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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การบริห ารจั ด การองค์กรภาครัฐ บนภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้น อย่างรวดเร็วและรุน แรงในทุ กมิ ติ
จาเป็นจะต้องนาแนวคิดการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้ เพื่อประสิทธิภาพในการทางานและก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564), 2559, หน้า 3) รวมถึง
การนาเทคนิคการฝึกอบรม ระดมความคิดเห็นต่าง ๆ เข้ามาใช้เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและความเห็นพ้อง
ต้องกันในทิศทางและเป้าหมายขององค์กร โดยการกาหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรเริ่มต้ นจากการสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจร่วมกันถึงความจาเป็นในการจัดการผลการดาเนินงานขององค์กร แล้วนาข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ
ขององค์กรจากสถานการณ์ปัจจุบัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดผลงานมากาหนดแนวทางในการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งในการปฏิบัติผู้ที่รับผิดชอบในการดาเนินงานจะต้องมีส่วนร่วมในการกาหนดวัตถุประสงค์และ
จัดลาดับความสาคัญของกิจกรรม มิใช่เป็นเพียงผู้รับแนวทางการดาเนินงานจากผู้บริหารแต่เพียงฝ่ายเดียว (O.E.
Hughes, 1994, P.169)
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใน
การจัดทาแผนของสานักงานตารวจแห่งชาติมกี องยุทธศาสตร์ สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
ซึ่งกระบวนการจัดทาแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้นจาเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัดในทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์และกาหนดยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล โดย
บุคลากรที่มีความสาคัญเป็นอย่างมากคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน/ยุทธศาสตร์ของทุกหน่วยงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักการเขียนแผนเป็นอย่างดี การฝึกอบรมจึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและกระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าว กองยุทธศาสตร์จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทายุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติข้นึ เพื่อเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนาความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การ
จัดทายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติและหน่วยงานในสังกัดเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ดังนั้น กระบวนการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวจึงมีความสาคัญและความจาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้
เพราะการฝึกอบรมจะประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่นั้น ขึน้ อยู่กับคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมที่จะต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบ โดยการประเมินระบบการจัดฝึกอบรมเป็น
กระบวนการที่จะหาคาตอบว่าหลักสูตรที่จัดขึ้นถูกต้องตามหลักการและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
หรือไม่ เพียงไร ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทา
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้ไ ปปรับปรุงพัฒนาการ
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ดาเนินการโครงการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้
ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อประเมินระบบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทายุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิราชการของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติในด้านบริบท ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิตตามรูปแบบ CIPP
2. เพื่อประเมินปฏิกริ ยิ าและการเรียนรูข้ องผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทายุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบตั ิราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย
เป็นการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จานวน 336 คน ซึ่งเป็น
ข้าราชการตารวจระดั บรองสารวั ตร - ผู้กากับการที่รับผิดชอบงานแผน/ยุท ธศาสตร์จากทุ กหน่วยงานในสั งกัด
สานักงานตารวจแห่งชาติ แบ่งเป็น 3 รุน่ อบรมรุน่ ละ 2 วัน รุน่ ที่ 1 จานวน 120 คน ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม
2560 รุน่ ที่ 2 จานวน 117 คน ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 และรุน่ ที่ 3 จานวน 106 คน ระหว่างวันที่ 24
- 25 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสานักงานตารวจแห่งชาติ อาเภอบางละมุง
จั ง หวั ด ชลบุ รี และเก็บ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ผู้บ ริห ารและเจ้า หน้ า ที่รับ ผิ ด ชอบการฝึกอบรม จ านวน 5 คน
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 5 - 30 กรกฎาคม 2560
วิธกี ารวิจัย
ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการสารวจความคิดเห็นจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โดยใช้กรอบการประเมินผลด้วย “ปัจจัย 4 ด้าน ของ CIPP” ได้แก่ บริบท ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต
ร่วมกับแนวคิดของเคิร์ก แพททริค (Donald L. Kirkpatrick) เพื่อประเมินปฏิกิริยาและการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research)
โดยการสั ม ภาษณ์ผู้บ ริห ารและเจ้า หน้า ที่ผู้รับ ผิด ชอบการฝึกอบรม เครื่อ งมื อ วิจั ย ที่ใ ช้ ได้แ ก่
1) แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเกิร์ต (Likert’s Scale) มีค่าความเชื่อมั่น 0.914 และคาถาม
ปลายเปิด 2) แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ มีค่าอานาจจาแนก 0.00-1.00 และ
3) แบบสัมภาษณ์สาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรม 1 ชุด โดยแนวทางการสัมภาษณ์ตาม
แนวคิดรูปแบบ CIPP วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ข้อมูลจากแบบแบบทดสอบใช้ Paired Sample t-Test วิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม
และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) โดยเปรียบเทียบองค์ประกอบแต่ละ
ด้านตามรูปแบบ CIPP
ผลการวิจัย
1. การประเมินระบบการจัดฝึกอบรม สรุปผลการวิจัย ดังนี้
ผลการประเมินโดยรวมพบว่า มีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านคือ บริบท ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ ผลผลิต ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงทุกด้าน และเมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยของการประเมิน
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แต่ละด้านพบว่า ทุกประเด็นย่อยมีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก โดยด้านบริบท ในประเด็นเนือ้ หาวิชาในหลักสูตร
ที่ใช้ฝึกอบรมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดในด้านนี้ ( X = 4.15 S.D. = .732) รองลงมา
ได้แก่ ความสอดคล้องของเนื้อหากับหัวข้อวิชา( X = 4.14 S.D. = .741) ด้านปัจจัยนาเข้า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความพึงพอใจในประเด็นสถานที่ฝึกอบรมมีความสะอาด สะดวก เหมาะสมต่อการจัดการฝึกอบรมในระดับสูงมาก
( X = 4.25 S.D. = .721) โดยประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านนี้ ได้แก่ เรื่องอาหาร
( X = 3.83 S.D. = .972) และระยะเวลาการจัดอบรมน้อยเกินไป ( X = 3.84 S.D. = .984) ด้านกระบวนการ
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุดในด้านนี้ ได้แก่ วิทยากรมีความรอบรูใ้ นเนือ้ หาวิชาที่สอนอยู่ในระดับสูงมาก
( X = 4.25 S.D. = .712) รองลงมา ได้แก่ การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถาม ( X = 4.19 S.D. = .714)
สาหรับประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุดในด้านนี้ ได้แก่ ความเหมาะสมของเทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการถ่ายทอดของ
วิทยากร ( X = 3.84 S.D. = .863) ส่วนด้านผลผลิต ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในประเด็นเนื้อหาวิชาเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ สูงที่สุด ( X = 4.11 S.D. = .776) รองลงมา ได้แก่ ความรู้ที่ได้รับเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ( X = 4.17 S.D. = .815)
2. การประเมินปฏิกริ ยิ าและการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สรุปผลการวิจัย ดังนี้
2.1 การประเมินปฏิกริ ยิ า
ด้านบริบท พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานโดยตรง มีความคิดเห็นว่า หลักสูตรการฝึกอบรมนี้มีความจาเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ตรงกับความต้องการในการอบรม มีความเหมาะสมต่ อ
สถานการณ์ และมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ แต่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
บางส่วนที่ยังไม่เคยทางานด้านนี้ จึงจาเป็นต้องมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้น
ด้านปัจจัยนาเข้า พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเห็นว่าสถานที่ฝกึ อบรมมีความสะอาด ห้องที่
ใช้ในการอบรมมีแสงสว่างและสภาพแวดล้อมที่ดี ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมมีปัญหา
ติดขัดอยู่บา้ งแต่สามารถแก้ไขได้ เอกสารประกอบการฝึกอบรมมีจานวนเพียงพอและมีความชัดเจน แต่เอกสารที่ใช้
ในการทางานกลุ่มในบางรุน่ มีไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบการฝึกอบรมมีความพร้อมในการบริการ
ด้านกระบวนการ พบว่า วิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ แต่วิธีการพูดนาเสนอข้อมูล
ยังไม่ค่อยน่าสนใจ ส่วนวิธีการฝึกอบรมมีความเหมาะสม แต่ควรต้องปรับปรุงในเรื่องวิทยากรกลุ่ม ควรเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่กลุ่มจะต้องดาเนินการ สาหรับวิธีการติดตามประเมินผลควรใช้การประเมินแบบอื่นร่วม
ด้วย เช่น การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทางานกลุ่ม และควรมีการติดตามประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้น
การฝึกอบรมในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อจะได้ทราบถึงประสิทธิภาพในการทางานของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม และควรเพิ่ม
เวลาฝึกอบรมทั้งในส่วนของการบรรยายและทางานกลุ่ม
ด้านผลผลิต พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากคะแนนผลการทดสอบความรู้หลังจากฝึกอบรมมากกว่าคะแนนก่อนการฝึกอบรม
และจากการนาเสนองานกลุ่ม ที่แสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจตรงกับเป้าหมายของหลักสูตร โดยผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมแจ้งว่า ได้รับความรู้ตรงกับความต้องการและความรู้ที่ได้รับสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ในการทางานในความ
รับผิดชอบได้ รวมถึงจากผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึง พอใจโดยรวมต่อการดาเนินโครงการ
ฝึกอบรมการจัดทายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติอยู่ในระดับสูง
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2.2 การประเมินการเรียนรู้
เป็ น ผลการทดสอบเพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนก่ อ น - หลั ง การฝึ ก อบรม ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเข้ารับการอบรม ร้อยละ 59.9 และหลังการอบรม ร้อยละ 83.6 ค่า T-Test = 21.898,
Sig.(2-tailed) มีคา่ .111 จึงสรุปได้วา่ ภายหลังเสร็จสิน้ การฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรูเ้ พิ่มสูงขึน้ กว่าก่อน
เข้ า รับ การฝึ กอบรมอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ .01 ซึ่ง แสดงว่า โครงการฝึ กอบรมหลั กสู ต รการจั ด ท า
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติทาให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับความรู้เพิ่มขึน้ จริง
2.3 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการฝึกอบรม
ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการจัดการอบรมในภาพรวมร้อยละ
79.12 และผลการทดสอบหลังการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนฝึกอบรม ร้อยละ 23.70
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรปรับปรุงหลักสูตรรวมถึงวิธีการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ โดยเพิ่มระยะเวลา
ในการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้นและฝึกอย่างจริงจัง โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือในการฝึก
1.2 วิทยากรผู้บรรยายควรมีความรู้ความสามารถและทักษะในการนาเสนอข้อมูลให้มีความน่าสนใจ
และไม่น่าเบื่อ และควรเน้นจุดที่สาคัญที่ตอ้ งการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหรือต้องการให้จดจาประเด็นนั้น ๆ ได้
1.3 ควรพิจารณาคัดเลือกผู้ทาหน้าที่วทิ ยากรประจากลุม่ ที่มีความรู้และสามารถให้คาปรึกษาแนะนา
ในการทางานกลุม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจานวนเพียงพอที่จะประจาแต่ละกลุม่ เพื่อจะได้ดูแลกลุ่มได้ทั่วถึง
1.4 ควรให้ผทู้ ี่ทาหน้าที่ด้านงบประมาณเข้าร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทา
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติด้วย เนื่องจากการทางานจะมีความเกี่ยวข้องกัน
1.5 ควรรวบรวมเอกสารและข้อมูลจากการอบรม โดยจัดทาเป็นคูม่ ือสาหรับผู้ปฏิบัตงิ านด้านการ
จัดทาแผน/ยุทธศาสตร์ เพื่อสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการทางานได้
1.6 ควรประเมินทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย โดยอาจใช้วธิ ีสังเกตการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม โดยที่วทิ ยากรประจากลุ่มอาจเป็นผู้ให้คะแนนเฉพาะกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ
1.7 ควรพัฒนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสานักงาน
ต ารวจแห่ ง ชาติ ใ ห้ เ ป็ น โครงการฝึ ก อบรมที่ มี ม าตรฐาน เพื่ อ ก าหนดเป็ น หลั ก สู ต รใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณา
ความก้าวหน้าของบุคลากรสายงานอานวยการของสานักงานตารวจแห่งชาติ และควรจัดอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่อไป
2.1 ควรทาการวิจัยประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
แผน/ยุทธศาสตร์ภายหลังเสร็จสิน้ การฝึกอบรมไประยะหนึ่งด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ
ผู้ผ่า นการฝึกอบรม หรือ สั ม ภาษณ์ผู้บั ง คับ บั ญ ชาหรือ เพื่อ นร่ว มงาน หรือ อาจตรวจประเมิ น จากรายงานการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการด้านแผน
2.2 ในการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการฝึกอบรมควรศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมินของผู้เข้ารับ
การฝึ ก อบรมทั้ง ก่อ นเข้า ร่ ว มโครงการ ระหว่ า งเข้า ร่ว มโครงการ และหลั ง การเข้า ร่ว มโครงการ เพื่ อ ประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ จะทาให้การประเมินผลโครงการมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้
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