รื อ ไม วิ ท ยากรมี ค วามรู
ประสบการณ และความสามารถในการถายทอดวิทยาการอยางเหมาะสมหรือไม เมื่อสิ้นสุดการ
ฝกอบรมแลวก็จะประเมินวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และไดนําสิ่ง
เหลานั้นไปใชปฏิบัติหนาที่ และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางบวกกับองคกรหรือไม การประเมินผล
หลังจากการฝกอบรมไดเสร็จสิ้นไปแลวชั่วระยะหนึ่งเปนวิธีการเดียวที่จะทําใหทราบวาไดมีการนํา
ความรูมาใชหรือไม ความจําเปนในการฝกอบรมไดรับการตอบสนองแลวหรือไม และปญหาที่คิดวา
สามารถแกไขไดโดยการฝกอบรมนั้นไดรับการแกไขแลวหรือยัง (วิบูลย บุญยธโรกุล. 2545 : 147-148)
การประเมินผลการฝกอบรมเปนการวัดและประเมินวาการอบรมเปนไปตามที่กําหนดไวและบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค ห รื อไม เ พี ยงใด มี ปญ หาอุ ป สรรคอะไรบ าง การประเมิ น อาจใช ก ารวัด หลายๆ วิ ธี
อาจประเมินครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม หรือประเมินครึ่งระยะเวลาของการฝกอบรม และเมื่อ
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สิ้นสุดการฝกอบรมรวมเปน 2 ครั้ง หรือติดตามประเมินผลเมื่อผูเขารับการฝกอบรมกลับไปปฏิบัติ
งานแลว (สมคิด บางโม . 2547 : 21)
ความหมายของการประเมินผลการฝกอบรม
ความหมายของการประเมินโครงการฝกอบรมมีผูใหความหมายไวหลายทานดวยกัน ดังนี้
ทราซี่ (Tracy.1971 : 389) ใหความหมายไววา การประเมินผลการฝกอบรม หมายถึง การศึกษา
วาผูผานการฝกอบรมไดนําผลที่ไดรับจาการฝกอบรมไปใชปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบ มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานหรือไม หรือการฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงค และคุมคากับ
คาใชจายหรือไม เพียงใด
มัวร (Mores.1982 : 4) ใหความหมายไววา การประเมินผลการฝกอบรม คือ กระบวนการที่
ใชดุลพินิจ หรือคานิยมในการพิจารณาตัดสินคุณคาความเหมาะสม ความคุมคาหรือการสัมฤทธิ์ผล
ของเหตุการณ หรือโครงการ หลังจากการเปรียบเทียบผลที่วัดไดโดยวิธีอื่นใด กับวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายที่ไดกําหนดเอาไว
A.C. Hamblin (อางใน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ : 2525) ใหความหมายไววา
การประเมินผลการฝกอบรม หมายถึง ความพยายามใดๆ ที่จะใหไดขอมูล (ยอนกลับ) เกี่ยวกับผล
ของแผนงานฝกอบรม และประเมินคุณคาของการฝกอบรมตามนั้น
Calude C. Grawford (อางใน มาราดา วงศเพชรศรี : 2544) ใหความหมายไววา การประเมิน
ผลการฝกอบรม หมายถึง การวัดและคนหาคุณคาที่ไดจากการฝกอบรมตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรม
วิจิตร อาวะกุล (2540 : 250) ใหความหมายไววา การประเมินผลการฝกอบรม อาจสรุป
สาระสําคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. การประเมินผลในการฝกอบรมเปนกระบวนการสังเกตพฤติกรรมของผูเขารับการ
อบรมกอน (ชวยใหผูเรียนไดรูสิ่งใหม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารบการฝกอบรม)
ที่ไดรับการสอนกับหลังการฝกอบรมวาเกิดผลแตกตางกันอยางไร
2. เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการฝกอบรมที่ตองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
เกณฑ จนถึงระดับที่ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงไป
3. พิจารณาตัดสินถึงผลการฝกอบรมที่ออกมานั้นเปนที่พอใจ ไมพอใจเพียงไร เพื่อใหมี
การแกไขปรับปรุงในการอบรมครั้งตอไป
อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2533 : 2) ไดใหความหมายไววา การประเมินการ
ฝกอบรมแฝงความหมายทั้งการประเมินกระบวนการฝกอบรม และประเมินผลของการฝกอบรม
ดังนั้น การประเมินการฝกอบรมจึงเริ่มตั้งแต การวิเคราะหโครงการอบรมที่สรางขึ้นวา สามารถทํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงไร ประเมินวิทยากรผูมาอบรมวามีความเหมาะสมมากนอย
เพียงไร ประเมินหลักสูตรที่จัดวาเหมาะสมกับความตองการของหนวยงานและผูเขาอบรมมากนอย
เพียงไร ประเมินการอบรมวาสอดคลองกับตามตารางอบรมมากนอยเพียงไร และประเมินผลการ
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อบรมวา สอดคลองกับจุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม และสอดคลองกับเกณฑเชิงคุณภาพและมาตรฐาน
มากนอยเพียงไร
เริงลักษณ โรจนพันธ (2529 : 93) ไดใหความหมายไววา การประเมินผลการฝกอบรม
หมายถึง กระบวนการเปรียบเทียบระหวางผลการฝกอบรมที่วัดไดกับวัตถุประสงคของการฝกอบรม
นั้นๆ การเปรียบเทียบนี้ก็เพื่อที่จะบอกวา กระบวนการฝกอบรมเปนไปอยางมีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพดีเพียงใดหรือไม หรือถาจะขยายใหชัดเจนขึ้นก็จะไดวาการประเมินผลการฝกอบรมนั้น
ก็ คื อ การเปรี ย บเที ย บความรู สึ ก หรื อ ปฏิ กิ ริ ยา (Reaction) ของผู เ ข า รั บ การอบรมต อ โครงการ
ฝกอบรม วิธีที่ใชในการฝกอบรมและวิทยากรแตละทานวาเปนไปตามที่ผูเขารับการอบรมตองการ
หรือไม เพี ยงใด เปรียบเทียบพฤติกรรมในการเรี ยนรูในระหวางการฝกอบรมและภายหลังการ
ฝกอบรมวาเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่พึงประสงคหรือไม ตลอดจนเปรียบเทียบระหวางผลงานที่
ผูเขารับการฝกอบรมไดปฏิบัติหลังจากการฝกอบรมแลว วาตรงตามวัตถุประสงคขององคกรหรือไม
สมชาติ กิจยรรยง และคณะ (2539 : 271) ไดใหความหมายไววา การประเมินการฝกอบรม
หมายถึง การวัดและคนหาคุณคาที่ไดรับจากการฝกอบรม ตลอดจนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูเขารบการฝกอบรม เพื่อเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ใหแกผูบริหารและผูจัดการฝกอบรม
เพื่อเปนการควบคุมปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพของการฝกอบรม และเพื่อประโยชนสูงสุด
แกองคกร
ประเสริฐ เงินงาม (2536 : 32) ไดกลาวถึง การประเมินผลโครงการฝกอบรม หมายถึง
การศึกษาขอมูลตามสภาพความเปนจริงเพื่อประเมินดูวาโปรแกรมการฝกอบรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนา
บุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง ไดบรรลุตามความมุงหมายหรือไม
พระมหาปฐมพงษ พัดพาน (2550 : 25) ไดกลาวถึง การประเมินผลการฝกอบรม หมายถึง
การประเมินวาขอมูลและกระบวนการที่นํามาใชในการฝกอบรมสัมฤทธิ์ผลมากนอยเพียงใดหรือเกิด
ประสิทธิภาพตามเปาหมายโครงการอยางไร
ญานี อมฤตฤดี (2546 : 25 - 26) ไดกลาววา การประเมินผลการฝกอบรม หมายถึง การประเมิน
วาผลที่ไดรับจากการฝกอบรมนั้นตรงกับความตองการ และวัตถุประสงคของการฝกอบรมหรือไม
การฝกอบรมที่ประสบความสําเร็จนั้นจะตองใหประโยชนและคุณคาตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
หากผลที่ไดรับไมตรงหรือต่ํากวาความความหวังขององคกรนักจัดการฝกอบรมจะตองนําขอมูล
ตางๆ ที่ไดรับจาการประเมินไปใชประกอบการวิเคราะหและวางแผนการฝกอบรมในอนาคตตอไป
ผลของการประเมินจึงเปนเสมือนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ซึ่งจะไปปรับเปลี่ยนการลงทุนเพื่อ
การฝกอบรม (Input) ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ณษมา สุวรรณานนท (2549 : 32) ไดกลาววา การประเมินผลการฝกอบรม หมายถึง การประเมิน
การดําเนินงานทุกขั้นตอนนับตั้งแตการหาความจําเปนในการฝกอบรมที่ไดมานั้นถูกตองตามความ
เป นจริงหรือไม หลั กสูตรฝกอบรมที่สร างและพัฒนาขึ้นมานั้น เหมาะสมหรือไม รวมทั้งการจั ด
ดําเนินการมีความเหมาะสมประการใด การประเมินจะตองพิจารณา โดยยิดถือตามจุดมุงหมายการ
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ฝกอบรม เปนประการสําคัญ คือ การที่ผูเขารับการฝกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางาน
ดีขึ้น สมบูรณขึ้น หากผลการประเมินพบวาในการฝกอบรมมีปญหาขอบกพรองสมควรจะไดรับการ
ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง เหมาะสมและคุมคากับงบประมาณและระยะเวลาที่ตองใชรายงานผลการ
ประเมินตอผูบังคับบัญชาระดับสูงเพื่อรับการพิจารณาตัดสินใจตอไป
จรุณรักษ ยี่ภู (2551 : 14) ไดกลาววา การประเมินผลการฝกอบรม หมายถึง กระบวนการ
เปรียบเทียบผลระหวางการฝกอบรมที่วัดไดกับวัตถุประสงคของการฝกอบรมนั้นๆ เพื่อใหทราบวา
กระบวนการฝกอบรมเป นไปอยางมีประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency)
ดีเพียงใดหรือไมอยางไร หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การประเมินผลการฝกอบรม คือ การเปรียบเทียบ
ความรูสึกหรือปฏิกิริยา (Reaction) ของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรม วิธีที่ใชในการ
ฝกอบรมและวิทยากรแตละท าน วาเปนไปตามที่ผู เขารั บการฝกอบรมตองการหรือไม เพี ยงใด
เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมในการเรี ย นรู ใ นระหว า งการฝ ก อบรมและภายหลั ง การฝ ก อบรมว า
เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ผูจัดการฝกอบรมพึงประสงคหรือไม ตลอดจนเปรียบเทียบระหวาง
ผลงานที่ผูเขารับการฝกอบรมไดปฏิบัติหลังจากการฝกอบรมแลววาตรงตามวัตถุประสงคของการ
ฝกอบรมหรือไม
จากความหมายของการประเมินผลการฝกอบรมตางๆ ที่กลาวมานั้น สามารถสรุปไดวา
การประเมินผลการฝกอบรม เปนเปรียบเทียบผลที่ไดจากการฝกอบรม (Output) กับวัตถุประสงค
ของการฝกอบรม โดยอาจวัดจากปฏิกิริยา (Reaction) ที่มีตอโครงการฝกอบรม การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการทํางาน (Job Behavior) ของผูเขารับการฝกอบรม ตลอดจนทําใหทราบวาการจัด
หลักสูตรฝกอบรมมีประโยชน คุมคา และบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม หรือควรปรับปรุงหลักสูตร
หรือไม อยางไร
วัตถุประสงคของการประเมินผลการฝกอบรม
การประเมินผลการฝกอบรมมีวัตถุประสงคที่สําคัญ ดังนี้ (เริงลักษณ โรจนพันธ. 2529 : 93)
1. เพื่อดูวาการฝกอบรมนั้นไดสัมฤทธิ์ผลตามตองการเพียงใด
2. ทําใหทราบถึงขอดี ขอเสีย จุดออน จุดบกพรองของการฝกอบรมซึ่งจะนําไปสูการแกไข ปรับปรุง
กระบวนการฝกอบรมครั้งตอๆ ไปใหดีขึ้น
3. เพื่อชวยทั้งผูใหการอบรมและผูเขารับการอบรม กลาวคือ ผูใหการอบรมจะไดทราบขอดี
หรือจุดออนในการถายทอดความรูของตนใหแกผูเขารับการอบรมวาเปนอยางไร ขณะเดียวกันผูเขารับ
การฝกอบรมก็จะไดทราบวาตนควรมีการเตรียมตัวลวงหนาอะไรบาง เพื่อใหไดรับผลเต็มที่ในการมา
รับการอบรม
4. เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง ในเรื่องที่วาควรจะมีการจัดโปรแกรมการฝกอบรม
เชนนั้นอีกตอไปหรือไม บอยเพียงใด ทั้งนี้ผลของการประเมินสามารถนํามาอางถึงในหลักการและ
เหตุผลของโครงการฝกอบรมครั้งตอไปไดอีกดวย นอกจากนี้ยังทําใหทราบวาคาใชจายและความคุม
ทุนในการจัดฝกอบรมนั้นเปนอยางไร เพื่อปองกันการสูญเสียงบประมาณโดยไมคุมคา
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การประเมินผลโครงการฝกอบรมมีจุดมุงหมายหลายประการ ดังนี้ (สมคิด บางโม. 2547 : 115)
1. เพื่อประเมินความคุมคาของโครงการและการบรรลุเปาหมายของโครงการ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการในการชวยใหผูบริหารโครงการมีการตัดสินใจ
ถูกตอง
3. เพื่ อ บริ ก ารข อ มู ล ให แ ก ฝ า ยบริ ห ารขององค ก รในการพิ จ ารณาแผน นโยบาย และ
วัตถุประสงคขององคกร
4. เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการดําเนินงานของโครงการฝกอบรม
5. เพื่อวิเคราะหขอดีขอเสียของโครงการฝกอบรม
นอกจากนี้ วิบูลย บุญยธโรกุล (2545 : 148-149) ไดกลาววา การประเมินผลโครงการ
ฝกอบรมมีจุดมุงหมาย 6 ประการ ดังนี้
1. เพื่อเปนการยืนยันวา การฝกอบรมนั้นมีคุณคาคุมกับเวลาและทรัพยากรที่ตองใช
2. เพื่อเปนเครื่องมือในการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการในการฝกอบรมใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด
3. เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแกไขการฝกอบรมครั้งตอไปใหดีขึ้น ถามี
การฝกอบรมในหัวขอเดียวกันนั้นอีก
4. เพื่อตรวจสอบการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมในระหวาง หรือเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม
แลววาไดมีการเรียนรู เพิ่มพูนทักษะ หรือปรับเปลี่ยนทัศนคติตรงตามวัตถุประสงคหรือไม
5. เพื่ อตรวจสอบวา ไดมีการนําความรูที่ได รับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิ บัติงาน
หรือไม
6. เพื่อตรวจสอบวาองคกรไดประโยชน โดยการฝกอบรมนั้นสงผลกระทบในทางบวกตอนโยบาย
และเปาหมายในการพัฒนาองคกรหรือไม
บุคคลที่ตองการทราบวาการฝกอบรมนั้นมีคุณคา คุมกับเวลาและทรัพยากรที่ตองใชหรือไม
ก็คือผูมีอํานาจที่จะตองตัดสินใจวา ควรจะอนุมัติงบประมาณใหดําเนินการฝกอบรมหรือไม บุคคล
ดังกลาวอาจรวมถึงผูบริหารสูงสุดขององคกร ผูจัดการหรือผูบริหารขององคกรระหวางประเทศที่ให
ทุนทรัพยเพื่อวัตถุประสงคนี้ หลังจากที่โครงการฝกอบรมไดอนุมัติใหดําเนินการแลวก็เปนหนาที่ของ
หนวยฝกอบรมภายใน หรือผูใหบริการฝกอบรมภายนอกรับไปดําเนินการ ในกรณีนี้ผูบริหารหรือ
ผูใหการสนับสนุนดานทุนทรัพย ยอมตองการทราบวา การฝกอบรมนั้นไดดําเนินการไปตามแผน
กระบวนการ และมาตรฐานที่กําหนดหรือไม ผูอํานวยการหลักสูตรตองการทราบวา วิทยากรแตละ
คนไดทําการสอนครอบคลุมเนื้อหาครบถวนตามที่กําหนด และบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู
หรือไม ผูสอนมีความรูในเนื้อหาวิชาที่ไดรับมอบหมายและมีความสามารถในการถายทอดหรือไม
ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจกับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียน การสอน ตลอดจนการ
บริหารโครงการฝกอบรมหรือไม โดยทั่วๆ ไปวิทยากรมักจะไมใหความสนใจกับการประเมินมากนัก
ยกเวนวิทยากรผูนั้นเคยไดรับการประเมินในระดับดีหรือดีมากมากอน และตองรักษาระดับนั้นเอาไว
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อีกกรณีหนึ่ งก็คือวิทยากรตอ งการทราบผลการทดลองใชเทคนิคการฝกอบรมใหมๆ วามีความ
เหมาะสมหรือไม การประเมินที่เปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมแสดงความคิดเห็นวาควรจะมี
หรือควรปรับปรุงแกไขอยางไร ในเรื่องของเนื้อหาวิชา กระบวนการเรียนการสอน เวลาที่ใช ฯลฯ
ยอมจะทําใหไดขอมูลสําหรับปรับปรุงแกไขหลักสูตรและการดําเนินการฝกอบรมใหดีขึ้นเมื่อตองการ
ทําการฝกอบรมซ้ําในหัวขอดังกลาวอีก
ในกรณีที่เปนการฝกอบรมระยะยาว เชน 3 - 6 เดือน การประเมินผลในชวงแรกกอนถึงครึ่งทาง
อาจทําใหไดขอมูลที่มีคุณคาตอการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของหลักสูตรในชวงหลังใหสอดคลองกับความ
จําเปนของผูเขารับการฝกอบรมมากขึ้น ความจําเปนดังกลาวอาจปรากฏขึ้นหลังจากการฝกอบรมได
ดําเนินการไปแลวชั่วระยะเวลาหนึ่ง การฝกอบรมทุกหลักสูตรมีวัตถุประสงคที่ตองการใหนําความรู
ทักษะและทัศคติที่ไดรับไปสูการปฏิบัติในที่ทํางาน การประเมินผลหลังจากการฝกอบรมสิ้นสุดแลว
3-6 เดือน จะทําใหทราบวาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการและประสิทธิภาพในการทํางาน อันเปนผล
สืบเนื่องมากจาการฝกอบรมหรือไม อะไรคืออุปสรรคในการใชเปาหมายสูงสุดของการฝกอบรมก็คือ
การเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืนของผูเขารับการฝกอบรมในเรื่องของความรู ทักษะ และทัศนคติ ที่สงผล
ในทางบวกตอหนวยงานและสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายขององคกร การประเมินผลในกรณี
นี้จะทําไดคอนขา งยาก ยกเวนกรณีที่การฝกอบรมนั้ นเริ่มตนและสัมพันธอย างใกลชิดกับความ
จําเปนและยุทธวิธีในการพัฒนาธุรกิจขององคกร การประเมินในกรณีนี้ก็คือการหาคําตอบที่วา ผู
ผานการฝกอบรมมาแลวนั้น บัดนี้ไดสรางผลงานไดตรงตามความตองการที่องคกรคาดหวังหรือไม
หรือ การฝกอบรมนั้นไดผลคุมคาในมุมมองขององคกรหรือไม
วิจิตร อาวะกุล (2540 : 238 - 239) กลาวไววาการประเมินผลทําไดหลายรูปแบบ ทั้งเปน
ทางการและไม เ ป น ทางการ และได ก ล า วถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค ข องการประเมิ น ผลการฝ ก อบรมไว
9 ประการ ดังนี้
1. เพื่อพิจารณาคุณคาและความคุมคาของโครงการฝกอบรม รวมถึงผลกระทบและภาวะการณ
ตางๆ
2. เพื่อพิจารณาประโยชนที่ไดรับการโครงการ เพื่อพิจารณาวาควรจะดําเนินการตอเนื่อง
หรือขยายผลเพียงไร
3. เพื่อใหผูบริหารโครงการไดใชขอมูลในการตัดสินใจดําเนินการ และอนุมัติโครงการได
ถูกตอง
4. เพื่อเปนขอมูลในการบริหารโครงการ รวมทั้งการพิจารณา แผน นโยบาย วัตถุประสงค
การดําเนินงานขององคกร รวมทั้งจะไดทราบถึงความเปนไปและความกาวหนาของโครงการวาได
ดําเนินการไปมากนอยเพียงใด ทิศทางถูกตองหรือไม
5. เพื่อเปนการตรวจสอบจุดออน จุดเดนโครงการ เพื่อการปรับปรุงการดําเนินการโครงการ
ฝกอบรม หรือควรจะแกไขขอบกพรองไดทันทวงที
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6. เพื่อทราบถึงขอดีขอเสียของโครงการฝกอบรม เชน หลักสูตร การดําเนินการ สถานที่
วัสดุ อุปกรณ วิทยากร หองอบรม เจาหนาที่ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อการแกไข ปรับปรุง การลําดับกอนหลัง
ในการดําเนินครั้งตอไป
7. เพื่อตรวจสอบการดําเนินการฝกอบรมวาไดมีการพัฒนา หรือมีขอบกพรองจากวัตถุประสงค
เพียงใด มีความมั่นใจเพียงใด และเพื่อใหทราบถึงความจําเปนในการฝกอบรมในครั้งตอๆ ไปดวยวา
ควรจะใชไดตอไป หรือควรจะเลิกเพียงบางสวน หรือยกเลิกทั้งหมด
8. เปนการตรวจสอบการบริหารงานดานวิชาการ และการบริหารหลักสูตรวาเปนไปในแนวทางที่
กําหนดหรือไม เชน ในดานหลักการ ความมุงหมาย เนื้อหาวิชา การเรียนรูกิจกรรมในการเรียนการ
สอน รวมทั้งสวนประกอบอื่นๆ เชน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลวาสอดคลองตองกันหรือไม หรือ
สนองความจําเปนในการฝกอบรมหรือไมเพื่อการปรับปรุง
9. การประเมินผลไมใชการจับผิด แตเปนการคนควาจุดออนของการฝกอบรม เพื่อการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนในการฝกอบรม ใหสนองวัตถุประสงคของการฝกอบรม และสนองความ
ตองการของผูเขารับการอบรมใหไดรับประโยชนสูงสุด
การประเมินผลการฝกอบรมมีจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรมี 2 ประการ คือ ประเมินเพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชผลการประเมินนั้นใหเปนประโยชนในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรและการประเมินผลเพื่อสรุปคุณคา ของการพั ฒ นาหลักสูต รวา ดี หรือควร
ปรับปรุง แกไข ควรใชตอไปหรือควรยกเลิกทั้งหมดหรือยกเลิกเพียงบางสวน (วิชัย วงษใหญ อาง
ใน ชัชฎา พารุง.2539 : 17) การประเมินผลโครงการฝกอบรมมีวัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบวาการ
ฝกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม คนหาจุดดีและจุดที่ควรแกไขของการฝกอบรม ไม
วาจะเปนในดานของวิธีการนําเสนอบรรยากาศและสภาพแวดลอมของการฝกอบรม เนื้อหาของ
หลั ก สู ต ร วิ ท ยากร และตารางของการฝ ก อบรม ตรวจสอบความคุ ม ค า ของโครงการฝ ก อบรม
โดยเปรียบเทียบคาใชจายของโครงการกับประโยชนหรือคุณคาที่ไดรับตอบแทน วินิจฉัยวาผูรับการ
อบรมคนใดหรือกลุมใดที่ไดรับประโยชนมากที่สุดและนอยที่สุดจากการฝกอบรม และรวบรวมขอมูล
ที่ชวยในการจัดการฝกอบรมในอนาคต ตัวอยางเชนเหตุผลที่เขารวมการฝกอบรม ผูรับการฝกอบรม
ทราบขาวเกี่ยวกับการฝกอบรมไดอยางไร และจะแนะนําใหผูอื่นเขารวมอบรมในอนาคตหรือไม
(ชูชัย สมิทธิไกร อางใน พีระ อุดมกิจสกุล.2548 : 49)
ตวงพร พงษประดิษฐ (2537 : 36) กลาววา วัตถุประสงคของการประเมินผลการฝกอบรม
คือ การเปลี่ยนปลงทัศนคติเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมนั้น
กระบวนการประเมินผลการฝกอบรม การประเมินและการติดตามผลการฝกอบรมเปนกิจกรรมที่
สําคัญอยางหนึ่งของการฝกอบรม โดยหลักการจะตองประเมินอยางตอเนื่อง นับแตกอนเริ่มการ
ฝกอบรมจนกระทั่ งเสร็จสิ้ นการฝ กอบรมแลว และจะตองประเมิ นอย างเป นระบบ กระบวนการ
ประเมินผลจึงตองอาศัยระยะเวลา และตองพิจารณาตัวแปรทุกตัวที่อยูในระบบ ในขณะเดียวกันก็
ตองถือเอาวัตถุประสงคของการฝกอบรมนั้นๆ เปนแกนกลางหรือเปนตัวเกณฑ (Criteria) ในการ
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เปรียบเทียบรูปแบบของการประเมินผลนั้นยังหาขอยุติไมไดวาควรจะเปนรูปแบบใดดี เพราะแตละ
รูปแบบมีความเหมาะสมกับแตละโครงการ นอกจากนั้นยังขึ้นอยูกับความตองการของผูประเมินอีก
ดวย
จรุณรักษ ยี่ภู (2551 : 17) ไดสรุปวัตถุประสงคของการประเมินผลการฝกอบรมไววา การ
ประเมินผลโครงการฝกอบรมเพื่อตรวจสอบวาการฝกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม
คนหาจุดดีและจุดที่ควรแกไขของการฝกอบรม ไมวาจะเปนในดานของวิธีการนําเสนอ บรรยากาศ
และสภาพแวดลอมของการฝกอบรม เนื้อหาของหลักสูตร วิทยากร และตารางเวลาของการฝกอบรม
ตรวจสอบความคุมคาของโครงการฝกอบรม โดยเปรียบเทียบคาใชจายของโครงการกับประโยชน
หรือคุณคาที่ไดรับตอบแทน วินิจฉัยวาผูเขารับการฝกอบรมคนใด หรือกลุมใดที่รับประโยชนมาก
ที่สุดและนอยที่สุดจากการฝกอบรม การรวบรวมขอมูลนี้จะชวยในการจัดการฝกอบรมในอนาคต
ตัวอยางเชน เหตุผลที่เขารวมการฝกอบรม ผูรับการอบรมทราบขาวเกี่ยวกับการฝกอบรมอยางไร
และจะแนะนําใหผูอื่นเขารับการฝกอบรมในอนาคตหรือไม
จากวั ต ถุ ป ระสงค ก ารประเมิ น ผลการฝ ก อบรมที่ ห ลายท า นได ก ล า วไว สรุ ป ได ว า
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการประเมิ น ผลการฝ ก อบรมเพื่ อหาจุ ด ออ น จุด เด น และความคุ มค า ของการ
ฝกอบรมวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม ควรดําเนินการตอหรือควรปรับปรุงการ
ฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสนองตอบความตองการของผูเขารับการฝกอบรม หรือ
หยุดดําเนินการฝกอบรม อีกทั้งยังขอมูลสําหรับผูบริหารโครงการสําหรับใชเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนงาน โครงการ และอนุมัติโครงการฝกอบรม
ความสําคัญและประโยชนของการประเมินผลการฝกอบรม
การประเมินผลการฝกอบรม เปนสิ่งสําคัญที่สุดของการฝกอบรม แตในทางปฏิบัติมักไมคอย
กระทํา กั นอยา งจริ งจัง บางคนเห็น วา ไม จําเปน ตอ งประเมิ นผลแต อยางใด การประเมิ น ผลการ
ฝกอบรมเปนวิธีการยาก บางคนวาเปนไปไมไดที่จะนํามาใช แตในขอเท็จจริงแลวการประเมินผล
การฝกอบรมเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญอยางมาก มาราดา วงศเพชรศรี (2544 : 13) กลาวโดยสรุป
ดังนี้
1. เพื่อดูวาการฝกอบรมนั้นไดผลสัมฤทธิต์ ามตองการหรือไมเพียงใด ผลสัมฤทธิ์นั้นสามารถ
เปรียบเทียบไดกับวัตถุประสงคของการฝกอบรม
2. เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงการฝกอบรมใหดีขึ้น ไมวาจะเปนการฝกอบรมในครั้งนั้น
หรือการฝกอบรมในครั้งตอๆ ไป
3. เพื่อดูความคุมคาของการฝกอบรม การประเมินผลจะชวยในการตัดสินคุณคาของสิ่ง
ตางๆ เพราะในการดําเนินงานใดๆ หากไดลงทุนไปแลวทั้งทางดานเวลา เงิน และความพยายาม
ควรจะไดรับผลตอบแทนอะไรบาง และคุมคากับที่เสียไปหรือไม
4. เพื่อชวยผูใหการอบรมและผูเขารับการอบรมในการฝกอบรมครั้งตอไป กลาวคือ ผูใหการ
อบรมหรือวิทยากรจะทราบถึงขอดีหรือขอบกพรองในการถายทอดความรูใหแกผเู ขารับการอบรมอัน
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จะไดหาทางปรับปรุงตอไป สวนทางดานผูเขารับการอบรมก็จะไดรูวา ควรจะมีการเตรียมตัวลวงหนา
อะไรบางเพื่อใหไดรับผลเต็มที่ในการมารับการอบรม
5. เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหารหรือผูอนุมัติวาในเรื่องที่จะฝกอบรมตอไปนั้น ควรจะ
จัดตอไปอีกหรือไม ถาจะจัดควรจัดบอยหรือไม
ในการประเมินผลการฝกอบรมนั้นการวัดการประเมินผลตองทําอยูตลอดเวลาจะดวยการ
สังเกต (Observe) การจดบันทึก การทดสอบยอย สั้นๆ การใหทดลองทําการปฏิบัติในขณะที่กําลัง
ทําการฝกอบรม เพื่อจะดูขอบกพรองของการเรียน การสอน เชน ความสามารถของผูเขารับการ
อบรม ขอบกพรองของผูสอน ความกาวหนาของการอบรม ขอบกพรองของการอบรม การจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งเมื่อพบจะตองจัดการแกไขทันที มิใชปลอยใหเกิดขอบกพรอง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดผล
ต อ การฝ ก อบรมสู ง สุ ด การประเมิ น ผลในขณะที่ ก ารอบรมกํ า ลั ง ดํ า เนิ น อยู เ ช น นั้ น เรี ย กว า การ
ประเมิ น ผลเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง การประเมิ น ผลขั้ น สุ ด ท า ย หรื อ การประเมิ น ผลเพื่ อ สรุ ป รวม
(Formulation Evaluation) เมื่อการอบรมไดสิ้นสุดลงไปแลว (Summative Evaluation) เปนการนํา
ผลการวัด การประเมินผลยอย (Formative Evaluation) ทั้งดานวิชาการ ดานการบริการ วาไดคาสูง
ต่ํ า กว า เกณฑ วั ต ถุ ป ระสงค ความมุ ง หมายเพี ย งไร มี ค วามพึ ง พอใจหรื อ ไม พ อใจ เพื่ อ หาทาง
ปรับปรุง แกไขโดยการประเมินผลเชนนี้ การฝกอบรมจะไดรับการพัฒนาใหดีขึ้นกวาการไมมีการ
ประเมินผล (วิจิตร อาวะกุล. 2540 : 239)
การประเมินผลการฝกอบรมมีความสําคัญและประโยชนเพื่อใหทราบวาโครงการนั้นบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไม ชวยตัดสินวาวิธีการอบรมวาดีหรือไม ซึ่งหมายรวมถึงความเหมาะสมของ
วิทยากร และอื่นๆ การประเมินผลจะวัดวาโครงการนั้นคุมคาใชจายหรือไม จะมีประโยชนในการ
ประชาสัมพันธโครงการฝกอบรมและประโยชนของการฝกอบรม การตัดสินวาการฝกอบรมแตละ
ครั้งนี้ เกิดขึ้นเพราะความจําเปนหรือไม และเปนประโยชนตอหนวยงานอยางไร (จรุณรักษ ยี่ภู.
2551 : 19)
สรุปความสําคัญและประโยชนของการฝกอบรม เพื่อดูผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝกอบรม
ดูความคุมคาของการฝกอบรม ขอมูลที่ไดจากการประเมินจะถูกนําไปใชในการปรุงการฝกอบรมใน
ครั้งตอๆ ไป และชวยในการตัดสินใจของผูบริหารวาเรื่องที่อบรมตอไปนั้นควรดําเนินการตอหรือยุติ
การฝกอบรม
ประเภทของการประเมินผลการฝกอบรม
การประเมินผลการฝกอบรม วิบูลย บุญยธโรกุล (2545:151-152) แบงออกเปน 4 ประเภท
ตามชวงเวลาในกระบวนการฝกอบรม ดังนี้
1. ประเมิ นศั กยภาพในการบรรลุ เ ป าหมายของโครงการฝ กอบรม (Desired Outcomes
Evaluation) เปนการประเมินกอนดําเนินการฝกอบรม โดยทําการวิเคราะหวา การฝกอบรมที่กําลัง
จะจั ด ขึ้ น นั้ น ได ผ า นกระบวนการพั ฒ นามาอย า งถู ก ต อ งจนได ห ลั ก สู ต รและแผนดํ า เนิ น การที่ มี
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ศักยภาพในการบรรลุวัตถุประสงคของการฝกอบรม และการพัฒนาองคกรตามเปาหมายที่วางไว
หรือไม
ประเมิน
(1)

ประเมิน
(2)

ประเมิน
(3)

ประเมิน
(4)

การพัฒนา
z

การเริ่มและจัดทํา
การดําเนินการฝกอบรม
โครงการ
เริ่มตน

การนําความรูไปใช
ในการปฏิบัติงาน
สิ้นสุด

องคกร

รูปที่ 2 ชวงเวลาของการประเมินผลในกระบวนการฝกอบรม
ที่มา : วิบูลย บุญยธโรกุล.(2545).คูมือวิทยากรและผูจัดการฝกอบรม. หนา 151.
จากรูปที่ 2 แสดงชวงเวลาของการประเมินผลในกระบวนการฝกอบรม โดยจะทําการ
ประเมินตั้งแตกอนเริ่มและจัดทําโครงการ เชน การประเมินความรูของผูเขารับการฝกอบรม การประเมิน
ระหวางดําเนินการฝกอบรม เชน การประเมินพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรม และการประเมิน
หลังการฝกอบรมเสร็จสิ้น เชน การประเมินภาพรวมของหลักสูตรการฝกอบรม การประเมินการนํา
ความรูไปใชในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาองคกร เปนตน
2. ประเมินกระบวนการในการดําเนินการฝกอบรม (Process Evaluation) เปนการประเมิน
ขณะที่การฝกอบรมกําลังดําเนินการอยู และเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมกอนที่ผูเขารับการฝกอบรมจะ
แยกยายกลับไปปฏิบัติงาน การประเมินในขั้นตอนนี้เปนการวิเคราะหวา หลักสูตร กิจกรรมการเรียน
การสอน วิทยากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก และการบริหารโครงการฝกอบรม
ทั้งหมด มี คุณภาพเปนที่น าพึงพอใจหรือไม มี จุด ออ นหรือขอบกพรองที่สมควรได รับการแก ไข
หรือไม
3. ประเมินการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรม (Outcome Evaluation) เปนการตรวจสอบ
การเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมวาเมื่อสิ้นสุดหัวขอวิชาหรือหลักสูตรการฝกอบรมแลว ผูเขารับ
การฝกอบรมมีความรู ทักษะ หรือปรับเปลียนทัศนคติไปสูระดับที่พึงประสงค ตามที่กําหนดไวใน
วัตถุประสงคของการอบรมหรือไม
4. ประเมินผลกระทบที่เกิดกับองคกร (Impact Evaluation) เปนการประเมินผลที่ทํา
หลังจากสิ้นสุดการฝกอบรมแลว 3-6 เดือน และ 1 ป เพื่อที่จะตรวจสอบวาไดมีการนําความรูที่ไดรับ
จากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานหรือไม อะไรคือปญหาและอุปสรรค และถามีการนําไปใช
การใชความรูไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองคกรตามวัตถุประสงคหรือไม
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การประเมินผลโครงการหรือการประเมินผลการฝกอบรม ในปจจุบันสวนใหญผูวิจัยหรือ
ผูประเมินผลการฝกอบรม ไดแบงการประเมินออกเปน 4 ระยะ ไดแก การประเมินวัตถุประสงคของ
โครงการ การประเมินภาพรวมของโครงการ การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของโครงการ
ซึ่งสมคิด บางโม (2547 : 116 - 117) ไดกลาวถึง รูปแบบของการประเมินผลการฝกอบรมสรุป ดังนี้
1. การประเมินสาระสําคัญของโครงการ โดยประเมินความเหมาะสมและความสมเหตุสมผล
ของโครงการที่เสนออยูในกรอบขององคกรหรือไม วัตถุประสงคของโครงการ การสนองนโยบายของ
บริษัท ความจําเปนเพียงใด และความเปนไปไดของโครงการ วิธีดําเนินการ และผลกระทบของ
โครงการ
2. การประเมินปจจัยเบื้องตนของการฝกอบรม เปนการตรวจสอบความพรอมของโครงการ
ไดแก กําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ ระบบการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรม
วิทยากร
3. การประเมินกระบวนการ เปนการประเมินผลในระยะดําเนินการฝกอบรมหรือการฝกอบรม
สิ้นสุด แล ว เพื่อประเมิ นตรวจสอบวา การฝ กอบรมดํ าเนินไปตามกระบวนการที่ กํ าหนด วิธี การ
ฝกอบรมมีประสิทธิภาพ มีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ หรือมีผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอการ
ดําเนินโครงการฝกอบรมอยางไร
4. การประเมินผลผลิต เปนการประเมินผลการฝกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแลว เชน การ
ประเมินหลังจากผูเขารับการฝกอบรมกลับไปปฏิบัติหนาที่แลว เพื่อทราบวาผูเขารับการฝกอบรมได
นําความรู ทักษะ ทัศนคติ หรือมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม
เพียงใดหรือไม ผูเขารับการฝกอบรมและผูบังคับบัญชาของตนพึงพอใจเพียงไร
นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการประเมินผลโครงการฝกอบรมโดยยึดระดับการรับรูหรือผลที่
เกิดขึ้นจากการฝกอบรมเปนหลัก ซึ่งอาจแบงการประเมินผลการฝกอบรมออกเปน 5 ประเด็น
ซึ่งสมคิด บางโม (2547 : 118 - 120) ไดกลาวถึงการประเมินผลการฝกอบรมสรุปไดอีก ดังนี้
1. การประเมินปฏิกิริยาเปนการประเมินวาผูเขารับการฝกอบรมมีปฏิกิริยา มีความพึงพอใจ
หรือรูสึกตอการฝกอบรม ไดแก หลักสูตร เนื้อหาวิชา วิทยากร สถานที่ เวลา เทคนิคการฝกอบรม
และอุปกรณการฝกอบรม เปนตน
2. การประเมินการเรียนรูเปนการประเมินผูเขารับการฝกอบรมวาไดนําความรู ทักษะ และ
ทัศนคติเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด
3. การประเมินพฤติกรรมเปนการประเมินผลเมื่อโครงการสิ้นสุดแลววาผูเขารับการฝกอบรมมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานอยางไรหลังจากไดเรียนรูการฝกอบรมแลว
4. การประเมินการเปลี่ยนแปลงในองคกรเปนการวัดผลการเปลี่ยนแปลงผลงานโดยรวมของ
องคกรไปในทางที่ขึ้นเพียงใด เชน ชื่อเสียงขององคกรดีขึ้น ยอดขายดีขึ้น คุณภาพผลิตภัณฑดีขึ้น
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5. การประเมินการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ขององคกรโดยจะตองกําหนดวัตถุประสงคการ
ประเมินผล ซึ่งในการประเมินผลจะตองประเมินไดตามวัตถุประสงคนั้น เชน ผลการฝกอบรมเพื่อลด
สิ่งเสียหาย ความผิดพลาดของปริมาณ การซอมบํารุงรักษา ผลของการประหยัดคาใชจาย เปนตน
จากการประเมินการฝกอบรมทั้ง 2 แบบขางตน ผูวิจัยสวนใหญหรือผูประเมินผลโครงการ
จะรูจักกันในรูปแบบซิปป และแบบแฮมบลิน ซึ่งยังมีนักประเมินผลโครงการฝกอบรมอีกหลายทานที่
ไดมีการคิดคนการประเมินผลโครงการ หรือหลักสูตรการฝกอบรม เชน ซาชแมน (Suchman) เคริก
แพททริก (Kirkpatrick) เปนตน แตการประเมินผลในรูปแบบตางๆ ก็ยังมีปญาหาในการนํารูปแบบ
การฝกอบรมมาใช ไดแก ผูศึกษาปญหาที่พบในการใชการประเมินแบบซิปป (สุวิมล ติรกานันท.
2547:48) กลาววาการใชแบบการประเมินดังกลาวบางสวนเปนการประเมินแบบขาดการอธิบาย
ซึ่งประกอบดวยการประมิน 4 ดาน คือ สาระสําคัญ ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ และผลผลิต แตการ
นําไปใชมักพบวาจะใชเพียง 3 ดาน คือ ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ และผลผลิต โดยไมมีการให
เหตุผลวาทําไมมีสวนที่ไมไดทําการประเมิน ดังนั้น เพื่อใหการฝกอบรมแตละโครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค หรือมีปญหาอุปสรรค ขอบกพรองจะไดนําไปปรับปรุงโครงการใหดียิ่งๆ ขึ้นไปนั้น
จะตองเลือกวิธีการประเมินผลการฝกอบรมใหเหมาะสมกับโครงการ
เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการฝกอบรม
ในการรวบรวมขอมูลที่จะนํามาประเมินผลมีมากมายหลายชนิด การที่จะเลือกเครื่องมือใด
มาใชนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูลที่จะศึกษาเปนสําคัญ เริงลักษณ โรจนพันธ (2529 : 19) กลาววา
เครื่องมือหลักซึ่งนิยมใชในการฝกอบรม คือ
1. การสังเกต (Observation) หมายถึง การใชประสาทสัมผัสรับรูหรือพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้น
เพื่อนํามาหาความสัมพันธและเหตุผล การสังเกตจะไดผลดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความรู ประสบการณ
และความสามารถของผูสังเกต เปนสําคัญ
2. การสัมภาษณ (Interview) เปนวิธีการเพื่อหาขอมูล หรือปริมาณของพฤติกรรมตางๆ
ของบุคคลโดยอาศัยการเจรจาโตตอบระหวางผูถูกสัมภาษณ และผูสัมภาษณนิยมใชเครื่องมือวัด
เกี่ยวกับคุณธรรม เชน ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความสนใจ ฯลฯ
3. การทดสอบ (Test) เปนเครื่องมือที่วัดพฤติกรรมดานความรู ความเขาใจ ไดอยางดี เชน
การทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ทดสอบเชาวนปญญา รูปแบบของการทดสอบอาจออกมาในรูป
ขอสอบแบบปากเปลา หรือแบบขอเขียนก็ได
4. แบบสอบถาม (Questionaire) เปนเครื่องมือที่มุงวัดคุณลักษณะดานความรูสึกนึกคิดโดยการ
ใชขอความหรือคําถามเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อใหผูตอบไดแสดงขอมูลดังกลาวออกมา เชน ถาม
เกี่ยวกับภูมิหลังของผูเ ขารับการอบรม เพศ อายุ อาชีพ รายได เปน ตน หรือเปนแบบตัว เลือ ก
กําหนดไวให เชน ทานคิดวาจะมีโอกาสนําความรูที่ไดไปใชหรือไม อาจเปนแบบสอบถามชนิด
ปลายเปด ที่เปดโอกาสใหผูตอบคําถามเหลานั้นไดอยางเสรี ไมมีการกําหนดคําตอบไวกอน
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5. มาตรวัดทัศนคติ (Attitude Scale) เปนเครื่องมือที่ใชเพื่อการหาขอมูลเกี่ยวกับความรูสึก
นึกคิดตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเสนอขอความเปนการประตุนใหผูเขารับการอบรมแสดงออกถึงแนวโนม
ของความรูสึกโดยกําหนดมาตรของการวัดเปนตัวเลข เชน 1…..5 หรือเปนภาษา เชน ดีมาก.......ใช
ไมได เปนตน
6. แบบสังคมมิติ (Sociometry) เปนวิธีการที่จะวัดความสัมพันธ หรือสถานภาพของสมาชิกใน
กลุม นับวามีประโยชนมากในการแกปญหาเกี่ยวกับการปรับตัวทางสังคม หรือการเขาหมูคณะ
สมชาติ กิจยรรยง และคณะ (2539 : 276) กลาวไววา ผูประเมินตองพิจารณาวาตองใช
เครื่องมืออะไรกับแหลงขอมูล ดังนี้
1. แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อสอบถามผูเขารวมโครงการ
2. แบบสัมภาษณผูรับผิดชอบโครงการ ผูประสานโครงการ และวิทยากร
3. แบบสังเกตโครงการสําหรับผูประเมินโครงการ อาจแบงเปนแบบสังเกตการบรรยายของ
วิทยากร แบบสังเกตความสนใจของผูเขารวมโครงการ และการดําเนินงานของโครงการ
สรุปเครื่องมือที่ใชประเมินผลการฝกอบรมสวนใหญที่เปนที่นิยมนํามาใชในการประเมินผล
การฝ ก อบรม ได แ ก การสั ง เกต (Observation) การสั ม ภาษณ (Interview) แบบสอบถาม
(Questionaire) การทดสอบ (Test) มาตรวัดทัศนคติ (Attitude Scale) แบบสังคมมิติ (Sociometry)
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการประเมินผลการฝกอบรม
ในการประเมินโครงการฝกอบรมบางครั้งพบวามีปญหาเกิดขึ้น ซึ่ง ทองฟู ชินะโชติ อางใน
(จรุณรักษ ยี่ภู. 2551 : 26) แบงปญหาที่พบได 3 ดาน ดังนี้
1. ปญหาที่พบจากคณะดําเนินการประเมินผลพบวาเจาหนาที่ทํางานประเมินไมทราบวัตถุประสงค
ของโครงการที่จริง ทําใหการประเมินผลและการตีความไมถูกตอง หรือเจาหนาที่ขาดความรูและ
ประสบการณ จึงทําใหขอมูลที่ไดไมครอบคลุมดานที่ตองการ และไมสามารถใหขอคิดเห็นที่ถูกตอง
สมบูรณ บางครั้งคณะดําเนินการประเมินผลทําเฉพาะกิจแลวหยุดไมไดติดตามผลอยางตอเนื่อง
2. ป ญ หาที่ พ บจากผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรม ทั ศ นคติ ที่ ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมมี ผ ลต อ การ
ประเมินผล บางครั้งขาดการใหความรวมมือ คิดวาการประเมินไมสําคัญ การประเมินจึงขาดคุณภาพ
3. ปญหาทั่วไปของการประเมินผล ปญหาใหญในการประเมินผลคือการออกแบบการประเมินผล
เพื่อวัดผลการฝกอบรม ใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเปนที่เขาใจของผูเขารับการอบรม ผลที่ได
มิไดแจงใหหนวยงานแกไขตอไป การสรุปผลลําเอียงมีอคติในการแปลผล
เริงลักษณ โรจนพันธ (2529 : 96) ไดกลาวถึงขอเสนอแนะในการประเมินผลโครงการ
ฝกอบรมไว ดังนี้
1. ผูบริหารงานฝกอบรมควรจะมีแผนงานสําหรับการประเมินผล และการติดตามผลไว
อยางแนนอน
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2. ควรจัดใหมีเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญทางดานการประเมินผลเอาไว เพราะการประเมินผลนี้มี
เทคนิคเฉพาะหลายอยาง เชน การสรางเครื่องมือ การใชเครื่องมือ การวิเคราะห ตลอดจนการแปลผล
ซึ่งถาใหนักประเมินผลสมัครเลนอาจทําผิดพลาดไดงาย
3. สรางและรวบรวมเครื่องมือในการประเมินผลไวเสียแตเนิ่นๆ เชน คูมือสังเกตผลงานฝกอบรม
คูมือสัมภาษณ แบบสอบถาม ฯลฯ
4. พึงตระหนักวา ผลของการฝกอบรมนั้นมิไดเกิดขึ้นเฉพาะวันสุดทายของการฝกอบรม
ดังนั้น กระบวนการประเมินผลควรจะเริ่มตั้งแตระยะตนๆ และตอเนื่องกันไปเรื่อยๆ อาจใชเครื่องมือ
และเทคนิคหลายแบบผสมกันไป เพื่อผลที่ไดรับจะไดครอบคลุมและลึกซึ้งพอ
5. การประเมินผลควรพิจารณาทั้งคุณภาพของผูเขารับการฝกอบรม ประสิทธิภาพของการ
ดําเนินการฝกอบรม และการเปลี่ยนแปลงของหนวยงาน
6. ถาจะใหดีควรมีการวิจัย หาความสัมพันธระหวางคุณภาพของผูเขารับการฝกอบรม วิธีดําเนิน
การฝกอบรมและผลลัพธของการฝกอบรม
ปญหาอุปสรรคตลอดจนขอเสนอแนะในการประเมินการฝกอบรมสรุปไดวา เจาหนาที่ขาด
ความรู ความเขาใจ ขาดประสบการณ ไมทราบวัตุประสงคของโครงการอยางแทจริงจึงทําใหขอมูลที่
ไดไมครอบคลุม หรื อไมความคลาดเคลื่อน ดังนั้น จึงควรจัดใหมีเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญดานการ
ประเมินอยูในโครงการนั้นๆ ดวยเพื่อปองกันการสรางเครื่องมือ การใชเครื่องมือ การวิเคราะหขอมูล
ผิดพลาด นอกจากนี้ ควรตองมีการวางแผนสําหรับการประเมินไวลวงหนา และการประเมินควร
พิจารณาทั้งคุณภาพของผูเขารับการฝกอบรม ประสิทธิภาพของการดําเนินการฝกอบรม รวมทั้งหา
ความสัมพันธระหวางคุณภาพ ประสิทธิภาพดังกลาว และผลลัพธของการฝกอบรมนั้นๆ ดวย

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการฝกอบรมตามแนวคิด
ของ เคริกแพททริก (Donald L. Kirkpatrick)
การประเมินผลการฝกอบรมในปจจุบันผูวิจัยหรือผูประเมินผลโครงการมีการนํารูปแบบการ
ประเมินมาใชในการประเมินอยางหลากหลาย ซึ่งการประเมินผลการฝกอบรมตามแนวคิดของเคริก
แพททริก (Donald L. Kirkpatrick) ก็เปนอีกหนึ่งรูปแบบที่มีการนํามาใชในการประเมินผลการ
ฝกอบรม ซึ่งจะเปนการชวยเหลือบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการ
ฝกอบรมใดๆ ควรจะจัดใหมีการประเมินผลการฝกอบรมซึ่งถือเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยใหรูวาการจัด
โปรแกรมการฝกอบรมมีประสิทธิผลเพียงใด
แนวทางการประเมินผลการฝกอบรมตามแนวคิดของของเคริกแพททริก (Donald L.
Kirkpatrick) ซึ่งแบงการประเมินออกเปน 4 ดาน ในทัศนคติของ สมคิด พรหมจุย (2542 : 58-63)
ไดกลาวถึงการประเมินผลการฝกอบรมไววาเปนกิจกรรมปกติที่เกิดขึ้นในทุกโครงการเปนกิจกรรมที่
จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน โดยมุงหวังใหผูผานการอบรมไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

23
แนวทางการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เคริกแพททริกเห็นวาการประเมินผลการอบรมจะทํา
ใหไดความรูอยางนอย 3 ประการคือ
1. การอบรมนั้นไดใหอะไร หรือเกิดประโยชนตอหนวยงานในลักษณะใด
2. ควรยุติโครงการชั่วคราวกอน หรือดําเนินการตอไปเรื่อยๆ
3. ควรปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรม การฝกอบรมในสวนใดบาง
การประเมินผลการฝกอบรมตามแนวคิดของเคริกแพททริก (Donald L. Kirkpatrick)
แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้
1. การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เปนการประเมินขั้นนี้มีวัตถุประสงค
ที่ใหรูวาผูที่จะเขารับการฝกอบรม นั้นมีความรูสึกอยางไรตอการฝกอบรม เชน ผูเขารับการอบรม
พอใจหรือไมตอสิ่งที่ไดรับจากการฝกอบรมและมากนอยเพียงใด การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนั้น
ตองการไดรับขอมูลที่เปนปฏิกิริยาตอบสนองของผูเขารับการฝกอบรม ที่มีความหมาย และความ
เปนจริง เพราะขอมูลเหลานี้จะเปนตัวบงชี้ประสิทธิผลของการฝกอบรมอันดับแรก เคริกแพททริก
กลาววามีอยูบอยครั้งที่ผูบริหารตัดสินใจใหลมเลิกโปรแกรมการฝกอบรมเสีย หรือไมก็ตัดสินใจให
ดําเนินการฝกอบรมตอไป โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองเปนพื้นฐาน
วิธีการที่จะชวยใหไดรับขอมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองที่มีความหมายและตรงตามความ
จริงจากผูเขารับการฝกอบรม ไดแก
1. กํ า หนดให แ น น อนชั ด เจนลงไปว า ต อ งการได รั บขอ มู ล อะไร เช น ปฏิ กิ ริ ยา
ตอบสนองของเนื้อหาหลักสูตร วิธีการฝกอบรม วิทยากร สถานที่ฝกอบรม ระยะเวลาที่ใชในการ
ฝกอบรมบรรยากาศการฝกอบรม ฯลฯ
2. ออกแบบของเครื่องมือ หรือแบบสอบถามที่จะใหเก็บขอมูล
3. คําถามที่ใช ควรเปนชนิดที่เมื่อไดรับขอมูลหรือไมคําตอบแลว สามารถนํามาแปลง
เปนตัวเลขแจกแจงความถี่ และวิเคราะหในเชิงปริมาณได
4. กระตุนใหผูเขารับการฝกอบรม ไดเขียนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพิ่มเติมใน
ขอคําถามตางๆ
5. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมแสดงปฏิกิริยาตอบสนองผานแบบสอบถามตามความ
เปนจริง จึงไมควรใหผูเขารับการฝกอบรมเขียนชื่อตนเองลงไปในแบบสอบถาม
อนึ่ง ในการแจกแบบสอบถามเพื่อประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนี้ ผูประเมินตอง
แนใจวาไดใหเวลาผูเขารับการฝกอบรมอยางเพียงพอที่จะใหคําตอบครอบคลุมทุกขอ ควรอธิบาย
กอนที่ผูเขารับการฝกอบรมจะออกจากหองฝกอบรมเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม พึงหลีกเลี่ยงการปลอยใหผู
เขารับการฝกอบรมนําแบบสอบถามติดตัวออกไปและสงคืนกลับมาในภายหลัง
2. การประเมินการเรียนรู (Learning Evaluation) การประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงคที่จะใหรูวา
ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู และทักษะอะไรบาง และมีเจตคติอะไรบางที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ทั้ ง นี้ เ พราะความรู ทั ก ษะ เจตคติ ล ว นเป น องค ป ระกอบพื้ น ฐานสํ า คั ญ ที่ จ ะช ว ยให เ กิ ด การ
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของผูเขารับการฝกอบรมในโอกาสตอไป เคริก แพตทริคไดให
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินในการเรียนรูเอาไว ดังนี้
1. ตองการวัดความรู ทักษะ และเจตคติ ของผูเขารับการฝกอบรมทั้งกอนและหลังการ
ฝกอบรม
2. วิเคราะหทั้งคะแนนรายขอและคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการฝก
อบรม
3. ถ าเป นไปได ควรใช กลุ มควบคุ ม ซึ่ งเป นกลุ มของผู ที่ ไม ได รั บการฝ กอบรม แล ว
เปรียบเทียบคะแนนความรู ทักษะ และเจตคติ ของกลุมควบคุม และกลุมทดลอง ซึ่งเปนกลุมของผู
เขารับการฝกอบรมวาแตกตางกันหรือไม อยางไร
สําหรับเครื่องมือที่ใชวัดความรู ทักษะ และทัศนคติมี 2 รูปแบบ คือ
1. ใชแบบวัดความรู ทักษะ และเจตคติที่เปนแบบวัดมาตรฐาน
2. สรางแบบสอบขึ้นใชเอง แบบสอบวัดความรู ทักษะ และเจตคติที่จะสรางขึ้นเองนี้
อาจจะใชรูปแบบอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง หรือทุกอยางตอไปนี้ก็ได เชน
- แบบ ถูก หรือ ผิด
- แบบ เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย ซึ่งอาจเปนมาตราสวนประมาณคา 4 หรือ 5
หรือ 6 สเกลกได
- แบบเลือกคําตอบที่เห็นวาถูกที่สุด
- แบบเติมคํา/ขอความลงในชองวาง
3. การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป (Behavior Evaluation) การประเมินผลในขั้นนี้
มีวัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบวาผูเขารับการฝกอบรมไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในการทํางาน
ไปในทิศทางที่พึงประสงคหรือไม การประเมินในขั้นนี้นับวายาก และใชเวลามากกวาการประเมินผล
ในสองขั้นแรก เพราะจะตองออกไปติดตามประเมินผลในสถานที่ทํางานของผูเขารับการฝกอบรม
ซึ่งจะมีคําถามอยูหลายขอ ซึ่งผูประเมินจะตองตอบใหไดเสียกอน เชน
- ควรจะออกไปประเมินผลเมื่อไร (1 เดือน หรือ 3 เดือน หรือ ครึ่งป หรือ 1 ป
ภายหลังจาการฝกอบรม)
- จะเก็บขอมูลจากใครจึงจะเชื่อถือไดมากที่สุด (จากผูบังคับบัญชา จากเพื่อน
รวมงาน จากผูใตบังคับบัญชา หรือจากผูเขารวมการฝกอบรมเอง)
1. ควรจะไดวัดพฤติกรรมการทํางานของผูเขารวมการฝกอบรมทั้งกอนและหลังการ
ฝกอบรม
2. ระยะเวลาระหวางการฝกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝกอบรมนั้นควรจะใหหาง
กันพอสมควร เพื่อใหแนใจวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานไดเกิดขึ้นจริงๆ ทางที่ดีควรจะ
ประเมินหลายๆ ครั้งเปนระยะๆ ไป เชน ประเมินทุก 3 เดือน เปนตน
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3. ควรจะเก็บขอมูลจากหลายๆ แหลง เชน จากผูบังคับบัญชา จากเพื่อนรวมงานและ
จากกลุมผูที่ผานการอบรม
เคริกแพตทริก เห็นวาการประเมินผลในขั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานตาม
ขอเสนอที่กลาวมานั้นจะนําไปใชจริงๆ จะตองใชเวลา และอาศัยความชํานาญของผูประเมินผลเปน
อยางมาก เขาจึงไดเสนอใหทํากับโปรแกรมการฝกอบรมขนาดใหญ และโปรแกรมที่จําเปนตองจัด
หลายๆ ครั้งตอไปในอนาคตเทานั้น สวนโปรแกรมการฝกอบรมขนาดเล็กทั่วๆ ไป อาจใชวิธีการ
งายๆ ดังนี้
- กําหนดวามีพฤติกรรมการทํางานอะไรบาง ที่คาดหวังจะใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
- เตรียมคําถามที่จะใชสําหรับการสัมภาษณ
- ทําการสัมภาษณบุคคลหลายๆ กลุมภายหลังการฝกอบรมสักระยะหนึ่ง เพื่อใหรู
วาพฤติกรรมที่คาดหวังเอาไวเหลานั้น ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆ หรือไม
- ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณควรจะไดนํามาทําการวิเคราะหในเชิงปริมาณและวิเคราะห
เนื้อหา
อนึ่ง ถาเปนการสัมภาษณผูใตบังคับบัญชาของผูเขารับการฝกอบรมจะตองแนใจวา
ผูเขารับการฝกอบรม จะไมมีอิทธิพลตอการตอบ หรือสัมภาษณของผูใตบังคับบัญชา
4. การประเมินผลลัพธที่เกิดตอองคกร (Result Evaluation) การประเมินผลในขั้นนี้มี
วัตถุประสงคที่จะใหการฝกอบรมไดกอใหเกิดผลดีตอหนวยงานอยางไรบาง เปนการประเมินผลที่
ตองการจะใหเกิดขึ้นกับหนวยงาน เชน การลดคาใชจาย การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน การเพิ่ม
ปริมาณการขายการผลิต อัตราการลาออกลดลง เปนตน ซึ่งนับวาเปนการประเมินที่ยากที่สุด เพราะ
ในความเป น จริ ง นั้ น มี ตั ว แปรอื่ น ๆ อี ก มากมายนอกเหนื อ จากการฝ ก อบรมที่ มี ผ ลกระทบต อ
หนวยงาน และตัวแปร บางทีก็ยากตอการควบคุม ฉะนั้นอะไรก็ตามที่ขึ้นแกหนวยงานในทางที่ดีจึง
สุรปไดยากวาเปนผลจากโปรแกรมการฝกอบรม เคริกแพททริก ไดใหขอเสนอแนะในการประเมินผล
ขั้นนี้ไว ดังนี้
1. ควรวัดสภาวการณหรือเงื่อนไขตางๆ กอนการฝกอบรมเอาไวแลวนําไปเปรียบเทียบกับ
สภาวการณหลังการฝกอบรม โดยใชขอมูลที่สังเกตได หรือวัดได
2. พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอื่นๆ ซึ่งคาดวานาจะมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
ในผลที่ตองการใหเกิดขึ้นกับหนวยงาน วิธีหนึ่งที่พอจะทําไดคือการใชกลุมควบคุมหรือกลุมทดลอง
ดังนั้น การประเมินผลการฝกอบรมตามแนวคิดของเคริกแพททริก (Donald L. Kirkpatrick)
ทั้ง 4 ดาน ประกอบดวยการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม และ
การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร สรุปไดดังนี้
1. การประเมินปฏิกิริยาเปนการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมวามีความ
พึงพอใจกับโครงการฝกอบรมอยางไร เชน มีความรูสึกอยางไรตอหลักสูตรฝกอบรม เนื้อหาวิชา
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วิทยากร บรรยากาศในการฝกอบรม การดําเนินการของเจาหนาที่ วัสดุ อุปกรณในการฝกอบรม
ระยะเวลาในการฝกอบรม เพื่อดูวาภาพรวมของหลักสูตรฝกอบรมมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด
และเพื่อนํามาปรับปรุงโครงการใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2. การประเมินการเรียนรู เปนการประเมินความรูความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติ ของผูเขารับ
การฝกอบรมวามีความรูความเขาใจหรือทักษะเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาทั้งกอนและหลังการฝกอบรม
อยางไร ซึ่งรูปแบบการออกแบบแบบสอบอาจทําไดหลายวิธี เชน ใหเลือกตอบถูกหรือผิด หรือให
เลื อกตอบ แลว นําผลจากประเมิ นผลทั้ งกอนและหลังการฝ กอบรมดังกลา วมาเปรียบเที ยบเพื่อ
ประเมินวาผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด
3. การประเมินพฤติกรรมเปนการประเมินพฤติกรรมตั้งแตการเขารับการฝกอบรม การประเมิน
พฤติกรรมภายหลังการฝกอบรมเสร็จสิ้น วาผูเขารับการฝกอบรมมีพฤติกรรมในการฝกอบรมเปน
อย า งไร หรื อ มี พ ฤติ ก รรมในการปฏิ บัติ ง าน มี ก ารนํ า ความรู ที่ไ ด จากการฝ ก อบรมไปใช ใ นการ
ปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด
4. การประเมินผลลัพธที่เกิดตอองคกรขางตนสรุปไดวา เปนการประเมินความคุมคาของ
การฝกอบรมวาองคกรไดรับผลประโยชนจากการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมหรือไม ผูผานการ
ฝกอบรมไดนําความรูไปพัฒนางานองคกรไดมากนอยเพียงใด
นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงรูปแบบการประเมินผลการฝกอบรมของ
เคริกแพททริก (Donald L. Kirkpatrick) ไวอีกหลายทาน ดังนี้
สุวิมล ติรกานันท (2547 : 48) กลาววา Kirkpatrick ไดนําเสนอแบบจําลองนี้ในป 1987
กําหนดใหมีการประเมินใน 4 ดาน คือ
1. การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) เปนการประเมินการตอบสนองของผูเขารับการฝกอบรม
เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอวัตถุประสงคของการฝกอบรม เนื้อหาวิชาการ วิธีการฝกอบรม และ
ผลประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม
2. การประเมินการเรียนรู (Learning) เปนการประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับ
การฝกอบรมทั้งดานความรู (cognitive) ความรูสึกนึกคิด (affective) และความสามารถในการปฏิบัติ
(psychomotor)
3. การประเมินพฤติกรรม (behavior) เปนการประเมินพฤติกรรมในการนําความรูที่ไดจาก
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 ดังนี้
1. ประเมินการเรียนรู (Learning) วาผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูในสิ่งที่ตองการให
เรี ยนรู ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นวัต ถุ ป ระสงคห ลั ก ของโครงการฝ ก อบรมหรื อไม โดยเป น การวั ด ความรู
ความคิ ด ความสนใจ ทั ก ษะในด า นต า งๆ เช น ทั ก ษะในการพู ด การเขี ย น การปฏิ บั ติ
การเคลื่อนไหวตางๆ ใชทดสอบการปฏิบัติงานของแตละคน ความสามารถของผูเขารับการฝกอบรม
ซึ่ งเปน การวั ด ความสามารถทางสมอง เช น ความจํา ความเข าใจ ความสามารถนํ าไปใช การ
วิเคราะห และการสังเกต ซึ่งอาจจะใชวิธีการทดสอบแบบการสอบขอเขียน ทั้งกอนและหลังการกอน
และการทํางาน
2. ประเมินปฏิกิริยา (Reaction) เปนการประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการฝกอบรมวามี
ความคิ ด เห็ น ต อ หั ว ข อ วิ ช าต า งๆ ที่ บ รรจุ ไ ว ใ นหลั ก สู ต รเหมาะสมและเพี ย งพอหรื อ ไม การจั ด
ดําเนินการฝกอบรมครั้งนี้ เหมาะสมหรือไม โครงการ/หลักสูตรการฝกอบรมนี้ เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานของเขาหรือไม มี ความคุมคาหรือไม ในการเขา ฝกอบรมครั้ งนี้ และมีทัศนคติ ต อการ
ฝกอบรมอยางไร
การวั ด ปฏิ กิ ริ ย าผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมนี้ ถ า ได ผ ลว า ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมทุ ก คนชอบ
โครงการฝกอบรมนี้ สวนใหญจะทําผูอํานวยการโครงการฝกอบรมรูสึกภาคภูมิใจในความสําเร็จ
แตความจริงแลวเปนเพียงการวัดที่เริ่มตนเทานั้น ยังไมไดเปนการแสดงถึงวา ผูเขารับการฝกอบรม
เกิดการเรียนรูหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากผลของการฝกอบรมนั้น
3. ประเมิ น พฤติ ก รรม (Behavior) เป น การประเมิ น เพื่ อ ทราบว า ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรม
ไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม มีการนําความรูที่ไดจากการฝกอบรม
ไปปรับใชในการปฏิบัติงานหรือไม โดยปจจัยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรม
จะขึ้นอยูกับองคประกอบพื้นฐาน 5 ประการ เชน ตัวผูเขารับการอบรมที่ถูกสงมารับการอบรมมี
ความสมัครใจที่จะเขารับการฝกอบรม หรือมองเห็นประโยชนจากการเขารวมอบรมหรือไม ตัวผูเขา
รับการอบรมทราบจุดออนของเขาหรือยัง หากการอบรมมุงที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนจุดบกพรอง
หรือจุดออนของตนเองหรือไม ผูที่กลับมาจากการไดทํางานในบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการยอมรับแนวความคิดใหมๆ หรือผูเขารับการอบรมมีโอกาสในการทดลองใชความรูใหมๆ หรือ
พยายามจะสรางผลงานใหกาวหนากวาเดิมหรือไม เปนตน
4. การประเมินผลลัพธ (Result) เปนการประเมินเพื่อทราบวาผลการปฏิบัติงานของผูเขา
รับการฝกอบรมเปนอยางไร ไดรับการยอมรับจากบุคคลระดับตางๆ ในหนวยงานเพียงใด หรือผูเขา
รับการฝกอบรมมีความกาวหนาในสายงานเพียงใด
ความยากง า ยของการประเมิ น ผลแบบนี้ โ ดยทั่ ว ไปแล ว ขึ้ น อยู กั บ ชนิ ด ของโครงการ
ฝกอบรมถาเปนโครงการฝกอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัย การประเมินผลก็อาจจะทําไดงาย โดย

28
การเปรียบเทียบจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น แตถาเปนการประเมินมนุษยสัมพันธในการบริหาร การ
ประเมินผลก็ทําไดยากมากยิ่งขึ้น ตองอาศัยขอมูล จากประเมินผลทั้ง 3 วิธี ดังกลาว และขอมูลจาก
แหล ง อื่ น ๆ เช น รายงานการตรวจงาน การสอบถามจากผู บั ง คั บบั ญ ชาขององค ก รนั้ น ๆ หรื อ
พิจารณาจากงบประมาณ
ในการประเมินผลและติดตามผลโครงการฝกอบรม แนวทางที่นิยมกันอยางแพรหลาย คือ
แนวทางของเคริกแพททริก (Donald L. Kirkpatrick) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกแนวทางในการ
กําหนดเกณฑในการประเมินผล ที่เกี่ยวของกับผูเขารับการฝกอบรม ซึ่งเปนแนวทางที่เนนในดาน
ผลที่ไดรับจากการฝกอบรม โดยมุงประเมินประสิทธิผลการฝกอบรม โดยพิจารณาจากปฏิกิริยา
การเรียนรู พฤติกรรม และผลลัพธที่มีตอองคกร ของผูผานการฝกอบรม

3. แนวทางการพั ฒ นาการฝ ก อบรมบุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ของสํานักงานกิจการยุติธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนาการฝกอบรมบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
แนวทางการพัฒนาการฝกอบรมบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ของสํานักงานกิจการ
ยุติธรรมเกิดขึ้นสืบเนื่องจากหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีภารกิจทางดานงานยุติธรรมีการ
กระจัดกระจายอยูในความรับผิดชอบของตางกระทรวงและกรม ซึ่งแตละหนวยงานมีทิศทางและ
เปาหมายการพัฒนาแตกตางกันออกไปตามภารกิจและสภาพการณขององคกรโดยไมมีหนวยงาน
กลางรับผิดชอบในการประสานสนับสนุนกําหนดทิศทางนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินภารกิจ
ของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมใหไปสูจุดมุงหมายเดียวกันในการอํานวยความยุติธรรมใหกับ
ประชาชนทําใหเกิดปญหา ซึ่งหนวยงานที่รับหนาที่ในการพัฒนาการฝกอบรมบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม ของสํานักงานกิจการยุติธรรมดังกลาว คือ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
โดยจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการของสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2545 มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม จัดทําแผน พัฒนาหลักสูตร และ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมใหมีการประสานความรวมมืออยางเปนเอกภาพ
โดยมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางความรูและทัศนคติที่ดีในการรวมมือกัน เพื่อสรางเครือขายในการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมใหเปนระบบ
สํานักงานกิจการยุติธรรม (2546 : 21) ไดกลาวถึงหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการยุติธรรมพอสรุปได ดังนี้
1. หนวยงานราชการ ไดแก หนวยงานฝายตุลาการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
(กรมราชทัณฑ กรมคุมประพฤติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ฯลฯ) สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน
ตํ า รวจแห ง ชาติ สํ า นั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต แห ง ชาติ (ป.ป.ช.)
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สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด
(ป.ป.ส.) กรมศุลกากร กระทรวงมหาดไทย
2. หนวยงานเอกชน ซึ่งเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อชวยเหลือผูตองสงสัย ผูกระทําผิด หรือ
ผูเสียหายในกระบวนการยุติธรรม สวนใหญหนวยงานเหลานี้มีวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจง และมี
พนักงานประจําถึงแมจะมีจํานวนไมมาก เชน องคกรเอกชน มูลนิธิที่ไดการชวยเหลือทางสังคม
องคกรพิทักษสิทธิตางๆ องคกรนิรโทษกรรมสากล หรือ องคกรตางประเทศ เปนตน
3. บุคลากรสังกัดหนวยงานอื่นและทําหนาที่เกี่ยวของ โดยที่กระบวนการยุติธรรมมีความ
สลับซับซอนและครอบคลุม จึงมีบุคคลอาชีพตางๆ เขาเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมในบทบาท
ตางๆ เชน ทนายความ แพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห ครู/อาจารย นักการเมือง เจาหนาที่
กูภัย เปนตน
4. องคกรที่ใหความรูความเขาใจดานกระบวนการยุติธรรม สวนใหญเปนองคกรที่ถายทอด
ความรู ไดแก สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรภาคประชาชน เชน ประชาคม ชุมชน ซึ่งอาจเขา
มามีบทบาทที่เกี่ยวของในฐานะผูชวยเหลือ ผูชี้เบาะแส หรือใหขอมูล พยาน หรือผูกํากับดูแลใน
กระบวนการยุติธรรม ทั้งในฐานะหัวหนาชุมชน อาสาสมัคร หรือประชาชนทั่วไป
ดั ง นั้ น บุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง นั บ เป น องคาพยพสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการยุติธรรมในภาพรวม ดังนั้น เพื่อใหการบริหารและการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม
เปนไปอยางบูรณาการ มีการประสานความรวมมืออยางเปนเอกภาพ เกิดการปฏิบัติหนาที่
สอดคลองกันอยางเปนระบบ และมุงสูความเปนเลิศในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม จึงไดกําหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม อาทิ หลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง และ
หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง ซึ่งมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางใหขาราชการระดับสูงและ
ระดับกลางในหนวยงานกระบวนการยุติธรรมและหนวยงานที่เกี่ยวของมีวิสัยทัศนในการบริหารงาน
เชิ ง สร า งสรรค ทั น สมั ย มี ค วามพร อ มและรอบรู ห ลากหลาย ในด า นวิ ช าการ การบริ ห ารงาน
นวัตกรรม การประสานงานการสรางภาพลักษณที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูนําทีม สามารถ
บูรณางานและเครือขาย และประยุกต ใชความรูประสบการณไดอยางมืออาชีพเพื่ออํานวยความเปน
ธรรมใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 วัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรมตระหนักถึงประเด็นปญหาที่ควรไดรับการดูแลอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิด
ความยุติธรรมในสังคม และเพื่อใหมีการปฏิบัติตอประชาชนคนไทยทุกคนอยางเปนธรรม โดยเคารพ
สิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ดังนั้น บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม จึงควรไดรับ
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การพัฒนาเพื่อจะไดอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน และสังคมดํารงอยูไดอยางเปนธรรม และ
ปกติสุข สํานักงานกิจการยุติธรรม (2546 : 47) จึงไดกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม สรุปได ดังนี้
1. สงเสริมใหบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมีความรู ความเขาใจหลักการ แนวทางบทบาท
ภารกิจ และหนาที่ความรับผิดชอบของทุกฝายที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันไดโดยราบรื่นและดวยความเขาใจที่ดีตอกัน
2. สงเสริมใหบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมตระหนักถึง สิทธิของบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝาย
ทั้งผูตองสงสัย ผูกระทําผิด ผูเสียหาย พยาน และผูเกี่ยวของอื่น และปฏิบัติตอบุคคลดังกลาวให
เหมาะสมกับสิทธิอันพึงมีของบุคคลเหลานั้น
3. สงเสริมใหบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมีความรูความเขาใจสภาพแวดลอมทางสังคม
วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง ทางกายภาพ และเทคโนโลยี เ พื่ อ ให ท ราบสาเหตุ ข องป ญ หา
ผลกระทบ อุปสรรค และแนวโนมที่สงผลตอการกระทําผิดทางอาญา เพื่อใหสามารถเตรียมการ
ปองกันและแกไขสภาวะที่เปนปญหาตางๆ ในกระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนใหผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น และประชาชนไดรับรูสิทธิเสรีภาพของพลเมืองใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทราบขั้นตอนกระบวนการและปฏิบัติตนที่เหมาะสมหากตองมีสวน
เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม
5. สงเสริมใหเกิดการบริหารและปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการ โดยมี
การประสานรวมมือกันอยางเปนเอกภาพ ดวยความเขาใจรวมกัน และปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบ
ที่สอดคลองกันอยางเปนระบบ
หลั ก สู ต รพื้ น ฐานสํ า หรั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรม สํ า นั ก งานกิ จ การ
ยุติธรรม (2546 : 50) ไดมีการวิเคราะหสภาพความพรอมในการพัฒนาบุคุลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม โดยมีแนวทางในการในการดําเนินการ สรุปได ดังนี้
1. เลือกพัฒนากลุมเปาหมายที่ยังไมไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาของสถาบันพัฒนา
ตางๆ โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมประสานกับสถาบันพัฒนาดังกลาวเพื่อ
กําหนดหลักสูตรที่จําเปน เชน หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง หลักสูตรพัฒนา
วิทยากรอาสาสมัครในทองถิ่น หรือในเขตพื้นที่การศึกษาตางๆ
2. พัฒนาหลักสูตรและความพรอม และดําเนินการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
ตามแผนที่กําหนดในปงบประมาณ 2547
4. ดํ า เนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรมตามที่ ไ ด พั ฒ นาแล ว สํ า หรั บ
ปงบประมาณ 2548-2551 ดําเนินการพัฒนาในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากการใชหลักสูตรปกติในชั้น
เรียน และใหมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาอยางตอเนื่อง
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ป จ จุ บั น สถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรม ได มี ก ารพั ฒ นาหลั กสู ต รอย า ง
ตอเนื่อง และไดดําเนินการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ใหเปนไปตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ตามแผนแมบทกระบวนการยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. 25472551 และพัฒนาการฝกอบรมใหสอดคลองกับแผนแมบทกระบวนการยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. 25522555 ซึ่ ง จากผลการดํ า เนิ น งานตั้ ง แต ป 2548 เป น ต น มา สํ า นั ก งานกิ จ การยุ ติ ธ รรมได มี ก าร
ดําเนินการจัดหลักสูตรการฝกอบรม ไดแก หลักสูตรหลักกระบวนการยุติธรรม หลักสูตรการบริหาร
เชิงรุกแบบบูรณาการ หลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม หลักสูตรการบริหารยุติธรรมระดับสูง
หลั ก สู ต รการบริ ห ารยุ ติ ธ รรมระดั บ กลาง และหลั ก สู ต รอื่ น ๆ โดยสถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรม ได กํ า หนดกลุ ม เป า หมายของผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมในระดั บ ผู บ ริ ห าร
ขาราชการระดับ 6-8 เจาหนาที่องคกรเอกชน บุคลากรภาครัฐ สื่อมวลชน ตัวแทนองคกรมหาชน
จนมาถึ ง ป จ จุ บั น ได มี ก ารขยายกลุ ม เป า หมายเป น ข า ราชการพลเรื อ นระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษ
ขาราชการอัยการชั้น 3/ตุลาการชั้น 2 ขึ้นไป ขาราชการตํารวจยศพันตํารวจเอกขึ้นไป ขาราชการ
ทหารยศพั น เอกขึ้ น ไป บุ ค ลากรจากภาคเอกชนที่เ กี่ ย วข องกับ กระบวนการยุติ ธ รรม ตลอดจน
ผูบริหารระดับกลางจนถึงระดับสูง ซึ่งรูปแบบและวิธีการในการพัฒนาบุคลากรทั้งในอดีตและปจจุบัน
ที่ยังคงดําเนินการอยู ไดแก การฝกอบรม การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดการ
ศึกษาดูงาน การเผยแพรผานสื่อตางๆ และในอนาคต สํานักงานกิจการยุติธรรมยังมีความมุงมั่นที่จะ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รการฝ ก อบรมให มี ก ารพั ฒ นาเที ย บเท า สถาบั น การฝ ก อบรมชั้ น นํ า ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จรุณรักษ ยี่ภู (2551 : บทคัดยอ) ศึกษาการประเมินผลโครงการฝกอบรมการบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพเขมขนทางสายใหม สถาบันธัญญารักษ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ประจําป
งบประมาณ 2551 โดยแบงการประเมินออกเปน 4 ดาน คือ ดานปฏิกิริยาสะทอนกลับ ดานการ
เรียนรู ดานพฤติกรรม และดานผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร กลุมที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูเขา
รับการฝกอบรมจาก 10 หนวยงาน จํานวน 50 คน และผูบังคับบัญชาของผูเขารับการฝกอบรมจาก
10 หนวยงาน จํานวน 10 คน ผลการวิจัยสุรปได ดังนี้
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 พบวาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และผลจากการสัมภาษณหัวหนางาน มีความเห็นสอดคลองกันวา ผูเขารับการ
ฝกอบรมนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานในระดับดี
4. การประเมินประโยชนและผลกระทบที่เกิดขึ้นตอหนวยงานตนสังกัด พบวามีประโยชนใน
ระดับมาก และผลจากการสัมภาษณผูบังคับบัญชาทั้ง 10 หนวยงานสรุปไดวาโครงการฝกอบรมนี้มี
ประโยชนตอหนวยงาน โดยผูเขารับการฝกอบรมนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาการปฏิบัติงาน
คัทลียา แกวออน (2550 : บทคัดยอ) การศึกษาสัมฤทธิผลในการจัดโครงการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ผลการศึกษา
สรุปไดวา สัมฤทธิผลในการจัดโครงการฝกอบรมมีผลมาจากปจจัยสวนบุคคลและคิดเห็นตอความ
เหมาะสมในการจัดโครงการ โดยปจจัยสวนบุคคล ไดแก ปพ.ศ.ที่เขารับการฝกอบรม และความ
คาดหวังตอประโยชนจากการเขารับการฝกอบรม ในขณะที่เพศ อายุ ประสบการณทํางาน และ
หนวยงานที่สังกัด เปนปจจัยที่ไมมีผลตอสัมฤทธิผลในการจัดโครงการ สวนความคิดเห็นตอความ
เหมาะสมในการจัดโครงการที่มีผลตอสัมฤทธิผลในการจัดโครงการ ไดแก วิทยากร เนื้อหาวิชา การ
จัดดําเนินการของเจาหนาที่ บรรยากาศในการจัดอบรม เอกสารประกอบการบรรยาย อุปกรณและ
สื่อ ในขณะที่ ระยะเวลาในการจัดอบรม และสถานที่จัดอบรม เปนปจจัยที่ไมมีผลตอสัมฤทธิผลใน
การจัดโครงการ
ประดิษฐ ขันธศิริ (2542 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตร
นักบริหารมืออาชีพ รุนที่ 1 จัดโดยศูนยอบรมสหกรณที่ 4 จังหวัดขอนแกน กรมสงเสริมสหกรณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เป น การศึ ก ษาเฉพาะกรณี ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมที่ ดํ า รงตํ า แหน ง
ผูจัดการสหกรณการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จํานวน 60 คน จาก 10 จังหวัด
ดวยการคัดเลือกผูจัดการสหกรณการเกษตรซึ่งอยูในชั้นหนึ่งและชั้นสอง ใหเขารับการฝกอบรม ซึ่ง
มีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ
1. เพื่อประเมินความสําเร็จของโครงการฝกอบรม โดยพิจารณาความสําเร็จ 2 ดาน คือ ความรู
ความเขาใจในการฝกอบรม การนําความรูไปใชและความเหมาะสมของการจัดฝกอบรม
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการฝกอบรม
ผลการศึกษาพบวาผูผานการฝกอบรมมีระดับความรูความเขาใจที่ไดรับจากการฝกอบรมอยู
ในระดับปานกลาง ความเหมาะสมของการจั ดฝกอบรมอยูในระดับสู งทั้ งในดานหมวดวิชาที่ จัด
ฝกอบรม และปจจัยตางๆ ที่ใชดําเนินการฝกอบรม ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการจัดฝกอบรม
จากการศึกษาพบวาผูเขารับการฝกอบรมที่มีตําแหนงผูจัดการสหกรณ ไดรับความรูความเขาใจใน
การฝกอบรมมากกวาผูเขารับการฝกอบรมที่มีตําแหนงผูชวยผูจัดการ
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พันธุทิพ จิระสวัสดิ์พงศ (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการฝกอบรม
เยาวชนสัมพันธปองกันภัยเสริมสรางวินัยจราจร ของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองอุบลราชธานี
มีวัตถุประสงคในการศึกษา 3 ประการ คือ
1. เพื่อประเมินประสิทธิผลในดานการฝกอบรมในเรื่องของการไดรับความรูเกี่ยวกับการจราจร
2. เพื่อประเมินผลในดานกระบวนการในการจัดการฝกอบรม 5 ดาน คือ ก. สถานที่และ
ระยะเวลาในการฝกอบรม ข. เนี้อหาวิชาและเอกสารประกอบการบรรยาย ค. ความสามารถวิทยากร
ง.โสตทัศนูปกรณในการฝกอบรม และ จ. ความเหมาะสมอื่นๆ ของการจัดอบรม
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมเยาวชนที่ไดเขารับการอบรมกับกลุม
เยาวชนที่ไมไดเขารับการอบรมในเรื่องของความรูเกี่ยวกับกฎจราจรและทัศนคติที่มีตอเจาหนาที่
ตํารวจจราจร ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้
1. กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมสวนใหญเปนเพศหญิง อายุไมเกิน 18 ป การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บิดา มารดา หรือผูปกครองที่พักอยูดวยมีอาชีพรับราชการ กําลังศึกษา
อยูในโรงเรียนรัฐบาล ครอบครัวใชจักรยานยนตเปนสวนใหญ แตมาโรงเรียนโดยรถยนต
2. ผลการศึกษาความรูเกี่ยวกับการใชรถใชถนนของกลุมตัวอยางที่เขารับการ
อบรม พบวากลุมตัวอยางตอบถูกตองมากที่สุด เครื่องหมายหามแซง รองลงมาคือ เครื่องหมายรถ
ทุกชนิดตองหยดใหรถและคนเดินเทาในทางขวาหนาผานไปกอน เมื่อเห็นวาปลอดภัยและไมเปน
การกีดขวาง การจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแลว จึงใหเคลื่อนรถตอไปไดดวยความระมัดระวัง และ
เมื่อพบสัญญาณไฟสีเหลืองหมายความวาใหรีบขับผานไปโดยเร็ว
3. ประสิทธิผลของโครงการฝกอบรมเยาวชนปองกันภัยเสริมสรางวินัยจราจร
พบวา ในภาพรวมอยูในระดั บสู งทุกดาน เมื่อพิจารณาในรายด าน พบวา ผลการประเมิ นอยูใน
ระดับสูงที่สุด คือ ดานวิทยากร รองลงมาคือ ดานเอกสาร
4. ผลการศึกษาทัศนคติตอการฝกอบรมของเยาวชนที่เขารับการอบรม พบวามี
ทัศนคติที่ดีตอการฝกอบรมอยูในระดับสูง โดยเฉพาะเรื่อง การฝกอบรมเกี่ยวกับการจราจรมีสวน
ชวยใหสังคมเปนระเบียบเรียบรอยมากขึ้น
5. เยาวชนที่ไดเขารับการอบรมมีทัศนคติตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร
ดีกวาเยาวชนที่ไมไดรับการอบรม
6. เยาวชนที่เขารับอบรมมีความรูเ รื่องกฎจราจรสูงกวาเยาวชนที่ไมไดรับการอบรม
ชัชฏา พารุง (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการประเมินหลักสูตรฝกอบรมเตรียมผูบริหาร
สถานศึ ก ษาระดั บสู ง สั ง กั ด กรมอาชี ว ศึ ก ษา ของสถาบั น พั ฒ นาผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ประเมิ น
หลักสูตรในดานบริบท ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ผลการวิจัยปรากฏ
ดังนี้
1. ดานบริบท ผูเขารับการฝกอบรม วิทยากรพี่เลี้ยง และผูผานการฝกอบรม มีความเห็นวา
วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม มีความเหมาะสมในระดับมาก

34
2. ดานปจจัยเบื้องตน ผูเขารับการฝกอบรม วิทยากรพี่เลี้ยง และผูผานการฝกอบรม มี
ความเห็นวาโครงสรางของหลักสูตร และเนื้อหาวิชา มีความเหมาะสมในระดับมาก สวนเอกสาร
ประกอบการฝกอบรม วัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
3. ด า นกระบวนการ ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรม วิ ท ยากรพี่ เ ลี้ ยง และผู ผ า นการฝ ก อบรม มี
ความเห็นวากระบวนการฝกอบรม และการบริหารหลักสูตรการฝกอบรม มีความเหมาะสมในระดับ
มาก สวนการวัดและประเมินผล ผูเขารับการฝกอบรมและผูผานการฝกอบรม มีความเห็นวามีความ
เหมาะสมในระดับมาก ในขณะที่วิทยากรพี่เลี้ยง มีความเห็นวามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
4. ดานผลผลิต ผูผานการฝกอบรม มีความเห็นวาไดรับความรูและทักษะจากหลักสูตร
ฝกอบรมในระดับมาก สวนผูบังคับบัญชาของผูผานการฝกอบรม มีความเห็นในระดับมากกวาผูผาน
การฝกอบรมมีคุณลักษณะที่เหมาะสม
ณษมา สุวรรณานนท (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตร
การบริหารงานตํารวจชั้นสูงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีความมุงหมาย เพื่อศึกษากระบวนการ
ดําเนินงานฝกอบรม ประเมินโครงการใน 4 ดาน คือ ดานสภาวะแวดลอม ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ
ดานผลผลิต และเพื่อรวบรวมปญหาขอเสนอแนะในการฝกอบรมจากความคิดเห็นของผูบริหารที่มี
อํานาจในการตัดสินใจเปนแนวทางพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพ ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้
1. การประเมินของผูบริหารในดานสภาวะแวดลอม พบวา
1.1 ความมีหลักการและเหตุผลของหลักสูตรเพื่อบอกความสําคัญของหลักสูตร
ฝกอบรม
1.2 เพิ่มเติมวัตถุประสงคการฝกอบรมเนนดานจริยธรรม คุณธรรม การดํารงตนใน
ศีลธรรมอันดี มีความซื่อสัตยสุจริต มีความยุติธรรมในหนาที่ ในการปกครองบังคับบัญชา และการ
เปนแบบอยางที่ดีแกบุคลากรในองคกร
1.3 ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรใหมีความสอดคลองตรงตามชื่อหลักสูตรดวยการ
จัดกลุมหมวดวิชาและแสดงวัตถุประสงคของหมวดวิชาใหชัดเจน
1.4 ปรับปรุงเนื้อหาสาระของหลักสูตรใหมีความทันสมัย จัดหมวดวิชาหรือกลุมวิชา
ใหมีขอเท็จจริงรายวิชาตางๆ ที่ตอบสนองความตองการของสังคมเปนลําดับแรก
2. การประเมินของคณะผูรับผิดชอบการดําเนินงานฝกอบรม ในดานปจจัยเบื้องตน โดยรวม
มีความเหมาะสมระดับมาก เมื่อพิจารณาตามหัวขอ พบวามีความเหมาะสมระดับมาก จํานวน 6 ขอ
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอหลักสูตร
3. การประเมินของคณะผูรับผิดชอบการดําเนินงานฝกอบรม ในดานกระบวนการโดยรวมมี
ความเหมาะสมระดับมาก เมื่อพิจารณาตามหัวขอพบวา ทุกขอมีความเหมาะสมระดับมาก โดยขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอการวัดผลประเมินผล
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4. การประเมินของอาจารยและวิทยากร ในดานปจจัยเบี้องตน โดยรวมมีความเหมาะสม
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามหัวขอ พบวา ทุกขอมีความเหมาะสมระดับปานกลางโดยขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอหองฝกอบรม
5. การประเมินของอาจารยและวิทยากร ในดานกระบวนการ โดยรวมมีความเหมาะสม
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามหัวขอ พบวา มีความเหมาะสมระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ขอการบริหารหลักสูตรฝกอบรม
6. การประเมินของผูเขารับการฝกอบรม ในดานปจจัยเบื้องตน โดยรวมมีความเหมาะสม
ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามหัวขอ พบวา มีความเหมาะสมระดับมาก จํานวน 9 หัวขอ โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอหองฝกอบรม
7. การประเมินของผูเขารับการฝกอบรม ในดานกระบวนการ โดยรวมมีความเหมาะสม
ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามหัวขอ พบวา มีความเหมาะสมระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ขอการบริหารหลักสูตรฝกอบรม
8. การประเมินของผูเขารับฝกอบรม ดานผลผลิต พบวา โดยรวมและรายหัวขอมีการนํา
ความรู และแนวคิดที่ไดรับไปใชประโยชนและปรับใชประโยชนและปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสมในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ วิชาการตํารวจ รองลงมาคือ วิชาทั่วไป
9. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถาม
9.1 ดานปจจัยเบื้องตน ปรับปรุงหองพักใหติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รองลงมา คือ
หลักสูตร ปรับปรุงกระบวนการจัดทัศนศึกษาใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงาน
9.2 ดานกระบวนการ เสนอผลการประเมินรายบุคคลตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เพื่อเปนสวนประกอบการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น รองลงมา คือ ชี้แจงทําความเขาใจใหผูเขารับการ
ฝกอบรมถือปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่สถานฝกอบรมกําหนด
9.3 ดานผลผลิต สามารถนําความรูและแนวคิดที่ไดรับไปใชประโยชนและปรับใชใน
การปฏิบัติงานไดมาก คือ การบริหารงาน รองลงมา คือ การศึกษาดูงาน
10. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุมสัมมนา
หลักสูต รฝกอบรมตองพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมเปนนักบริหารยุคใหม มีวิสัยทัศ น
สามารถบริหารงานตามภารกิจและนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สวาสดิ์ ตอพล (2536 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีหมูบาน พ.ศ.
2533 กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7 มีความมุงหมายเพื่อประเมินหลักสูตร
เกี่ยวกับองคประกอบดานบริบท ปจจัยเบื้องตน กระบวนการและผลผลิตที่เกิดจากการใชหลักสูตร
ดังนี้
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. ผลการประเมินองคประกอบดานปจจัยเบื้องตน
2.1 ดานความพรอมของครู พบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตรงกันวา ความ
พรอมของครูมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง
2.2 ดานความพรอมของนักศึกษา พบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตรงกันวา
ความพรอมของนักศึกษา มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง
2.3 ดานความพรอมของเอกสารประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียน 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 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปการศีกษา พ.ศ.
2535 พบวามีผลการเรียนของนักศึกษาทั้งหมดผานเกณฑ
อนุสันต เทียนทอง (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการฝกอบรมอาชีพ :
ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยฝกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา กรม
ประชาสงเคราะห มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน 4 ดาน ของศูนยฝกอาชีพเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา อันไดแก การประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอม
การประเมินปจจัยเบื้องตนหรือปจจัยนําเขาการประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิตและ
การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานฝกอบรมอาชีพ ผลการศึกษาพบวาในการประเมิน
บริบทหรือสภาพแวดลอมเปนการประเมินวัตถุประสงคของหนวยงานและประเมินความตองการและ
ความคาดหวังของผูสําเร็จการฝกอบรมในดานนี้ปรากฏวากลุมผูตอบแบบสอบถามทั้งสองกลุมมี
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ความคิดเห็นวาเหมาะสมคอนขางมากในสวนการประเมินปจจัยเบื้องตนหรือปจจัยนําเขาซึ่งเปนการ
ประเมินสิ่งที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานวามีความพรอม และความเพียงพอตอการปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพหรือไม กลุมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความคิดเห็นวาเหมาะสมปานกลาง สวนกลุม
ผูสําเร็จการฝกอบรมมีความคิดเห็นวาเหมาะสมคอนขางมาในสวนของการประเมินกระบวนการซึ่ง
เปนการประเมินการปฏิบัติงานในดานตางๆ ของศูนยฯ วามีจุดดอยที่ควรปรับปรุงแกไขอยางไร ใน
ดานทั้งสองกลุมมีความคิดเห็นวาเหมาะสมคอนขางมากและในสวนของการประเมินผลผลิต ซึ่งเปน
การประเมินวาการดําเนินการที่ผานมา สามารถบรรลุเปาหมายในภาพรวมหรือไม ในดานนี้กลุม
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและผูเขารับการอบรมมีความคิดเห็นวาเหมาะสมปานกลาง ดังนั้น ผลจากการ
ประเมินในแงมุมตางๆ ทั้ง 4 ดาน จึงสามารถบงชี้ไดวา การดําเนินงานของศูนยฯ บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไวโดยสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายผูรับบริการไดดี และยังสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานของศูนยฯ ที่กําหนดไว อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวาผลการ
ประเมินผลดานผลิตและปจจัยนําเขาควรไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมขึ้นอีก ทั้งนี้โดยการปรับปรุง
หลักสูตรใหเนนภาคปฏิบัติเพื่อใหสามารถนําไปใชจริงมากขึ้นในการทํางาน
เพ็ญสุดา ไพรอราม (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรการ
จัดการธุรกิจทองเที่ยวและมัคคุเทศก สถาบันฝกอบรมวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว ของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยประเมินจากความชัดเจนในวัตถุประสงคของโครงการ เนื้อหาสาระ
ของแตละวิชาในหลักสูตร อุปกรณการเรียนการสอน และประเมินดานสถานที่ พรอมทั้งศึกษาปญหา
ของการจัดการโครงการฝกอบรม ผลการประเมินกระบวนโครงการฝกอบรมและศึกษาปญหาดาน
ตางๆ มีดังนี้
1. ความชัดเจนในวัตถุประสงคของโครงการ พบวานักศึกษาที่เขาใจในวัตถุประสงค
ชัดเจนดีมากและชัดเจนปานกลางมีจํานวนรอยละ 50 เทากัน นักศึกษารอยละ 10 เขาใจถูกตองวา
โครงการฝกอบรมนี้ชวยใหผูเขารับการศึกษาไดมีความรูทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. ประเมินเนื้อหาสาระของแตละวิชาในหลักสูตร พบวา ในแตละวิชามีความยากปานกลาง
เนื้อหาสาระของวิชาคอนขางครบถวน สวนการวัดผลการสอบในแตละวิชามีความยากคอนขางมาก
อยางไรก็ดีวิชาตางๆ ที่กําหนดไวในหลักสูตรมีความเหมาะสมสําหรับนําไปประกอบอาชีพหรือเปน
พื้นฐานความรูในการศึกษาตอเปนอยางดี
สํ า หรั บ ข อ คิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ป ญ หาในด า นเนื้ อ หาสาระในหลั ก สู ต ร พบว า
นักศึกษาสวนใหญระบุปญหาในเรื่องการทําความเขาใจกับบทเรียนในบางวิชาที่มองเห็นภาพไม
ชัดเจน เอกสารประกอบการบรรยายมีคอนขางนอย ผูสอนในบางวิชาสอนคอนขางเร็วทําใหตาม
บทเรียนไมทัน
3. อุ ป กรณ ก ารเรี ย นการสอน มี ก ารจั ด การด า นอุ ป กรณ ก ารเรี ย นการสอนไม
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณในหองปฏิบัติการ
รวมทั้งเอกสารคนควาในหองสมุด
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4. ประเมินดานสถานที่ ผลการศึกษาพบวา เกี่ยวกับอาคารสถานที่ นักศึกษามี
ความพึงพอใจระดับปานกลาง และสิ่งที่นักศึกษามีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ การใหบริการถาย
เอกสาร
พระศุภชัย บุตรเวียงพันธ (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาการประเมินผลโครงการฝกอบรมอาชีพ
: ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการเวทีบําเพ็ญประโยชน วัดสวนแกว จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการบําเพ็ญประโยชนและศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ฝกอาชีพ กรอบการศึกษาประกอบดว ยสภาพแวดลอม ปจจัยนํ าเขา กระบวนการ และผลผลิ ต
ผลการวิ จั ย พบว า การประเมิ น ด า นสภาพแวดล อ ม พบว า วั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการมี ค วาม
สอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรม ในระดับคอนขางสูง การ
ประเมินดานปจจัยนําเขา พบวา ทรัพยากรดานตางๆ คือ ดานบุคลากร ดานสถานที่ ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกและสวัสดิการ ที่ใชในการฝกอบรมมีความพอเพียงในระดับคอนขางสูง ยกเวนดานวัสดุ
อุปกรณที่มีพอเพียงในระดับปานกลางเทานั้น แตในภาพรวมทรัพยากรดานตางๆ มีความเพียงพอ
ในระดับคอนขางสูง การประเมินดานกระบวนการ พบวา บุคลากรดานการฝกอาชีพ และการนํา
ความรูไปใชประโยชน ดานกิจกรรมทั่วไป และดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความเหมาะสมในระดับ
กอนคอนขางสูงทุกดาน ทําใหภาพรวมมีความเหมาะสมคอนขางสูง การประเมินดานผลผลิต พบวา
ความเหมาะสมในระดับคอนขางสูง ไมวาดานผลผลิตโดยตรง คือ ดานความรูความชํานาญในอาชีพ
ที่ฝกอบรมรวมถึงดานประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม และผลผลิตโดยออม คือ ดานคุณภาพชีวิต
ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการตลอดจนความตองการและความคาดหวังของผูเขารับการ
ฝกอบรม สําหรับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานฝกอบรมอาชีพ พบวา จํานวนครูไมเพียงพอ
และไมมีประสิทธิภาพในการถายทอดความรู สถานที่ในการฝกอบรมไมมีการแบงแยกเปนสัดสวนไม
สะดวก คับแคบ และอยูในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชชํารุดและ
หมดสภาพการใชงาน ไมเพียงพอ ไมมีความทันสมัย สวนสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการดาน
การรักษาพยาบาลไมสามารถทําไดทั่วถึง รวมทั้งที่พักอาศัยและหองน้ํา สุขาไมเพียงพอ อยูใน
สภาพทรุดโทรม ไมถูกสุขลักษณะ
กฤษณา จันทรตรี (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาการประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรการ
บริ ก ารดุ จ ญาติ มิ ต รเพื่ อ สุ ข ภาพจิ ต ประชาชน มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาผลสํ า เร็ จ ของโครงการ
โดยเฉพาะความรูความเขาใจของผูเขารับการฝกอบรม ศึกษาปญหาอุปสรรคและความคิดเห็น ของ
ผูเขารับการฝกอบรมตอการจัดการอบรม และศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยภูมิหลัง กับความรู
ความเขาใจในหลักการบริการดุจญาติมิตรเพื่อสุขภาพจิตประชาชน ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่
สาธารณสุขที่เขารับการฝกอบรมสวนใหญเปนเพศหญิง 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 ภายหลังการฝกอบรมเจาหนาที่มี
ความรู ความเข า ใจอยู ใ นเกณฑ ดี และพบว า เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ตํ า แหน ง หน า ที่
ประสบการณทํางาน สถานที่ปฏิบัติงาน ไมมีความสัมพันธกับความรู ความเขาใจในหลักการบริการ
ดุจญาติมิตร สวนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการฝกอบรมที่พบ ไดแก ไมไดรับการตอนรับที่ดี
จากเจาหนาที่ของโรงแรมและผูจัดการอบรม การฝกอบรมที่เนนการฝกทักษะการบริการดวยคําพูด
ภาษากลางซึ่งผูเขารับการฝกอบรมไมสันทัดทําใหเปนอุปสรรคในการทําแบบทดสอบ ความคิดเห็น
ในดานสถานที่จัดการฝกอบรม ลักษณะของหองฝกอบรม ความเพียงพอของเอกสาร ความชัดเจน
ในเนื้ อ หาของเอกสาร จํ า นวนวั น ฝ ก อบรม ช ว งเดื อ นที่ จั ด ฝ ก อบรม การสอนภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติมีความเหมาะสมมาก และเห็นวาสามารถนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดมาก
พระมหาสิงห สวัสดิ์ผล (2542 : บทคัดยอ) ศึกษาการประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสุข โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลโครงการฝกอบรม ซึ่ง
ประเมินความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น ตลอดจนประโยชนที่ไดรับจากการอบรมทั้งตอตนเอง ตอ
การทํางาน ตอเพื่อนรวมงานและตอสังคม ผลการศึกษาโดยสรุปพบวา โครงการนี้ไดจัดปจจัยนําเขา
ไวอยางเหมาะสม กระบวนการจัดการนําเนินการไปดวยความราบรื่น และผลผลิตของโครงการ โดย
ภาพรวมแลวอยูในระดับนาพอใจ กอใหเกิดประโยชนแกผูที่เขาอบรม สามารถนําความรูที่ไดจาก
การอบรมไปใช ใ หเ กิ ด ประโยชน ต อการพัฒ นาตนเองและการอยูร ว มกั น กั บ คนในสั ง คมอย า งมี
ความสุข ปญหาอุปสรรคและความไมพอใจของผูเขาอบรมมีบางเล็กนอย ซึ่งจะไดทําการปรับปรุง
แกไขในโอกาสตอไป
จากแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ สวนใหญเปนการประเมินผลการฝกอบรมโดยใช
รูปแบบการประเมินของ สตัฟเฟลบีม (The CIPP Model of Evaluation) ซึ่งมีองคประกอบในการ
ประเมิน 4 ดาน ไดแก การประเมินบริบท เชน การประเมินสภาพแวดลอม สภาพปญหา และความ
ต อ งการต า งๆ การประเมิ น ป จ จั ย เบื้ อ งต น เช น บุ ค ลากร วั ส ดุ อุ ป กรณ ฯลฯ การประเมิ น
กระบวนการ เชน การบริหารหลักสูตร การจัดประสบการณตางๆ ใหแกผูเรียน และการประเมินผล
ผลผลิต เปนการประเมินผลกระทบของโครงการหรือหลักสูตรวาไดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไม
ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นควรนํารูปแบบการประเมินผลการฝกอบรมของ โดแนล แอล เคริกแพททริก
(Donald L. Kirkpatrick) มาใชในการประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการ
ยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรม สํ า นั ก งานกิ จ การยุ ติ ธ รรม เพื่ อ ให ก ารศึ ก ษามี ค วามครบถ ว นสมบู ร ณ
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) หมายถึง การประเมินความเหมาะสมของโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม
ไดแก การประเมินผูเขารับการฝกอบรมวามีความรูสึกตอการฝกอบรมอยางไร ประกอบดวย เนื้อหา
ในการฝ ก อบรม วั ส ดุ อุ ป กรณ เครื่ อ งอํ า นวยความสะดวกในการฝ ก อบรม สถานที่ ฝ ก อบรม
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คุณสมบัติของวิทยากร คุณสมบัติของเจาหนาที่ดําเนินการฝกอบรม คุณสมบัติของผูเขารับการ
ฝกอบรม การบริหารและการจัดการโครงการฝกอบรม และการดําเนินการฝกอบรม
2. การประเมินการเรียนรู (Leaning) หมายถึง การประเมินทัศนคติ ความรู และเจตคติตอ
โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม
3. การประเมินพฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การประเมินผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
นักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม รูวาเมื่อไดรับการ
ฝกอบรมไปแลว ผูเขารับการฝกอบรมไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางาน ไปในทิศทางที่
พึงประสงคหรือไม เชน ผูเขารับการฝกอบรมไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางาน ไป
ในทางที่ดีขึ้นหรือไม หรือผูเขารับการฝกอบรมไดนําความรูตางๆ ที่ไดรับจากการฝกอบรมครั้งนี้ไป
ปรับใชในการปฏิบัติงานหรือไม
4. การประเมินผลลัพธที่เกิดตอองคกร (Result) หมายถึง การประเมินเพื่อใหรูวาโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม
มีผลประโยชนและผลกระทบตอหนวยงานตนสังกัดอยางไร เชน นําความรูที่ไดรับจาการฝกอบรมไป
ใชในการปฏิบัติงานและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเพียงใด

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
จากแนวความคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งไดนําเสนอในบทที่ 2 ผูวิจัยใชหลักการ
ในแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิ จัยตาง ๆ นั้นเปนแนวทาง และเปนกรอบในการศึกษาวิจัยการ
ประเมินโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปราม
องคกรอาชญากรรม ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการศึกษาดังนี้
1. การกําหนดประชากร
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดทําและวิเคราะหขอมูล

การกําหนดประชากร
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม :
มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 จํานวน
126 คน ซึ่งเปนบุคลากรที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม ไดแก ขาราชการพลเรือนระดับชํานาญ
การพิเศษ ขาราชการอัยการชั้น 3/ตุลาการชั้น 2 ขึ้นไป ขาราชการตํารวจยศพันตํารวจเอกขึ้นไป
ขาราชการทหารยศพันเอกขึ้นไป บุคลากรจากภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามสําหรับผูผานการฝกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม ในปงบประมาณ พ.ศ.
2550-2553 เปนขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับโครงการหลักสูตรนักบริหาร
กิจการยุติธรรมยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม โดยใชรูปแบบการ
ประเมินของโดแนล แอล เคริกแพททริก (Donald L. Kirkpatrick) ซึ่งประกอบดวย
สวนที่ 1 เปนรายละเอียดขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง
และปที่เขารับการอบรม
สวนที่ 2 เปนขอมูลสังกัดของผูเขารับการฝกอบรม
สวนที่ 3 เปนขอมูลการประเมินโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการ
ปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม ซึ่งมีอยู 4 ดาน ดังนี้
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1. การประเมิน ปฏิ กิ ริยาของผู ผ านการฝ กอบรมต อโครงการฝ กอบรมหลั กสูต รนั ก
บริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม
2. การประเมินความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม
3. การประเมินพฤติกรรมผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการนําความรูที่ไดรับจากการฝก อบรม
ไปดําเนินงาน
4. การประเมินผลลัพธตอองคกร
สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงโครงการฝกอบรมฯใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
แบบสอบถามส ว นที่ 1 และส ว นที่ 2 เป น การสร า งคํ า ถามโดยให ผู ต อบแบบสอบถาม
เลือกตอบจากขอความที่ผูวิจัยไดกําหนดไวให
แบบสอบถามสวนที่ 3 เปนขอมูลการประเมินโครงการฝกอบรมฯ ซึ่งมีอยู 4 ดาน ดังนี้
1. แบบสอบถามปฏิกิริยาของของผูผานการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมฯ โดยใช
มาตรวัดแบบ Likert Scales คือ ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกแสดงความคิดเห็นจากขอความที่ผูวิจัย
ไดกําหนดไวใหโดยแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับและมีเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ
ในแตละระดับมีชวงหางของคะแนนที่เทากันคือ 1 คะแนน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนด ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
5 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมาก
3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมนอย
1 หมายถึง ระดับความเหมาะสมนอยที่สุด
เกณฑการแปลความหมาย
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00
หมายถึง ระดับชวงความเหมาะสมมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20
หมายถึง ระดับชวงความเหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40
หมายถึง ระดับชวงความเหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60
หมายถึง ระดับชวงความเหมาะสมนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80
หมายถึง ระดับชวงความเหมาะสมนอยที่สุด
2. แบบทดสอบความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม
เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ถูก หรือ ผิด
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เกณฑการใหคะแนน
1 หมายถึง ตอบถูก
0 หมายถึง ตอบผิด
เกณฑการแปลความหมาย
คะแนนเฉลี่ย 0.68 – 1.00
คะแนนเฉลี่ย 0.34 – 0.67
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 0.33

ดี
ปานกลาง
ตองปรับปรุง

3. แบบสอบถามพฤติกรรมการนําความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม ไปใชในการปฏิบัติงาน โดยใชมาตรวัดแบบ Likert Scales คือ ใหผูตอบแบบสอบถาม
เลือกแสดงความคิดเห็นจากขอความที่ผูวิจัยไดกําหนดไวใหโดยแบงระดับความคิดเห็นออกเปน
5 ระดับและมีเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ ในแตละระดับมีชวงหางของคะแนนที่เทากันคือ
1 คะแนน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนด ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก
3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอย
1 หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด
เกณฑการแปลความหมาย
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00
หมายถึง ระดับชวงการปฏิบัติมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20
หมายถึง ระดับชวงการปฏิบัติมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40
หมายถึง ระดับชวงการปฏิบัติปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60
หมายถึง ระดับชวงการปฏิบัตินอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80
หมายถึง ระดับชวงการปฏิบัตินอยที่สุด
4. แบบสอบถามผลลัพธตอองคกร โดยใชมาตรวัดแบบ Likert Scales คือ ใหผูตอบ
แบบสอบถามเลื อกแสดงความคิ ดเห็นจากขอความที่ผูวิ จัยไดกํ าหนดไวใ หโดยแบง ระดับความ
คิดเห็นออกเปน 5 ระดับและมีเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ ในแตละระดับมีชวงหางของคะแนน
ที่เทากันคือ 1 คะแนน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนด ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
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3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
เกณฑการแปลความหมาย
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00
หมายถึง ระดับชวงความคิดเห็นมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20
หมายถึง ระดับชวงความคิดเห็นมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40
หมายถึง ระดับชวงความคิดเห็นปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60
หมายถึง ระดับชวงความคิดเห็นนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80
หมายถึง ระดับชวงความคิดเห็นนอยที่สุด
แบบสอบถามสวนที่ 4 เปนการสรางคําถามโดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบจาก
ขอความที่ผูวิจัยไดกําหนดไวให

ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือในการวิจัย
1. ศึกษาตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อการกําหนด
ขอบเขตของการวิจัยและสรางเครื่องมือในการวิจัยใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการวิจัย
2. สร า งแบบสอบถามเพื่อ ศึ ก ษาถึง การประเมิ น โครงการหลั กสู ต รฝ ก อบรมนัก บริ หาร
กิจการยุติธรรม โดยการใชรูปแบบการประเมินของโดแนล แอล เคริกแพททริก (Donald L. Kirkpatrick)
3.นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและ
เสนอแนะเพิ่มเติม
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และความเหมาะสมของเนื้อหาเพื่อพิจารณา
และตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ขอเสนอแนะตาง ๆ แลวผูวิจัยนํามา
ปรับปรุงแกไข
5. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยาง
6. นําแบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่น
วิธีการหาคุณภาพแบบสอบถาม
1. การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม
โดยการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ แลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณา
ตรวจสอบขอความ หรือคําถามในเครื่องมือวิจัยอีกครั้งหนึ่งเพื่อใหเครื่องมือที่สรางสอดคลองกับ
เนื้อหาสาระ และเปาหมายที่ไดกําหนดไว
2. หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค
(Cronbrach alpha – coefficient)
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ขอความอนุเคราะหในการแจกแบบสอบถามผูผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการ
ยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม โดยการสงไปรษณียตอบกลับ
2. ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ

การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดมาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยใชคา
รอยละ
2. วิเคราะหขอมูลการประเมินการประเมินปฏิกริยา การเรียนรู พฤติกรรม และผลลัพธที่เกิด
ตอองคกรของผูผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สํานักงาน
กิจการยุติธรรม โดยใชคาเฉลี่ยคาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยความคิดเห็นระหวางกลุม โดยสถิติที่ใชคือ สถิติ t-test
และการวิเคราะหความแปรปรวน (One-way ANOVA)
4. การวิเคราะหทางสถิติครั้งนี้ใชระดับนัยสําคัญทางสถิติ 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 เพื่อให
การแปลความหมายในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนที่เขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดการใช
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
สัญลักษณทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
N
แทน จํานวนคนในกลุมที่ใชในการศึกษา
แทน คะแนนเฉลี่ย (Mean)
Χ
S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
df
แทน คาชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom)
SS แทน คาผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Square)
MS แทน คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean Square)
F
แทน คาสถิติที่ใชกบั ขอมูลที่มีการกระจายแบบ F
Sig. แทน คาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ
t
แทน คาสถิติทดสอบความแตกตางแบบที ชนิดที่เปนอิสระจากกัน
(Independent t-test)
*
แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การนําเสนอและการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ขอมูลหนวยงานที่สังกัดของผูเขารับการฝกอบรม
สวนที่ 3 การประเมินฝกอบรมโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม ประกอบดวย
3.1 การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) หรือความเหมาะสมของโครงการ
การประเมินความเหมาะสมของโครงการ โดยวิเคราะหความเห็นของผูเขารับการ
อบรมและตอบแบบสอบถาม จํานวน 92 คน เกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงการฝกอบรมหลักสูตร
นักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม ของสถาบันพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม ในดานความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา
ความเหมาะสมของวิทยากร บรรยากาศในการจัดอบรม การดําเนินการจัดฝกอบรมของเจาหนาที่
วัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม โดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเปนรายดาน
3.2 การประเมินการเรียนรู (Learning) หรือความรูเกี่ยวกับมาตรการปองกันและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรม ที่ไดรับจากการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรมในโครงการ
การประเมินความรูเกี่ยวกับมาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม
ที่ไดรับจากการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรม วิเคราะหการเรียนในดานความรู ความจํา ความ
เข า ใจมาตรการป อ งกั น และปราบปรามองค ก รอาชญากรรม ของผู เ ข า รั บ การอบรมและตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 92 คน โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอ และระดับความรู
ความเขาใจ
3.3 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behavior) เกี่ยวกับการนําความรูภาย
หลังจากที่ไดรับการฝกอบรม ไปใชในการปฏิบัติงาน
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนําความรูภายหลังจากที่ไดรับ
การฝกอบรม ของผูเขารับการฝกอบรมและตอบแบบสอบถามจํานวน 92 คน โดยหาคาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายขอ
3.4 การประเมิ น ผลลั พ ธ (Result) หรื อ ประโยชน แ ละผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ต อ
หนวยงานตนสังกัดของผูเขารับการฝกอบรมในโครงการ
การประเมินประโยชนและผลกระทบที่เกิดขึ้นตอหนวยงานตนสังกัดของผูเขารับ
การฝกอบรมในโครงการ ของผู เขารับการอบรมและตอบแบบสอบถาม จํานวน 92 คน โดยหา
คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอ และคาเฉลี่ยทั้งฉบับ
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สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ในการประเมินผลโครงการ ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม เพื่อประเมินโครงการ ใน 4 ดาน ดังนี้ 1) การประเมินปฏิกิริยา 2) การประเมิน
การเรี ยนรู 3) การประเมิ น พฤติ ก รรม 4) การประเมิ น ผลลั พ ท ที่เ กิ ด ขึ้ น ต อ องค ก ร โดยทํ า การ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่มีตัวแปร 2 กลุม เปนอิสระ
จากกันใชการทดสอบคาที (t-test) และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่มีตัวแปรมากกวา 2 กลุม ใหการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถาพบวามีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางรายคู โดยวิธีการ Scheffe
สวนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรม โดยการ
เรี ยงลํ าดั บความสํ าคั ญของแต ละรายการ ซึ่ งผู วิ จั ยจะเลื อกมาจากข อเสนอแนะที่ มี ความถี่ สู งใน
3 ลําดับแรก
การวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไปของกลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูผานการฝกอบรมหลักสูตร นัก
บริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2550-2553 จํานวน 92 คน
ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตัวแปร

จํานวน (คน)

รอยละ

65
27

70.7
29.3

22
36
34

23.9
39.1
37.0

29
39
24

31.5
42.4
26.1

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 ไมเกิน 47 ป
2.2 48 - 52 ป
2.3 53 ป ขึ้นไป
3. ประสบการณทํางาน
3.1 ไมเกิน 24 ป
3.2 25 - 30 ป
3.3 31 ป ขึ้นไป
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ตาราง 1 (ตอ)
ตัวแปร
4. อายุราชการ
4.1 ไมเกิน 23 ป
4.2 24 - 29 ป
4.3 30 ปขึ้นไป
5. ระดับการศึกษา
6.1 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
6.2 ปริญญาโทหรือสูงกวา
6. ปงบประมาณที่เขารับการฝกอบรม
7.1 2550
7.2 2551
7.3 2552
7.4 2553

จํานวน (คน)

รอยละ

27
37
28

29.3
40.3
30.4

25
67

27.2
72.8

21
25
24
22

22.8
27.2
26.1
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
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.1 รองลงมาคือ ชวงอายุ 53 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 37.0 และชวงอายุ
ไมเกิน 47 ป คิดเปนรอยละ 23.9 ตามลําดับ
3. ประสบการณทํางาน
ผลการศึ กษาพบวา กลุมประชากรที่ตอบแบบสอบถามมีประสบการณทํางานอยู
ในชวง 20 – 30 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.4 รองลงมา ไมเกิน 24 ป คิดเปนรอยละ 31.5 และ31
ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 26.1 ตามลําดับ
4. อายุราชการ
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ผลการศึ กษาพบว า กลุ มประชากรที่ ตอบแบบสอบถามมี อายุ ราชการอยู ในช ว ง
24 - 29 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.3 รองลงมา 30 ปขึ้นไปป คิดเปนรอยละ 30.4 และไมเกิน
23 ป คิดเปนรอยละ 29.3 ตามลําดับ
5. ระดับการศึกษา
ผลการศึกษาพบวา กลุมประชากรที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือสูงกวา มากกวาผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา โดยผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกวา มีมากถึงรอยละ 72.8 และผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 27.2
6. ปงบประมาณที่เขารับการฝกอบรม
ผลการศึ ก ษาพบว า กลุ ม ประชากรที่ ต อบแบบสอบถามเข า รั บ การฝ ก อบรมใน
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
หนวยงานที่สังกัด
1. หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
2. หนวยงานนอกสังกัดกระทรวงยุติธรรม

จํานวน (คน)

รอยละ

41
51

44.6
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 เกี่ยวกับความเหมาะสม
ของโครงการ ในดานเนื้อหาวิชา วิทยากร บรรยากาศในการจัดอบรม การดําเนินงานของเจาหนาที่
วั สดุ อุ ป กรณ และเครื่ องอํ านวยความสะดวกในการฝก อบรม โดยหาคา เฉลี่ ย และค า เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน เปนรายขอและรายดาน
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ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา

การประเมิน
เนื้อหาวิชา

มีความเหมาะสมกับผูเขา
รับการอบรม
⎯X

1. การกระทํา
ความผิดทางการ
เงิน
2. การฟอกเงินและ
มาตรการปองกัน
และปราบปราม
3 อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ
4. อาชญากรรม
คอมพิวเตอร
5. องคกร
อาชญากรรม
ยาเสพติด
6. อาชญากรรม
การคามนุษย
7. ผลกระทบกิจกรรม
นอกกฎหมายที่
เกี่ยวของกับ
องคกร
อาชญากรรม
8. องคกร
อาชญากรรมกับ
การทุจริตและ
วิธีการปองกัน
รวม

ระดับ
S.D. ความ
เหมาะสม

เปนประโยชนสามารถ
นําไปพัฒนาตนเองและ
งานที่ปฏิบัติได
ระดับ
⎯X S.D. ความ
เหมาะสม

มีความครอบคลุมและ
สอดคลองกับหัวขอวิชา
⎯X

ระดับ
S.D. ความ
เหมาะสม

4.32 .662

มากที่สุด

4.28 .746

มากที่สุด

4.28 .685

มากที่สุด

4.25 .673

มากที่สุด

4.05 .761

มาก

4.20 .667

มาก

4.25 .689

มากที่สุด

4.13 .801

มาก

4.24 .701

มากที่สุด

.739 มากที่สุด

4.13 .759

มาก

4.16 .745

มาก

4.22

4.37 .780

มากที่สุด

4.25 .807

มากที่สุด

4.23 .728

มากที่สุด

4.14 .846

มาก

4.05 .843

มาก

4.16 .730

มาก

4.30 .767

มากที่สุด

4.20 .788

มาก

4.24 .717

มากที่สุด

4.37 .675

มากที่สุด

4.30 .707

มากที่สุด

4.30 .691

มากที่สุด

4.28 .617

มากที่สุด

4.18 .665

มาก

4.23 .622

มากที่สุด
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จากตาราง 3 พบว า ความคิ ด เห็ น ของผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมต อ การประเมิ น ความ
เหมาะสมของเนี้อหาวิชาในภาพรวม พบวาเนื้อหาวิชามีความเหมาะสมกับผูเขารับการอบรมอยูใน
ระดับดีมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.28 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เนื้อหาวิชาการกระทําความผิด
ทางการเงิ น การฟอกเงิ น และมาตรการป อ งกั น และปราบปราม อาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร องคกรอาชญากรรมยาเสพติด ผลกระทบกิจกรรมนอกกฎหมายที่เกี่ยวของ
กั บ องค ก รอาชญากรรม และวิ ช าองค ก รอาชญากรรมกั บ การทุ จ ริ ต และวิ ธี ก ารป อ งกั น มี ค วาม
เหมาะสมกับผูเขารับการอบรมอยูในระดับดีมากที่สุด โดยเนื้อหาวิชาอาชญากรรมการคามนุษย
มีความเหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรมอยูในระดับดีมาก
ความคิดเห็นตอการประเมินเนื้อหาวิชาเปนประโยชนสามารถนําไปพัฒนาตนเองและ
งานที่ปฏิบัติในภาพรวม พบวาเนื้อหาวิชาเปนประโยชนสามารถนําไปพัฒนาตนเองและงานที่ปฏิบัติ
ไดอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.18 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา เนื้อหาวิชาการกระทําความผิด
ทางการเงิน องคกรอาชญากรรมยาเสพติด และวิชาองคกรอาชญากรรมกับการทุจริตและวิธีการ
ปองกัน เปนประโยชนสามารถนําไปพัฒนาตนเองและงานที่ปฏิบัติของผูเขารับการอบรมอยูในระดับ
ดีมากที่สุด โดยเนื้อหาวิชาการฟอกเงินและมาตรการปองกันและปราบปราม อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ อาชญากรรมคอมพิวเตอร อาชญากรรมการคามนุษย และวิชาผลกระทบกิจกรรมนอก
กฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม เปนประโยชนสามารถนําไปพัฒนาตนเองและงานที่
ปฏิบัติของผูเขารับการอบรมอยูในระดับดีมาก
ความคิดเห็นตอการประเมินเนื้อหาวิชามีความครอบคลุมและสอดคลองกับหัวขอวิชาใน
ภาพรวม พบวาเนื้อหาวิชามีความครอบคลุมและสอดคลองกับหัวขอวิชาอยูในระดับดีมากที่สุด
มีคาเฉลี่ย 4.23 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา วิชาการกระทําความผิดทางการเงิน อาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ องคกรอาชญากรรมยาเสพติด ผลกระทบกิจกรรมนอกกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกร
อาชญากรรม และวิ ช าองค ก รอาชญากรรมกั บการทุ จริ ต และวิธีก ารป องกั น เนื้อหาวิช ามี ค วาม
ครอบคลุมและสอดคลองกับหัวขอวิชามากที่สุด โดยเนื้อหาวิชาการฟอกเงินและมาตรการปองกัน
และปราบปราม อาชญากรรมคอมพิวเตอร และอาชญากรรมการคามนุษย มีความครอบคลุมและ
สอดคลองกับหัวขอวิชาอยูในระดับดีมาก
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ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของวิทยากรในรายวิชา

การประเมิน
วิทยากรในรายวิชา

1. การกระทําความผิด
ทางการเงิน
2. การฟอกเงินและ
มาตรการปองกัน
และปราบปราม
3 อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ
4. อาชญากรรม
คอมพิวเตอร
5. องคกรอาชญากรรม
ยาเสพติด
6. อาชญากรรมการคา
มนุษย
7. ผลกระทบกิจกรรม
นอกกฎหมายที่
เกี่ยวของกับองคกร
อาชญากรรม
8. องคกรอาชญากรรม
กับการทุจริตและ
วิธีการปองกัน
รวม

มีความรอบรูในเนื้อหาวิชา
และถายทอดวิชาไดอยาง
เหมาะสม
ระดับ
⎯X S.D. ความ
เหมาะสม

มีเทคนิค วิธีการสอน
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
⎯X

ระดับ
S.D. ความ
เหมาะสม

ไดรับความรูจากวิทยากร
ตรงตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตร
ระดับ
⎯X S.D. ความ
เหมาะสม

4.38 .590

มากที่สุด

4.23 .648

มากที่สุด

4.25 .765

มากที่สุด

4.28 .635

มากที่สุด

4.23 .648

มากที่สุด

4.32 .610

มากที่สุด

4.27 .681

มากที่สุด

4.28

.652 มากที่สุด

4.30 .624

มากที่สุด

4.21 .764

มากที่สุด

4.21 .734

มากที่สุด

4.21 .719

มากที่สุด

4.36 .656. มากที่สุด

4.28 .668

มากที่สุด

4.29 .621

มากที่สุด

4.24 .685

มากที่สุด

4.23 .681

มากที่สุด

4.26 .644

มากที่สุด

4.18 .755

มาก

4.15 .725

มาก

4.23 .697

มากที่สุด

4.29 .704

มากที่สุด

4.25 .705

มากที่สุด

4.26 .677

มากที่สุด

4.28 .584

มากที่สุด

4.23 .607

มากที่สุด

4.26 .593

มากที่สุด

จากตาราง 4 พบวา ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมตอการประเมินวิทยากรใน
รายวิชามีความรอบรูในเนื้อหาวิชาและถายทอดวิชาไดอยางเหมาะสมในภาพรวม พบวาวิทยากรมี
ความรอบรูในเนื้อหาวิชาและถายทอดวิชาไดอยางเหมาะสมอยูในระดับดีมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.28
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เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาวิทยากรรายวิชาการกระทําความผิดทางการเงิน การฟอกเงินและ
มาตรการปองกันและปราบปราม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมคอมพิวเตอร องคกร
อาชญากรรมยาเสพติด อาชญากรรมการคามนุษย และวิทยากรรายวิชาองคกรอาชญากรรมกับการ
ทุจริตและวิธีการปองกัน มีความรอบรูในเนื้อหาวิชาและถายทอดวิชาไดอยางเหมาะสมอยูในระดับดี
มากที่สุด โดยวิทยากรวิชาผลกระทบกิจกรรมนอกกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม
มีความรอบรูในเนื้อหาวิชาและถายทอดวิชาไดอยางเหมาะสมอยูในระดับดีมาก
ความคิ ดเห็ นต อ การประเมิ น วิ ท ยากรในรายวิ ช ามี เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนเหมาะสมกั บ
เนื้อหาวิชาในภาพรวมพบวาวิทยากรในรายวิชามีเทคนิค วิธีการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาอยูใน
ระดั บดี มากที่ สุ ด มี ค า เฉลี่ ย 4.23 เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า วิ ท ยากรรายวิ ช าการกระทํ า
ความผิดทางการเงิน การฟอกเงินและมาตรการปองกันและปราบปราม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร องคกรอาชญากรรมยาเสพติด อาชญากรรมการคามนุษย และวิทยากร
รายวิช าองค กรอาชญากรรมกับการทุ จริ ตและวิธีการปองกัน มีเทคนิค วิธี การสอนเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาอยูในระดับดีมากที่สุด โดยวิทยากรวิชาผลกระทบกิจกรรมนอกกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
องคกรอาชญากรรม มีเทคนิควิธีการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาอยางเหมาะสมอยูในระดับดีมาก
ความคิดเห็นต อการประเมินวิทยากรในรายวิช าผูเ ขารั บการอบรมได รับความรูจาก
วิทยากรตรงตามที่กําหนดไวในหลักสูตรในภาพรวม พบวาไดรับความรูจากวิทยากรตรงตามที่
กําหนดไวในหลักสูตรอยูในระดับดีมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.26 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ไดรับ
ความรูจากวิทยากรรายวิชาการกระทําความผิดทางการเงิน การฟอกเงินและมาตรการปองกันและ
ปราบปราม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมคอมพิวเตอร องคกรอาชญากรรมยาเสพติด
อาชญากรรมการคามนุษย ผลกระทบกิจกรรมนอกกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม และ
ไดรับความรูจากวิทยากรรายวิชาองคกรอาชญากรรมกับการทุจริตและวิธีการปองกัน ตรงตามที่
กําหนดไวในหลักสูตรอยางเหมาะสมอยูในระดับดีมากที่สุด
ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดอบรม
การประเมิน
บรรยากาศในการจัดอบรม
1. บรรยากาศในการฝกอบรมมีความเปนกันเอง
2. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางผูเขา
รับการฝกอบรม
3. ผูเขารับการฝกอบรมมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน
รวม

⎯X

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

4.35

.523

มากที่สุด

4.26

.552

มากที่สุด

4.36

.526

มากที่สุด

4.32

.495

มากที่สุด
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จากตาราง 5 พบวา ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมตอการประเมินบรรยากาศใน
การจัดอบรมในภาพรวม พบวา บรรยากาศในการจัดอบรมมีความเหมาะสมอยูในระดับดีมากที่สุด
มีคาเฉลี่ย 4.32 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บรรยากาศในการฝกอบรมมีความเปนกันเองมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางผูเขารับการฝกอบรม และผูเขารับการฝกอบรมมีมนุษยสัมพันธ
ที่ดีตอกัน มีความเหมาะสมอยูในระดับดีมากที่สุด
ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของการประเมินการ
ดําเนินการจัดฝกอบรมของเจาหนาที่
การประเมิน
การดําเนินการจัดฝกอบรมของเจาหนาที่
1. เจาหนาที่ดําเนินการจัดอบรมไดตามตามเนื้อหา
และเวลาที่กําหนด
2. เจาหนาที่ใหบริการและอํานวยความสะดวก
ใหกับผูเขารับการฝกอบรมดวยความเต็มใจ
3. เจาหนาที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูเขารับการ
ฝกอบรม
รวม

⎯X

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

4.59

.517

มากที่สุด

4.67

.516

มากที่สุด

4.67

.494

มากที่สุด

4.64

.471

มากที่สุด

จากตาราง 6 พบว า ความคิ ด เห็ น ของผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมต อ การประเมิ น การ
ดํา เนิ น การของเจ า หน า ที่ ใ นภาพรวม พบว า การดํ า เนิ น การจั ด ฝก อบรมของเจ า หน า ที่มี ค วาม
เหมาะสมอยูในระดับดีมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.64 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เจาหนาที่ดําเนินการจัด
อบรมไดตามตามเนื้อหาและเวลาที่กําหนด เจาหนาที่ใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับผูเขา
รั บ การฝ ก อบรมด ว ยความเต็ มใจ และผู เ จ า หน า ที่ มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ ที่ ดี ต อ ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรม
มีความเหมาะสมอยูในระดับดีมากที่สุด
ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินวัสดุ อุปกรณ และระดับความเหมาะสม
ของเครื่องอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม
การประเมิน
วัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกในการ
ฝกอบรม
1. สื่อโสตทัศนูปกรณมีคุณภาพเหมาะสมและ
ทันสมัย

⎯X

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

4.24

.600

มากที่สุด
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ตาราง 7 (ตอ)
การประเมิน
วัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกในการ
ฝกอบรม
2. เอกสารประกอบการฝกอบรมมีความชัดเจน
ครบถวน
3. อุปกรณเครื่องเขียนมีจํานวนเพียงพอ
รวม

⎯X

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

4.20

.616

มาก

4.18

.678

มาก

4.21

.586

มาก

จากตาราง 7 พบวา ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมตอการประเมินวัสดุ อุปกรณ
และเครื่องอํานวยความสะดวกในการฝกอบรมในภาพรวม พบวา วัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวย
ความสะดวกในการฝกอบรมมีความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.21 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา สื่อโสตทัศนูปกรณมีคุณภาพเหมาะสมและทันสมัย ความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก
ที่สุด เอกสารประกอบการฝกอบรมมีความชัดเจนครบถวน และอุปกรณเครื่องเขียนมีจํานวนเพียงพอ
มีความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก
3.2 การประเมินเรียนรู (Learning)
การประเมินความรูเกี่ยวกับมาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมที่
ไดรับจากการฝกอบรมในดานความรู ความจํา ความเขาใจมาตรการปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม ของผูเขารับการอบรมและตอบแบบสอบถาม จํานวน 92 คน โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเปนรายขอ และระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม
ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอ และระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม
เนื้อหาวิชา
1. การกระทําความผิดทางการเงิน
1.1 บริษัทประกันชีวติ ถือเปนสถาบันการเงิน
ที่อยูในการดูแลของ ธปท.

⎯X

S.D.

ระดับความรู

.36

.482

ปานกลาง
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ตาราง 8 (ตอ)
เนื้อหาวิชา
1.2 มาตรการที่ใชในการลงโทษผูกระทําความผิด
ทางการเงินมีอยู 5 มาตรการ ไดแก ปรับ
จําคุก ชดใชคา เสียหาย อายัด และยึด
1.3 ความรับผิดทางปกครองตามกฎหมาย
สถาบันการเงินประกอบดวยการอายัด
ทรัพยสินและหามออกนอกราชอาณาจักร
รวม
2. การฟอกเงินและมาตรการปองกันและปราบปราม
2.1 เงินหรือทรัพยสินที่ไดใชหรือมีไวเพื่อใชหรือ
สนับสนุนการกระทําความผิดมูลฐานเกีย่ วกับ
การกอการรายไมถือเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
กระทําความผิด
2.2 การเสนอมาตรการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินตอคณะรัฐมนตรีถือเปนหนาที่
ของคณะกรรมการ ปปง.
2.3 เงินจากการซื้อสิทธิขายเสียง ถือเปนเงิน
สกปรก (DIRTY MONEY)
รวม
3. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3.1 Occupation Crime ถือวาเปนอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ
3.2 การใหสินเชื่อโดยมิชอบถือวาเปนความผิด
เกี่ยวกับการเงินการธนาคาร
ซึ่งอยูในขอบขายของอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ
3.3 การทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
ถือวาเปนความผิดเกี่ยวกับการคาพาณิชย
ซึ่งอยูในขอบขายของอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ
รวม

⎯X
.62

S.D.
.488

ระดับความรู
ปานกลาง

.67

.471

ปานกลาง

.55

.322

ปานกลาง

.16

.371

ตองปรับปรุง

.92

.267

ดี

.98

.147

ดี

.69

.184

ดี

.73

.447

ดี

.84

.371

ดี

.87

.339

ดี

.81

.217

ดี
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ตาราง 8 (ตอ)
เนื้อหาวิชา
4. อาชญากรรมคอมพิวเตอร
4.1 Hacker หมายถึง ผูที่มีความรู ทักษะทาง
คอมพิวเตอรเปนอยางดี
จนสามารถเขาสูระบบได เพื่อทําลายหรือลบ
ไฟลขอมูลทําใหระบบคอมพิวเตอรเสียหาย
4.2 การ Download ภาพ เพลง MP 3 ภาพยนตร
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนการกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร
4.3 UNA Bomber ถือเปนกลุมอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร
รวม
5. อาชญากรรมยาเสพติด
5.1 พมาถือเปนแหลงผลิตยาบาที่สําคัญในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
5.2 UNODC เรียกวา สํานักงานอาชญากรรมและ
ยาเสพติดสหประชาชาติ
5.3 ลักษณะพิเศษของอาชญากรรมยาเสพติดมี
ผูเสียหายโดยตรง
รวม
6. อาชญากรรมการคามนุษย
6.1 ผูหญิง เด็ก และคนชราถือเปนเหยื่อการคา
มนุษย
6.2
6.3

ผูหญิงที่สมัครใจคาประเวณีโดยมีผูเปนธุระ
จัดหาไมถือวาเหยื่อการคามนุษย
การบังคับผูหญิงเพื่อใหสําเร็จความใครของ
ผูอื่นเพื่อการอนาจาร
เพื่อการคาประเวณี ถือเปนการคาบริการทาง
เพศที่เปนการคามนุษย
รวม

⎯X

S.D.

ระดับความรู

.67

.471

ปานกลาง

.74

.442

ดี

.70

.463

ดี

.70

.282

ดี

.92

.267

ดี

.82

.390

ดี

.38

.488

ปานกลาง

.70

.246

ดี

.62

.488

ปานกลาง

.47

.502

ปานกลาง

.91

.283

ดี

.67

.198

ปานกลาง
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ตาราง 8 (ตอ)
เนื้อหาวิชา
⎯X
7. อาชญากรรมกับการทุจริตและวิธกี ารปองกัน
7.1 การที่ประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้งเปนจํานวน
.21
เกินกวารอยละหกสิบของ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งถือเปนดัชนีที่บงชี้วาการคอรัป
ชันมีนอยในสังคม
7.2 การกระทําความผิดที่มีรูปแบบการใชอิทธิพล
.78
ทําใหการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
เปนไปดวยความยากลําบาก
7.3 จุดมุงหมายในการทําลายองคกรอาชญากรรม
.90
เปนแนวคิดของกฎหมายสหรัฐ ตาม พ.ร.บ.
องคกรที่อยูภายใตอิทธิพลที่ทุจริต (RICO)
รวม
.63
8. ผลกระทบกิจกรรมนอกกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม
8.1 กลุมองคกรอาชญากรรมโคลัมเบีย (Colombia
.95
Cartels) ถือเปนองคกรอาชญากรรมที่สําคัญ
ของโลก
8.2 สาเหตุของการปราบปรามองคกรอาชญากรรม
.75
ไมไดผลเทาที่ควรเนื่องจากเจาหนาที่สวนใหญ
ยังไมตระหนักถึงความรายแรงและความสําคัญ
ของการปราบปรามองคกรอาชญากรรม
8.3 การพนันและการรับจางทวงหนี้ดวย
.21
ความรุนแรงไมถือเปนกิจกรรมนอกกฎหมายที่
เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม
รวม
.63
รวม
.69

S.D.

ระดับความรู

.407

ตองปรับปรุง

.415

ดี

.299

ดี

.224

ปานกลาง

.228

ดี

.435

ดี

.407

ตองปรับปรุง

.198
.138

ปานกลาง
ดี

จากตาราง 8 พบวาผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการปองกันและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรม มีคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับดี หากพิจารณารายขอพบวาผูเขา
รับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการฟอกเงินและมาตรการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมคอมพิวเตอร อาชญากรรมยาเสพติด อยูในระดับดี โดยมี
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ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ การกระทําความผิดทางการเงิน อาชญากรรมการคามนุษย อาชญากรรมกับ
การทุจริต และวิ ธีการป องกั น
และผลกระทบกิจกรรมนอกกฎหมายที่ เ กี่ ยวข องกับองคก ร
อาชญากรรม อยูในระดับปานกลาง
3.3 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behavior)
การประเมินพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการนําความรูภายหลังจากที่
ไดรับการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน จํานวน 92 คน โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน
รายขอ
ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอ และการนําความรูภายหลังจากไดรับการ
ฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

พฤติกรรมการปฏิบัติ
ทานนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปใชในการ
พัฒนางานที่ปฏิบัติ
ทานนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปใชในการ
พัฒนาองคกร
ทานนําความรูที่ไดรับไปจัดทํามาตรการปองกัน
และปราบปรามองคกรอาชญากรรม
ทานรับรูปญหาและผลกระทบขององคกร
อาชญากรรมรูปแบบตางๆ ที่เกิดขึ้นกับ
กระบวนการยุติธรรมไทยมากยิ่งขึ้น
ทานมีเครือขายในการประสานงานดานปองกันและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรม
ทานปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปราม
องคกรอาชญากรรมตามแนวทางที่ตองการ
ทานแสวงหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปองกัน
และปราบปรามองคกรอาชญากรรม
ทานนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปถายทอด
ใหกับผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาในหนวยงาน
ทานตระหนักถึงปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย และตองการมีสวนรวมในการปองกัน
มากขึ้น

⎯X
3.90

S.D.
.771

ระดับการปฏิบัติ
มาก

3.68

.876

มาก

3.24

.618

ปานกลาง

3.98

.419

มาก

3.91

1.002

มาก

3.77

.939

มาก

3.97

.818

มาก

3.67

.631

มาก

4.16

.598

มาก

61
ตาราง 9 (ตอ)
พฤติกรรมการปฏิบัติ
10. ทานมีความเสียสละ และอุทิศเวลาใหกับงาน
ปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม
11. ทานคิดวาการปองกันปญหาอาชญากรรมเปน
หนาที่ของทุกคนในสังคม
รวม

⎯X
4.02

S.D.
.695

ระดับการปฏิบัติ
มาก

4.49

.602

มากที่สุด

3.89

.521

มาก

จากตาราง 9 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีการนําความรูภายหลังจากไดรับการฝกอบรม
ไปใชในการปฏิบัติงานในภาพรวม พบวาผูเขารับการฝกอบรมมีการนําความรูภายหลังจากการไดรับ
ฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเขารับ
การฝกอบรมคิดวาการปองกันปญหาอาชญากรรมเปนหนาที่ของทุกคนในสังคม อยูในระดับมาก
ที่สุด โดยมีการนําความรูไปใชในการพัฒนางานที่ปฏิบัติ นําความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปใชใน
การพัฒนาองคกร รับรูปญหาและผลกระทบขององคกรอาชญากรรมรูปแบบตางๆ ที่เกิดขึ้นกับ
กระบวนการยุติธรรมไทยมากยิ่งขึ้น มีเครือขายในการประสานงานดานปองกันและปราบปราม
องคกรอาชญากรรม ปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมตามแนวทางที่
ตองการ แสวงหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม นําความรู
ที่ไดรับจากการฝกอบรมไปถายทอดใหกับผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาในหนวยงาน ตระหนักถึง
ปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความเสียสละ และอุทิศเวลาใหกับงานปองกันและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรม อยูในระดับมาก และผูเขารับการฝกอบรมมีการนําความรูที่ไดรับไป
จัดทํามาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมอยูในระดับปานกลาง
3.4 การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นกับองคกร (Result)
การประเมินประโยชนและผลกระทบที่เกิดขึ้นตอหนวยงานตนสังกัดของผูเขารับการ
ฝกอบรมในโครงการ ของผู เ ข ารับการฝกอบรมและตอบแบบสอบถาม จํา นวน 92 คน โดยหา
คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอ
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ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอ ประโยชนและผลลัพธที่องคกรไดรับ
จากการเขารวมโครงการฝกอบรม
⎯X

S.D.

การเขารับการฝกอบรม ทําใหองคกรของทานมี
3.65
คาใชจายในการฝกอบรมในหัวขอการปองกัน
อาชญากรรมลดนอยลง
ทานนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม มาจัดทํา
3.24
มาตรการในการปองกันปญหาอาชญากรรมที่อาจ
เกิดขึ้นไดในองคกร
หลักสูตรการฝกอบรม ทําใหปญหาอาชญากรรมที่
3.37
อาจเกิดขึ้นในองคกรนอยลง
หลักสูตรการฝกอบรม ทําใหปญหาอาชญากรรมที่
3.27
เกิดขึ้นในประเทศไทยนอยลง
หลักสูตรการฝกอบรม เปนประโยชนชวยลดปญหา 3.66
อาชญากรรม
หลักสูตรการฝกอบรม ทําใหหนวยงานของทานมี
4.10
เครือขายในการปองกันอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น
หนวยงานของทานมีสวนรวมในการปองกัน
4.09
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมากขึ้น
รวม
3.63

1.152

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

.747

ปานกลาง

.934

ปานกลาง

.891

ปานกลาง

.881

มาก

.852

มาก

.910

มาก

.754

มาก

ผลลัพธตอองคกร
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

จากตาราง 10 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองคกรไดรับผลประโยชน
และผลกระทบจากการเขา ร วมโครงการฝ ก อบรมในภาพรวม พบว า หน ว ยงานต นสั ง กั ด ได รั บ
ประโยชนและจากการเขารวมโครงการฝกอบรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก หากพิจารณารายขอ
พบว า หลั ก สู ต รการฝ ก อบรมทํ า ให อ งค ก รมี ค า ใช จ า ยในการฝ ก อบรมในหั ว ข อ การป อ งกั น
อาชญากรรมลดนอยลง หลักสูตรการฝกอบรมเปนประโยชนชวยลดปญหาอาชญากรรม การอบรม
ทําใหหนวยงานมีเครือขายในการปองกันอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น และหนวยงานมีสวนรวมในการ
ปองกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมากขึ้น อยูในระดับมากที่สุด โดยผูเขารับการฝกอบรม
มีความคิดเห็นวาการเขารับการฝกอบรมทําใหนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมมาจัดทํามาตรการ
ในการปองกันปญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นไดในองคกร หลักสูตรการฝกอบรมทําใหปญหา
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อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในองคกรนอยลง และหลักสูตรการฝกอบรมทําใหปญหาอาชญากรรมที่
เกิดขึ้นในประเทศไทยนอยลง อยูในระดับปานกลาง
สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ตาราง 11 ผลการวิเคราะหความแตกตางขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับการประเมินปฏิกิริยา การประเมิน
การเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร จําแนกตามเพศ
การประเมิน
ปฏิกิริยา

⎯X
4.33

S.D.
.448

ชาย

4.11
16.06

.544
3.061

หญิง

16.44

3.320

ชาย
หญิง

3.95
3.74
3.66

.503
.542
.722

3.54

.836

เพศ
ชาย
หญิง

การเรียนรู
พฤติกรรม

ผลลัพธที่เกิดตอองคกร

ชาย
หญิง

df

t

Sig.

90

2.054

.043*

90

-.533

.595

90

1.809

.074

90

.660

.511

จากตาราง 11 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
ประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร ไมแตกตางกัน
สวนการประเมินปฏิกิริยา พบวามีความคิดเห็นแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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ตาราง 12 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) ในการประเมิน
ปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอ
องคกร จําแนกตามอายุ
การประเมิน
ปฏิกิริยา

การเรียนรู

พฤติกรรม

ผลลัพธที่เกิดตอ
องคกร

แหลงความแปรปรวน df
2
ระหวางกลุม
89
ภายในกลุม
91
รวม
2
ระหวางกลุม
89
ภายในกลุม
91
รวม
2
ระหวางกลุม
89
ภายในกลุม
91
รวม
2
ระหวางกลุม
89
ภายในกลุม
91
รวม

SS
.181
21.293
21.474
7.456
881.761
889.217
.252
24.430
24.682
.177
51.612

MS
.091
.239

F
.379

Sig.
.686

3.728
9.907

.376

.687

.126
.274

.459

.634

.089
.580

.153

.859

51.789

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

แหลงความแปรปรวน df
2
ระหวางกลุม
89
ภายในกลุม
91
รวม

SS
.054
21.420
21.474

MS
.027
.241

F
.113

Sig.
.893

65
ตาราง 13 (ตอ)
การประเมิน
การเรียนรู

พฤติกรรม

ผลลัพธที่เกิดตอ
องคกร

แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df
2
89
91
2
89
91
2
89

SS
22.065
867.153
889.217
.035
24.646
24.682
1.106
50.683

91

51.789

MS
11.032
9.743

F
Sig.
1.132 .327

.018
.277

.064

.938

.553
.569

.971

.383

จากตาราง 13 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่มีชวงประสบการณทํางานแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการประเมินปฏิกิริยา ประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธที่
เกิดขึ้นตอองคกร ไมแตกตางกัน
ตาราง 14 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) ในการประเมิน
ปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอ
องคกร จําแนกตามอายุราชการ
การประเมิน
ปฏิกิริยา

การเรียนรู

แหลงความแปรปรวน df
2
ระหวางกลุม
89
ภายในกลุม
91
รวม
2
ระหวางกลุม
89
ภายในกลุม
91
รวม

SS
.523
20.951
21.474
76.311
812.906
889.217

MS
.262
.235

F
Sig.
1.111 .334

38.156
9.134

4.177 .018*
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ตาราง 14 (ตอ)
การประเมิน
พฤติกรรม

ผลลัพธที่เกิดตอ
องคกร

แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df
2
89
91
2
89
91

SS
.207
24.474
24.682
.317
51.472
51.789

MS
.104
.275

F
.377

Sig.
.687

.159
.578

.274

.761

จากตาราง 14 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่มีชวงอายุราชการแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การประเมินปฏิกิริยา การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร ไมแตกตางกัน
สวนการประเมินการเรียนรู พบวามีความคิดเห็นแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 จึงทํา
การทดสอบคูที่แตกตางกันโดยวิธีการ Scheffe ดังแสดงในตาราง 15
ตาราง 15 การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของอายุราชการ ในการประเมินการเรียนรู
กลุมประชากร
ไมเกิน 23 ป
24 - 29 ป
30 ปขึ้นไป

⎯X
3.94
4.31
3.79

ไมเกิน 23 ป
-

24 - 29 ป
-1.4665
-

30 ปขึ้นไป
.6349
2.1004*
-

จากตาราง 15 พบวา คูที่มีความเห็นตางกัน คือ ผูเขารับการฝกอบรมที่มีอายุราชการ 30 ปขนึ้
ไป กับ 24 – 29 ป ที่ระดับนัยสําคัญที่ .05
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ตาราง 16 ผลการวิเคราะหความแตกตางขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับการประเมินปฏิกิริยา การ
ประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร
จําแนกตามระดับการศึกษา
การประเมิน

⎯X
ป.ตรี หรือเทียบเทา 4.33

S.D.
.448

4.11
ป.ตรี หรือเทียบเทา 16.06

.544
3.061

ป.โท หรือสูงกวา

16.44

3.320

ป.ตรี หรือเทียบเทา
ป.โท หรือสูงกวา
ป.ตรี หรือเทียบเทา
ป.โท หรือสูงกวา

3.95
3.74
3.95
3.74

.503
.542
.503
.542

ระดับการศึกษา

ปฏิกิริยา

ป.โท หรือสูงกวา

การเรียนรู
พฤติกรรม
ผลลัพธที่เกิดตอองคกร

df

t

Sig.

90

.422

.674

90

-.903

.369

90

-.739

.462

90

-.199

.843

จากตาราง 16 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้น
ตอองคกร ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ตาราง 17 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) ในการประเมิน
ปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอ
องคกร จําแนกตามปงบประมาณที่เขารับการฝกอบรม
การประเมิน
ปฏิกิริยา

การเรียนรู

แหลงความแปรปรวน df
3
ระหวางกลุม
88
ภายในกลุม
91
รวม
3
ระหวางกลุม
88
ภายในกลุม
91
รวม

SS
.483
20.991
21.474
15.814
873.403
889.217

MS
.161
.239

F
.675

Sig.
.570

5.271
9.925

.531

.662
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ตาราง 17 (ตอ)
การประเมิน
พฤติกรรม

ผลลัพธที่เกิดตอ
องคกร

แหลงความแปรปรวน df
3
ระหวางกลุม
88
ภายในกลุม
91
รวม
3
ระหวางกลุม
88
ภายในกลุม
91
รวม

SS
.724
23.958
24.682
.752
51.038

MS
.241
.272

F
.887

Sig.
.451

.251
.580

.432

.731

51.789

จากตาราง 17 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมเขาอบรมในปงบประมาณแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นตอองคกร ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ตาราง 18 ผลการวิเคราะหความแตกตางขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับการประเมินปฏิกิริยา การ
ประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร จําแนก
ตามหนวยงานที่สังกัด
การประเมิน
ปฏิกิริยา

⎯X
4.16

S.D.
.478

ภายใน

4.35
16.39

.481
3.278

ภายนอก

16.00

3.020

ภายใน

3.70

.532

ภายนอก

4.04

.463

หนวยงาน
ภายใน
ภายนอก

การเรียนรู

พฤติกรรม

df

t

Sig.

90

-1.828

.071

90

.593

.555

90

-3.273

.002*
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ตาราง 18 (ตอ)
การประเมิน
ผลลัพธที่เกิดตอองคกร

หนวยงาน
ภายใน
ภายนอก

⎯X
3.29

S.D.
.783

3.90

.614

df

t

Sig.

90

-4.168

.000*

จากตาราง 18 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมีความ
คิ ด เห็ น ต อ การประเมิ น ปฏิ กิ ริ ยา และการประเมิ น การเรี ย นรู ไม แ ตกต า งกั น ส ว นการประเมิ น
พฤติกรรม และการประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร พบวามีความคิดเห็นแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05
สวนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ความคิ ด เห็ นและข อ เสนอแนะของผูเขารับการฝ กอบรมต อโครงการฝกอบรม โดยการ
เรี ยงลํ าดั บความสํ าคั ญของแต ละรายการ ซึ่ งผู วิ จั ยจะเลื อกมาจากข อเสนอแนะที่ มี ความถี่ สู งใน
3 ลําดับแรก ดังนี้
ตาราง 19 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับ
สถานที่ในการจัดอบรม
สถานที่ในการจัดอบรม
โรงแรมในกรุงเทพ
โรงแรมในตางจังหวัด
หองประชุมของสํานักงานกิจการยุติธรรม

ความถี่
44
39
62

ลําดับที่
1
2
3

จากตาราง 19 พบวาผูเขารับการฝกอบรมเห็นวาควรใหมีสถานที่ในการจัดอบรมเปนโรงแรม
ในกรุงเทพ เปนลําดับที่ 1 มีจํานวน 44 คน รองลงมาโรงแรมในตางจังหวัด จํานวน 39 คน และหอง
ประชุมของสํานักงานกิจการยุติธรรม จํานวน 62 คน ตามลําดับ
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ตาราง 20 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับ
สถานที่ในการศึกษาดูงาน
สถานที่ในการศึกษาดูงาน
หนวยงานระดับนโยบายในประเทศ
หนวยงานระดับปฏิบัติในประเทศ
สถานที่ที่มีเหตุการณเกิดขึน้ จริง

ความถี่
28
33
27

ลําดับที่
1
2
3

จากตาราง 20 พบวาผูเขารับการฝกอบรมเห็นวาควรใหมีสถานที่ในการศึกษาดูงานเปน
หนวยงานระดับนโยบายในประเทศ เปนลําดับที่ 1 มีจํานวน 28 คน รองลงมาหนวยงานระดับปฏิบัติ
ในประเทศ จํานวน 33 คน และสถานที่ที่มีเหตุการณเกิดขึ้นจริง จํานวน 27 คน ตามลําดับ
ตาราง 21 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรม
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดอบรม
รูปแบบการจัดอบรม
บรรยายโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
การรับฟงบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน
การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ความถี่
62
40
29

ลําดับที่
1
2
3

จากตาราง 21 พบวาผูเขารับการฝกอบรมเห็นวาควรใหมีรูปแบบการจัดอบรม เปนบรรยาย
โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ เปนลําดับที่ 1 มีจํานวน 62 คน รองลงมาการรับฟงบรรยายสรุปและศึกษา
ดูงาน จํานวน 40 คน และสถานที่ที่มีเหตุการณเกิดขึ้นจริง จํานวน 29 คน ตามลําดับ
ตาราง 22 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับ
คุณสมบัติวิทยากรในหลักสูตรฝกอบรม
คุณสมบัติวทิ ยากรในหลักสูตรฝกอบรม
มีทักษะ ความรูความสามารถในเนื้อหาวิชาเปนอยางดี
มีประสบการณที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาโดยตรง
นําเสนอขอมูลที่มีความทันสมัย

ความถี่
42
30
38

ลําดับที่
1
2
3
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จากตาราง 22 พบวาผูเขารับการฝกอบรมเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติวิทยากรในหลักสูตรฝกอบรม
พบวามีทักษะ ความรูความสามารถในเนื้อหาวิชาเปนอยางดี เปนลําดับที่ 1 มีจํานวน 42 คน มี
ประสบการณที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาโดยตรง จํานวน 30 คน และนําเสนอขอมูลที่มีความทันสมัย
จํานวน 38 คน ตามลําดับ
ตาราง 23 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับ
บุคคลที่มีความเหมาะสมและที่อยากใหเชิญมาเปนวิทยากรในหลักสูตรฝกอบรม
บุคคลที่มีความเหมาะสมและที่อยากใหเชิญมาเปน
วิทยากรในหลักสูตรฝกอบรม
ผูเชี่ยวชาญของหนวยงานภาครัฐ
ผูเชี่ยวชาญของหนวยงานเอกชน
ผูบริหารของหนวยงานภาครัฐ

ความถี่

ลําดับที่

29
22
16

1
2
3

จากตาราง 23 พบวาผูเขารับการฝกอบรมเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่มีความเหมาะสมและที่อยาก
ใหเชิญมาเปนวิทยากรในหลักสูตรฝกอบรมพบวาควรเปนผูเชี่ยวชาญของหนวยงานภาครัฐ เปน
ลําดับที่ 1 มีจํานวน 29 คน รองลงมาผูเชี่ยวชาญของหนวยงานเอกชน จํานวน 22 คน และผูบริหาร
ของหนวยงานภาครัฐ จํานวน 16 คน ตามลําดับ
ตาราง 24 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับ
ลักษณะบรรยากาศในการจัดการฝกอบรม ที่เหมาะสม
ลักษณะบรรยากาศในการจัดการฝกอบรม ที่เหมาะสม
ผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติตามระเบียบการฝกอบรมและ
ตรงตอเวลา
การดําเนินกิจกรรมในหลักสูตรตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
ภายในหองเรียนไมมีเสียงรบกวนเวลาฝกอบรม

ความถี่
38

ลําดับที่
1

37
38

2
3

จากตาราง 24 พบวาผูเขารับการฝกอบรมเห็นเกี่ยวกับลักษณะบรรยากาศในการจัดการฝกอบรม
ที่เหมาะสมพบวาผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติตามระเบียบการฝกอบรมและตรงตอเวลา เปนลําดับที่ 1
มีจํานวน 38 คน รองลงมามีการดําเนินกิจกรรมในหลักสูตรตรงตามระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 37 คน
และภายในหองเรียนไมมีเสียงรบกวนเวลาฝกอบรม จํานวน 38 คน ตามลําดับ
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ตาราง 25 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม
คุณสมบัติของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม
สามารถการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี
สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับหลักสูตรฝกอบรม ไดดี
มีบุคลิกภาพดี

ความถี่
30
34
24

ลําดับที่
1
2
3

จากตาราง 25 พบวาผูเขารับการฝกอบรมเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับการฝกอบรม พบวา เจาหนาที่ควรสามารถการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี เปนลําดับที่ 1 มีจํานวน
30 คน รองลงมาสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับหลักสูตรฝกอบรม ไดดี จํานวน 34 คน และควรมี
บุคลิกภาพดี จํานวน 24 คน ตามลําดับ
ตาราง 26 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกที่มีความสําคัญในการฝกอบรม
วัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกที่มี
ความสําคัญในการฝกอบรม
อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน คอมพิวเตอร Notebook
ระบบอินเตอรเนต
สื่อโสตทัศนูปกรณ เชน ชุดหูฟง ไมโครโฟน เครื่องอัดเสียง

ความถี่

ลําดับที่

46
30
31

1
2
3

จากตาราง 26 พบวาผูเ ขารับการฝกอบรมเห็นเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวย
ความสะดวกที่มีความสําคัญในการฝกอบรม พบวา อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน คอมพิวเตอร
Notebook มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 มีจํานวน 46 คน รองลงมาระบบอินเตอรเนต จํานวน 30 คน
และสื่อโสตทัศนูปกรณ เชน ชุดหูฟง ไมโครโฟน เครื่องอัดเสียง จํานวน 31 คน ตามลําดับ
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ตาราง 27 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับ
รูปแบบการเรียนรูที่มีประโยชนตอการนํามาใชในโครงการฝกอบรม
รูปแบบการเรียนรูที่มีประโยชนตอการนํามาใชใน
โครงการฝกอบรม
ทักษะและประสบการณ
ทางปฏิบัติ
ทางทฤษฎี

ความถี่

ลําดับที่

46
46
52

1
2
3

จากตาราง 27 พบวาผูเขารับการฝกอบรมเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูที่มีประโยชนตอ
การนํามาใชในโครงการฝกอบรม พบวา การเรียนรูแบบทักษะและประสบการณ มีความสําคัญเปน
ลําดับที่ 1 มีจํานวน 46 คน รองลงมาทางปฏิบัติ จํานวน 46 คน และทางทฤษฎี จํานวน 52 คน
ตามลําดับ
ตาราง 28 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับ
เรื่องที่ควรมีการปรับปรุงในโครงการฝกอบรมนักบริหารกิจการยุติธรรม
เรื่องที่ควรมีการปรับปรุงในโครงการฝกอบรม
นักบริหารกิจการยุติธรรม
เนื้อหาวิชา
ระยะเวลา
วิทยากร

ความถี่

ลําดับที่

23
21
21

1
2
3

จากตาราง 28 พบวาผูเขารับการฝกอบรมเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ควรมีการปรับปรุงใน
โครงการฝกอบรมนักบริหารกิจการยุติธรรม พบวา ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาวิชา เปนลําดับที่ 1 จํานวน
23 คน รองลงมาควรมีการปรับปรุง ระยะเวลาในการฝกอบรม จํานวน 21 คน และควรมีการปรับปรุงวิทยากร
ในรายวิชา จํานวน 21 คน ตามลําดับ
นอกจากนี้ ผูเขารับการฝกอบรมไดมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใชในการ
พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม ดังนี้
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่เหมาะสมสําหรับเพิ่มเติมในหลักสูตร
1.1 รูปแบบโครงสรางและวิธีการดําเนินงานขององคกรอาชญากรรม
1.2 กรณีศึกษาตางๆ กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม
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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
แกไขปญหาที่ทําใหการปราบปรามองคกรอาชญากรรมไมสัมฤทธิ์ผล
1.8 การบริหารความยุติธรรม
1.9. จิตวิทยาที่ใชในการบริหารงาน
1.10 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับผูบริหารในองคกร
1.11 การบริหารงานโครงการ และการบริหารความรวมมือระหวางองคกร
2. การฝกอบรมไปใชไดจริงและเกิดประโยชน
2.1 ควรเพิ่มการแบงกลุมสังเคราะห สรุปผล แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณซึ่งกัน
และกันและใหความรวมมือระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
2.2 ควรจัดเวทีสัมมนาทบทวน เปนระยะ 1-2 ป ตอครั้ง ๆ ละ 2-3 วัน ใหมีการ
พบปะกันในเพื่อนรวมรุนที่อบรมหลักสูตรแลวจัดอบรม และสัมมนาตอยอดเพิ่มเติมใหสูงขึ้น
2.3 ควรมีการดูงานความรวมมือกับหนวยงานปราบปรามในตางประเทศ เนื่องจาก
ปจจุบันองคกรอาชญากรรมไดเปลี่ยนเปนรูปแบบ transaction crime และศึกษาดูงานในองคกรที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน การศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ
ในองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อจะไดเห็นการปฏิบัติจริงมากกวาการศึกษาทางทฤษฎี
2.4 วิทยากรควรถายทอดปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะใหมากขึ้น
2.5 ควรใหมีการแนะนําแลกเปลี่ยนการทํางานระหวางผูเขารับการฝกอบรมแตละ
คน และใหผูอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ นําปญหาคดีที่เปนจริงและใหกลุมสรุปและให
มีการนําเสนอปญหาและวิธีการแกไข
2.6 ใชหลักคุณธรรม จริยธรรม positive understanding มาใชในการปฏิบัติงาน
2.7 การเชิ ญวิทยากรที่มีค วามเชี่ ยวชาญขององค กรอาชญากรรมมาบรรยายให
ความรูแกผูเขารับการฝกอบรม เชน วิทยากรจากตางประเทศ ไดแก FBL CIA ผูพิพากษา และ
อัยการ เปนตน
2.8 ควรมีกิจกรรมกลุมสัมพันธที่ใหผูเขารับการอบรมมีกิจกรรมรวมกันใหมากขึ้น
2.9 ควรกําหนดหั วขอการฝกอบรมใหแคบหรื อเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น เนื้ อหา
หลักสูตรควรเนนเรื่องที่ทันสมัย กําลังอยูในความสนใจของสังคม
2.10 ควรเนนทักษะที่สามารถนําไปใชไดจริง และเจาะจงรายละเอียดเนื้อหาวิชาทุก
หัวขอ ใหลึกมากขึ้น
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2.11 สงเสริมการสรางจิตสํานึกการทํางานรวมกัน และใหมีการดูงานในหนวยงาน
ตางๆ เพิ่มมากขึ้น
2.12 ผูผานการฝกอบรมความรับเปนผูประสานการปฏิบัติงานของเครือขาย
2.13 ควรจัดการสัมมนากลุมยอยอยางจริงจังจะชวยใหการฝกอบรมนไปใชไดจริงจัง
และเปนประโยชน
2.14 แจงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
2.15 ควรจัดทําหลักสูตรฯ ใหเปนระดับกลาง ระดับสูง โดยใหเทียบเทา ก.พ.
2.16 ควรคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติอยูในขอบขายตามหลักสูตรของการฝกอบรม
และควรคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมที่ตรงกับลักษณะงานของผูเขารับการอบรม หนวยงานควรให
ความสําคัญกับบุคลากรที่สงเขาฝกอบรม
3. ผลที่ไดรับจากการฝกอบรม
3.1 ความรูเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรม ประสบการณ และมุมมองใหมที่ไมรูจักมา
กอน จากการศึกษาดูงาน
3.2 กระบวนการทํางานขององคกรภาครัฐที่เกี่ยวของ
3.3 แนวทาง/กฎหมาย/เครื่องมือในการปราบปราม
3.4 เครือขายความรวมมือหนวยงานภาครัฐ/เอกชนมิตรภาพผูเขารับการอบรม เครือขาย
ที่จะเกิดประโยชนตอการทํางานแบบบูรณาการในอนาคตเขาใจสถานการณ
3.5 รับรูปญหาและอุปสรรคของประเทศในภาพรวมของการบริหารกิจการยุติธรรม
เห็นสภาพปญหาที่เกิดอยูชัดเจนขึ้น
3.6 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม
3.7 รายละเอียดแบบที่วิทยากรในแตละดานนํามาเสนอในหองบรรยาย ซึ่งชวยให
การปฏิบัติงานมีการพัฒนามากขึ้น
3.8 แนวทางการดําเนินการแกไขปญหา การประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ และไดสัมผัสกับหนวยงานที่ปองกันปราบปรามองคกรอาชญากรรม
3.9 เจาหนาที่อบรมใหบริการและอํานวยความสะดวกเปนกันเองดี
3.10 นําความรูที่ไดมาใชในการทํางาน และเรียนรูพฤติกรรมตางๆ ไปนําไปถายทอดความรู
เพื่อการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมตอไป
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
การวิ จัย ครั้ งนี้ เปนการศึกษาถึ งการประเมิ นผลโครงการฝ กอบรมหลักสูต รนั กบริ หาร
กิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม โดยสรุปผลการศึกษาวิจัย ดังนี้

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม
สรุปผลไดดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูเขารับการฝกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 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
สมมุติฐานที่ 1 การประเมินโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุตธิ รรมมีแนวโนม
ไปในทางที่ดี
การประเมิ น ปฏิ กิ ริ ย า (Reaction) หรื อ ความเหมาะสมของโครงการฝ ก อบรม
ในดานเนื้อหาวิชา วิทยากร บรรยากาศในการจัดอบรม การดําเนินงานของเจาหนาที่ วัสดุ อุปกรณ
และเครื่องอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม ปรากฏผลดังนี้
(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา
ความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมในภาพรวมพบวาเนื้อหาวิชามีความเหมาะสม
กับผูเขารับการอบรมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา เนื้อหาวิชาองคกร
อาชญากรรมยาเสพติด และวิชาองคกรอาชญากรรมกับการทุจริตและวิธีการปองกัน มีความเหมาะสมกับ
ผูเขารับการอบรมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ วิชาการกระทําความผิดทางการเงิน
ผลกระทบกิจกรรมนอกกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม การฟอกเงินและมาตรการ
ปองกันและปราบปราม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมคอมพิวเตอร และอาชญากรรม
การคามนุษย ตามลําดับ
ความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมในภาพรวม พบวาเนื้อหาวิชาเปนประโยชน
สามารถนําไปพัฒนาตนเองและงานที่ปฏิบัติไดอยูในระดับเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
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พบวาเนื้อหาวิชาวิชาองคกรอาชญากรรมกับการทุจริตและวิธีการปองกัน เปนประโยชนสามารถ
นําไปพัฒนาตนเองและงานที่ปฏิบัติไดอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือวิชาการกระทํา
ความผิดทางการเงิน องคกรอาชญากรรมยาเสพติด ผลกระทบกิจกรรมนอกกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
องคกรอาชญากรรม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรมคอมพิวเตอร การฟอกเงินและ
มาตรการปองกันและปราบปราม และอาชญากรรมการคามนุษย ตามลําดับ
ความคิ ด เห็ น ของผู ผ า นการฝ ก อบรมในภาพรวม พบว า เนื้ อ หาวิ ช ามี ค วาม
ครอบคลุมและสอดคลองกับหัวขอวิชาในภาพรวม พบวาเนื้อหาวิชามีความครอบคลุมและสอดคลอง
กั บ หั ว ข อ วิ ช าอยู ใ นระดั บ เหมาะสมมากที่ สุ ด พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า เนื้ อ หาวิ ช าองค ก ร
อาชญากรรมกับการทุจริตและวิธีการปองกัน มีเนื้อหาวิชามีความครอบคลุมและสอดคลองกับหัวขอ
วิชาอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาเนื้อหาวิชาการกระทําความผิดทางการเงิน อาชญากรรม
ทางเศรษฐกิ จ ผลกระทบกิ จ กรรมนอกกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ องค ก รอาชญากรรม องค ก ร
อาชญากรรมยาเสพติด การฟอกเงินและมาตรการปองกันและปราบปราม อาชญากรรมคอมพิวเตอร
และอาชญากรรมการคามนุษย ตามลําดับ
(2) ความเหมาะสมของวิทยากร
ความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมในภาพรวม พบวาวิทยากรมีความรอบรูใน
เนื้อหาวิชาและถายทอดวิชาไดอยางเหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาวิทยากรรายวิชาการกระทําความผิดทางการเงิน มีความรอบรูในเนื้อหาวิชาและถายทอดวิชา
อยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาวิทยากรรายวิชาองคกรอาชญากรรมยาเสพติด องคกร
อาชญากรรมกับการทุจริตและวิธีการปองกัน การฟอกเงินและมาตรการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมการคามนุษย อาชญากรรมคอมพิวเตอร และผลกระทบ
กิจกรรมนอกกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม ตามลําดับ
ความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมในภาพรวมพบวาวิทยากรในรายวิชามีเทคนิค
วิธีการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
วิทยากรรายวิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และองคกรอาชญากรรมยาเสพติด มีเทคนิค วิธีการสอน
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาวิทยากรวิทยากรรายวิชาองคกร
อาชญากรรมกับการทุจริตและวิธีการปองกัน กระทําความผิดทางการเงิน การฟอกเงินและมาตรการ
ปองกันและปราบปราม อาชญากรรมการคามนุษย อาชญากรรมคอมพิวเตอร และผลกระทบกิจกรรม
นอกกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม ตามลําดับ
ความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมในภาพรวมพบวาไดรับความรูจากวิทยากรตรง
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาไดรับ
ความรูจากวิทยากรรายวิชาการฟอกเงินและมาตรการปองกันและปราบปรามเหมาะสมมากที่สุด
รองลงมาไดรับความรูจากวิทยากรรายวิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ องคกรอาชญากรรมยาเสพติด
อาชญากรรมกั บ การทุ จริ ต และวิ ธี ก ารป อ งกั น อาชญากรรมการค า มนุ ษ ย การกระทํ า ความผิ ด
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ทางการเงิน ผลกระทบกิจกรรมนอกกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม และอาชญากรรม
คอมพิวเตอร ตามลําดับ
(3) ความเหมาะสมของบรรยากาศในการฝกอบรม
ความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมในภาพรวมพบวา บรรยากาศในการจัดอบรมมี
ความเหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเขารับการฝกอบรม
มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกันมีความเหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาบรรยากาศใน
การฝกอบรมมีความเปนกันเอง และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางผูเขารับการฝกอบรม
ตามลําดับ
(4) ความเหมาะสมของการดําเนินการจัดอบรมของเจาหนาที่
ความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมในภาพรวมพบวาการดําเนินการจัดฝกอบรม
ของเจ าหน า ที่มี ค วามเหมาะสมอยู ใ นระดั บ เหมาะสมมากที่สุ ด เมื่ อพิ จ ารณาเป นรายขอ พบว า
เจ า หน า ที่ ใ ห บริ ก ารและอํ า นวยความสะดวกให กั บ ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมด ว ยความเต็ ม ใจ และ
เจ าหนาที่ มีมนุษ ยสั มพัน ธ ที่ดี ตอ ผู เ ข ารับการฝกอบรมอยูใ นระดั บเหมาะสมมากที่สุ ด รองลงมา
เจาหนาที่ดําเนินการจัดอบรมไดตามตามเนื้อหาและเวลาที่กําหนด ตามลําดับ
(5) ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม
ความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมในภาพรวมพบวาวัสดุ อุปกรณ และเครื่อง
อํานวยความสะดวกในการฝกอบรมมีความเหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ข อ พบว า สื่ อ โสตทั ศ นู ป กรณ มี คุ ณ ภาพเหมาะสมและทั น สมั ย อยู ใ นระดั บ เหมาะสมมากที่ สุ ด
รองลงมาคือเอกสารประกอบการฝกอบรมมีความชัดเจนครบถวน และอุปกรณเครื่องเขียนมีจํานวน
เพียงพอ ตามลําดับ
จากผลการประเมิ น ข า งตน พบวา โครงการฝก อบรมนั ก บริ ห ารกิ จการยุ ติ ธ รรม
มีแนวโนมในทางที่ดี ดังนี้
1. ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชามีความเหมาะสมกับผูเขารับการอบรม เห็นวา
เนื้อหาวิชามีความเหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด เปนประโยชนสามารถนําไปพัฒนา
ตนเองและงานที่ปฏิบัติไดอยูในระดับเหมาะสมมาก และมีความครอบคลุมและสอดคลองกับหัวขอ
วิชาอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด
2. ความเหมาะสมของวิทยากรมีความรอบรูในเนื้อหาวิชาและถายทอดวิชาไดอยาง
เหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด วิทยากรในรายวิชามีเทคนิค วิ ธีการสอนเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด และผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูจากวิทยากรตรง
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด
3. บรรยากาศในการจัดอบรมมีความเหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด
4. การดําเนินการจัดฝกอบรมของเจาหนาที่มีความเหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด
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5. วัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกในการฝกอบรมมีความเหมาะสมอยู
ในระดับเหมาะสมมาก
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได ว า การประเมิ น โครงการฝ ก อบรมหลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารกิ จ การ
ยุติธรรมมีแนวโนมไปในทางที่ดี ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 1
สมมุติฐานที่ 2 ผูเขารับการฝกอบรมที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน จะมีความคิดเห็นตอ
การประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม และการประเมินผลลัพธที่
เกิดขึ้นตอองคกรแตกตางกัน ปรากฏผลดังนี้
(1) ผลการเปรียบเทียบเกี่ยวกับการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การ
ประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร จําแนกตามเพศ
ผลการวิ จัย พบว า ผู เ ขา รั บการฝก อบรมที่มีเ พศต า งกั น มี ความคิ ด เห็ น ต อ การ
ประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร ไมแตกตางกัน
สวนการประเมินปฏิกิริยา พบวาผูเขารับการอบรมที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงการฝกอบรมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 2
(2) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางในการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการ
เรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร จําแนกตามอายุ
ผลการวิจัย พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่มีชวงอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้น
ตอองคกร ไมแตกตางกัน
(3) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางในการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการ
เรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร จําแนกตามประสบการณ
ทํางาน
ผลการวิจัย พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่มีชวงประสบการณทํางานแตกตางกันมี
ความคิดเห็นตอการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมิน
ผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร ไมแตกตางกัน
(4) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางในการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการ
เรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร จําแนกตามอายุราชการ
ผลการวิจัย พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่มีชวงอายุราชการแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการประเมินปฏิกิริยา การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร
ไมแตกตางกัน

81
สวนการประเมินการเรียนรู (ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการปองกั นและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรม) พบวาคูที่มีความเห็นตางกัน คือ ผูเขารั บการฝกอบรมที่มีอายุ
ราชการ 30 ปขึ้นไป กับ 24 – 29 ป ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 2
(5) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางในการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการ
เรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร จําแนกตามระดับการศึกษา
ผลการวิ จัย พบวา ผูเขารั บการฝ กอบรมที่ ร ะดั บการศึ ก ษาแตกตา งกั น มีค วาม
คิดเห็นตอการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นตอองคกร ไมแตกตางกัน
(6) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางในการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการ
เรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร จําแนกตามปงบประมาณที่เขา
รับการฝกอบรม
ผลการวิจัย พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นตอองคกร ไมแตกตางกัน
สมมุติฐานที่ 3 ผูเขารับการฝกอบรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีความคิดเห็นตอการ
ประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม และการประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้น
ตอองคกรแตกตางจากผูเขารับการฝกอบรมนอกสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปรากฏผลดังนี้
(1) ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต า งข อ มู ล ส ว นบุ ค คลเกี่ ย วกั บ การประเมิ น
ปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร
จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด
ผลการวิจัย พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่สังกัดหนวยงานตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การประเมินปฏิกิริยา และการประเมินการเรียนรู ไมแตกตางกัน
(2) ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต า งข อ มู ล ส ว นบุ ค คลเกี่ ย วกั บ การประเมิ น
พฤติกรรม และการประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร
ผลการวิจัยพบวาผูเขารับการฝกอบรมที่สังกัดหนวยงานตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมและผลลัพธที่เกิดขึ้นกับองคกรแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองตามสมมุติฐานขอที่ 3

การอภิปรายผลการศึกษา
จากการประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม จําแนกเปน 3 สวน
ดังนี้
1. อภิปรายผลของความแตกตางที่มาจากปจจัยสวนบุคคลของเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
นักบริหารกิจการยุติธรรม
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ตาราง 29 ความแตกตางจากปจจัยสวนบุคคลของเขารับการฝกอบรมตอการประเมินปฏิกิริยา การ
ประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม และการประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร
ตัวแปร
การประเมินปฏิกิริยา
การประเมินการเรียนรู
การประเมินพฤติกรรม
การประเมินผลลัพธตอองคกร

เพศ

อายุ

ประสบการณ อายุ
ระดับ
ทํางาน
ราชการ การศึกษา

9
9

จากตาราง 29 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูเขารับการฝกอบรม ไดแก เพศที่แตกตางกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินปฏิกิริยา และอายุราชการที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประเมินการเรียนรู แตกตางกัน ซึ่งสาเหตุที่ทําใหเพศและอายุราชการมีความแตกตางกัน อภิปราย
ไดดังนี้
ตาราง 30 ความแตกตางของเพศและอายุราชการตอการประเมินปฏิกิริยา และการเรียนรูของ
ผูเขารับการฝกอบรม
การประเมิน

ปฏิกิริยา

การเรียนรู

ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุราชการ
ไมเกิน 23 ป
24 - 29 ป
30 ปขึ้นไป

คาเฉลีย่
4.33
4.11
3.94
4.31
3.79

จากตาราง 30 พบวา เพศชายสวนใหญมีการประเมินผลโครงการ มีแนวโนมที่ดีกวา เนื่องจาก
ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญเปนเพศชาย และใหความสนใจและมีทัศนคติที่ดีตอหลักสูตรฝกอบรม
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมมากกวาเพศหญิง
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สวนผูเขารับการฝกอบรมที่มีอายุราชการอยูในชวง 24 – 29 ป มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมมีแนวโนมดีกวาผูเขารับการอบรมที่มีอายุ
ราชการไมเกิน 23 ป และอายุราชการ 30 ป ขึ้นไป ซึ่งทําใหเห็นไดวาเปนผูเขารับการฝกอบรม
ในชวงดังกลาวเปนผูที่มีความรู ความสามารถและประสบการณในการทํางานสูงมาก และยังเปน
กลุ ม ที่ มี ค วามกระตื อ รื อ ร น ในการปฏิ บั ติ ง าน และสนใจศึ ก ษาความรู เ กี่ ย วกั บ การป อ งกั น และ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรม ประกอบกับปจจุบันองคกรอาชญากรรมไดมีการเปลี่ยนรูปแบบที่
สลับซับซอนยากตอการปองกันและปราบปราม รูปแบบอาชญากรรมไดมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ป จเจกบุ ค คลมาเป น อาชญากรรมข า มชาติ อี กทั้ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศตา งๆ ได ถูกนํ า มาเป น
เครื่องมือในการกออาชญากรรม และใชปราบปรามอาชญากรรม ฉะนั้น ผูเขารับการฝกอบรมที่อยู
ในมีอายุราชการอยูในชวงดังกลาว จึงมีความสนใจและมีความกระตือรือรนที่จะแสวงหาความรูซึ่งมี
เปนพลวัตรสูง และการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อใหตนเองทันตอสถานการณในปจจุบัน ทั้งนี้
จากผลการวิเคราะหในการวิจัยครั้งนี้ ผูเขารับการฝกอบรมโดยภาพรวม สวนใหญมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับมาตรการป องกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมอยูใ นระดับดี โดยมีความรู
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาชญากรรม
คอมพิวเตอร และอาชญากรรมยาเสพติดอยูในระดับดีมาก
สําหรับการประเมินพฤติกรรม และผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร ผูเขารับการฝกอบรมที่มี
ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ทั้งนี้ เนื่องจากผูเขารับการฝกอบรมสวน
ใหญเปนบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และเปนเพศชาย มีอายุ ประสบการณการทํางาน อายุ
ราชการ ระดับการศึกษา ตลอดจนในแตละปงบมาณเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรมมีความใกลเคียง
และคลายคลึงกัน จึงทําใหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการนําความรูไปปฏิบัติงาน และ
ผลประโยชนของหนวยงานของผูเขารับการฝกอบรมไดรับเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2. อภิปรายผลของความแตกตางหนวยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงยุติธรรมของ
เขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม
ผลการวิจัยพบวา ผูเข ารับการฝกอบรมที่สังกัดหนวยงานตางกั นมีความคิดเห็นต อการ
ประเมินพฤติกรรม และการประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร แตกตางกัน ซึ่งสาเหตุที่ทําใหหนวยงาน
แตกตางกัน อภิปรายไดดังนี้
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ตาราง 31 ความแตกตางของการสังกัดหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวงยุติธรรมตอการ
ประเมินพฤติกรรม และผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร
การประเมิน
พฤติกรรม
ผลลัพธทเี่ กิดขึ้นตอองคกร

หนวยงาน
ภายใน
ภายนอก
ภายใน
ภายนอก

คาเฉลีย่
3.70
4.04
3.29
3.90

จากตาราง 31 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมภายนอกสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีพฤติกรรม
การนําความรูภายหลังจากการฝกอบรมไปปฏิบัติ และหนวยงานไดรับผลประโยชนจากการฝกอบรม
มีแนวโนมดีกวาผูเขารับการฝกอบรมภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากผูเขารับการฝกอบรม
สวนใหญเปนบุคลากรจากหนวยงานภายนอกกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเปนบุคลากรในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมที่ มี ห น า ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรม และการป อ งกั น และปราบปรามองค ก ร
อาชญากรรม ได แก ตุ ลาการ อัยการ ทหาร ตํา รวจ ทนายความ อี กทั้ ง หลั กสูตรการฝกอบรม
ดังกลาวยังเปนเรื่องที่แปลกใหมสําหรับผูเขารับการฝกอบรมภายนอก จึงมีความสนใจและมีทัศนคติ
ที่ดีทําใหมีแนวโนมในการประเมินผลโครงการ ภายหลังจากการเขารับการฝกอบรม ดีกวาผูเขารับ
การฝกอบรมภายในสัง กั ดกระทรวงยุติธ รรม ประกอบกั บหนวยงานตน สังกัด ภายนอกยั งได รับ
ประโยชนโดยตรงจากการสงบุคลากรในสังกัดเขารับการฝกอบรม ดังนั้น ผูเขารับการฝกอบรมนอก
สังกัดกระทรวงยุติธรรมจึงไดมีการนําความรูที่ไดจากการเขารับการฝกอบรมไปปฏิบัติไดมากกวา
ผูเขารับการฝกอบรมในสังกัด
สํ า หรั บผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมที่ สั ง กั ด หน ว ยงานยุ ติ ธ รรม เห็ น ว า หลั ก สู ต รการฝ ก อบรม
ดัง กล า วเปน เรื่องที่มี ต นเองมี ความรู และคุ นเคยเปนอยา งดี จึ งทํา ใหมีก ารประเมินผลโครงการ
คอนขางต่ํากวาผูเขารับการฝกอบรมภายนอก ประกอบกับเรื่องการปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรมเปนมีความสัมพันธกับแรงจูงใจ ความเสมอภาค และความเทาเทียม ซึ่งทําใหมีปจจัย
อื่นๆ แทรกซอนคอนขางมาก จึงทําใหผูเขารับการฝกอบรมภายในสังกัดมีการประเมินผลในทางลบ
3. การอภิปรายเนื้อหาของการประเมิน
3.1 การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) ของผูเขารับการฝกอบรม โดยเปนการประเมิน
ความเหมาะสมของโครงการฝอบรม แบงออกเปน 5 ดาน ซึ่งประกอบดวย ดานความเหมาะสม
ของเนื้อหาวิชา วิทยากรในรายวิชา จํานวน 8 วิชา ที่ไดมีการฝกอบรมและมีความคลายคลึงกันใน
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2553 บรรยากาศในการจัดอบรม การดําเนินการจัดฝกอบรมของเจาหนาที่
และวัสดุอุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม ดังนี้
3.1.1 ดานความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา ซึ่งไดทําการประเมินความเหมาะสมของ
เนื้อหาวิชา จํานวน 8 วิชา ที่ไดมีการฝกอบรมซึ่งมีเนื้อวิชาที่ตรงกัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2553
วามีความเหมาะสมกับผูเขาการอบรม เปนประโยชนสามารถนําไปพัฒนาตนเองและงานที่ปฏิบัติได
และมีความครอบคลุมและสอดคลองกับหัวขอวิชา โดยภาพรวมพบวาเนื้อหาวิชามีความเหมาะสม
กับผูเข ารับการอบรม และเนื้ อหาวิชามีค วามครอบคลุมและสอดคลองกับหัวขอวิช าอยูใ นระดับ
เหมาะสมมากที่สุด และเนื้อหาวิชาเปนประโยชนสามารถนําไปพัฒนาตนเองและงานที่ปฏิบัติไดอยู
ในระดับเหมาะสมมาก แสดงวาจะตองมีสวนที่ตองปรับปรุงอยูบางประการเกี่ยวกับหลักสูตรและ
เนื้อหาวิชาใหสามารถนําปฏิบัติและพัฒนาไดจริงเพื่อใหไดรับผลสูงสุด
3.1.2 ดานความเหมาะสมของวิทยากรในรายวิชา ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ
ทางดานกระบวนการยุติธรรม และการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม จากหนวยงาน
ภาครัฐ องคกรอิสระ หนวยงานภาครัฐวิสาหกิจ และเอกชน จึงไดทําการประเมินความเหมาะสมของ
วิทยากร จํานวน 8 วิชา ที่ไดมีการบรรยาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2553 วาวิทยากรมีความ
รอบรูในเนื้อหาวิชาและถายทอดวิชาไดอยางเหมาะสม มีเทคนิค วิธีการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
และไดรับความรูจากวิทยากรตรงตามที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยภาพรวมพบวา วิทยากรมีความ
รอบรูในเนื้อหาวิชาและถายทอดวิชาไดอยางเหมาะสม วิทยากรในรายวิชามีเทคนิค วิธีการสอน
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และไดรับความรูจากวิทยากรตรงตามที่กําหนดไวในหลักสูตรอยูในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด
3.1.3 ดานบรรยากาศในการจัดอบรม ในภาพรวมพบวาบรรยากาศในการจัดอบรม
มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยผูเขารับการฝกอบรมมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน มีความเปนกันเอง
และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเขารับการฝกอบรม
3.1.4 ดานการดําเนินการจัดฝกอบรมของเจาหนาที่ พบวาเจาหนาที่ดําเนินการจัด
ฝกอบรมของเจาหนาที่มีความเหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยเจาหนาที่ใหบริการและ
อํานวยความสะดวกใหกับผูเขารับการฝกอบรมดวยความเต็มใจ และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูเขารับ
การฝกอบรม และสามารถดําเนินการจัดอบรมไดตามตามเนื้อหาและเวลาที่กําหนด
3.1.5 ดานวัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม ในภาพรวมอยู
ในระดั บ เหมาะสมมาก ทั้ ง ด า นสื่ อ โสตทั ศ นู ป กรณ มี คุ ณ ภาพเหมาะสมและทั น สมั ย มี เ อกสาร
ประกอบการฝกอบรมมีความชัดเจนครบถวน และอุปกรณเครื่องเขียนมีจํานวนเพียงพอ แสดงวา
จะตองมีขอบกพรองอยูบางประการจึงควรที่จะตองปรับปรุงแกไข หรือเพิ่มวัสดุ อุปกรณ ที่ใชสําหรับ
การฝกอบรมใหตรงตามความตองการและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
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สรุปการประเมินผลโครงการดานความเหมาะสมของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25502553 ปรากฏผลตามตาราง 32
ตาราง 32 แสดงความเหมาะสมของโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553

พ.ศ. 2550
ความ
⎯X เหมาะ
สม
3.62 ดีมาก

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ความ
ความ
⎯X เหมาะ ⎯X เหมาะ
สม
สม
4.27 ดีที่สุด 4.33 ดีที่สุด

พ.ศ. 2553
ความ รวม
⎯X เหมาะ
สม
4.00 ดีมาก 4.06

วิทยากร

3.68

ดีมาก

4.30 ดีที่สุด 4.30

ดีที่สุด

4.29 ดีที่สุด 4.14

บรรยากาศใน
การจัดอบรม

2.89

ดี

4.30 ดีที่สุด 4.53

ดีที่สุด

4.26 ดีที่สุด 4.00

ดีมาก

4.15 ดีมาก 4.67

ดีที่สุด

4.53 ดีที่สุด 4.33

ดี

4.03 ดีมาก 4.30

ดีที่สุด

3.82

รายการ
ประเมิน
เนื้อหาวิชา

การดําเนินการ
ฝกอบรมของ
3.96
เจาหนาที่
วัสดุ อุปกรณ
และเครื่อง
อํานวยความ
สะดวก

2.89

รวม
ที่มา : สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

ดีมาก

3.76

4.06

จากตางราง 32 จากผลการประเมินพบวาภาพรวมผูเขารับการอบรมสวนใหญมีความ
พึงพอใจตอความเหมาะสมของโครงการอยูในระดับดีมาก หากพิจารณารายประเด็น พบวาการ
ดําเนินการฝกอบรมของเจาหนาที่ อยูในระดับดีมากที่สุด ความเหมาะสมของวิทยากร เนื้อหาวิชา
บรรยากาศในการอบรม และวั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งอํ า นวยความสะดวก อยู ใ นระดั บ ดี ม าก
ตามลํ า ดั บ แสดงให เ ห็ น ถึ ง โครงการฝ ก อบรมมี ค วามเหมาะสมไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น ซึ่ ง ผลจาก
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การศึกษาความเหมาะสมโครงการ 5 หัวขอยอยขางตน จึงสอดคลองกับสรุปผลการประเมินผลโครงการ
ฝกอบรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
3.2 การประเมินการเรียนรู (Learning) หรือการประเมินความรูเกี่ยวกับมาตรการ
ปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม
การประเมิ นความรู ความเขา ใจความรู ความเข าใจของผู เข ารั บการฝกอบรมเกี่ย วกั บ
มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม ในภาพรวมอยูในระดับดี หากพิจารณารายขอ
พบวาผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมากที่สุด
รองลงมาวิชาอาชญากรรมคอมพิวเตอร อาชญากรรมยาเสพติด การฟอกเงินและมาตรการปองกัน
และปราบปราม อาชญากรรมการคามนุษย อาชญากรรมกับการทุจริตและวิธีการปองกัน และผลกระทบ
กิจกรรมนอกกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม แตหากพิจารณาลงไปถึงประเด็นยอยใน
แตละรายวิชาพบวา บางข อยัง ตองมีก ารปรับปรุง ทั้ งนี้ อาจเนื่องมาจากการฝกอบรมหลักสูต ร
ดังกลาว ระยะเวลาผานมาหลายปแลว จึงอาจเปนเหตุผลที่ทําใหผูเขารับการฝกอบรมไมสามารถจํา
รายละเอียดเนื้อหาวิชาในแตละวิชาไดไมทั้งหมด ซึ่งตรงกับ วิบูลย บุญยธโรกุล (2545 : 151-152)
กลาววาประเมินการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรม (Outcome Evaluation) เปนการตรวจสอบการ
เรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมวาเมื่อสิ้นสุดหัวขอวิชาหรือหลักสูตรการฝกอบรมแลว ผูเขารับการ
ฝ ก อบรมมี ค วามรู ทั ก ษะ หรื อ ปรั บ เปลี ยนทั ศ นคติ ไ ปสู ร ะดั บ ที่ พึ ง ประสงค ตามที่ กํ า หนดไว ใ น
วัตถุประสงคของการอบรมหรือไม
สรุ ป การประเมิ น ผลโครงการฝ ก อบรมด า นความรู ทั้ ง ก อ นและหลั ง การฝ ก อบรม
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
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
⎯X ความรู ⎯X ความรู ⎯X ความรู ⎯X ความรู
ความรูกอนเขา
ปาน
ปาน
ปาน
2.58 นอย 3.15
2.87
3.06
รับการอบรม
กลาง
กลาง
กลาง
ความรูหลังการ
มาก
มาก
4.00
มาก
4.20 มาก 4.23
4.29
อบรม
ที่สุด
ที่สุด
ที่มา : สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

⎯X
รวม
2.92
4.18
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จากตาราง 33 จากผลการประเมิน พบวาภาพรวมผูเขารับการอบรมสวนใหญมีความรูกอน
เขารับการอบรม อยูในระดับนอย สวนความรูหลังการอบรม อยูในระดับดี ซึ่งจากผลการศึกษาดาน
การเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมขางตน จึงสอดคลองกับสรุปการประเมินผลของสถาบันพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม โดยภาพรวมผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชาอยูในระดับดี
3.3 การประเมินพฤติกรรม (Behavior) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนําความรูภาย
หลังจากที่ไดรับการฝกอบรม ไปใชในการปฏิบัติงาน
การประเมินพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการนําความรูภายหลังจากไดรับ
การฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานในภาพรวม พบวาผูเขารับการฝกอบรมมีการนําความรูภาย
หลั งจากการได รับ ฝ ก อบรมไปใชใ นการปฏิ บัติง านอยู ใ นระดั บมาก ซึ่ ง ภายหลั ง จากเขา รั บการ
ฝกอบรมผูเขารับการอบรมมีพฤติกรรมโดยมีความคิดวาการปองกันปญหาอาชญากรรมเปนหนาที่
ของทุกคนในสังคม ตระหนักถึงปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความเสียสละและอุทิศ
เวลาใหกับงานปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม รับรูปญหาและผลกระทบขององคกร
อาชญากรรมรูปแบบตางๆ ที่เกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมไทยมากยิ่งขึ้น แสวงหาความรูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม มีเครือขายในการประสานงานดานปองกัน
และปราบปรามองคกรอาชญากรรม นําความรูไปใชในการพัฒนางานที่ปฏิบัติ มีการปฏิบัติงานดาน
การปอ งกั น และปราบปรามองคกรอาชญากรรมตามแนวทางที่ตองการ นํ าความรูที่ไดจากการ
ฝ ก อบรมไปใช ใ นการพั ฒ นาองค ก ร และนํ า ความรู ที่ไ ด รั บ จากการฝ ก อบรมไปถ า ยทอดให กั บ
ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาในหนวยงาน และมีการนําความรูที่ไดรับไปจัดทํามาตรการปองกัน
และปราบปรามองคกรอาชญากรรม ซึ่งตรงกับสมคิด บางโม (2547 : 116-120) ไดกลาวไวตรงกับ
ทฤษฎีของ แฮมบลิน (A.C. Hamblin) วาการประเมินพฤติกรรมเปนการประเมินผลเมื่อโครงการ
สิ้นสุดแลววาผูเขารับการฝกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานอยางไรหลังจากได
เรียนรูการฝกอบรมแลว โครงการฝกอบรมโดยสวนใหญมักจะกําหนดวัตถุประสงคเนนหนักไปใน
ด า นพฤติ ก รรมการทํ า งานและถื อ ว า ความสํ า เร็ จ ของโครงการฝ ก อบรม คื อ การสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมไปในทางที่ตองการ
สรุปการประเมินผลโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับพฤติกรรมการนําผลจากการฝกอบรมไปใชใน
การพัฒนาตนเองและงานของผูเขารับการฝกอบรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 ปรากฏผลตาม
ตาราง 34
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ตาราง 34 แสดงพฤติกรรมการนําผลของการอบรมสามารถนําไปใชในการพัฒนาตนเองและงาน
ของผูเขารับการฝกอบรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553
การนําผล
จากการ
ฝกอบรม
ไปใช

พ.ศ. 2550
ระดับ
การ
⎯X
ปฏิบัติ

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ระดับ
ระดับ
การ
⎯X
⎯X การ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

พ.ศ. 2553
ระดับ
การ
⎯X
ปฏิบัติ

รวม

พัฒนา
ตนเอง

3.37

ปาน
กลาง

4.42

มาก
ที่สุด

4.40

มาก
ที่สุด

4.32

มาก
ที่สุด

4.12

การ
ปฏิบัติงาน

3.62

มาก

4.36

มาก
ที่สุด

4.37

มาก
ที่สุด

4.32

มาก
ที่สุด

4.16

ที่มา : สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
จากตาราง 34 จากผลการประเมิน พบวาภาพรวมผูเขารับการอบรมมีพฤติกรรมการนําผล
จากการฝกอบรมไปใชในการพัฒนาตนเอง และใชในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ซึ่งจากผล
การศึกษาดานพฤติกรรมขางตน จึงสอดคลองกับสรุปการประเมินผลของสถาบันพัฒนาบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม โดยผูเขารับการฝกอบรมมีพฤติกรรมการนําผลจากการฝกอบรมไปใชในการ
พัฒนาตนเอง และใชในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
3.4 การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นกับองคกร (Result) หรือประโยชนและผลกระทบที่
เกิดขึ้นตอหนวยงานตนสังกัดของผูเขารับการฝกอบรม
จากความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับผลประโยชนและผลกระทบจากการเขา
ร วมโครงการฝก อบรมในภาพรวมอยู ในระดับมาก เป นการแสดงว าหลั กสู ตรการฝกอบรมเป น
ประโยชนตอหนวยงานตนสังกัด โดยทําใหผูเขารับการฝกอบรมและหนวยงานมีเครือขายในการ
ป อ งกั น อาชญากรรมเพิ่ ม มากขึ้ น หน ว ยงานมี สว นร ว มในการป อ งกั น อาชญากรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ประเทศไทยมากขึ้น หลักสูตรการฝกอบรมเปนประโยชนชวยลดปญหาอาชญากรรม หลักสูตรการ
ฝ ก อบรมทํ า ให อ งค ก รมี ค า ใช จ า ยในการฝ ก อบรมในหั ว ข อ การป อ งกั น อาชญากรรมลดน อ ยลง
หลักสูตรการฝกอบรมทําใหปญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในองคกรนอยลง และหลักสูตรการ
ฝกอบรมทําใหปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนอยลง ตลอดจนผูเขารับการฝกอบรมมี
ความคิดเห็นวาการเขารับการฝกอบรมทําใหนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมมาจัดทํามาตรการใน
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การปองกันปญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นไดในองคกร ซึ่งตรงกับสมคิด บางโม (2547 : 116 - 120)
ไดกลาวถึงทฤษฎีของ แฮมบลิน (A.C. Hamblin) วาการประเมินการเปลี่ยนแปลงในองคกรเปนการ
วั ด ผลการเปลี่ ย นแปลงผลงานโดยรวมขององค ก ารไปในทางที่ ขึ้ น หรือ มี ค วามคุ มค า มากน อ ย
เพียงใด
สรุปการประเมินผลโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับความคุมคาของผลการอบรมที่ไดรับจากการ
ฝกอบรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 ปรากฏผลตามตาราง 35
ตาราง 35 ความคุมคาของผลการอบรมที่ไดรับจากการฝกอบรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553

ผลลัพธตอองคกร

พ.ศ. 2550
ระดับ
⎯X ความ
คิดเห็น

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ระดับ
ระดับ
⎯X ความ ⎯X ความ
คิดเห็น
คิดเห็น

ความคุมคาของผล
มาก
การอบรมที่ไดรับ 3.72 มาก 4.48
4.53
ที่สุด
จากการฝกอบรม
ที่มา : สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

มาก
ที่สุด

พ.ศ. 2553
ระดับ รวม
⎯X ความ
คิดเห็น
4.56

มาก
ที่สุด

4.32

จากตาราง 35 จากผลการประเมิน พบวาภาพรวมผูเขารับการอบรมเห็นวามีความคุมคา
ของผลการการอบรมที่ไดรับจากการฝกอบรม อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งจากผลการศึกษาดานผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นกับองคกรขางตนพบวา ผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับผลประโยชนและผลกระทบจากการ
เขารวมโครงการฝกอบรมในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งยังถือวาสอดคลองกับสรุปการประเมินผล
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เกี่ยวกับความคุมคาของผลการอบรมที่ไดรับ
จากการฝกอบรมอยูในระดับมากที่สุด โดยขณะนั้นผูเขารับการฝกอบรมอาจประเมินจากทัศนคติ
ของตนเอง ซึ่งยังไมไดนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปใชในการพัฒนาองคกร

ขอเสนอแนะ
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูวิจัย
จากความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมประกอบกับผลลัพธที่ไดจาก
การศึกษา ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
กิจการยุติธรรม ดังนี้
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1. ดานหัวขอและเนื้อหาวิชา ควรมีการปรับเปลี่ยนใหมีความทันสมัย เหมาะสม
สําหรับยุคสมัยในปจจุบัน หรือรวมหัวขอวิชาที่มีความคลายคลึงกันเขาดวยกัน เพื่อลดความซ้ําซอน
ของเนื้อหาวิชา และควรเปนเนื้อหาวิชาที่ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําไปปฏิบัติ หรือประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานของตนเอง และใชในการพัฒนาองคกรได
2. ควรจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกในการฝกอบรมใหดี
และทันสมัยกวาเดิม เชน จัดใหมีคอมพิวเตอร หรือ Notebook ระบบอินเตอรเนต และเอกสารประกอบการ
ประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ในรูปแบบซีดี MP 3 ใหกับผูเขารับการฝกอบรมทุกทาน เพื่อความ
สะดวกในการคนหาขอมูล พกพา และจัดเก็บขอมูล ทั้งนี้ เนื่องจากผลจากการวิจัย ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกอยู
ในระดับที่นอยกวาความเหมาะสมในดานอื่นๆ
3. รูปแบบการจัดการฝกอบรมภายในหองเรียน ควรจัดใหมีการเรียนรูทั้งทางทฤษฎี
และทางปฏิ บั ติ เช น การศึ ก ษาดู ง าน การจั ด ทํ า กรณี ศึ ก ษา การอภิ ป รายผลการศึ ก ษา ให มี
กระบวนการเรียนรูที่เทียบเทากัน
4. ควรจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธใหผูเขารับการฝกอบรมมีความคุนเคย เพื่อสรางบรรยากาศ
ในห อ งเรี ย นที่ ดี อี ก ทั้ ง ยั ง เป น การสร า งความสามั ค คี และสร า งเครื อ ข า ยการทํ า งานร ว มกั น
นอกจากนี้ ควรจัดกิจกรรมใหผูเขารับการฝกอบรมกลับมาพบกันปละ1-2 ครั้งเพื่อเปนการสงเสริม
การสรางเครือขายในกระบวนการยุติธรรม ใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
5. ควรขออนุมัติ ก.พ. ในการบรรจุหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม หรือหลักสูตรอื่นๆ
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ใหเปนหลักสูตรที่เปนมาตรฐานกลาง สําหรับให
สวนราชการอื่นๆ เขารับการฝกอบรมเพื่อนําไปตอยอด หรือนําไปใชประโยชนในการเลื่อนตําแหนง
หรือขอคาตอบแทนอื่นๆ ตามที่ ก.พ. กําหนด
ขอเสนอแนะเพื่อวิจัยครั้งตอไป
1. ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกกลุมประชากรที่ผานการฝกอบรมในป พ.ศ. 2550-2553
เทานั้น ซึ่งอาจเปนกลุมศึกษาที่เล็กเกินไป จึงอาจทําใหผลการวิจัยเบี่ยงเบนได ดังนั้น ควรมีการวิจัย
ซ้ําเพื่อโดยการขยายกลุมตัวอยางใหมากขึ้น และใชกลุมตัวอยางเดิมดวย เพื่อจะไดนําขอมูลไปใชใน
การปรับปรุงโครงการฝกอบรมหลักสูตรเดิมและหลักสูตรอื่นๆ ดวย
2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบดวย เชน การสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อจะไดทราบ
ผลการวิจัยที่ละเอียดยิ่งขึ้น เนื่องจากแบบสอบถามไมสามารถประเมินความคิดเห็นไดละเอียดลึกซึ้ง
3. ในการสงแบบสอบถามควรเพิ่มชองทางในการสงแบบสอบถาม นอกจากการสงแบบสอบถาม
แบบไปรษณียตอบกลับ เชน ทางอีเมล เปนตน เนื่องจากผูผานการฝกอบรมซึ่งผานการฝกอบรม
มาเปนระยะเวลาพอสมควรแลว ไดมีการเปลี่ยนที่อยู เปลี่ยนตําแหนง และสังกัด จึงทําใหการเก็บ
ขอมูลลาชา และไดกลับคืนมาไมครบถวน
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ศู น ย ร าชการเฉลิ ม พระเกี ยรติ ๘๐ พรรษาฯ
ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
กุมภาพันธ ๒๕๕๔
เรื่อง ขอความอนุเคราะห ตอบแบบสอบถามงานวิ จั ย เรื่อง การประเมินผลโครงการฝกอบรม
หลักสูตร นักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม เรื่ อ ง การประเมิ นผลโครงการฝ กอบรมหลั กสู ตรนั กบริ หารกิ จการ
ยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม จํานวน ๑ ชุด
ดว ยขาพเจ า นางสาวสุ ทิสา น อมรักษา นั กศึ กษาปริญ ญาโทคณะสั งคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตร
นักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประเมินปฏิกิริยา การเรียนรู พฤติกรรม และผลลัพธตอองคกรของผูเขารับการฝกอบรมฯ ซึ่งผลที่
ไดจากการวิจัยประเมินผลในครั้งนี้จะไดนําไปปรับปรุง แกไข วิธีการจัดการฝกอบรม และประยุกตใชใน
การประเมินโครงการฝกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ ตอไป ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการจัดเก็บขอมูลเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคการวิจัย อีกทั้งสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนา
งานในองคกรไดในอนาคต ขาพเจาไดพิจารณาแลวเห็นวาขอมูลจากการตอบแบบสอบถามที่ไดรับความ
อนุ เคราะหจากท านจะเปนประโยชน อย างยิ่งตอการประมวลผลการวิจัยให มีความสอดคล องตาม
วัตถุประสงคของกลุมเปาหมายอยางแทจริง
ในการนี้ ขาพเจาจึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตอบแบบสอบถามหรือใหขอเสนอแนะ
อื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตองานวิจัยดังกลาว และใครขอความกรุณาทานตอบกลับแบบสอบถามทางไปรษณีย
โทรสาร หรืออีเมล ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และ
ขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวสุทิสา นอมรักษา)
ตําแหนง นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ
นักศึกษาปริญญาโทคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ
(นางบุญยิ่ง ศรีตัณฑ)
เลขานุการกรม
โทรศัพท ๐ ๒๑๔๑ ๓๖๗๓ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๓๓
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100

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรม
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
กิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม
2. ขอความอนุเคราะหทานตอบคําถามในแบบสอบถามทุกขอ ซึ่งทางผูวิจัยจะเก็บรักษา
คําตอบของทานไวเปนความลับ
3. แบบสอบถามทั้งหมดมี 3 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 หนวยงานที่สังกัดของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 3 ภาพรวมโครงการ
สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ขอขอบคุณในความอนุเคราะหเปนอยางสูง
นางสาวสุทิสา นอมรักษา
นิสติ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงใน ( ) หนาขอความใหตรงกับความเปนจริง
เกี่ยวกับตัวทาน
เพศ

( ) ชาย

อายุ

.......................ป

( ) หญิง

ประสบการณทํางาน.......................ป
อายุราชการ....................................ป
ระดับการศึกษา
( )
( )
( )
( )

ต่ํากวาปริญญาตรี
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 3 ลงในชองที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยที่สุด
1. ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา

ลําดับที่

เนื้อหาวิชา

1.

การกระทําความผิด
ทางการเงิน
การฟอกเงินและมาตรการ
ปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร
องคกรอาชญากรรม
ยาเสพติด
อาชญากรรมการคามนุษย
ผลกระทบกิจกรรมนอก
กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
องคกรอาชญากรรม
องคกรอาชญากรรมกับ
การทุจริตและวิธีการ
ปองกัน

2.
3
4.
5.
6.
7.

8.

เปนประโยชน
ครอบคลุมและ
เหมาะสมกับผูเขารับ สามารถนําไปพัฒนา
สอดคลองกับหัวขอ
การอบรม
ตนเองและงานที่
วิชา
ปฏิบัติได
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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2. ความเหมาะสมของวิทยากร

ลําดับที่

วิทยากรในรายวิชา

1.

การกระทําความผิด
ทางการเงิน
การฟอกเงินและ
มาตรการปองกันและ
ปราบปราม
อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร
องคกรอาชญากรรม
ยาเสพติด
อาชญากรรมการคา
มนุษย
ผลกระทบกิจกรรมนอก
กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
องคกรอาชญากรรม
องคกรอาชญากรรมกับ
การทุจริตและวิธีการ
ปองกัน

2.

3
4.
5.
6.
7.

8.

มีความรอบรูใน
มีเทคนิค วิธีการสอน
ไดรับความรูจาก
เนื้อหาวิชาและ
ของวิทยากรมีความ
วิทยากรตรงตามที่
ถายทอดวิชาไดอยาง
เหมาะสมกับ
กําหนดไวในหลักสูตร
เหมาะสม
เนื้อหาวิชา
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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3. บรรยากาศในการจัดอบรม
ลําดับ
ที่

ระดับความเหมาะสม
บรรยากาศในจัดอบรม

1

บรรยากาศในการฝกอบรมมีความเปนกันเอง

2

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางผูเขารับ
การฝกอบรม
ผูเขารับการฝกอบรมมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน

3

5

4

3

2

1

4. การดําเนินการจัดฝกอบรมของเจาหนาที่
ลําดับ
ที่
1
2
3

ระดับความเหมาะสม
การดําเนินการจัดฝกอบรมของเจาหนาที่

5

4

3

2

1

เจาหนาที่ดําเนินการจัดอบรมไดตามตามเนื้อหา
และเวลาที่กําหนด
เจาหนาที่ใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับ
ผูเขารับการฝกอบรมดวยความเต็มใจ
เจาหนาที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูเขารับการ
ฝกอบรม

5. วัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม
ลําดับ
ที่

วัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกใน
การฝกอบรม

1

สื่อโสตทัศนูปกรณมีคุณภาพเหมาะสมและทันสมัย

2

เอกสารประกอบการฝกอบรมมีความชัดเจน
ครบถวน
อุปกรณเครื่องเขียนมีจํานวนเพียงพอ

3

ระดับความเหมาะสม
5

4

3

2

1
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ขอที่ 2 การประเมินความรูเกี่ยวกับมาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
ลําดับที่

เนื้อหาวิชา

1.

การกระทําความผิดทางการเงิน
1.1 บริษัทประกันชีวติ ถือเปนสถาบันการเงินที่อยูในการ
ดูแลของ ธปท.
1.2 มาตรการที่ใชในการลงโทษผูกระทําความผิดทาง
การเงินมีอยู 5 มาตรการ ไดแก ปรับ จําคุก ชดใช
คาเสียหาย อายัด และยึด
1.3 ความรับผิดทางปกครองตามกฎหมายสถาบัน
การเงินประกอบดวยการอายัดทรัพยสินและหามออก
นอกราชอาณาจักร
การฟอกเงินและมาตรการปองกันและปราบปราม
2.1 เงินหรือทรัพยสินที่ไดใชหรือมีไวเพื่อใชหรือ
สนับสนุนการกระทําความผิดมูลฐานเกีย่ วกับการกอการ
รายไมถือเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับกระทําความผิด
2.2 การเสนอมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินตอคณะรัฐมนตรีถือเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
ปปง.
2.3 เงินจากการซื้อสิทธิขายเสียง ถือเปนเงินสกปรก
(DIRTY MONEY)
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3.1 Occupation Crime ถือวาเปนอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ
3.2 การใหสินเชื่อโดยมิชอบถือวาเปนความผิดเกี่ยวกับ
การเงินการธนาคาร
ซึ่งอยูในขอบขายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3.3 การทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาถือวา
เปนความผิดเกี่ยวกับการคาพาณิชย ซึ่งอยูในขอบขาย
ของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

2.

3.

ความคิดเห็น
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
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ลําดับที่

เนื้อหาวิชา

4.

อาชญากรรมคอมพิวเตอร
4.1 Hacker หมายถึง ผูที่มีความรู ทักษะทาง
คอมพิวเตอรเปนอยางดี
จนสามารถเขาสูระบบได เพื่อทําลายหรือลบไฟลขอมูล
ทําใหระบบคอมพิวเตอรเสียหาย
4.2 การ Download ภาพ เพลง MP 3 ภาพยนตรที่
ละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนการกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร
4.3 UNA Bomber ถือเปนกลุมอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร
อาชญากรรมยาเสพติด
5.1 พมาถือเปนแหลงผลิตยาบาที่สําคัญในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
5.2 UNODC เรียกวา สํานักงานอาชญากรรมและ
ยาเสพติดสหประชาชาติ
5.3 ลักษณะพิเศษของอาชญากรรมยาเสพติดมี
ผูเสียหายโดยตรง
อาชญากรรมการคามนุษย
6.1 ผูหญิง เด็ก และคนชราถือเปนเหยื่อการคามนุษย
6.2 ผูหญิงที่สมัครใจคาประเวณีโดยมีผูเปนธุระจัดหาไม
ถือวาเหยื่อการคามนุษย
6.3 การบังคับผูหญิงเพื่อใหสําเร็จความใครของผูอื่น
เพื่อการอนาจาร
เพื่อการคาประเวณี ถือเปนการคาบริการทางเพศที่เปน
การคามนุษย
อาชญากรรมกับการทุจริตและวิธีการปองกัน
7.1 การที่ประชาชนไปใชสทิ ธิเลือกตั้งเปนจํานวนเกิน
กวารอยละหกสิบของ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งถือเปนดัชนีที่บงชี้วาการคอรัปชันมีนอย
ในสังคม

5.

6.

7.

ความคิดเห็น
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
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ลําดับที่

8.

เนื้อหาวิชา
7.2 การกระทําความผิดที่มรี ูปแบบการใชอิทธิพลทําให
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมเปนไปดวย
ความยากลําบาก
7.3 จุดมุงหมายในการทําลายองคกรอาชญากรรมเปน
แนวคิดของกฎหมายสหรัฐ ตาม พ.ร.บ. องคกรที่อยู
ภายใตอิทธิพลที่ทุจริต (RICO)
ผลกระทบกิจกรรมนอกกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
องคกรอาชญากรรม
8.1 กลุมองคกรอาชญากรรมโคลัมเบีย (Colombia
Cartels) ถือเปนองคกรอาชญากรรมที่สําคัญของโลก
8.2 สาเหตุของการปราบปรามองคกรอาชญากรรมไม
ไดผลเทาที่ควรเนื่องจากเจาหนาที่สวนใหญยังไม
ตระหนักถึงความรายแรงและความสําคัญของการ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรม
8.3 การพนันและการรับจางทวงหนี้ดวยความรุนแรงไม
ถือเปนกิจกรรมนอกกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกร
อาชญากรรม

ความคิดเห็น
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
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ขอที่ 3 การนําความรูภายหลังจากไดรับการฝกอบรม ไปใชในการปฏิบัติงาน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติงานของทานมากที่สุด
ลําดับ

ภายหลังจากไดรับการฝกอบรม

1.

ทานนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมไป
ใชในการพัฒนางานที่ปฏิบัติ
ทานนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมไป
ใชในการพัฒนาองคกร
ทานนําความรูที่ไดรับไปจัดทํามาตรการ
ปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม
ท า นรั บ รู ป ญ หาและผลกระทบของ
องคกรอาชญากรรมรูปแบบตางๆ ที่เกิด
ขึ้ น กั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรมไทยมาก
ยิ่งขึ้น
ทานมีเครือขายในการประสานงานดาน
ปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม
ทานปฏิบัติงานดานการปองกันและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรมตาม
แนวทางที่ตองการ
ทานแสวงหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม
ทานนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม
ไปถายทอดใหกับผูรวมงานหรือ
ผูใตบังคับบัญชาในหนวยงาน
ทานตระหนักถึงปญหาอาชญากรรมที่
เกิดขึ้นในประเทศไทย และตองการมี
สวนรวมในการปองกันมากขึ้น

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

มาก
ที่สุด

ระดับการปฏิบัติงาน
มาก ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

109
ลําดับ

ภายหลังจากไดรับการฝกอบรม

10.

ทานมีความเสียสละ และอุทิศเวลาใหกับ
งานปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม
ทานคิดวาการปองกันปญหา
อาชญากรรมเปนหนาที่ของทุกคนใน
สังคม

11.

มาก
ที่สุด

ระดับการปฏิบัติงาน
มาก ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

ขอที่ 4 ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการฝกอบรมนักบริหารกิจการยุติธรรมฯ ที่มีตอองคกร
คําชี้แจง โปรดทําเครือ่ งหมาย 3 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
ลําดับ

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประเด็นที่พิจารณา
การเขารับการฝกอบรมฯ ทําใหองคกรของทานมี
คาใชจายในการฝกอบรมในหัวขอการปองกัน
อาชญากรรมลดนอยลง
ทานนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมฯ มาจัดทํา
มาตรการในการปองกันปญหาอาชญากรรมที่อาจ
เกิดขึ้นไดในองคกร
หลักสูตรการฝกอบรมฯ ทําใหปญหาอาชญากรรมที่
อาจเกิดขึ้นในองคกรนอยลง
หลักสูตรการฝกอบรมฯ ทําใหปญหาอาชญากรรมที่
เกิดขึ้นในประเทศไทยนอยลง
หลักสูตรการฝกอบรมฯ เปนประโยชนชวยลด
ปญหาอาชญากรรม
หลักสูตรการฝกอบรมฯ ทําใหหนวยงานของทานมี
เครือขายในการปองกันอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น
หนวยงานของทานมีสวนรวมในการปองกัน
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมากขึ้น

มาก
มาก
ที่สุด

ปาน
นอย
นอย
กลาง
ที่สดุ
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สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
คําชี้แจง โปรดเรียงลําดับความสําคัญตามที่ทานเห็นวาเหมาะสมจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด
( 1 = มากที่สุด แลวเรียงลําดับ 2, 3,...)
1. สถานที่ในการจัดฝกอบรมฯ
……… โรงแรมในกรุงเทพฯ
……… โรงแรมในตางจังหวัด
……… หองประชุมของสํานักงานกิจการยุติธรรม
……… อื่น ๆ โปรดระบุ..................................................
2. สถานที่ในการศึกษาดูงาน
……… หนวยงานระดับนโยบายในประเทศ
……… หนวยงานระดับปฏิบัติในประเทศ
……… สถานที่ที่มีเหตุการณเกิดขึ้นจริง (เชน แหลงที่มีอาชญากรรมสูง
แหลงที่มีการคาและเสพยาเสพติด ฯลฯ)
……… ตางประเทศ
……… อื่น ๆ โปรดระบุ..................................................
3. รูปแบบการจัดอบรมฯ
……… บรรยายโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
……… เกมสและกิจกรรมกลุมสัมพันธ
……… การรับฟงบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน
……… อภิปรายกลุม
……… มอบหมายการอานศึกษาคนควาดวยตนเอง
……… การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
……… อื่น ๆ โปรดระบุ………………………
4. วิทยากรในหลักสูตรฝกอบรมฯ ควรมีคุณสมบัติอยางไร
……… มีทักษะ ความรู ความสามารถในเนื้อหาวิชาเปนอยางดี
……… มีบุคลิกภาพดี
……… มีความเปนกันเองกับผูเขารับการฝกอบรม
……… มีประสบการณที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาโดยตรง
……… นําเสนอขอมูลที่มีความทันสมัย
……… อื่น ๆ โปรดระบุ………………………
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คําชี้แจง โปรดเรียงลําดับความสําคัญตามที่ทานเห็นวาเหมาะสมจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด
( 1 = มากที่สุด แลวเรียงลําดับ 2, 3,...)
5. ทานคิดวาบุคคลที่มีความเหมาะสมและที่อยากใหเชิญมาเปนวิทยากรในหลักสูตร
ฝกอบรมฯ
……… นักวิชาการในมหาวิทยาลัย
……… ผูบริหารของหนวยงานภาครัฐ
……… ผูบริหารหนวยงานภาคเอกชน
……… ผูเชี่ยวชาญของหนวยงานภาครัฐ
……… ผูเชี่ยวชาญของหนวยงานเอกชน
……… บุคลากรของหนวยงานอิสระ
……… บุคลากรของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
……… บุคลากรหนวยงาน NGO
……… ผูนําในองคกรพัฒนาเอกชน
……… ผูนําชุมชน
……… ผูพนโทษจากคดีตาง ๆ ที่บําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม
……… อื่น ๆ โปรดระบุ………………………
6. ลักษณะบรรยากาศในการจัดการฝกอบรมฯ ที่เหมาะสมควรเปนอยางไร
……… ภายในหองเรียนไมมีเสียงรบกวนเวลาฝกอบรม
……… การดําเนินกิจกรรมในหลักสูตรตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
……… ผูเ ขารับการฝกอบรมปฏิบัติตามระเบียบการฝกอบรมและตรงตอเวลา
……… อื่น ๆ โปรดระบุ………………………
7. เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมควรมีคุณสมบัติอยางไร
……… สามารถการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี
……… สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับหลักสูตรฝกอบรมฯ ไดดี
……… มีบุคลิกภาพดี
……… พูดจาไพเราะ
……… ตรงตอเวลา
……… อื่น ๆ โปรดระบุ………………………
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8. โปรดเรียงลําดับการจัดวัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกที่ทานคิดวามี
ความสําคัญในการฝกอบรมฯ
……… อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน คอมพิวเตอร Notebook
……… ระบบอินเตอรเนต
……… สื่อโสตทัศนูปกรณ เชน ชุดหูฟง ไมโครโฟน เครื่องอัดเสียง
……… เอกสารประกอบคําบรรยายในรูปแบบ CD DVD หรือ MP 3
……… อื่น ๆ โปรดระบุ………………………
9. การเรียนรูแบบใดที่ทานเห็นวามีประโยชนตอการนํามาใชในโครงการฝกอบรมฯ
……… ทางทฤษฎี
……… ทางปฏิบัติ
……… ทักษะและประสบการณ
……… อื่น ๆ โปรดระบุ………………………
10. ในโครงการฝกอบรมนักบริหารกิจการยุติธรรมฯ ทานคิดวาควรมีการปรับปรุงใน
เรื่องใด โปรดเรียงลําดับความสําคัญตามที่ทานเห็นวาเหมาะสมจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด ( 1 =
มากที่สุด แลวเรียงลําดับ 2, 3,...)
……… เนื้อหาวิชา
……… ระยะเวลา
……… วิทยากร
……… สถานที่จัดฝกอบรม
……… สถานที่ศึกษาดูงาน
……… รูปแบบการจัดอบรม
……… บรรยากาศในการจัดอบรม
……… การดําเนินการจัดฝกอบรมของเจาหนาที่
……… วัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวก
……… อื่น ๆ โปรดระบุ………………………
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของทานในหัวขอดังตอไปนี้
1. ในการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรมฯ วิชาที่ทานคิดวาเหมาะสมสําหรับ
หลักสูตรฝกอบรมฯ ไดแก
1. …………………………………….……………………………….
2. …………………………………….……………………………….
3. …………………………………….……………………………….
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2. ทานมีขอแนะนําใดที่จะทําใหการฝกอบรมดังกลาวนําไปใชไดจริงและเปนประโยชนตอทาน
1. …………………………………….……………………………….
2. …………………………………….……………………………….
3. …………………………………….……………………………….
3. สิ่งใดที่ทานไดรับจากการเขารับการฝกอบรม
1. …………………………………….……………………………….
2. …………………………………….……………………………….
3. …………………………………….……………………………….
4. ทานคิดวาระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝกอบรมควรเปน...............................วัน

ขอบพระคุณทาน ที่กรุณาเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ จนทําใหไดรับขอมูลที่
เปนจริง และจะนําไปสูการวิจัยจนประสบผลสําเร็จ คําตอบของทาน จะถือเปนความลับเพื่อ
ใชในการวิจัยเพียงเทานัน้
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ภาคผนวก ข
โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรม
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โครงการฝกอบรม
หลักสูตร "นักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม”

1. ชื่อโครงการ
อาชญากรรม"

"นักบริหารกิจการยุติธรรม

: มาตรการปองกันและปราบปรามองคกร

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
3. ผูอํานวยการโครงการ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

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

5. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรสําคัญประการหนึ่งของแผนแมบทกระบวนการยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2552 – 2555
คือการประสานความรวมมือและพัฒนาระบบงานยุติธรรม โดยมีแนวทางการดําเนินงานในเรื่องการ
พัฒนาระบบการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยเฉพาะอาชญากรรมรูปแบบใหม ๆ เชน
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมขามชาติ เปนตน เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาระบบงาน
ยุติธรรมในเรื่องดังกลาวไดอยางเปนรูปธรรม จึงควรมีการสงเสริมการใหความรูในเรื่องการปองกัน
และปราบปรามองคกรอาชญากรรม แกบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเปนปจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบงานยุติธรรม ใหเปนผูที่มีความรู มีประสบการณ พรอมทั้ง มีภาวะผูนํา
เพื่อการเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องดังกลาว เพื่อนําไปสูพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ที่
มีประสิทธิภาพ ซึ่งการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวจําเปนตองมีการประสาน และ
ผนึกกําลังดานการบริหารจัดการของหนวยงานยอย ในกระบวนการยุติธรรม ทั้งระบบรวมกัน
เพื่อใหสอดคลองกับแผนแมบทดังกลาว สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
รวมกับคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงไดจัดการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการ
ยุติธรรม “มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม” ขึ้น เพื่อเสริมสรางองคความรูดาน
การจัดการปญหาองคกรอาชญากรรมใหแกนักบริหารของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ให
สามารถทํางานโดยมีพลังมุงมั่น และขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบไปสูการแกปญหา
อาชญากรรมรูปแบบใหมๆ อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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6. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม
1. มี ค วามรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ สถานการณ ป ญ หาและผลกระทบขององค ก ร
อาชญากรรมรูปแบบตางๆ ที่เกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมไทย
2. ไดพัฒนาแนวความคิ ด วิสั ยทัศน และเพิ่มพูนประสบการณที่ไ ดรับจากการ
ฝกอบรม ใหทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมซึ่งสงผลกระทบตอการบริหาร
กิจการยุติธรรม
3. สามารถสรางเครือขาย เพื่อประสานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานยอยใน
กระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิผล
7. กลุมเปาหมาย
ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 35 คน ประกอบดวย
1. ขาราชการพลเรือนระดับ ชํานาญการพิเศษ
2. ขาราชการอัยการชั้น 3/ ตุลาการชั้น 2 ขึ้นไป
3. ขาราชการตํารวจยศพันตํารวจเอกขึ้นไป
4. ขาราชการทหารยศพันเอกขึ้นไป
5. บุคลากรจากภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม
8. วิธีการฝกอบรม
ใชการฝกอบรมที่หลากหลาย โดยเนนหลักการเรียนรูของผูใหญและการเรียนรูดวยตนเอง
ซึ่งประกอบดวย
1. การบรรยายโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
2. การอภิปรายกลุม
3. เกมและกิจกรรมกลุม
4. การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5. การรับฟงบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน
6. มอบหมายการอานศึกษาคนควาดวยตนเอง
9. ระยะเวลา - สถานที่
ระหวางวันที่ ................... 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
ผูเขารับการฝกอบรมเปนนักบริหารกิจการยุติธรรมบุคลากรแกนนําที่มีวิสัยทัศนในการ
ทํ า งาน มี ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นการอํ า นวยความยุ ติ ธ รรมแก ป ระชาชนได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ

-------------------------------------------------------

118

หัวขอวิชา
นักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม
1. ภาคทั่วไป
- จริยธรรมการการพัฒนางานในกระบวนการยุติธรรม
- ความรูเกี่ยวกับอาชญากรรม และองคกรอาชญากรรมขามชาติ
รวม
2. ภาคความผิด
- ความรูเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางการเงิน
- การฟอกเงินและมาตรการปองกันและปราบปราม
- อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
- อาชญากรรมคอมพิวเตอร
- องคกรอาชญากรรมยาเสพติด
- ปญหาการองคกรอาชญากรรมกับความมั่นคงของประเทศ
- อาชญากรรมการคามนุษย โดยเฉพาะการคาผูหญิงและเด็ก
และการลักลอบขนคนเขาเมือง
รวม

3 ชัว่ โมง
3 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
3
3
3
3
3
3
3

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

21 ชั่วโมง

3. ภาคกระบวนการยุติธรรมกับการบังคับใชกฎหมาย
- กระบวนการยุติธรรมกับการบังคับใชกฎหมาย
(อุปสรรคและแนวทางการแกไข)
3 ชั่วโมง
- ความรูเกี่ยวกับพยานหลักฐาน และการนําระบบนิติวิทยาศาสตรมาใชใน
แสวงหาพยานหลักฐาน
3 ชั่วโมง
- การประสานงานของหนวยงานบังคับใชกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม 3 ชัว่ โมง
- การคุมครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
3 ชั่วโมง
- ผลกระทบกิจกรรมนอกกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม
3 ชั่วโมง
- องคกรอาชญากรรมกับการทุจริตและวิธีการปองกัน
3 ชั่วโมง
3 ชัว่ โมง
- การดําเนินคดีและการคุมครองพยาน
- การกอการรายกับการบังคับใชกฎหมาย
3 ชั่วโมง
รวม
24 ชั่วโมง
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4. การศึกษาดูงาน และการสัมมนา
- ศึกษาดูงานกองพิสูจนหลักฐาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ
3 ชั่วโมง
- ศึกษาดูงานดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
3 ชั่วโมง
- ศึกษาดูงานธนาคารแหงประเทศไทย
3 ชั่วโมง
- โครงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมใหมในการทํางาน
“หลักสูตรการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนเพื่อเสริมสรางการเรียนรูในองคกร” 18 ชั่วโมง
รวม
27 ชั่วโมง
5. การศึกษาคนควาและนําเสนอโครงการ
(จัดแบงกลุม ๆ ละ 7-8 คน โดยทุกคนตองรวมนําเสนอโครงการของกลุม)
- ศึกษาคนควาและจัดทําโครงการ
- นําเสนอโครงการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

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

12 ชั่วโมง
6 ชัว่ โมง
18 ชั่วโมง
96 ชั่วโมง

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน
สถานที่ทํางานในปจจุบัน

นางสาวสุทิสา นอมรักษา
25 ตุลาคม 2524
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
64 หมูที่ 4 ตําบลทับคาง อําเภอเขายอย
จังหวัดเพชรบุรี 76140
นักวิชาการยุตธิ รรมชํานาญการ
สํานักงานเลขานุการกรม
สํานักงานกิจการยุติธรรม

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2554

มัธยมศึกษาตอนปลาย
(ศิลป - คํานวณ)
จาก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การตลาด) เกียรตินิยมอันดับ 2
จาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(รัฐศาสตร) การปกครอง
จาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(นโยบายสาธารณะ)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

