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Abstract 
 

Research  Title          :  Satisfaction of the Trainees in the Legal Training Course for 
the Police Operations of Thaksin University - Management for 

    Development College (TSU - MDC) 
Name       :       Kritchanut Promsena 
 

This research aims to study the level of satisfaction of the participants 
of the Legal Training Course for the Police Operation of The Management for 
Development College, Thaksin University. The study sample population comprised 
310 participants in the Legal Training Course for the Police Operation by using a 
stratified sampling. The method used in collecting the data for this research using 
questionnaire created by researcher. The questionnaire was returned to 284 
participants, representing 91.60 percent. The Reliability of the questionnaire was 0.89 
percent. The data analysis used the SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
based on statistics of percentage, mean, and standard deviation (S.D.). 

The results of the research were summarized as follows : 1. The 
overall satisfaction of the participants  of the Legal Training Course for the Police 
Operation were high level. 2. The overall satisfaction of course administration and 
each question were high level. 3. The overall satisfaction of personnel and service 
and each question were high level. 4. The overall satisfaction Overall satisfaction of 
speakers and every item is at a high level. 5. The overall satisfaction of venue was 
very satisfied. 6. The overall satisfaction with the public relations and individual 
questions was high. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 
 

                    งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความกรุณา  ช่วยเหลือ  แนะน า  และให้
ค าปรึกษาอย่างดียิ่งจากรองศาสตราจารย์ พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์ ที่ปรึกษาวิจัย  ที่ได้กรุณาถ่ายทอด
ความรู้  แนวคิด  วิธีการ  ค าแนะน า  และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ยิ่ง  
ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
                   ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน  ที่ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และได้
กรุณาตรวจสอบ  ปรับปรุง  แก้ไข  ข้อบกพร่อง  และให้แนะน าในการสร้างมือให้ถูกต้องและสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการวิจัยครั้งนี้ คงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรอบรม
กฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ต่อไป
ในอนาคต และมีมาตรฐานทางการศึกษาทัดเทียมกับหลักสูตรอบรมของสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของ
ประเทศ  หากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมประการใด ผู้วิจัย ขอน้อมรับเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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บทท่ี  1 
 

บทน ำ 
 
ภูมิหลัง 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ได้ จัดท าโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติ กับ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยได้จัดให้มีการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรมนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนา
และเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิทยาลัยการจั ดการเพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้ก าหนดให้มีหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ  
วิชากฎหมาย 3 วิชา คือ วิชากฎหมายอาญา 1 วิชากฎหมายอาญา 2 วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 1 วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 และกฎหมายลักษณะพยาน ซึ่งวุฒิบัตรและหนังสื อ
รับรองผลการอบรม สามารถน าไปประกอบเป็นหลักฐานการพิจารณาสอบ/คัดเลือก ในการเลื่อน  
วิทยฐานะของข้าราชการต ารวจได้   
 โดยกฎหมายทุกฉบับมีความส าคัญและวิธีการใช้ที่แตกต่างกันตามแต่ละคดีความ แต่มี
กฎหมายที่ข้าราชการต ารวจทุกสายงานจ าเป็นต้องรู้และใช้ได้จริงคือ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และกฎมายลักษณะพยาน เป็นต้น กฎหมายทั้งสามฉบับนี้ยังใช้เป็นหลักฐาน  
การสอบของข้าราชการต ารวจชั้นประทวนเพ่ือเลื่อนชั้นยศเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร หรือ
จะใช้เพ่ือเป็นหลักฐานในการสอบย้ายสังกัดงานจากสายงานอ านวยการเป็นสายงานสืบสวนสอบสวน
ได้อีกด้วย แต่ผู้ที่จะสมัครสอบเลื่อนชั้นยศหรือย้ายสายงานต้องเป็นผู้ที่มีจบทางด้านรัฐศาสตร์  
รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ เท่านั้น ส่วนสาขาอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ
การจัดสอบของข้าราชการต ารวจ   
 การเข้ารับการอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือ 
การพัฒนา ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญต่อการขับเคลื่อนและเป็นหลักส าคัญของการจัดการเรียนการสอน
และฝึกอบรมของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม ใน
อดีตที่ผ่านมาการอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง 
ตามประกาศของทางส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่เปลี่ยนแปลงไป นั้น   
 นอกจากนี้ หลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน
เป็นหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมตามประกาศของทางส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยแนวทาง
ของการพัฒนาหลักสูตรนั้นภายหลังจากที่ใช้หลักสูตรไปแล้ว ต้องมีการติดตามและประเมินผลเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าข้อมูลต่างๆ มาพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับบริบท
ทางสังคมปัจจุบัน ทั้งในด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังนั้น การประเมินหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงาน
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ต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งและเป็นหัวใจของการจัด
การศึกษาในทุกระดับ (ประนอม โอทกานนท์. 2543; ยุวดี ฦาชาว; และ คณะ. 2544) นอกจากนี้  
การประเมินหลักสูตรรูปแบบของ ของสตัฟ เฟิลบีม  (Stufflebleam.  2003) ที่ ครอบคลุม
องค์ประกอบทุกด้านอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ ไม่เน้นวิเคราะห์จุดใดจุดหนึ่ง แต่เป็นรูปแบบการ
ประเมินที่มีความต่อเนื่องท าให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และน าไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
ประกอบด้วย การประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ซึ่งในด้าน
ผลผลิตขยายแนวคิดการประเมินออกเป็น ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน ด้าน  
การถ่ายโยงความรู้ ท าให้ทราบว่าหลักสูตรนักเรียนนายร้อยต ารวจได้ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร  
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นนักวิชาการ ของวิทยาลัย  
การจัดการเพ่ือการพัฒนา ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จึงได้เล็งเห็นและ
ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ประกอบกับวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ได้มี มุ่งเน้นให้
ข้าราชการต ารวจ ในวิชาชีพต ารวจตามความต้องการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ส่งเสริม
วิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง การฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเน้นทักษะความ
เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมาย และวิชาชีพต ารวจเป็นส าคัญ ผู้วิจั ยจึงได้จัดท างานวิจัย           
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมาย ส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจของ
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ขึ้น เพ่ือน าผลการประเมินหลักสูตรฯ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
น าเสนอผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรอบรม
กฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ และเป็นข้อมูลส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรอบรม
กฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  ตลอดจนรองรับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพต ารวจ และตามเจตนารมณ์ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ต่อไป   
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรอบรมกฎหมาย ที่มีต่อการด าเนินงานของหลักสูตรอบรมกฎหมาย ส าหรับการปฏิบัติงาน
ต ารวจของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการวิจัยครั้งนี้  ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางในการปรับปรุง  และ
พัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรอบรมกฎหมาย ส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจของวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้ เข้ารับ 
การฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมาย ที่มีต่อการด าเนินงานของหลักสูตรอบรมกฎหมาย  ส าหรับ 
การปฏิบัติงานต ารวจของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามกรอบแนวคิด
การด าเนินงานของหลักสูตร 5 ด้าน ดังนี้ 
 1.1  การบริหารงานของหลักสูตร 
 1.2  บุคลากรและการให้บริการ 
 1.3  การจัดสวัสดิการ 
 1.4  อาคารสถานที่ 
 1.5  การประชาสัมพันธ์ 
  

2.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1  ประชากร คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมาย ส าหรับการปฏิบัติงาน

ต ารวจของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ วันที่  30  เมษายน 2565  
จ านวน  1,667  คน 

2.2  กลุ่มตัวอย่าง  เป็นข้าราชการต ารวจที่เป็นผู้เข้ ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรม
กฎหมาย ส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  
จ านวน  310  คน  ซึ่งได้จากตารางแคร็จซี  และมอร์แกน (Krejcie Robert V. and Darlye  W. 
Morgan. 1970 : 607 - 610) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง   310   คน  โดยใช้วิธีสุ่มแบบชั้นภูมิ  
 
 3.  ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
      ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมาย   
      ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความพึงพอใจในการด าเนินงานของหลักสูตรอบรมกฎหมาย ส าหรับ
การปฏิบัติงานต ารวจของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย  5  
ด้านคือ การบริหารงานของหลักสูตร ด้านบุคลากรและการให้บริการ  ด้านการจัดสวัสดิการ  ด้าน
อาคารสถานที่  และด้านการประชาสัมพันธ์ 
 4.  ขอบเขตด้านพ้ืนที่  ในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาข้อมูลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
อบรมกฎหมาย ส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ สังกัดข้าราชการต ารวจภายในพ้ืนที่ กรุงเทพฯ ได้แก่  
 1. ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (สยศ.ตร.) 

ฝ่ายอ านวยการ (ฝอ.) 
กองยุทธศาสตร์ (ยศ.) 
กองแผนงานอาชญากรรม (ผอ.) 
กองแผนงานกิจการพิเศษ (ผก.) 
กองแผนงานความม่ันคง (ผค.) 
กองวิจัย (วจ.) 
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2. ส านักงานส่งก าลังบ ารุง (สกบ.) 
กองบังคับการอ านวยการ (บก.อก.) 
กองพลาธิการ (พธ.) 
กองโยธาธิการ (ยธ.) 
กองสรรพาวุธ (สพ.) 
3. ส านักงานก าลังพล (สกพ.) 
ฝ่ายอ านวยการ (ฝอ.) 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พท.) 
กองอัตราก าลัง (อต.) 
กองทะเบียนพล (ทพ.) 
กองสวัสดิการ (สก.) 
4. ส านักงานงบประมาณและการเงิน (สงป.) 
ฝ่ายอ านวยการ (ฝอ.) 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน (ฝทง.) 
กองงบประมาณ (งป.) 
กองการเงิน (กง.) 
กองบัญชี (กช.) 
5. ส านักงานกฎหมายและคดี (กมค.) 
ฝ่ายอ านวยการ (ฝอ.) 
กองกฎหมาย (กม.) 
กองคดีอาญา (คด.) 
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง (คพ.) 
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน (สบส.) 
ส่วนตรวจสอบส านวนคดีอุทธรณ์และฎีกา (อฎ.) 
6. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (สง.ก.ตร.) 
ฝ่ายอ านวยการ (ฝอ.) 
กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ (ตป.) 
กองมาตรฐานวินัย (มน.) 
กองอุทธรณ์ (อธ.) 
กองร้องทุกข์ (รท.) 
7. ส านักงานจเรต ารวจ (จต.) 
กองบังคับการอ านวยการ (บก.อก.) 
กองตรวจราชการ 1 (กต.1) 
กองตรวจราชการ 2 (กต.2) 
กองตรวจราชการ 3 (กต.3) 
กองตรวจราชการ 4 (กต.4) 
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กองตรวจราชการ 5 (กต.5) 
กองตรวจราชการ 6 (กต.6) 
กองตรวจราชการ 7 (กต.7) 
กองตรวจราชการ 8 (กต.8) 
กองตรวจราชการ 9 (กต.9) 
กองตรวจราชการ 10 (กต.10) 
8. ส านักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 
ฝ่ายอ านวยการ (ฝอ.) 
กลุ่มงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน (พตส.) 
กองตรวจสอบภายใน 1 (ตส.1) 
กองตรวจสอบภายใน 2 (ตส.2) 
กองตรวจสอบภายใน 3 (ตส.3) 
9. ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ (สลก.ตร.) 
กองการต่างประเทศ (ตท.) 
กองสารนิเทศ (สท.) 
10. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (สง.ก.ต.ช.) 
11. กองบินต ารวจ (บ.ตร.) 
12. กองวินัย (วน.) 
13. สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (ILEA) 
14. ส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 
กองบังคับการอ านวยการ (บก.อก.) 
กองบังคับการต ารวจจราจร (บก.จร.) 
กองบังคับการต ารวจนครบาล 1 (บก.น.1) 
กองบังคับการต ารวจนครบาล 2 (บก.น.2) 
กองบังคับการต ารวจนครบาล 3 (บก.น.3) 
กองบังคับการต ารวจนครบาล 4 (บก.น.4) 
กองบังคับการต ารวจนครบาล 5 (บก.น.5) 
กองบังคับการต ารวจนครบาล 6 (บก.น.6) 
กองบังคับการต ารวจนครบาล 7 (บก.น.7) 
กองบังคับการต ารวจนครบาล 8(บก.น.8) 
กองบังคับการต ารวจนครบาล 9 (บก.น9) 
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน (บก.สส.) 
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (บก.สปพ.) 
กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (บก.อคฝ.) 
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15. ศูนย์ฝึกอบรม (ศฝร.) 
16. กองก ากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.)  

 5.  ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการวิจัยครั้งนี้  มีระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือนมกราคม 
2565  ถึงเดือนเมษายน 2565 
 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
     1.  หลักสูตร หมายถึง การจัดกลุ่มความรู้ ประสบการณ์รวมไปถึงอุปกรณ์ประกอบต่างๆ 
ให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตาม
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ในการประเมินหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ พ.ศ.2564  
ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
     2.  ควำมพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกที่ดีผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมาย 
ส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  ที่มีต่อการด าเนินงานของ
หลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา            
ด้านการบริหารหลักสูตร บุคลากรและการให้บริการ  การจัดสวัสดิการ  อาคารสถานที่  และการ
ประชาสัมพันธ์ 
     3.  ผู้อบรมผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมำย ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน  
หมายถึง  ข้าราชการต ารวจที่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมาย ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน   
     4.  กำรด ำเนินงำน หมายถึง  การบริหารและจัดการหลักสูตรอบรมกฎหมาย ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน จ ากัด  การจัดบุคลากรและการให้บริการ  การจัดสวัสดิการ  การจัดอาคารสถานที่   และ
การประชาสัมพันธ์ 
   4.1  กำรบริหำรหลักสูตรอบรมกฎหมำย ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน  หมายถึง การจัด
โครงสร้างการบริหารหลักสูตรอบรมกฎหมาย ส าหรับการปฏิบัติงาน อ านาจหน้าที่ของวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา  รวมไปถึงการแจ้งข้อควรปฏิบัติให้ผู้อบรมทราบ 
 

        4.2  บุคลำกรและกำรให้บริกำร หมายถึง  การวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่งของบุคลากร และการให้ บริการต่างๆ  แก่ผู้อบรม ได้แก่การอ านวยความสะดวกการรับการ
ฝึกอบรม เป็นต้น  

 

                 4.3  กำรจัดสวัสดิกำร หมายถึง  การช่วยเหลือแก่ผู้อบรมในด้านการจัดสวัสดิการ
ต่างๆ นอกเหนือจากการกู้ยืมเงิน 

  

         4.4   อำคำรสถำนที่  หมายถึง  การจัดอาคารสถานที่ เพ่ืออ านวยความสะดวก และ
ให้บริการแก่ผู้อบรมในการมาติดต่อกับสหกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความประทับใจแก่ผู้อบรม
และบุคคลภายนอก  
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          4.5  กำรประชำสัมพันธ์ หมายถึง การเผยแพร่ ข่าวสารของหลักสูตรอบรมกฎหมาย
ส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
อบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา การส่งเสริมให้           
ผู้อบรมและผู้ที่สนใจเห็นความส าคัญของการฝึกอบรม 

5. กำรประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของหลักสูตรอบรมกฎหมาย
ส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ โดยมีรูปแบบการประเมิน 8 ด้าน คือ  

  5.1 ด้ำนบริบท  (Context Evaluation) หมายถึง การประเมิน วัตถุประสงค์
โครงสร้างของหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ     

  5.2 ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input Evaluation) หมายถึง การประเมินงบประมาณ 
อาคารสถานที่ คุณลักษณะ คุณวุฒิ คุณสมบัติ ประสบการณ์ของ ผู้สอน พื้นฐานความรู้ของผู้เรียน สื่อ 
วัสดุอุปกรณ์ ต ารา เอกสารหลักสูตร การสนับสนุนส่งเสริมหลักสูตร เวลา และช่วงเวลา เนื้อหาวิชาที่
สอนในหลักสูตรตรงกับความต้องการของผู้อบรม และน าไปใช้ได้หรือไม่  

 5.3 ด้ำนกระบวนกำร (Process Evaluation) หมายถึง การประเมินการบริหารจัดการ
หลักสูตร การก ากับติดตาม การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 5.4 ด้ำนผลผลิต (Product Evaluation) หมายถึง การประเมินคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ ผลการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติ   

 5.5 ด้ำนผลกระทบ (Impact Evaluation) หมายถึง การประเมิน การเป็นที่ยอมรับ
จากชุมชนหรือสังคม ชื่อเสียงของสถาบัน  

 5.6 ด้ำนประสิทธิผล (Effecttiveness Evaluation) หมายถึง การประเมินความมั่นใจ
ในองค์ความรู้ที่มี ความเชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพด้านการบังคับใช้กฎหมาย การจัดการ ด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชน ด้านความคิดสร้างสรรค์ 

 5.7 ด้ ำ น ค ว ำ ม ยั่ ง ยื น  (Sustainability Evaluation) ห ม าย ถึ ง  ก า รป ร ะ เมิ น
ความสามารถน าความรู้ไปใช้พัฒนางาน หรือเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การท างานหรือพัฒนาองค์ความรู้
ใหม ่

 5.8 ด้ำนกำรถ่ำยโยงควำมรู้ (Transportability  Evaluation) หมายถึง การประเมิน
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ขยายองค์ความรู้ไปสู่ผู้อ่ืนอย่างถูกต้องเหมาะสม การประยุกต์
แนวคิดทฤษฎีให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน การปรับใช้กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 

 5.9 ผู้ผ่ำนกำรอบรมกำรประเมินหลักสูตรอบรมกฎหมำยส ำหรับกำรปฏิบัติงำน
ต ำรวจ หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาผ่านการอบรมจาก ผู้ผ่านการอบรมการประเมินหลักสูตรอบรม
กฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ  

6. ข้ำรำชกำรต ำรวจชั้นสัญญำบัตร  หมายถึง ข้าราชการต ารวจที่ส าเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ และได้ด าเนินการแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจ
ชั้นสัญญาบัตร  
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7. กลุ่มคณำจำรย์  หมายถึง กลุ่มคณาจารย์ อาจารย์สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
  7.1 อำจำรย์ หมายถึง ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนนักเรียนนาย

ร้อยต ารวจในภาควิชาการ และข้าราชการต ารวจฝ่ายปกครองซึ่งท าหน้าที่ฝึกและสอนธรรมเนียม
ปฏิบัติในวิชาชีพต ารวจ สังกัดกองบังคับการปกครอง 

 8. ผู้บริหำรส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ หมายถึง ผู้บังคับบัญชาที่มีต าแหน่งผู้บัญชาการ
หรือเทียบเท่าในสังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาล กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 1 – 9 และ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

9. ผู้บริหำรงำนโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ หมายถึง ผู้บังคับบัญชาที่มีต าแหน่งผู้บังคับการ
ขึ้นไปหรือเป็นผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ได้แก่ กองบังคับการอ านวยการ 
กองบังคับการปกครอง ศูนย์ฝึกต ารวจ คณะต ารวจศาสตร์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
ศูนย์บริการทางการศึกษา ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านักเลขานุการ ส านักสภาการศึกษาและส่งเสริมกิจการ   

10. ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ หมายถึง กรรมการสภาการศึกษาโรงเรียน         
นายร้อยต ารวจ 

11. หัวหน้ำสถำนีต ำรวจ หมายถึง ผู้บังคับบัญชาที่มีต าแหน่งผู้ก ากับการหรือเทียบ            
เท่าซึ่ งท าหน้าที่หัวหน้าสถานีต ารวจหรือหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาล              
ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 
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บทท่ี  2 
 

ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรม
กฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร 
และต ารา ที่เกี่ยวกับหลักการและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ 
รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1.    แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 1.1  ความส าคัญของความพึงพอใจ 
 1.2  ความหมายของความพึงพอใจ 
 1.3  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 

2.  ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร 
  2.1 ความหมายของหลักสูตร 
  2.2 องค์ประกอบของหลักสูตร 
  2.3 ลักษณะของหลักสูตรอุดมศึกษาท่ีดี  
  2.4 การบริหารหลักสูตร  
  2.5 ทิศทางและแนวโน้มหลักสูตรอุดมศึกษาในอนาคต  
 3. ความหมายและรูปแบบการประเมินหลักสูตร  
  3.1 ความหมายของการประเมิน 
  3.2 ความหมายของการประเมินหลักสูตร 
  3.3 จุดมุ่งหมายการประเมินหลักสูตร 
  3.4 รูปแบบการประเมินหลักสูตร 
 4. มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
  4.1 แนวคิด หลักการ และจุดมุ่งหมาย 
  4.2 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 
  4.3 ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพภายใน 
  4.4 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education; TQF : HEd)     
 5. การประเมินหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา   

  6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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  7. กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
แนวคิดเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ 

 

ความพึงพอใจเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งช่วยให้งานประสบความส าเร็จ  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการให้บริการ  นอกจากผู้บริการจะด าเนินการให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึง
พอใจด้วยเพราะความเจริญก้าวหน้าของงานบริการ  มีปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ก็คือ  
จ านวนผู้มาใช้บริหาร  ดังนั้นผู้บริหารที่ชาญฉลาดควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและ
องค์ประกอบต่างๆ  ที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจ  ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ  เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารองค์กรให้ให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุด  (สุวัฒนา  ใยเจริญ. 2540 : 33) 
 

ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ 
 

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่รับรู้ด้วยจิตใจ  และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่าง  ๆ  ให้
บุคคลรอบข้างรับรู้  การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจจึงมักมีผู้พยายามจะอธิบายมโนทัศน์หรือ
ความหมายของความพึงพอใจไว้ในแง่มุมต่างๆ  ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ท าการศึกษา เช่น 
การศึกษาในแง่ของเจตคติ  แรงจูงใจ  ความคาดหวัง  การได้รับรางวัล  และความสมดุลทางอารมณ์
โดยทั่วไปการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจมักนิยมศึกษากันในสองมิติ  คือ  มิติความพึงพอใจ
ของผู้ปฏิบัติ งาน (Job Satisfaction) และมิติความพึงพอใจในการรับการบริการ (Service 
Satisfaction) ซึ่งในการศึกษาของผู้วิจัยเป็นการศึกษามิติความพึงพอใจในการรับการบริการ (บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2544 : 2-3) 
 

 ความพึงพอใจ  ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Satisfaction เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่ได้รับ
และในขณะเดียวกันก็ย่อมขึ้นอยู่กับสิ่งที่บุคคลคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเขาด้วย  และส่งผลให้การท างาน
มีประสิทธิภาพ” 
 

 ความพึงพอใจเป็นเรื่องของความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลท าให้แต่ละคน
สนองตอบต่อสิ่งเร้าแตกต่างกันไปความพึงพอใจมากหรือน้อยของบุคคลมีแนวโน้มขึ้นอยู่กับค่านิยม
ของคนด้วย  ความพึงพอใจที่มีมาจากการอบรมตั้งแต่วัยเด็กและค่อย ๆ  ซึมซับจากการเลียนแบบ
บิดามารดา  คนใกล้ชิดโดยไม่ต้องมีผู้บอกหรือสอน  เป็นเรื่องของพฤติกรรมการเรียนรู้  ประสบการณ์  
การรับถ่ายทอดความพึงพอใจที่มีอยู่เดิม (พรรณี  ชูทัยเจนจิต. 2545 : 288) 
 

ความพึงพอใจ  เป็นความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจากพ้ืนฐาน
ของการรับรู้  ค่านิยม  และประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ  และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถ
ตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้นได  ซึ่งระดับความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความ 
แตกตางกันไป (ดารณี  จุนเจริญวงศา. 2548 : 14)  นอกจากนั้น ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
จะต้องเป็นความรู้สึกที่ดีของบุคคลที่ได้รับการตอบสนองเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ต้องการและ
คาดหวัง ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน  อาจเนื่องจากพ้ืนฐานทางการศึกษาทางด้าน
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมความพึงพอใจของมนุษย์เป็นความพยายามที่จะขจัดความ 
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ตึ ง เค รียด  (Tension) ห รือความกระวนกระวาย  (Discomfort) ห รื อภ าวะไม่ ได้ ดุ ลยภ าพ 
(Unequilibrium) ในร่างกาย เมื่อมนุษย์ขจัดสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไปได้ก็จะได้รับความพึงพอใจในสิ่งที่
ตนเองต้องการ  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์. 2539 : 56-58) 
 

 ดังนั้น  ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือเจตคติที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ท าให้เกิดการยอมรับ  
และได้รับการตอบสนองที่ดี  ท าให้เกิดความสุข  ความสบายใจ  ส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตใน           
ทางท่ีดี 
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับควำมพึงพอใจ 

 

 ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ  เป็นความเชื่อเกี่ยวกับความพึงพอใจแบ่งเป็น                   
2  แนวคิด  ดังนี้ 
 1.   ความพึงพอใจในด้านทัศนคติต่องาน  เชื่อว่า  ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของคนที่มีต่อ
งานนับเป็นเจตคติต่องาน  ท าให้คนมีพฤติกรรมที่ดีต่อการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
 1.1  ส่วนที่เป็นความรู้ความเข้าใจ  เป็นความรู้ความนึกคิดในเรื่องที่ปฏิบัติ 
 1.2  ส่วนที่เป็นอารมณ์หรือความรู้สึก  เป็นส่วนที่เป็นอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีมีต่อเรื่องที่
ปฏิบัติที่มีความรู้หรือมีความเข้าใจอยู่ก่อนเป็นพ้ืนฐาน  เท่าที่เขาจะรู้ 
 1.3  ส่วนที่เป็นการกระท าหรือพฤติกรรม  เป็นส่วนที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจต่องานในส่วนที่เป็นความรู้ความเข้าใจ  เป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจที่พนักงาน
มีต่องาน  อาจจะเป็นเรื่องของเงินเดือน  เพื่อนร่วมงาน  ผู้บังคับบัญชา  หรือลักษณะงานที่ท า  ส่วนที่
เป็นอารมณ์หรือความรู้สึกก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกท่ีคน  ที่มีต่องานหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงาน  เช่น  
ความรู้สึกชอบ  หรือไม่ชอบผู้บังคับบัญชา  หรือความพอใจหรือไม่พอใจเกี่ยวกับเงินเดือนที่ได้รับ  
เป็นต้น  ความรู้สึก  ที่มีต่องาน  พนักงานมีความสุขหรือความพึงพอใจในงานที่ท า  ความเข้าใจหรือ
ความคิดเกี่ยวกับงานรวมกับความรู้สึกที่ดีต่องาน  ย่อมน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ดี  มีประสิทธิภาพ            
ในการท างาน  ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นส่วนในทัศนคติ 
 ดังนั้น  ความพึงพอใจเป็นผลรวมของความรู้ความเข้าใจ  อารมณ์  และพฤติกรรมที่บุคคลมี
ต่องานและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 
 

 2.  ความพึงพอใจในด้านการจูงใจ  เป็นความเชื่อว่าการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจูงใจ  
จะช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกของพนักงานได้มาก  ทั้งนี้เพราะการที่คน ๆ  หนึ่งมาท างานเนื่องมาจาก
มีบางสิ่งบางอย่างที่ตอบสนองความต้องการ  และเมื่อได้รับสิ่งที่ต้องการมากเท่าใดก็ยิ่งมีความสุขและ
ความพึงพอใจในงานมากขึ้นเท่านั้น  ในทางตรงกันข้าม  หากมีความต้องการมากแต่ไม่ได้รับสิ่งที่เขา
ต้องการ  ก็จะท าให้ไม่พอใจหรือมีความทุกข์ต่อการปฏิบัติงาน 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  มี  2  ประเภท  (Gibson, 1997: 128)  ดังนี้ 
 1.   ทฤษฎีที่เน้นเนื้อหาของการจูงใจ  (Content  Theory  of  Motivation)   
 1.1  ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์  (Maslow’s Hierarchy of Needs  
Theory) Maslow  (อ้างอิงจาก พรรณี  ชูทัยเจนจิต. 2545 : 262-273)  ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับ
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ทฤษฎี  ล าดับความต้องการของ  Maslow  ไว้ว่า  Maslow  เป็นผู้หนึ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้าถึงความ
ต้องการของมนุษย์  โดยมองเห็นว่ามนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีความต้องการที่จะสนองความต้องการให้กับ
ตนเองทั้งสิ้น  ความต้องการของมนุษย์นี้มีมากมายหลายอย่างด้วยกัน  ซึ่งมาสโลว์ได้น าความต้องการ
เหล่านั้นมาจัดเรียงล าดับขั้นต่ าสุดไปสู่ขั้นสูงสุดเป็น  7  ขั้นด้วยกัน  โดยที่มนุษย์จะมีความต้องการใน
ขั้นสูง ๆ  ถ้าความต้องการในขั้นต้น ๆ  ได้รับการตอบสนองเสียก่อน  นอกจากนี้  มาสโลว์เป็นผู้ที่
มองเห็นว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เกิดมาดี  และพร้อมที่จะท าสิ่งดีถ้าความต้องการพ้ืนฐานได้รับการ
ตอบสนองอย่างเพียงพอ  และมองว่าความดีที่อยู่ในตัวมนุษย์เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด  การเรียนรู้
หรือการแสดงพฤติกรรมเกิดจากแรงผลักดันภายในตัวบุคคล  เด็กมีธรรมชาติพร้อมที่จะศึกษาส ารวจ
สิ่งต่าง ๆ  มนุษย์ทุกคนมีแรงภายในที่จะไปถึงสภาพการณ์ที่เรียกว่า  “การรู้จักตนเองตรงตามสภาพที่
เป็นจริง”  (Self Actualization)  หรือความต้องการที่จะตระหนักในความสามารถของตนเอง  ซึ่ง
หมายถึงความสามารถที่จะเข้าใจตนเอง  ยอมรับตนเองทั้งในส่วนที่บกพร่องและส่วนดี  รู้ทั้งจุดอ่อน  
จุดแข็ง  และตระหนักในความสามารถของตนเอง  พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่มีต่อ
ตนเอง  เป็นภาพที่บุคคลพยายามใช้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ได้อย่างเต็มที่  ซึ่งมนุษย์จะพัฒนาขึ้น
มาขั้นนี้ได้ถ้าความต้องการในขั้นต้น ๆ ก่อนที่จะถึงขั้นนี้ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอเสียก่อน  
จากการที่เขามองธรรมชาติของมนุษย์เช่นนี้  เขาจึงเน้นเกี่ยวกับความสามารถของแต่ละบุคคล  ใน
การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  มิใช่ถูกควบคุมจากสิ่งแวดล้อมแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  และได้
ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กว่าในการอบรมเลี้ยงดูนั้น  ไม่ควรที่ผู้ใหญ่จะคอยควบคุมบังคับ
ทุกอย่าง  แต่ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกได้ตามความต้องการและความสนใจ  โดยที่ผู้ใหญ่จะเป็นผู้
มีบทบาทในการเตรียมสิ่งต่าง ๆ  เพ่ือช่วยให้เด็กได้มีการเลือกที่ฉลาดเหมาะสม  นั่นคือ  การจัด
สภาพการณ์ที่สามารถสนองความต้องการต่าง ๆ ของเด็กได้ตามขั้นตอน  ซึ่งในการตอบสนองความ
ต้องการเหล่านั้น  ผู้ใหญ่ควรจะได้ช่วยเหลือ  และเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาขึ้นมาได้ด้วยตนเอง  มิใช่
ใช้การควบคุมบังคับ 
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 ล าดับขั้นความต้องการตามแนวคิดของ  Maslow  จากความต้องการขั้นต่ าสุดขึ้นไปหาความ
ต้องการขั้นสูงสุดไว้  7  ขั้น  ซึ่งปรากฏในแผนภาพ  ดังนี้  (พรรณี  ชูทัยเจนจิต.  2545 : 264) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่  1  ล าดับขั้นความต้องการตามแนวคิดของ  Maslow 
 

ภาพประกอบที่ 1 ล าดับขั้นความต้องการตามแนวคิดของ  Maslow   
ที่มา : (พรรณี  ชูทัยเจนจิต. 2545 : 264-268) 

 
 ได้กล่าวเกี่ยวกับล าดับขั้นของความต้องการทั้ง  7  มาสโลว์   ได้อธิบายลักษณะของการเกิด
ความต้องการในแต่ละข้ันไว้ดังนี้ 
 

 1.  ความต้องการทางด้านร่างกาย  เป็นความต้องการที่ถือว่าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุด  เป็น
ความต้องการขั้นมูลฐานของมนุษย์  และเป็นสิ่งจ าเป็นที่สุดส าหรับการด ารงชีวิต  ร่างกายจะต้อง
ได้รับการตอบสนอง  ถ้าร่างกายไม่ได้รับการตอบสนองแล้ว  ชีวิตก็ด ารงอยู่ไม่ได้  ความต้องการ
เหล่านี้  ได้แก่  อาหาร  อากาศ  น้ าดื่ม  ที่อยู่อาศัย  เครื่องนุ่งห่ม  ยารักษาโรค  ถ้าความต้องการขั้น
นี้ขาดหายไป  ความต้องการขั้นต่าง ๆ ก็จะขาดหมดทุกอย่าง 
 

 2.  ความต้องการความปลอดภัย  ถ้าความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองอย่าง
เพียงพอ  มนุษย์ก็จะมีความต้องการความปลอดภัย  ความเป็นปึกแผ่น  ความต้องการ การคุ้มครอง
ปกป้อง  ความรู้สึกที่ปลอดจากการถูกคุกคาม  ปลอดจากความวิตกกังวล  ความต้องการที่จะอยู่ใน

6.  ความต้องการที่จะรู้ 
และเข้าใจ 

 

5.  ความต้องการที่จะตระหนัก 
ในความสามารถของตนเอง 

4.  ความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับ 
และได้รับการยกย่อง 

 

3.  ความต้องการความรักและเป็นเจ้าของ 

 

2.  ความต้องการความปลอดภัย 

 

1.  ความต้องการทางด้านร่างกาย 

7.  ความต้องการ 
ทางสุนทรียะ 
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ระเบียบ  ความต้องการกฎหมายคุ้มครอง  ตลอดจนต้องการความเข้มแข็งของ ผู้คุ้มกัน  ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจของทุกคน 
 

 3.  ความต้องการความรักและเป็นเจ้าของ  ถ้าความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและความ
ปลอดภัยได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ  คนก็จะมีความต้องการในเรื่องความรักและความเป็น
เจ้าของขึ้นมาอีก  คนทุกคนต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ตนเองจะต้องเกี่ยวข้องด้วย  ไม่มีใครทน
ได้ถ้ารู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม  มนุษย์ทุกคนอยากได้ความรักจากคนอื่น  อยากเป็นเจ้าของ
คนอ่ืน  ในขณะเดียวกันก็อยากให้ตนเป็นที่รักและได้รับการยอมรับความเป็นมิตร 
 

 4.  ความต้องการการยอมรับและได้รับการยกย่อง  เป็นความต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีค่า
ทั้งในสายตาตนเองและในสายตาของผู้ อ่ืน  คนที่ยอมรับนับถือในตนเอง  มองเห็นคุณค่าและ
ความสามารถในตนเองนั้น  มี  2  ลักษณะ  คือ  ลักษณะแรกเป็นคนที่มองเห็นคุณค่าในตนเอง  และ
มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย  คนประเภทนี้จะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง  ให้ความร่วมมือและ
เป็นมิตร  จะเป็นคนที่มีลักษณะยอมรับผู้อ่ืน  เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีในตัวผู้อ่ืนเช่นเดียวกับที่มีต่อ
ตนเอง  ลักษณะที่สองเป็นคนที่มองเห็นคุณค่าในตนเอง  แต่มีลักษณะข่มขู่มากกว่า  ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ความรู้ที่ไม่ใคร่มั่นคงปลอดภัยนั่นเอง  ดังนั้นจะเป็นคนที่มีลักษณะค่อนข้างมั่นใจในตนเอง  เห็น
คุณค่าในตนเองแต่ฝ่ายเดียว  โดยที่ ไม่ใคร่ยอมรับหรือเห็นคุณค่าในตัวผู้ อ่ืน  เป็นคนที่สร้าง
สัมพันธภาพได้น้อยกว่าพวกแรก 
 

 5.  ความต้องการที่จะตระหนักในความสามารถของตนเองหรือรู้จักตนเองตรงตามสภาพเมื่อ
ความต้องการต่าง ๆ  ดังกล่าวทั้ง  4  ขั้น ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ มนุษย์จะมีความต้องการ
ที่จะรู้จักตนเองตรงตามสภาพที่ตนเองเป็นอยู่  เข้าใจถึงความสามารถ ความสนใจ  ความถนัด  และ
ความต้องการของตนเอง โดยไม่มีการปกป้องและบิดเบือน  พร้อมที่จะเปิดเผยตนเอง พิจารณาตนเอง
อย่างเป็นธรรม 
 

 6.  ความต้องการที่จะรู้และเข้าใจ  เป็นความต้องการที่จะศึกษาค้นคว้าพิสูจน์ทดลอง เพ่ือหา
ความรู้ความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ  อย่างกว้างขวางและชัดเจน คนที่มีความต้องการในระดับนี้จะพอใจใน
การแสวงหาความรู้ที่ตนสนใจและคิดว่ามีคุณค่า โดยไม่ต้องให้บุคคลอ่ืนมาชักชวนให้ท า แต่เขาจะท า
ด้วยความสนใจใคร่รู้ของตัวเขาเอง 
 

 7.  ความต้องการด้านสุนทรียะ เป็นความต้องการที่จะรู้จักและซาบซึ้งในสิ่งสวยงามและ
ความประณีตจรรโลงใจต่าง ๆ  เช่น ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และศาสนา เป็นต้น คนที่มีความต้องการ
ถึงระดับนี้จะแสวงหาความสุขความพอใจของตน โดยไม่สนใจว่ารสนิยมของตนจะสอดคล้องกับความ
นิยมของสังคมหรือไม ่
 

 นอกจากนี้ มาสโลว์ (อ้างอิงจาก พรรณี ชูทัยเจนจิต. 2545 : 264-268) ได้แบ่งความต้องการ
ทัง้ 7 ขั้น ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 

 กลุ่มที่  1 ความต้องการขั้นที่  1-4 เรียกว่า “ความต้องการขั้นต่ า” หรือความต้องการ
เนื่องจากการขาดหรือไม่มี  ซึ่งต้องการตอบสนองจากปัจจัยภายนอก 
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 กลุ่มที่  2  ความต้องการขั้นที่  5-7  เรียกว่า  “ความต้องการขั้นสูง”  หรือ  ความต้องการ
พัฒนา  เป็นความต้องการเนื่องมาจากการแสวงหา  มิใช่เนื่องมาจากการขาดหรือการไม่มี  ถ้าความ
ต้องการขั้นต่ าได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ มนุษย์จะพัฒนาขึ้นมาถึงความต้องการขั้นที่  5  ซึ่ง
เป็นความต้องการที่จะรู้จักตนเองตรงตามสภาพ เป็นความต้องการของผู้ที่จะพัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็น
คนที่ตนเองมีอยู่ได้อย่างเต็มสมบูรณ์ จะเป็นผู้ที่ค านึงถึงปัญหามากกว่าตัวบุคคล จะเป็นผู้ที่ค านึงถึง
บุคคลอ่ืน ทั้งนี้เพราะตนเองได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นต่ าอย่างเต็มที่แล้ว ทั้งเป็นผู้ที่
มองเห็นศักดิ์ศรี และคุณค่าในตนเอง ตลอดจนมีความนับถือในตนเอง 
 2.    ทฤษฎีที่เน้นกระบวนการจูงใจ  (Process  Theory  of  Motivation)   
 2.1  ทฤษฎีสององค์ประกอบของเฟรดเดอริก  เฮิร์ชเบิร์ก  (Frederick  Herzberg) 
         เฮิร์ชเบิร์ก  (อ้างอิงจาก วิโรจน์  สารัตนะ. 2542 : 247)  เป็นผู้ให้แนวความคิดใน
เรื่องการจูงใจว่า  มนุษย์เรานั้นมีความพอใจด้านการจูงใจออกเป็น  2  ด้าน  คือ  องค์ประกอบที่
แสดงออกมาสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบจูงใจ  สรุปได้ดังนี้ 

2.1.1  องค์ประกอบส่งเสริม  คือองค์ประกอบที่สามารถเป็นได้ทั้งสาเหตุของความ
ไม่พอใจและสามารถป้องกันความไม่พอใจได้ด้วย   องค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบภายนอก  
(Extrinsic Factors)  ซึ่ งสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่ บุคคลสัมผัสอยู่   เช่น   ค่าจ้างแรงงาน  
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย  เป็นต้น  หากว่าสิ่งเหล่านี้ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างพอเพียง  ความไม่
พอใจก็จะหายหรือหมดไป  แต่ก็จะไม่สร้างหรือท าให้เกิดเจตคติทางบวกหรือแรงจูงใจขึ้น  ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่า  องค์ประกอบส่งเสริมเป็นองค์ประกอบที่ใช้เพ่ือป้องกันการเกิดความไม่พอใจ  แต่จะไม่ท า
หน้าที่เป็นเครื่องเสริมสร้างส่วนบุคคลในการจูงใจในระดับที่สูงขึ้น  องค์ประกอบด้านส่งเสริมนี้
สามารถน าบุคคลไปสู่ความเป็นกลางเท่านั้น 

2.1.2  องค์ประกอบจูงใจ  (Motivation Factors)  คือองค์ประกอบที่น าไปสู่การ
พัฒนาเจตคติทางด้านบวก  ท าหน้าที่เป็นเครื่องเสริมสร้างน้ าใจ  การยกย่อง  การเคารพนับถือซึ่งกัน
และกัน  ความรู้สึกของการได้รับผลส าเร็จและความส าเร็จ  โอกาสความก้าวหน้า  ความรับผิดชอบ  
ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญ 

 

องค์ประกอบทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งจะเป็นเสมือนเครื่องป้องกันมิให้เกิดการไม่พอใจในงาน  
สิ่งแวดล้อมรอบตัวภายนอก องค์ประกอบเหล่านั้นจึงเกี่ยวพันกับเรื่องรอบนอกตัวบุคคล จึงใช้ชื่อว่า
องค์ประกอบส่งเสริม ส่วนอีกองค์ประกอบหนึ่งเกี่ยวพันกับด้านจิตใจ เจตคติ ความพึงพอใจ          
ซึ่งเป็นเรื่องภายในบุคคล ซึ่งใช้ชื่อองค์ประกอบจูงใจ 
   

2. ควำมหมำยและแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร 
 2.1  ควำมหมำยของหลักสูตร 
  ค าว่า “หลักสูตร” แปลมาจากค าภาษาอังกฤษว่า “Curriculum” ซึ่งมีรากฐานมาจาก
ภาษาลาตินว่า “Currere” หมายถึง Running Course หรือเส้นทางที่ใช้วิ่งแข่ง ต่อมาได้น าศัพท์นี้มา
ใช้ในทางการศึกษาว่า Running Sequence of Course of Learning Experience (Armstrong. 
1989: 2) การที่เปรียบเทียบกับสนาม หรือเส้นทางที่ใช้วิ่งแข่งอาจมาจากการที่ผู้เรียนจะส าเร็จ
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การศึกษาในระดับใดหรือหลักสูตรใดก็ตาม ผู้เรียนจะต้องฟันฝ่าความยากของวิชาหรือประสบการณ์
การเรียนรู้ตามล าดับขั้น ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรเช่นเดียวกับนักวิ่งที่ต้องวิ่งและฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่ชัย
ชนะและความส าเร็จให้ได้ได้มีนักวิชาการ นักการศึกษา ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ ดังนี้ 
  วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537: 2) กล่าวว่า หลักสูตร คือ ประสบการณ์ทั้งหลายที่สถานศึกษา
จัดให้แก่ ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่สถานศึกษาปรารถนา  และ
หลักสูตรที่ดีนั้น ควรจะต้องตอบสนองต่อความต้องการ และความสนใจของผู้เรียนอันสอดคล้องกับ
ความต้องการของชีวิตที่เหมาะสมที่สุด  ท านองเดียวกับ กาญจนา คุณารักษ์ (2527: 2) กล่าวว่า 
หลักสูตรเป็นโครงการ หรือแผนหรือข้อก าหนด ประกอบด้วยหลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง 
กิจกรรม และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนที่จะพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดความรู้
ความสามารถ โดยส่งเสริมให้เอกัตบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนเอง และรวมถึงล าดับของ
ประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสมที่จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักแปลความคิดไปสู่การปฏิบัติ  ช่วย
ให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในสังคมที่ดี ในขณะที่ ชม
พันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา (2540: 1) ได้กล่าวถึงหลักสูตรในความหมายดั้งเดิมว่าหลักสูตร (Curriculum) 
มีความหมายว่า “สนามแข่ง” (Racecourse) และตามความหมายจริงแล้ว หลักสูตรแต่เดิมนั้นคน
ส่วนใหญ่คิดว่ามีลักษณะเป็นสนามแข่งจริง ๆ กล่าวคือ นักศึกษาต้องแข่งขันกันเรียนให้จบเพ่ือที่จะ
ได้รับปริญญา แม้ในปัจจุบันความเชื่อเกี่ยวกับหลักสูตรก็ยังยึดอยู่ว่าหลักสูตรคือสนามแข่งที่
ประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษาต้องเรียนให้ประสบผลส าเร็จ 
 สงัด อุทรานันท์ (2532: 5 – 8) ได้กล่าวถึงขอบเขตความหมายของหลักสูตรว่ามีขอบเขต
อยู่ ภายใน 3 สถานะ ดังนี้ 
  1) ความหมายของหลักสูตรในขอบเขตของศาสตร์สาขาวิชาหนึ่งในที่นี้  หมายถึง 
สาขาวิชาหลักสูตรซึ่งจะต้องศึกษาถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร วิธีการใช้หลักสูตร 
  2) ความหมายของหลักสูตรในขอบเขตข้อก าหนดเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เขียนขึ้น
อย่างเป็นทางการตามความหมายนี้ หลักสูตรจะหมายถึงเอกสารหลักสูตรที่กล่าวถึงสาระของหลักสูตร
ในด้านจุดประสงค์ หลักการ โครงสร้าง และเนื้อหาสาระที่จัดไว้ในหลักสูตร รวมถึงเอกสารประกอบ
หลักสูตร อันได้แก่ คู่มือครูเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรและคู่มือหลักสูตร แผนการสอนกลุ่มวิชาต่าง ๆ 
คู่มือประเมินผลการเรียน เป็นต้น 
  3) ความหมายของหลักสูตรในขอบเขตของระบบการท างานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ซึ่ง
หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของหลักสูตร กระบวนการประเมินผลหลักสูตร ตลอดจนผลิต
ผลต่างๆ ที่เกิดเกี่ยวกับหลักสูตร 
 สมสุดา ผู้พัฒน์ และโสภณ ธนะมัย (2534: 12 - 13) ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ 2 
ลักษณะ  คือหลักสูตรใน เชิ งความคิดรวบยอด  หมายถึง มวลประสบการณ์ การเรียนรู้ที่
สถาบันการศึกษาจัดให้กับผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร และหลักสูตรในเชิงปฏิบัติการ หมายถึง เอกสารที่เขียนขึ้นเกี่ยวกับแนวของเนื้อหาที่จะต้อง
สอนในหลักสูตร วัตถุประสงค์หลักการและเหตุผลที่ต้องมีหลักสูตรฉบับนั้น ๆ และวิธีการประเมินผล 
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 กู๊ด (ฆนัท ธาตุทอง. 2550: 4; อ้างอิงจาก Cater V. Good. 1973: 157) ได้ให้ความหมาย
ของหลักสูตรไว้ 3 ประการ คือ 
  1) หลักสูตร คือ เนื้อหาวิชาที่จัดไว้เป็นระบบให้ผู้เรียนได้ศึกษา 
  2) หลักสูตร คือ เค้าโครงทั่วไปของเนื้อหาหรือสิ่งเฉพาะจะต้องสอนโดยโรงเรียนเป็นผู้
จัดให้กับเด็กเพ่ือให้มีความรู้จบชั้นหรือรับใบประกาศ 
  3) หลักสูตร คือ กลุ่มวิชาและการจัดประสบการณ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งนักเรียนได้เล่าเรียน
ภายใต้ค าแนะน าของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา 
 ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539: 9) กล่าวว่า หลักสูตรมีความหมายตั้งแต่ที่เป็นรูปธรรมจนถึง
นามธรรม ดังนี้ หลักสูตร คือ รายวิชาหรือเนื้อหาวิชาที่เรียน หลักสูตร คือ แผนส าหรับจัดโอกาสการ
เรียนรู้หรือประสบการณ์ที่คาดหวังแก่นักเรียน หลักสูตร คือ กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดให้กับผู้เรียน 
หลักสูตร คือ จุดหมายที่ผู้เรียนพึงบรรลุ หลักสูตร คือ ประสบการณ์ทั้งปวงของผู้เรียนที่จัดโดย
โรงเรียน 
 ยุทธนา ปฐมวรชาติ (2549: 23) กล่าวถึง หลักสูตร คือ 1) แนวทางการจัดการศึกษาที่
คาดหวังให้เกิดขึ้นคุณภาพผู้เรียนซึ่งมีขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหรือแผนการจัดการเรียนรู้เนื้อหา
สาระ มวลประสบการณ์ท่ีใช้ในการจัดการศึกษาหรือพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
 ฆนัท ธาตุทอง (2550: 4) กล่าวว่า หลักสูตร คือ การบูรณาการศิลปะการเรียนรู้ และมวล
ประสบการณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นไปตามที่สังคมคาดหวัง และมีการก าหนดแผนงานไว้ล่วงหน้า โดยสามารถปรับปรุง พัฒนาให้เอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ขณะที่อุดม เชยกี
วงศ์ ให้ความหมายของหลักสูตรว่าเป็นตัวก าหนดหรือกรอบของแนวปฏิบัติที่จะท าให้การจัดการเรียน
การสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ซึ่งมีทั้งความหมายที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ดังนี้ 1) 
หลักสูตร คือ จุดหมายที่ผู้เรียนพึงบรรลุ 2) หลักสูตรคือประสบการณ์ทั้งปวงของผู้เรียนที่จัดโดย
โรงเรียน 3) หลักสูตร คือ กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดให้กับผู้เรียน 4) หลักสูตร คือ รายวิชาหรือ
เนื้อหาวิชาที่เรียน 5) หลักสูตร คือ แผนส าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่คาดหวังแก่
ผู้เรียน (อุดม เชยกีวงศ์. 2545: 1 – 2) ส าหรับชาญยุทธ์ นุชนงค์ ได้สรุปความหมายของหลักสูตรว่า 
หมายถึง เอกสารที่เขียนขึ้นเพ่ือให้ครูน าไปจัดให้แก่ผู้เรียน โดยการจัดมวลประสบการณ์ทั้งหมด
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทุกๆ ด้านเป็นไปในทางที่ดีขึ้น และสามารถประกอบ
อาชีพและด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (ชาญยุทธ์ นุชนงค์.  2546: 9) 
 สรุปได้ว่า หลักสูตร คือ การจัดกลุ่มความรู้ ประสบการณ์รวมไปถึงอุปกรณ์ประกอบต่างๆ 
ให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตาม
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ในหลักสูตรนักเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ.2549 (ปรับปรุง พ.ศ.2551)  
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 2.2 องค์ประกอบของหลักสูตร 
  องค์ประกอบของหลักสูตร เป็นเครื่องชี้แนวทางของหลักสูตร ดังนั้นในการสร้าง
หลักสูตร จึงต้องค านึงถึงองค์ประกอบเป็นส าคัญ โดยทั่วไปองค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้วย 
ความมุ่งหมายเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร การประเมินผล 
  จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า องค์ประกอบของหลักสูตร หมายถึง ส่วนที่อยู่
ภายในและประกอบเข้ากันเป็นหลักสูตร เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ความหมายของหลักสูตรสมบูรณ์
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร มี
นักการศึกษาท่ีมีบทบาทส าคัญต่อวงการพัฒนาหลักสูตร เสนอแนวคิดไว้ ดังนี้ 
  ไทเลอร์ (ฆนัท  ธาตุทอง . 2550: 5; อ้างอิงจาก  Ralph W. Tyler. 1949: 78 -80) 
กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรประกอบด้วย 4 ประการ คือ จุดประสงค์ เนื้อหาวิชา วิธีการ
จัดการประเมินผล 
  ทาบา (รุจิร์ ภู่สาระ; และจันทรานี สงวนนาม. 2545: 86 – 87; อ้างอิงจาก Hilda 
Taba. 1962: 422 – 423) กล่าวว่า หลักสูตรมี 4 องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 
   1) วัตถุประสงค์ท่ัวไป และวัตถุประสงค์เฉพาะ 
   2) เนื้อหาและจ านวนชั่วโมงสอนแต่ละวิชา 
   3) วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   4) วิธีการประเมินผล 
  โบแชมพ์ (ยุทธนา ปฐมวรชาติ. 2549: 23; อ้างอิงจาก George Beauchamp. 1968: 
108) กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรในเชิงระบบ  ประกอบด้วย  ส่วนที่ป้อนเข้า (Input) 
กระบวนการ(Process) และผลลัพธ์ที่ได้ (Output) ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 2 องค์ประกอบหลักสูตรของโบแชมพ์  
ที่มา: ยุทธนา ปฐมวรชาติ. (2549). การประยุกต์ใช้วงจรเดมมิ่งในการพัฒนาหลักสูตร 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องเรารักบ้านเกิดส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. หน้า 23. 

- ลักษณะการใช้ 
- สื่อ/ อุปกรณ ์
- ระยะเวลา 
- การวัดผล 

กระบวนการ 

- ความรู ้
- ทักษะ 
- เจตคต ิ
- ความมั่นใจ 

ผลลัพธ์ 

- เนื้อหาวิชา 
- ผู้เรียน 
- ชุมชน 
- พื้นฐานการศึกษา 

ส่วนท่ีป้อนเข้า 
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  บุญชม ศรีสะอาด (2546: 11-18) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบพ้ืนฐานของหลักสูตรที่เป็น
แนวทางหลักของการพัฒนาหลักสูตรในปัจจุบันโดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นั้นมี
องค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบและองค์ประกอบเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
จุดหมาย หลักการ โครงสร้าง มาตรฐานการเรียนรู้ การประกันคุณภาพหลักสูตรและสื่อการเรียน 
  วิชัย แหวนเพชร (2530: 70–71) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้วย 
   1) ความมุ่งหมาย (Curriculum Objectives) เป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
หลักสูตรนั้นว่าเมื่อผู้เรียนผ่านประสบการณ์แล้วผู้เรียนจะเกิดอะไร การก าหนดความมุ่งหมายต้องให้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และค านึงถึงการพัฒนาของตัวผู้เรียนด้วย 
   2) เนื้อหา (Curriculum Contents) เป็นส่วนที่ได้เลือกสรรเนื้อหาสาระความรู้ 
ประสบการณ์มาจัดรวมเรียงล าดับไว้เพ่ือที่ว่าเมื่อผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่าง  ๆ แล้วจะพัฒนาไปสู่
จุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งใจไว้ 
   3) กระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร  (Method and Organization) 
เป็นส่วนที่ว่าด้วยการจัดกระบวนการเรียนการสอน การน าวิธีการสอนแบบต่าง ๆ มาใช้ให้เหมาะสม
กับวัยและเนื้อหารวมทั้งการจัดและบริหารหลักสูตรด้วย ซึ่งจะท าให้หลักสูตรใช้ได้สัมฤทธิผล 
   4) การประเมินผล (Evaluation) หลักสูตรต้องมีการประเมินผลเพราะท าให้ทราบ
ว่าประสิทธิภาพของการเรียนหรือหลักสูตรนั้นเป็นอย่างไร  ซึ่งการประเมินผลนั้นต้องขึ้นอยู่กับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรนั้น ๆ ด้วย 
  ชูจิตต์  เหล่าเจริญสุข  (2555: ออนไลน์ ) กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรมี                    
4องค์ประกอบ ดังนี้ 
   1) ความมุ่งหมาย  (Objectives) เป็นเสมือนการก าหนดทิศทางของการจัด
การศึกษาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาไปในลักษณะต่าง ๆ ที่พึงประสงค์อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ในสังคมนั้น การก าหนดความมุ่งหมายของหลักสูตรต้องค านึงถึงข้อมูลพื้นฐานของ
สังคม เพ่ือประโยชน์ในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการของสังคมและผู้ เรียน  และต้อง
สอดคล้องสัมพันธ์กับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติด้วย 
   2) เนื้อหาวิชา (Content) เป็นสาระส าคัญท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรมุ่งให้ผู้เรียนได้มี
ประสบการณ์การเรียนรู้รู้เพ่ือพัฒนาไปสู่ความมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระที่ก าหนดไว้ต้อง
สมบูรณ์ ซึ่งจะต้องผนวกความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม แนวคิด และทัศนคติเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่าง ๆ อันพึงประสงค์ เนื้อหาสาระของหลักสูตร 
จะประกอบด้วย โครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหาของหลักสูตร ดังเช่นงานวิจัยของ รัตติยา ฤทธิรงค์ 
(2547: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่องการประเมินการด าเนินงานโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สถาบันสบทบ มหาวิทยาลัยมหิดล 
พบว่า โครงสร้างหลักสูตรฯเหมาะสมในเรื่องจ านวนหน่วยกิตและรายวิชาบังคับพ้ืนฐานส าหรับแพทย์ 
การก าหนดวิชาเลือกเหมาะสมทุกรายวิชา เนื้อหาในรายวิชาที่เรียนมีมากเพียงพอต่อการน าไปปฏิบัติ
จริง 
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   3) การน าหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญยิ่ง เพราะเป็นกิจกรรมที่จะแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  กิจกรรมนั้นมีหลายลักษณะ แต่
กิจกรรมที่ส าคัญที่สุด คือกิจกรรมการเรียนการสอน หรืออาจกล่าวได้ว่า “การสอนเป็นหัวใจของการ
น าหลักสูตรไปใช้” ดังนั้นผู้สอนจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นผู้จัดการเรียนรู้ หากผู้สอนได้
ศึกษาหลักสูตรจนเข้าใจ และสามารถน าไปด าเนินการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีแล้ว  ย่อมท าให้
หลักสูตรนั้นเกิดสัมฤทธิผล 
   4) การประเมินผล (Evaluation) เป็นองค์ประกอบที่ชี้ให้เห็นว่าการน าหลักสูตร
แปลงไปสู่การปฏิบัตินั้นบรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่ หลักสูตรเกิดสัมฤทธิผลมากน้อยเพียงใด ข้อมูลจาก
การประเมินผลนี้จะเป็นแนวทางไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
  สรุปได้ว่าองค์ประกอบของหลักสูตรเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ความหมายของหลักสูตร
สมบูรณ์และสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการปรับปรุงการ
เรียนการสอนหรือการพัฒนาหลักสูตรได้ 
 
 2.3 ลักษณะของหลักสูตรอุดมศึกษำที่ดี 
  “หลักสูตรระดับอุดมศึกษา” หมายถึง การก าหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาใน
ระดับการศึกษาขั้นที่สาม (Tertiary Education) ซึ่งถือเป็นระดับการศึกษาขั้นสูงสุด น ามาระบุ
รายวิชา ก าหนดขั้นตอนก่อนหลังของเนื้อหาความรู้ที่ชัดเจน  และจัดให้เป็นระบบภายใต้กรอบ
ระยะเวลาทรัพยากรที่ก าหนด เพ่ือสร้างศักยภาพของนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ (อัคร
นัน เตชชัยชนะ. ออนไลน์: 2555) 
  วิชัย ดิสสระ (2535: 36) กล่าวถึงคุณลักษณะของหลักสูตรที่ดี 1) เนื้อหาสาระส าคัญ
ของหลักสูตรครอบคลุมข้อมูลที่ได้มาจากนักเรียน สังคม กระบวนการเรียน และความรู้ที่ควรจะได้รับ
ในระหว่างการศึกษา 2) จุดมุ่งหมายของโรงเรียนวางไว้อย่างชัดเจนเป็นที่เข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง มีความ
กว้างขวางสมดุล เป็นจริง มีช่องว่างพอที่จะขยาย ตัดต่อ เ พ่ิมเติม จุดมุ่งหมายตามที่ต้องการ 3) 
กระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนมีโอกาสก้าวหน้ามีอิสระที่จะพัฒนาความสามารถ ความสนใจ ตาม
แนวทางของตนเอง 4) นักเรียน และครูมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับแผนการเรียนต่างๆ ในหลักสูตร 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการเรียนนั้นๆ ตามวุฒิภาวะของเขา ผู้เรียนมีความเข้าใจใน
เหตุผลและยอมรับสิ่งที่โรงเรียนคาดหวังจากเขา 5) กลุ่มจุดมุ่งหมายที่ส าคัญมีความสอดคล้องกับ
โอกาสที่จะเรียนในแต่ละกลุ่ม เพ่ือบรรลุถึงจุดมุ่งหมายนั้นๆ มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
จุดมุ่งหมายกับโอกาสที่จะเรียนว่ามีช่องว่าง เหลื่อมล้ าหรือไม่ โอกาสในการเลือกทางเรียนเป็น
แนวทางที่ดีที่สุดที่จะบรรลุจุดมุ่งหมาย 6) ในแต่ละขอบเขตหรือแต่ละกลุ่มของจุดมุ่งหมาย โอกาสใน
การเลือกทางเรียนที่เกี่ยวข้องมีรูปแบบหรือกระสวนที่แสดงให้เห็นความตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้น กระสวน
หรือรูปแบบนั้นๆ มีความเหมาะสม และคล่องตัวน าไปใช้ได้อย่างจริงจัง 7) แผนงานเหมาะสมกับ
ศูนย์กลางการศึกษาในโรงเรียน มีแผนการที่สร้างขึ้นจากภายนอกโรงเรียนและได้รับการปรับปรุงหรือ
น าไปใช้ในโรงเรียน และโอกาสทางการเรียนต่างๆ ได้รับการวางแผนให้คุณค่าต่อผู้เรียนและชุมชน 8) 
ความต้องการที่เป็นแรงผลักดันจากภายนอกได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการที่ก าหนดไว้อย่าง
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สมดุล 9) แผนงานของหลักสูตรโดยส่วนรวมมีความกว้างขวาง มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับการเรียน
การสอน การวัดผล ตลอดทั้งจุดมุ่งหมายและโอกาสทางการเรียนที่ก าหนดไว้ 10) กลุ่มที่รับผิดชอบใน
การวางแผนนั้นเป็นตัวแทนของบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนโดยส่วนรวมและ
กลุ่มอาชีพต่างๆ 11) แผนงานต่างๆ เปิดโอกาสให้มีการแสดงปฏิกิริยาย้อนกลับจากนักเรียนหรือกลุ่ม
ชุมชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางที่จะปรับปรุงแผนนั้นๆ 12) แผนการและส่วนประกอบต่างๆ ของ
หลักสูตรมีโอกาสอธิบายและชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจของนักเรียน ผู้ปกครองและคนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 13) 
มีคณะกรรมการหรือหน่วยวัดและประเมินผลหรือกลุ่มคนหรือรายบุคคลที่รับผิดชอบพิจารณาปัญหา
หรือรวบรวมปัญหาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ มีขอบข่ายหรือสายงานที่ท าหน้าที่ติดต่อประสานงาน
กับกลุ่มบุคคลที่จะแก้ปัญหานั้นๆ ได้อย่างจริงจัง การพิจารณา รวบรวมรายงาน เพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนานั้นเป็นไปอย่างมีระบบ 14) แผนงานนั้นๆ มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในศูนย์กลางการศึกษาของ
โรงเรียน ชุมชนอย่างกว้างขวางทั่วถึงและเป็นประโยชน์หรือไม่ 15) แผนงานของหลักสูตรมีช่องว่าง
ส าหรับการยืดหยุ่นเพ่ือให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามโอกาสของการเรียน วิธีการเรียนการสอน 
ตลอดทั้งการรับฟังความคิดเห็นของครูและนักเรียนเพ่ือการพัฒนาให้ดีที่สุด ในขณะที่ธ ารงค์ อุดมไพ
จิตกุล กล่าวถึงหลักสูตรที่ดีต้องสนองตอบต่อความต้องการทางการศึกษาหรืออุปสงค์ของการศึกษา 
(Demand for Education) จะต้องมีความหลากหลาย เพ่ือให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพ เพ่ือให้
ได้คุณลักษณะและทักษะที่พึงประสงค์ รวมทั้งสามารถพัฒนาวิชาการ วิชาชีพขั้นสูง การค้นคว้าวิจัย 
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาสังคม (ธ ารงค์ อุดมไพจิตกุล.  2555: ออนไลน์) และชูจิตต์ เหล่า
เจริญสุข กล่าวถึง หลักสูตรที่ดีย่อมส่งผลดีต่อการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 
กล่าวคือ หลักสูตรที่ดีจะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียนน าไปปฏิบัติได้ดี มีประสิทธิภาพ ทางด้านครู
สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลดีต่อผู้เรียน หลักสูตรที่ดีมีลักษณะ ดังนี้ 1) 
หลักสูตรควรมีความคล่องตัวและสามารถปรับปรุงและยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่
เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี 2) หลักสูตรควรเป็นเครื่องมือช่วยให้การเรียนการสอน บรรลุตามความมุ่ง
หมายที่ก าหนดไว้ 3) หลักสูตรควรได้รับการจัดท า พัฒนาจากคณะบุคคลหลายฝ่าย เช่น ครู 
ผู้ปกครอง นักวิชาการ นักพัฒนาหลักสูตร และผู้บริหารได้มีส่วนร่วมรับรู้ในการจัดท าหลักสูตร 4) 
หลักสูตรจะต้องจัดได้ตรงกับความมุ่งหมายของการศึกษาแห่งชาติ 5) หลักสูตรควรมีกิจกรรม
กระบวนการ และเนื้อหาสาระของเรื่องที่สอนบริบูรณ์เพียงพอที่จะช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกๆ ด้าน 6) หลักสูตรควรบอกแนวทางด้านสื่อการ
สอนการใช้สื่อ การวัดและประเมินผลไว้อย่างชัดเจน 7) หลักสูตรควรมีลักษณะที่สนองความต้องการ 
และความสนใจ ทั้งของนักเรียนและสังคม 8) หลักสูตรควรส่งเสริมความเจริญงอกงามในตัวผู้เรียนทุก
ด้าน รวมทั้งส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 9) หลักสูตรควรชี้แนะแนวทางกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติ ได้ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆที่อยู่รอบตัว 10) 
หลักสูตรควรจัดท ามาจากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ อย่างรอบคอบ เช่น ข้อมูลด้านปรัชญา
การศึกษา จิตวิทยา สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11)เป็น
หลักสูตรที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญเนื้อหาและกิจกรรมต้องเหมาะสมกับธรรมชาติและความต้องการของ
ผู้เรียน 12) เนื้อหาและประสบการณ์ต้องสอดคล้องกับสภาพการด ารงชีวิตของผู้เรียน ประสบการณ์
ต้องเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (ชูจิตต์ เหล่าเจริญสุข.  2555: ออนไลน์) 
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  สรุปได้ว่า คุณสมบัติของหลักสูตรที่ดี ควรมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา ลักษณะพัฒนาการของเด็ก วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เอกลักษณ์ของชาติและ
ความสนใจของผู้เรียน มีแนวทางการสอน การวัดและประเมินผลการสอน อุปกรณ์และสื่อการสอนที่
เหมาะสม และสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่ม สนับสนุนให้ผู้เรียนคิด ท าให้คิดตาม
ความสนใจโดยอิสระ โดยมีผู้สอนให้ค าแนะน าและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
หลักสูตรต้องมีลักษณะกว้างขวางและสมดุล เป็นจริง มีความยืดหยุ่น หลากหลาย ตอบสนองความ
ต้องการทางการศึกษา และได้รับการจัดท า พัฒนาจากคณะบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูล
พ้ืนฐานอย่างรอบคอบ เช่น ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เนื้อหาและประสบการณ์ต้องสอดคล้องกับสภาพการณ์ด ารงชีวิตของผู้เรียน เป็นสิ่ง
ใกล้ตัวและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 2.4 กำรบริหำรกำรศึกษำและกำรบริหำรหลักสูตร  

 การบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการและกิจกรรมที่ผู้บริหารขององค์การทางการศึกษา
ใช้ภาวะผู้น าในการระดมทรัพยากร และเทคนิคในการประยุกต์ศาสตร์และศิลป์ทางการบริหารมาใช้ใน
กิจการทางการศึกษา การพัฒนาองค์การทางการศึกษา และสมาชิกของสังคมให้ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ 
การประกอบอาชีพ และเป็นคนดีของสังคมตามเป้าหมายและนโยบายของประเทศ และลักษณะของการ
บริหารการศึกษามีลักษณะแตกต่างจากการบริหารประเภทอ่ืนในด้านเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการ 
เทคนิคการบริหารและการประเมินผล คือ เป้าหมายส าคัญของการบริหารการศึกษา คือ การเน้นที่จะ
พัฒนาบุคลิกภาพและความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม พัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียน 
ต้องการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ ส่งเสริมให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สร้างเสริมความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (บุญชม ศรีสะอาด; และ สุธิทอง ศรีสะอาด.  2552: 12) ส่วนการบริหารหลักสูตร
เป็นการน ากระบวนการบริหารมาใช้ในขั้นตอนการวางแผนหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้   การประเมิน
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร โดยอาศัยบุคลากรที่ เกี่ยวข้องร่วมมือกัน
ปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ (ประสาท เนืองเฉลิม.  2553: 60) ขณะที่ปรียาพร วงศ์  
อนุตรโรจน์  (2545: 43) กล่าวว่า การบริหารหลักสูตร หมายถึง กระบวนการบริหารงานการใช้หลักสูตร 
แบ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการพิจารณาและการก าหนดเป้าหมายของหลักสูตรว่า หลักสูตร
ที่จัดท านั้นมีเป้าหมายเพ่ืออะไร ทั้งโดยก าหนดส่วนรวมและส่วนย่อยของหลักสูตรนั้นๆอย่างชัดเจน การ
คัดเลือกกิจกรรม วัสดุการเรียนการสอน การเลือก สรรเนื้อหาสาระ กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน การ
ก าหนดระบบการจัดวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนแต่ละวิชาและแต่ละ
ชั้นเรียน (ประสาท เนืองเฉลิม.  2553: 43;  อ้างอิงจาก Hlebowith.  2005: 4) 

 ส าหรับลักษณะของงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา บุญชม ศรีสะอาด; และสุธิทอง  
ศรีสะอาด (2552: 55 – 131) กล่าวว่า การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาสามารถท าได้มากมายหลาย
ลักษณะ เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรหรือการบริหารหลักสูตร งานวิจัยเกี่ยวกับกิจการนักเรียน
นักศึกษาและการปกครองนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การบริหาร เช่น ศึกษาการจัดกิจกรรม
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา รูปแบบการ
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บริหารงานกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา มูลเหตุการติดยาเสพติดให้โทษของนักเรียนและ
วิธีการป้องกัน ขณะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544: 149) กล่าวถึงประเด็น การบริหารที่
สามารถน ามาพัฒนาเป็นปริญญานิพนธ์ ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับภารกิจการบริหารการศึกษา จัดแบ่งได้
เป็นการบริหารงานวิชาการ การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารงานบุคลากร  การบริหารอาคารสถานที่
และพัสดุ การบริหารงานธุรการและการเงิน การบริหารงานประชาสัมพันธ์และการบริหารงานสัมพันธ์
ชุมชน โดยการบริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้บริหาร เช่น  การจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาบุคลากร การนิเทศการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการประเมินผล 
  สรุป การบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารขององค์การทางการศึกษาจะต้อง
ระดมทรัพยากรต่างๆที่มี และประยุกต์ศาสตร์และศิลป์ทางการบริหารมาใช้ในการบริหารองค์การศึกษา 
พัฒนาองค์การ โดยเน้นพัฒนาบุคลิกภาพ ความเจริญงอกงามในผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ    
ตามนโยบายและเป้าหมายของประเทศ โดยการบริหารหลักสูตร หมายถึง การน ากระบวนการทางการ
บริหารการศึกษามาใช้ในขั้นตอนการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้งานวิจัยด้านการ
บริหารการศึกษาที่พัฒนาเป็นปริญญานิพนธ์ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรหรือการบริหารหลักสูตร การจัดกิจกรรมนักเรียน 
 

 2.5 ขอบเขตของกำรบริหำรหลักสูตร 
   เมื่อการพัฒนาหลักสูตรด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การน าหลักสูตรไป
ใช้ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งในการจัดการให้หลักสูตรมีการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ หน้าที่
ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การบริหารงานวิชาการและการบริหารทั่วไป (รุจิร์ ภู่สาระ.  2546: 
154 – 172) การบริหารหลักสูตรประกอบด้วยการด าเนินการตามแผนกิจกรรมการเรียนการสอน การจัด
ตารางสอน แผนการสอน คู่มือผู้เรียน ความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียนการประเมินผลการเรียน (มาเรียม 
นิลพันธ์.  2543: 38) การบริหารหลักสูตร มีลักษณะงานคล้ายกับการบริหารงานลักษณะอ่ืนๆใน
สถานศึกษา แต่อาจแตกต่างกันในด้านวัตถุประสงค์ วิธีการและการประเมินผล ส าหรับความหมายของ
การบริหารหลักสูตร หมายถึง กระบวนการบริหารงานการใช้หลักสูตร แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน (ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์.  2545: 43 – 49) ได้แก ่ 

1) ขั้นเตรียมการ เป็นการวางแผนการใช้หลักสูตร โดยต้องเตรียมการล่วงหน้าก่อน
เปิดหลักสูตร การวางแผนการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ และน านวัตกรรมทางการศึกษามาช่วยเป็น
สิ่งจ าเป็น การเตรียมการเกี่ยวกับหลักสูตรมีดังนี้ 

1.1) การตรวจสอบหลักสูตรแม่บทก่อนน าไปใช้ มีการทดลองน าร่องการใช้
หลักสูตร แต่ละสถานศึกษาสามารถท าได้เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยตรวจสอบตั้งแต่
วัตถุประสงค์ทั่วไป วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม รูปแบบ โครงร่าง เนื้อหาวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน 
สื่อการสอน โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบว่า เหมาะกับสภาพปัจจุบันของสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้
เพราะสถานศึกษาแต่ละแห่งมีสภาพท้องถิ่นแตกต่างกันไป จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงบ้างตามสมควร 

2) การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดหลักสูตรเกี่ยวข้องกับหลายสิ่งไม่เฉพาะการ
จัดการเรียนการสอนเท่านั้น สัมพันธ์การสื่อการเรียนการสอน ห้องสมุด สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ จ าเป็นต้องเตรียมความ
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พร้อมเกี่ยวกับเรื่องนี้ และต้องปรับปรุงแก้ไขวิธีการบริหารงาน เพ่ือจะได้ใช้หลักสูตรให้ประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ การประชาสัมพันธ์ท าได้หลายรูปแบบ ได้แก่ การออกเอกสารสิ่งพิมพ์ บทความใน
หนังสือพิมพ์  วารสารต่างๆ หรือการใช้สื่ อมวลชน เช่น วิทยุ  โทรทัศน์  หนั งสือพิมพ์ หรือการ
ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ ทั้งนี้การเลือกใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมายงบประมาณท่ีมีอยู่ตลอดจนเวลาและโอกาส เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไป ซึ่งการ
ประชาสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการยอมรับในหลักสูตร ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทหน้าที่
ความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับการเรียนการสอน 

3) การเตรียมความพร้อม การเตรียมความพร้อมของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารหลักสูตรเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในระหว่างหลักสูตรด าเนินการ หรือระหว่างการ
เรียนการสอน การเตรียมความพร้อมมีหลายเรื่อง ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ความพร้อมของครูผู้สอน ผู้นิเทศการสอนและนักแนะแนวการศึกษา การเตรียมผู้บริหาร การเตรียม
ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ วัสดุ สื่อการสอน ห้องสมุด อาคารสถานที่ งาน
ประมาณ สถานที่ฝึกงาน รวมทั้งจัดท าคู่มือครูเกี่ยวกับหลักสูตร 

4) การจัดท าโครงการสอน แผนการสอน เป็นการเตรียมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 
เนื้อหา วิธีการและการประเมินผล การจัดท าโครงการสอนจะช่วยให้ครูด าเนินการสอนไปด้วยดีตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

5) การตรวจสอบความพร้อมของผู้เรียน ได้แก่ การรับสมัคร การสอบการสัมภาษณ์ 
การตรวจสอบหลักฐานก่อนเข้าศึกษา 

6) การตรวจสอบการยอมรับจากสังคม เป็นการตรวจสอบ ความพร้อมของชุมชน 
เช่น ความคิดเห็นของผู้ปกครอง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารหลักสูตร 

7) การจัดโครงสร้างของหน่วยงาน การบริหารหลักสูตรอยู่ในการบริหารของฝ่าย
วิชาการและคาบเกี่ยวกับฝ่ายอ่ืนๆซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนการสอน การจัดโครงสร้างของหน่วยงานเพ่ือจะได้
มีการรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตร โดยทั่วไปสถานศึกษามีหน่วยงานที่รองรับการบริหารหลักสูตรอยู่แล้ว 
แต่อาจจัดโครงการเฉพาะกิจขึ้นเมื่อเปิดหลักสูตร เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 

  ธ ารง บัวศรี (2542: 305) กล่าวว่า การน าเอาหลักสูตรใหม่ไปใช้สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก ่
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเตรียมบุคลากร การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การเตรียมอาคารสถานที่ การ
เตรียมระบบการบริหาร การเตรียมงบประมาณค่าใช้จ่าย การเตรียม ปรับปรุงหลักสูตรและการเตรียม
ชุมชนและสังคม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษามีข้ันตอน ดังนี้  

   1) สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นความส าคัญความจ าเป็นที่ต้องร่วมมือกันใน
การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้  

   2) ส ารวจสภาพปัจจุบันของบุคลากรโดยการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความรู้
ความเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษา 

   3) จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา  
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   4) ประชุมชี้แจง/ประชุมปฏิบัติการ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
สถานศึกษา  

   5) ศึกษาดูงานจากแหล่งความรู้ที่หลากหลายสื่อเอกสารหรือศึกษาจาก โรงเรียน
น าร่องเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการปฏิบัติงาน  

   6) ก าหนดทิศทางนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา  
   7) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา และแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการระดับกลุ่มวิชารวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   8) ชี้แจงทิศทาง นโยบาย และแนวทางการด าเนินงาน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการและอนุกรรมการให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา 
 
 2.6 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับหลักสูตร เป็นการน าหลักสูตรไปใช้ ซึ่งจะมีทั้งฝ่าย

ปฏิบัติการหลักสูตรและฝ่ายสนับสนุน ตลอดจนฝ่ายควบคุมการใช้หลักสูตร การด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารหลักสูตร (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.  2545: 43 – 49) มี ดังนี้ 

1) การประชุมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
2) การปฐมนิเทศนักเรียน เป็นการชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมี 

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และสามารถปรับตัวเกี่ยวกับการศึกษา 
3) การจัดท าคู่มือครู อาจจัดท าโดยมีโครงการเฉพาะกิจ 
4) การจัดตารางสอน ได้แก่ รายวิชาในหลักสูตร ห้องเรียน เวลาเรียน ผู้เรียน ผู้สอน 
5) การจัดครูเข้าสอน โดยค านึงถึงการแบ่งชั่วโมงที่เหมาะสม ภาระหน้าที่อ่ืนของครู 
6) จัดเครื่องมืออ านวยความสะดวก ได้แก่ เครื่องมืออุปกรณ์การสอน สื่อการสอน  

วัสดุฝึก อาคารสถานที่ รวมถึงความสะดวกสบายทางกายภาพ 
7) การฝึกงาน เป็นการฝึกภาคปฏิบัติมี 2 ลักษณะ คือ การฝึกภายในสถานศึกษา 

และนอกสถานศึกษา 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549: 20-21) กล่าวว่า การวางแผน

และการเตรียมการน าหลักสูตรไปใช้ ดังนี้  
   1) จัดกระบวนการเรียนรู้ ในการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีแนวทางการ

ด าเนินงานโดยผู้บริหารท าความเข้าใจกับครูให้พัฒนาตนเองและวางแผนด าเนินการร่วมกันในการ
ออกแบบกิจกรรมการการเรียนรู้ในเรื่องของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส าคัญที่สุด การใช้แหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย การใช้สื่อการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้การสอนซ่อม
เสริม และการวิจัยเพ่ือพัฒนา  

   2) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้อง
ร่วมกันวางแผนให้ครูทุกคนสามารถด าเนินการแนะแนวผู้เรียนทั้งในด้านการศึกษาต่อ อาชีพ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอื่นๆ ให้กับผู้เรียนหรืออาจจัดตั้งศูนย์แนะแนวของสถานศึกษา ร่วมกันวางแผนการจัด
กิจกรรมที่ตอบสนองจุดเน้นของสถานศึกษาในลักษณะกิจกรรมบริการการฝึกงานที่ เป็นประโยชน์  
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และ
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กิจกรรมสนองความสนใจและความสามารถของผู้เรียน โดยสถานศึกษาจะต้องส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ระดมทรัพยากรมาใช้ให้คุ้มค่า จัดให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในและนอก
สถานศึกษา มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการทาวิจัยเพ่ือ
พัฒนา และนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

  ณัฐชยา นาคแนวดี (2549: 31) กล่าวว่าในการน าหลักสูตรไปใช้มี 3 ขั้นตอน ดังนี้  
   1) การเตรียมการใช้หลักสูตร เช่น ตรวจสอบ ทบทวนหลักสูตร ทางโครงการ

วางแผน ประเมินโครงการ ศึกษาทดลอง ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
   2) การด าเนินการใช้หลักสูตร เช่น การจัดครูเข้าสอนตามหลักสูตร การบริการ

วัสดุหลักสูตร การบริการหลักสูตรภายในโรงเรียน การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น 
การจัดทาแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล การจัดงบประมาณ 
การใช้อาคารสถานที่ การอบรมเพ่ิมเติม และการจัดตั้งศูนย์วิชาการ 

 
 2.7 ขั้นตอนกำรประเมินผลหลักสูตร วัตถุประสงค์ของการประเมินเพ่ือจะพิจารณาว่า

ตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่เพ่ือจะได้ใช้ในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตร (ปรียา
พร วงศ์อนุตรโรจน์. 2545: 43 – 49) ขณะที่สุทธนู ศรีไสย์ (2549: 129-130) กล่าวว่าการประเมินผล
หลักสูตรควรด าเนินการดังต่อไปนี้  

1) การประเมินผลเพ่ือตัดสินคุณค่า หรือตัดสินครั้งสุดท้าย (Evaluation for 
Justification) เป็นความต้องการประเมินผลหลักสูตรในภาพรวม เช่น ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ ได้จาก
หลักสูตร เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ หรือตรงตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้หรือไม่ 
หรือตรงตามเกณฑ์การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบของสถานศึกษาทั้งภายในหรือภายนอก
หรือไม ่ 

2) การประเมิ นผลเพ่ื อการปรับปรุ ง  (Evaluation for Improvement) เป็ น 
กระบวนการประเมินผลที่มุ่งพิจารณาเป็นบางด้านของหลักสูตร เช่น การประเมินเนื้อหา การเรียน การ
สอนและวิธีสอนในรายวิชา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้เรียนและผู้สอนให้มีคุณภาพหรือ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  สรุป การบริหารหลักสูตรประกอบด้วยการด าเนินการตามแผนกิจกรรมการเรียนการสอน 
การจัดตารางสอน แผนการสอน คู่มือผู้เรียน เป็นต้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่  

1) ขั้นเตรียมการ หมายถึง การวางแผนการใช้หลักสูตร โดยการตรวจสอบหลักสูตร 
แม่บทก่อนน าหลักสูตรไปใช้ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดท าแผนโครงการสอน แผนการสอน การตรวจสอบความพร้อมของ
ผู้เรียน การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

2) ขั้นด าเนินการ หมายถึง การน าหลักสูตรไปใช้ โดยการประชุมผู้เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร ปฐมนิเทศนักเรียน การจัดตารางสอน เช่น รายวิชาในหลักสูตร ห้องเรียน เวลาเรียน ผู้เรียน 
ผู้สอน การจัดเครื่องมืออ านวยความสะดวก เช่น เครื่องมืออุปกรณ์การสอน สื่อการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู้รวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  



27 

3) ขั้นการประเมินผลหลักสูตร หมายถึง การด าเนินการพิจารณาตัดสินคุณค่าของ
หลักสูตรว่าเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้หลักสูตร หรือวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา รวมทั้งการ
ประเมินเนื้อหา การเรียน การสอนและวิธีสอนในรายวิชา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้เรียนและ
ผู้สอนให้มีคุณภาพ 
 
  2.8 กำรบริหำรหลักสูตร  

  สถานศึกษาเป็นหน่วยที่จะท าให้หลักสูตรมีความเป็นจริงตรงตามความคาดหวังของ
หลักสูตรแกนกลาง คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หน้าที่และภาระรับผิดชอบที่จะต้องพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภูมิสังคมแล้ว การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นสิ่ง
ส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องท า (วิชัย วงษ์ใหญ่; และ มารุต พัฒผล.  2552: 90) การบริหารหลักสูตรเป็น
การด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยมีการเตรียมการเกี่ยวกับ
หลักสูตร ได้แก่ การวางแผนเกี่ยวกับหลักสูตร โดยการตรวจสอบหลักสูตรก่อนน าไปใช้ การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร และการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.  2545: 49)  

  
  2.9 ทิศทำงและแนวโน้มหลักสูตรอุดมศึกษำในอนำคต  
  ผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมประชากร เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง ท าให้แนวโน้ม
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยมีลักษณะ ดังนี้ 
  1) หลักสูตรใหม่แบบบูรณาการ 2 ศาสตร์ขึ้นไป 
   จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
ท าให้คนในสังคมต้องการเพ่ิมความรู้ความสามารถในหลายสาขา เพ่ือให้ตนเองรู้เท่าทันและอยู่รอด
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกด้าน จึงหันมาสนใจหลักสูตรการศึกษาที่ให้ความรู้ตั้งแต่
สองศาสตร์ขึ้นไป เช่น บัญชีควบคู่กับเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ควบคู่กับเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ควบคู่
กับสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.  2550) 
  2) หลักสูตรนานาชาติมีแนวโน้มมากขึ้น  
   เนื่องจากสภาพโลกาภิวัตน์มีการเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุน  ท าให้
ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการคนที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  ส่งผลให้ความต้องการ
หลักสูตรนานาชาติมีมากขึ้น และจากการเปิดเสรีทางการศึกษา ยังเป็นโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษา
จากต่างประเทศเข้าในไทย และเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ ยิ่งกระตุ้นให้หลักสูตรการศึกษานานาชาติได้รับความนิยมมากขึ้น  แต่เนื่องจาก
หลักสูตรนานาชาติมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น การเรียนในหลักสูตรนี้ยังคงจ ากัดในกลุ่มผู้เรียนฐานะดี 
  3) หลักสูตรส าหรับกลุ่มคนท างาน  
   หลักสูตรส าหรับกลุ่มคนท างานจะมีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือยกระดับฝีมือ
แรงงานของบุคลากรในองค์กร สถาบันอุดมศึกษาอาจเปิดหลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรภาคค่ านอก
เวลาท างาน หลักสูตรทางไกลที่เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเนื้อหาหลักสูตรควรมีความหลากหลาย มี
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ความน่าสนใจ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในวัยท างาน อาทิ  หลักสูตรเฉพาะที่มีความ
จ าเป็นต่อการพัฒนาคนในวัยแรงงาน  เป็น ได้ทั้ งหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรหลักใน
สถาบันการศึกษาก็ได้ เช่น หลักสูตรที่เกี่ยวกับ Global Literacy ได้แก่ ภาษา คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสารสนเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ สังคมและวัฒนธรรมในโลก หลักสูตรการคิด 
ได้แก่ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงอนาคต การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิง
สังเคราะห์ ฯลฯ หลักสูตรเพ่ิมความสามารถสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงไปทั่วโลก ได้แก่  หลักสูตรในการ
สร้างหุ้นส่วน การเจรจาต่อรอง การประสานประโยชน์ เป็นต้น หลักสูตรปริญญา 2 ใบควบกัน เหมาะ
ส าหรับคนวัยท างานที่ต้องการลงทุนด้านการศึกษาครั้งเดียวแต่ได้คุ้มค่า 
   เนื่องจากสภาพโลกาภิวัตน์มีการเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุน  ท าให้
ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการคนที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ส่งผลให้ความต้องการ
หลักสูตรนานาชาติมีมากขึ้น และจากการเปิดเสรีทางการศึกษา ยังเป็นโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษา
จากต่างประเทศเข้าในไทย และเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ ยิ่งกระตุ้นให้หลักสูตรการศึกษานานาชาติได้รับความนิยมมากขึ้น  แต่เนื่องจาก
หลักสูตรนานาชาติมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น การเรียนในหลักสูตรนี้ยังคงจ ากัดในกลุ่มผู้เรียนฐานะดี 
 

3. ควำมหมำยและรูปแบบกำรประเมินหลักสูตร  
 การประเมินหลักสูตร เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตร โดยทั่วไปแล้ว เมื่อกล่าวถึง 
การประเมินหลักสูตร มักจะมีผู้เข้าใจว่าหมายถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน แต่แท้จริงแล้ว 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินหลักสูตรเท่านั้น การประเมินหลักสูตร
อาจจัดท าได้หลายรูปแบบทั้งในขอบข่ายที่ลึก หรือในขอบข่ายที่กว้าง ซึ่งครอบคลุมการประเมิน
หลักสูตรทั้งระบบ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายของการประเมิน (ชมพันธ์ กุญชร ณ อยุธยา.  2540: 38) 
 
 3.1 ควำมหมำยของกำรประเมิน 
  ความหมายตามสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2535 กล่าวว่า “การประเมินหมายถึง กระบวนการตัดสินหรือ
พิจารณาตีคุณค่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล  และใช้ข้อมูลที่ผ่านการ
วิเคราะห์แล้วเพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งต่างๆ” 
  สเต็ก (รัตนะ บัวสนธ์. 2540 : 103 อ้างอิงจาก Stake. 1967)ให้ความหมายของการ
ประเมินว่า หมายถึง การบรรยายและตัดสินคุณค่าโปรแกรมการศึกษา 
  ไทเลอร์ (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. 2542 : 31 – 32 อ้างอิงจาก Tyler. 1936) ให้
ความหมายว่า การประเมิน หมายถึง การเปรียบเทียบสิ่งที่ผู้เรียนสามารถกระท าได้จริงหลังจากที่ได้
จัดการเรียนการสอนแล้วกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งได้ก าหนดขึ้นไว้ก่อนที่จะจัดการเรียนการ
สอนนั้นๆ 
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  ซัชแมน (Brack; & Mass. 1990: 1; Citing Suchman. 1967) นิยามว่า การประเมิน 
คือ การตัดสินผลลัพธ์อันเกิดจากกิจกรรมบางอย่างที่มุ่งให้บรรลุเป้าหมายที่มีคุณค่าบางประการ 
  สตัฟเฟิลบีม (Brack; & Mass.1990: 1; Citing Stufflebeam. 1971) กล่าวว่า การ
ประเมินเป็นกระบวนการในการก าหนดการจัดหา และการเสนอสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกด าเนินงานที่เหมาะสม 
  อั ล คิ น  (UNESCO. 1999: 48; Citing Alkin. 1972) ร ะ บุ ว่ า ก า รป ร ะ เมิ น เป็ น
กระบวนการก าหนดขอบเขตการตัดสินใจ การเลือกสารสนเทศที่เหมาะสม การเก็บรวบรวมและการ
วิเคราะห์สารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อผู้มีอ านาจในการตัดสินใจในการเลือกแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ 
  ทวีป ศิริรัศมี (2544 : 114) ได้กล่าวว่า “การประเมิน” หมายถึง กระบวนการในการ
แสวงหาสารสนเทศเพ่ือการก าหนดคุณค่าของสิ่งใด ๆ เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง
ด าเนินการอย่างเป็นระบบระเบียบและมีหลักเกณฑ์ท่ีสมเหตุสมผลและเชื่อถือได้ 
  วาส น า  ป ระวาล พ ฤกษ์  (2544: 12) “ก ารป ระ เมิ น  (Evaluation) ห ม ายถึ ง 
กระบวนการในการตรวจสอบหรือตัดสินคุณลักษณะ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือก าหนดคุณค่า คุณภาพ
ความถูกต้องความเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์เป็นหลัก” 
  สมหวัง พิธิยานุวัฒน์  (2544 : 153) ให้ความหมายของการประเมินไว้ว่า  เป็น
กระบวนการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการและความส าเร็จของโครงการ  
อันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณค่าของโครงการ กล่าวคือ เป็นเครื่องแสดงว่าโครงการได้ด าเนินไปแล้วได้ผล
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด ตลอดจนในอนาคตควรจะด าเนินการอย่างไร ซึ่งเป็น
การพิจารณาคุณค่าโดยใช้ผลงานในอดีตและพิจารณาถึงศักยภาพและทางเลือกในการ  ด าเนินงานใน
อนาคตต่อไปด้วย 
  ศิริชัย กาญจนวาสี (2547: 4) “การประเมิน(Evaluation) หมายถึง กระบวนการ
ตัดสินคุณค่าของการพัฒนาโครงการ การด าเนินโครงการ และผลโครงการ” 
  เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลย์ศรี  (2548: 23) “การประเมิน  (Evaluation) หมายถึง 
กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีหลักเกณฑ์ 
  สรุป การประเมิน  หมายถึง กระบวนในการตัดสินคุณค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง  อย่างมี
หลักเกณฑ์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
 3.2 ควำมหมำยของกำรประเมินหลักสูตร 
  ได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรไว้ ดังนี้  
  Taba (1962: 310) กล่ าว ไว้ ว่ า  “การประเมินหลักสู ตรกระท าขึ้ น เพ่ื อศึ กษ า
กระบวนการต่าง ที่ก าหนดไว้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ 
เช่นเดียวกับวิชัย วงษ์ใหญ่ (2537: 7) ให้ความหมายว่า การประเมินหลักสูตรคือ กระบวนการ
เปรียบเทียบระหว่างผลการใช้หลักสูตรที่จัดไว้กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ว่าการปฏิบัติจริงนั้นผลที่
ได้ใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท านองเดียวกับ ชมพันธ์ กุญชร ณ อยุธยา (2540: 38-
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39) ที่กล่าวว่า การประเมินหลักสูตร หมายถึง การตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นกระบวนการ
หา เก็บรวบรวม และน าเสนอข้อมูลเพ่ือที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและการตัดสินเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาและการจัดท าหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับ ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539: 190 ) ที่
กล่าวถึง การประเมินหลักสูตรคือกระบวนการหาข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการประเมินผลของ
กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินทางเลือกที่ดีกว่าเดิม เช่นเดียวกับ   
บุญชม ศรีสะอาด (2546: 95) ที่กล่าวว่า การประเมินหลักสูตรเป็นกิจกรรมในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรที่มีความส าคัญมาก ช่วยให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจรของ
การพัฒนาหลักสูตร ซึ่งหมายถึง การพิจารณาเปรียบเทียบ และตัดสินเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ใน
ระบบหลักสูตร ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร มีความสอดคล้องระหว่างมาตรฐาน ความมุ่งหวัง และ
การปฏิบัติจริงเพียงใด หลักสูตรนั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด มีผลกระทบอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือจะน าข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงหลักสูตรนั้นให้ดีขึ้น การพัฒนาหลักสูตรจะขาดการประเมินหลักสูตรไม่ได้เลย 
ในขณะที่ ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2545: 10) กล่าวว่า การทบทวนหลักสูตรที่เรียกเป็นทางการว่าการ
ประเมินหลักสูตรเป็นการให้ความสนใจเกี่ยวกับหลักสูตรแต่ละสาขาของภาควิชา  และรวมถึง
หน่วยงานใหญ่คือ คณะ ซึ่งนับว่าผลของการประเมินจะเป็นส่วนส าคัญในการเชื่อมโยงกับ
กระบวนการวางแผน ค าว่า “ประเมิน” หมายถึง การใช้ค่า การตัดสินค่า (Value Judgement) 
เกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสูตร ซึ่งนอกจากนั้นแล้วยังจะให้ค าอธิบายอ่ืน  ๆ เกี่ยวกับ
หลักสูตรด้วย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีที่สรุปข้อมูลและแปลความจะเป็นส่วนส าคัญของ
จุดมุ่งหมายในการประเมิน รวมถึงการคาดคะเนแนวทางที่จะน าผลที่ได้ไปใช้ สิ่งส าคัญในการประเมิน
หลักสูตรก็คือ ข้อมูลที่รวบรวมได้ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง (Relevance) ถูกต้อง (Accuracy) 
เชื่อถือได้ (Credibility) ตรงต่อเวลา (Timeliness) และสามารถชักจูงใจได ้(Persuasiveness)  
 
 3.3 จุดมุ่งหมำยกำรประเมินหลักสูตร 
  การประเมินหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาข้อมูลที่ถูกต้อง เพ่ือจะตัดสินใจว่าหลักสูตร
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  ดังที่ Taba (1962: 310) กล่าวไว้ว่า “การประเมิน
หลักสูตรกระท าขึ้นเพ่ือศึกษากระบวนการต่าง ที่ก าหนดไว้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่สอดคล้อง
หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค”์ 
  วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537ข: 218-219) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรไว้ว่า  
   1) เพ่ือหาคุณค่าของหลักสูตร โดยตรวจสอบดูว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้น
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
   2) เพ่ือวัดผลดูว่าการวางเค้าโครงและรูปแบบระบบของหลักสูตร  รวมทั้งวัสดุ
ประกอบหลักสูตร และการบริหารและบริการหลักสูตรเป็นไปในทางท่ีถูกต้องแล้วหรือไม่ 
   3) การประเมินผลจากผู้เรียนเอง หรือการประเมินผลผลิตเพ่ือตรวจสอบดูว่ามี
ลักษณะพึงประสงค์เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่เพียงใด  
  ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์  (2539: 192-193) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมิน
หลักสูตร สรุปได้ดังนี้  
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   1) เพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขสิ่งบกพร่องที่พบในองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร  
   2) เพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารหลักสูตร การนิเทศก ากับดูแล การ
จัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
   3) เพ่ือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารว่าควรใช้หลักสูตรต่อไปอีก หรือควรยกเลิก
การใช้หลักสูตรเพียงบางส่วน หรือยกเลิกท้ังหมด  
   4)  เพ่ือต้องการทราบคุณภาพของผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของหลักสูตรว่า  มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามความมุ่งหวังของหลักสูตรหลังจากผ่านกระบวนการศึกษามาแล้วหรือไม่ 
อย่างไร 
 
 3.4 รูปแบบกำรประเมินหลักสูตร 
  รูปแบบการประเมิน (Evaluation Model) เกิดขึ้นเนื่องจากความพยายามของนัก
ประเมินที่มุ่งน าเสนอแนวทางในการประเมิน รูปแบบการประเมิน คือ กรอบความคิดหรือแบบแผนใน
การประเมินที่แสดงให้เห็นถึงรายการที่ควรประเมินหรือกระบวนการของการประเมินซึ่งแต่ละรูปแบบ
จะบอกให้ทราบว่าในการประเมินโครงการใดโครงการหนึ่งนั้น  เราควรพิจารณาในเรื่องอะไรบ้าง 
(What) ในขณะเดียวกันบางรูปแบบอาจมีการเสนอแนะด้วยว่าในการประเมินแต่ละรายการ /แต่ละ
เรื่องควรพิจารณาหรือตรวจสอบอย่างไร ซึ่งเป็นลักษณะของการเสนอแนะวิธีการ (How) รูปแบบการ
ประเมิน เป็นกรอบหรือแนวความคิดที่ส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการหรือรายการประเมิน 
สามารถจัดแบ่งได้หลายแบบมีผู้แบ่งประเภทของการประเมินไว้มากมายในลักษณะต่าง ๆ กัน 
  สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ (2531: 66-67) รูปแบบของการประเมิน หมายถึง กรอบแนวคิด
ที่ส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และวิธีการประเมินผล รูปแบบการประเมิน แบ่งออกเป็น 
4 ประเภท คือ 

1) รูปแบบที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก กล่าวคือ ในการประเมินจะยึดถือเป้าหมาย 
หรือจุดมุ่งหมายเป็นหลักส าคัญ ได้แก่ รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler) และรูปแบบการ
ประเมินของแฮมมอนด์ (Hammond) 

2) รูปแบบที่ยึดหลักเกณฑ์ภายนอกเป็นหลัก เป็นรูปแบบที่ใช้ตัดสินคุณค่า ได้แก่ 
รูปแบบการประเมินของสคริพเวน (Scriven) และรูปแบบการประเมินของสเตค (Stake) 

3) รูปแบบที่ยึดเกณฑ์ภายในเป็นหลัก ได้แก่ รูปแบบการประเมินของสมาคมชาว 
ภาคกลางเหนือของอเมริกา 

4) รูปแบบที่ช่วยในการตัดสินใจ เป็นรูปแบบการประเมินที่ช่วยในการหาข้อมูล 
เพ่ือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ได้แก่ รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ของ
มาร์วิน ซี. อัลคิน (Marvin C. Alkin) และรูปแบบของการประเมินของโพรวุส (Provus) 

รูปแบบการประเมินมีหลายประเภท ส าหรับที่จะน าเสนอต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของ 
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รูปแบบการประเมินแบบต่างๆซึ่งสมคิด พรมจุ้ย (2544: 43-59) ได้เลือกมาน าเสนอทั้งหมด 6 
รูปแบบคือ 

1) รูปแบบการประเมินของ ราฟห์ ดับบลิว ไทเลอร ์(Ralph W. Tyler) 
2) รูปแบบการประเมินของ มาร์วิน ซี อัลคิน (Marvin C. Alkin) 
3) รูปแบบการประเมินของ เมลคอล์ม เอ็ม โพรวัส (Melcolm M. Provus) 
4) รูปแบบการประเมินของ ไมเคิล สคริฟเวน (Michael Scriven) 
5) รูปแบบการประเมินของ โรเบิร์ต อี สเต็ก (Robert E. Stake) 
6) รูป แบ บ การป ระ เมิ น ขอ ง  แด เนี ย ล  แอล  สตั ฟ เฟิ ลบี ม  (Daneil L. 

Stufflebeam) 
รูปแบบการประเมินของ ไทเลอร ์(Tyler)   
  ไทเลอร์ (Tyler. 1969: 22- 28) เป็นผู้น าที่สาคัญในการประเมินโครงการ ได้ให้
ความหมายของการประเมินว่า การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับจุดมุ่งหมาย
เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ โดยมีความเชื่อว่า จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุม และจ าเพาเจาะจง
แล้ว จะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินได้เป็นอย่างดีในภายหลัง เขาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
ประเมิน โดยเสนอเป็นกรอบความคิด ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1943 โดยเน้นการก าหนดวัตถุประสงค์ให้อยู่
ในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แล้วประเมินความส าเร็จของวัตถุประสงค์เหล่านั้น แนวคิด
ลักษณะนี้เรียกว่า แบบจ าลองที่ยึดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลัก  ไทเลอร์ มีความเห็นว่า
จุดมุ่งหมายของการประเมินเพ่ือตัดสินว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ตั้งไว้ในรูปของจุดมุ่งหมายเชิง
พฤติกรรมนั้นประสบผลส าเร็จหรือไม่ มีส่วนใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และถือว่าการประเมิน
โครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ล าดับขั้นของการประเมินการเรียนการสอนมีดังนี้ 
ก าหนดจุดมุ่ งหมายเชิงพฤติกรรมด้วยข้อความที่ชัดเจน  เฉพาะเจาะจง ก าหนดเนื้อหาหรือ
ประสบการณ์ทางการศึกษาที่ต้องการให้บรรลุตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เลือกวิธีการเรียนการสอนที่
เหมาะสม เมื่อจบบทเรียนจึงประเมินผลโครงการ โดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์  (ศูนย์ทดสอบและ
ประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย.  2550: 29-30) 
  ในปี 1986 ไทเลอร์ ได้น าเสนอกรอบแนวคิดของการประเมินโครงการใหม่  (New 
Tyler 1986) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 6 ส่วนคือ  

1) การประเมินวัตถุประสงค ์(Appraising Objectives)  
2) การประเมินแผนการเรียนรู้ (Evaluating the learning Plan)  
3) การประเมินเพ่ือแนะแนวในการพัฒนาโครงการ (Evaluation to Guild 

Program Development)  
4) การประเมินเพ่ือน าโครงการไปปฏิบัติ (Evaluation Program Implement)  
5) การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทางการศึกษา (Evaluating the Outcome 

of an Educational Program)  
6) การติดตาม (Follow Up) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
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ภาพประกอบที ่3  รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ 
 

  รูปแบบประเมินของ อัลคิน (Alkin) อัลคิน (Alkin. 1969: 33-36) ได้เสนอรูปแบบการ
ประเมินเรียกว่า CSE (Center for the Study of Evaluation Approach) จุดเน้นของการประเมิน
ตามแนวความคิดของอัลคิน คือ การประเมินเพ่ือการตัดสินใจ อัลคินได้ให้ความหมายของการ
ประเมินว่า เป็นกระบวนการก าหนดขอบเขตของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ  การเลือกข้อมูล
ข่าวสารที่เหมาะสม การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การจัดท ารายงานสรุป
ให้กับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ในการเลือก แนวทางท่ีเหมาะสมกับการด าเนินงานของโครงการ 
  รูปแบบการประเมินของ โพรวุส (Provus) โพรวุส (Provus. 1979: 27-32) ได้ให้
ความหมายของการประเมินเป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติกับมาตรฐาน เพ่ือเป็นการค้นหาความ
ไม่สอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับผลปฏิบัติงานของแผนงาน  เขาอธิบายว่า มีความไม่สอดคล้อง
กัน 5 ชนิด ที่สามารถศึกษาได้จากการใช้แผนงาน คือความไม่สอดคล้องที่ไม่สัมพันธ์กับขั้นตอนต่าง ๆ 
ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 การออกแบบโครงการ คือ การก าหนดปัจจัยที่ท าให้เกิดการด าเนินงาน 
ก าหนดกระบวนการการด าเนินงาน และก าหนดผลที่คาดหวังจะได้รับจากการด าเนินงาน 
   ขั้นที่ 2 การเตรียมพร้อมเป็นการน าปัจจัยที่ท าให้ เกิดการด าเนินงานเข้าสู่
กระบวนการ 
   ขั้นที ่3 การด าเนินการตามแผน 
   ขัน้ที ่4 ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ 
   ขั้นที ่5 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและก าไร 
  รูปแบบการประเมินของ สคริฟเวน (Scriven. 1967: 45-50) ได้ให้ความหมายของการ
ประเมิน คือ การรวบรวมข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล  และการก าหนดเกณฑ์
ประกอบการประเมิน เป้าหมายที่ส าคัญของการประเมิน คือ การตัดสินคุณค่าของโครงการรูปแบบ
การประเมินของ สเต็ก (Stake) 
  สเต็ก (Stake.  1975) ได้พัฒนารูปแบบการประเมินโดยใช้แนวคิดของครอนบาค 
และสคริฟเวน เป็นพ้ืนฐาน ในการปฏิบัติในการประเมินของ สเต็กถือว่า เป็นรูปแบบหนึ่งที่นัก
ประเมินน ามาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในการประเมินโครงการ  การประเมินตามความเห็นของ 
สเต็กหมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การ 

จุดมุ่งหมาย 

ประสบการณ์การเรียนรู ้ ผลสัมฤทธ์ิ 
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ตัดสินคุณค่าของโครงการ จุดมุ่งหมายของการประเมินมีอยู่ 2 ประการ คือ เพ่ือต้องการได้ข้อมูลต่าง 
ๆ ที่น ามาบรรยายเกี่ยวกับโครงการนั้น และเพ่ือต้องการได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการ
ตัดสินคุณค่าของโครงการ 
   

4. มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เป็นศัพท์ทางวิชาการที่วงการศึกษายืมจาก
วงการธุรกิจและอุตสาหกรรมและน าเข้ามาใช้เพ่ือการบริการหารและจัดการเชิงคุณภาพขององค์กร
ทางการศึกษาเดล (Dale 1994: 23) ได้อธิบายถึงวิวัฒนาการของการบริหารและการจัดการเชิง
คุณภาพในทางอุตสาหกรรมโดยแบ่งออกเป็น  2 ประเภทใหญ่ๆ คือ แบบที่ เน้นการตรวจจับ 
(Detection) อันได้แก่การตรวจสอบคุณภาพ  (Quality Inspection) และการควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) ทั้งสองกิจกรรมนี้ เน้นพัฒนาความแม่นย าของเครื่องมือและประสิทธิภาพของ
เทคนิคท่ีใช้ในการตรวจจับความผิดที่เกิดขึ้นจุดอ่อนของการบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพแบบนี้
คือเป็นการลงมือกระท าหลังจากข้อผิดพลาดหรือปัญหาได้เกิ ดขึ้นแล้ว (Retrospective หรือ 
Reactive) การบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพแบบที่สองเป็นสิ่งที่เพ่ิงจะเกิดขึ้นในสองทศวรรษ
หลังนี้มีลักษณะที่เน้นการป้องกันก่อนที่ความผิดจะเกิดขึ้น   (Preventive หรือ Proactive) แบ่งย่อย
ออกได้ 2 ประเภท คือการประกันคุณภาพและการจัดการเชิงคุณภาพทั่วทั้งระบบ (Total Quality 
Management หรือ TQM) เดล (Dale 1994) ได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพว่า หมายถึง
กิจกรรมหรือปฏิบัติการทั้งมวลที่เป็นระบบและมีการวางแผนล่วงหน้าอันเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะสร้างความ
มั่นใจในระดับหนึ่งได้ว่าสินค้าหรือบริการหนึ่งๆ จะมีคุณภาพตามข้อก าหนดที่ได้วางไว้ "..all those 
planned and systematic actions necessary to provide adequate confidence that a 
product or service will satisfy given requirements for quality.." ส่วนการจัดการเชิงคุณภาพ
ทั่ วทั้ ง ระบ บ ห รือ  TQM นั้ น  เด ล  (Dale 1994) ได้ ให้ ค าจ ากั ด ค วาม ว่ า  "A management 
philosophy embracing all activities through which the needs and expectations of the 
customer and community, and the objectives of the organization are satisfied in the 
most efficient and cost-effective way by maximizing the potential of all employees in 
a continuing drive for improvement." 
 "TQM เป็นปรัชญาการบริหารการจัดการที่ครอบคลุมกิจกรรมทั้งปวงที่จะตอบสนองความ
คาดหวังและความต้องการต่างๆ ของลูกค้าและชุมชนและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่าที่สุด โดยการพัฒนาและใช้ประโยชน์สูงสุดจากศักยภาพของพนักงานทุกๆคนในอันที่จะ
มุ่งม่ันไปสู่การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง" 
 จะเห็นได้ว่าการประกันคุณภาพจะเป็นระดับหนึ่งของวิวัฒนาการของการบริหารและการ
จัดการเชิงคุณภาพที่ยังไม่บรรลุถึงขั้นของ TQM แต่ก็ได้เปลี่ยนแลงอย่างเด่นชัดจากการบริหารและ
การจัดการเชิงคุณภาพแบบเก่าที่เน้นการตรวจจับ ให้หันมาเน้นการวางแผนป้องกันอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็นการสร้างความม่ันใจกับผู้เกี่ยวข้องว่า
ผลผลิตที่ออกมาจะมีคุณภาพตามที่คาดหวัง ข้อสังเกตที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การประกัน
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คุณภาพเป็นวิวัฒนาการที่ต่อเนื่องมาจากการตรวจสอบและการควบคุมเชิงคุณภาพ  การประกัน
คุณภาพยังคงมีการเน้นความส าคัญของคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือวัดและเทคนิควิธีวัด  
สิ่งที่เพ่ิมขึ้นมาก็คือ การสร้างความมั่นใจโดยการมีมาตรการป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นโดยเริ่ม
ตั้งแต่ขั้นการออกแบบและขั้นด าเนินงานจนถึงขั้นที่ได้ผลผลิตออกมา นอกจากนี้ก็จะมีการน าผลการ
ประเมินในทุกขั้นตอนมาใช้เพ่ือการวางแผน ออกแบบ แบบการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 
 ความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างการประเมินคุณภาพและการประกันคุณภาพ  มองเห็นได้
อย่างชัดเจนในบริบทของการศึกษา เมอร์กาทรอยด์ และ มอร์แกน (Murgatroyd; & Morgan. 
1994: 12-14) ได้จ าแนกลักษณะเด่นของการประกันคุณภาพทางการศึกษาไว้ 5 ประการ 

1) มาตรฐานการศึกษาก าหนดโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
2) มาตรฐานเขียนในรูปของความคาดหวังที่โรงเรียนจะต้องบรรลุถึง 
3) มาตรฐานต้องสามารถประเมินได้โดยใช้เกณฑ์ท่ีเป็นปรนัย 
4) มาตรฐานต้องใช้อย่างเสมอภาค ไม่มีการยกเว้นโดยปราศจากเหตุผลสมควร 
5) การประกันคุณภาพการศึกษาจะประกอบด้วยการตรวจสอบและทบทวน  (Audit 

and Review) การทดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

  ในระดับอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพราะฉะนั้นการจัดท าหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF : 
HEd) จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการให้ทุกหลักสูตร  เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐาน TQF : HEd เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นหลักในการจัดท ามาตรฐานด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมาย
เดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ (ธิติมา พระธาตุ. 2554: 1) สอดคล้องกับวันทยา วงศ์
ศิลปะภิรมย์ (2545: 3); ส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (2546: 8) ได้กล่าว
ว่า โดยที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สนับสนุนให้มี
การกระจายอ านาจบริหารการศึกษาไปยังระดับท้องถิ่นและสถานศึกษา จึงมีความจ าเป็นต้องมีระบบ
การประกันคุณภาพเพ่ือให้มั่นใจว่า ผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นใดก็ตามจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียง
กัน ทั้งนี้จะมีการประกันคุณภาพภายในและภายนอก เป้าหมายของการประเมินคุณภาพนั้น ถือเป็น
เครื่องสะท้อนให้สถานศึกษาได้น าไปพิจารณาจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 4.1 แนวคิด หลักกำร และจุดมุ่งหมำย 
  แนวคิดของการประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเรื่องส าคัญ 
ที่ทุกสถานศึกษาต้องด าเนินการให้เกิดขึ้นในทุกระดับของการศึกษา เพ่ือยกระดับการศึกษานั้นให้มี
คุณภาพ แนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษานั้น มีการเริ่มต้นมาจากภาคธุรกิจและอุตาสาหกร
รม กล่าวคือ เมื่อผลิตสินค้าจ านวนมากปัญหาที่ตามมาคือท าอย่างไรจึงจะให้ได้สินค้าแต่ละชิ้ นมี
คุณภาพในระดับใกล้เคียงกันจึงเป็นที่มาของการประกันคุณภาพและการก าหนดมาตรฐานสินค้า ซึ่ง
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เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่อมามีการปรับใช้ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ดังเช่นใน
ประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอังกฤษ (รุ่ง แก้วแดง.  2544: 10-28) การประกันคุณภาพภายใน 
เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด โดย
สถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2554: 4) 
  สาระส าคัญที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ .ศ . 2545 คือการประกันคุณภาพภายในจะด าเนินการโดยบุคลากรของ
สถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ . 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม การตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับ
ปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  อย่างไรก็ตาม ก่อนมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัย
ก็ ได้ ตระหนั กดีถึ งความส าคัญ ของการประกันคุณ ภาพการศึกษาโดยได้ จั ดท าประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดย
อยู่ภายใต้หลักการส าคัญสามประการคือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความ
มีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (Institutional Autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะ
รับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดช อบที่ตรวจสอบได้ 
(Accountability) (รุ่ง แก้วแดง. 2544: 37) 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2550: 183-187) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา 
(Quality Assurance) เป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจ (Assure) ได้ว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพได้ตามมาตรฐานก าหนด ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดและสังคมต้องการ เช่นเดียวกับ จตุพล ยงศร (2553: 30) กล่าวว่า 
การจัดการศึกษาที่ได้มีการควบคุมอย่างเป็นระบบให้มีมาตรฐานตรงตามวัตถุประสงค์ก าหนดไว้ โดย
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ครอบคลุมทั้งด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิต เพ่ือให้ได้ผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของสังคม วรรณภา พุดสี (2554: 12)  
กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการในการสร้างความมั่นใจในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้เพียงใดและท าให้
ผู้เรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาก าหนด นอกจากนี้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2549: 15-16) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพทาง
การศึกษาที่ได้มีการพัฒนากันอยู่ในขณะนี้ มีแนวคิดที่ส่งเสริมและเสนอแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา โดยจ าแนกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การพัฒนาคุณภาพ เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนา 
สถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน 

2) ตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

3) การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยหน่วยงาน 
ต้นสังกัดที่ก ากับดูแลในส่วนกลาง ซึ่งถึงแม้จะเป็นบุคคลภายนอก แต่ก็ยังถือว่าเป็นการประเมิน
ภายใน เพราะด าเนินการโดยหน่วยงานที่อยู่ในสายการบริหารของสถานศึกษา ซึ่งจะด าเนินการตรวจ
เยี่ยมและประเมินสถานศึกษาเป็นระยะๆ ตามที่ก าหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนรับการ
ประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นองค์การ
มหาชน 
  หลักการของการประกันคุณภาพภายใน 
   หลักการส าคัญของการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา (ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2543: 11) ได้แก่ 

1) จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพคือ การที่สถานศึกษาร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจับผิดหรือการท าให้บุคลากรเสียหน้าโดย
เป้าหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพให้เกิดกับผู้เรียน 

2) การที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามข้อ 1) ต้องท าให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการท างานของบุคลากรใน
สถานศึกษาไม่ใช่เป็นกระบวนการที่แยกจากการด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา
จะต้องวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมายชัดเจน ท าตามแผน ตรวจสอบ ประเมินผล
และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบที่มีความโปร่งใสและมีจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพการ
ท างาน   
  สรุป  ความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากในปัจจุบัน
มีการแข่งขันในด้านของคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตทั้งในประเทศและนอก
ประเทศเพ่ิมมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันคุณภาพของสถานศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศก็มีแนวโน้มที่
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จะเพ่ิมความแตกต่างเช่นเดียวกัน ดังนั้นสถานศึกษาจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา ปรับปรุงงานให้มีคุณภาพ มีกลไกในการตรวจสอบและกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึกษามี
การควบคุมคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความรับผิดชอบ
ในการบริการและการจัดการ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 4 
ประการ คือ การจัดการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบและเผยแพร่ผลงาน
ของการจักการศึกษาแก่สาธารณชน เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลิตผลที่
มีคุณภาพสู่สังคมได้ 
 4.2 กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2546 
  จากความจ าเป็นของการประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ซึ่ง
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาของไทย ซึ่งหลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) 
ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้
จัดท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภายใน หรือ
โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ประเมินคุณภาพจากภายนอกรวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง 
วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 
  หลังการด าเนินงานตามประกาศฉบับปี  พ .ศ . 2545 ไประยะหนึ่ ง ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และ มาตรา 47 
วรรคสอง โดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
กฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯฉบับ  พ.ศ. 2545 แต่ได้เพ่ิมเติมให้มี
คณ ะกรรมการชุดหนึ่ งคือคณ ะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “ค.ป.ภ” มีหน้าที่ก าหนดนโยบายหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา วาง
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ระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศเกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ตลอดจนมีหน้าที่เสนอแนะวิธีการตรวจสอบและประเมินผลระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและคณะวิชา และหน้าที่อ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
  ในปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับใหม่ ซึ่งมีสาระเพ่ือปรับปรุงระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความ
แตกต่างกันมากยิ่งข้ึน รวมทั้งให้ต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีการก ากับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2554: 11-
13) 
  หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณาจาก
ประเด็นต่อไปนี้ 
   1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
   2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่ก าหนดไว้ 
   3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
  วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุ
ในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) ให้ คณ ะวิชาและสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษาจัด ให้ มีหน่ วยงานหรือ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหารและ
ติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน เพ่ือใช้ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบ
นโยบายและหลักการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
   3) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด าเนินการตามระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
   4) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ 
(2) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์ (3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) ห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้อ่ืน (5) อุปกรณ์การศึกษา (6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (7)  
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การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา  (8) องค์ประกอบอ่ืนตามที่แต่ละ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 
   ทั้งนี้ ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
กำรรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องด าเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
เสนอต่อ สภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด 
   ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่ งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 4.3 ควำมจ ำเป็นและวัตถุประสงค์ของกำรประกันคุณภำพภำยใน 
  ส่วนวิจัยและพัฒนา ส านักงานมาตรฐานอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กล่าวถึงหลักการและวัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพการศึกษา  ว่าภารกิจหลักที่
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติ มี 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว 
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบกับมีปัจจัยภายนอก
และภายในหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่
จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา. 2554: 1-3) 
  1) คุณภาพของสถาบันการศึกษาและบัณฑิตมีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันมากขึ้น 
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ประเทศไทยโดยรวมในระยะยาว 
  2) มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตใน
วงการอุดมศึกษาท้ังภายในประเทศและนอกประเทศมากข้ึน 
  3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นสากลเพ่ือให้ได้รับ
การยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น 
  4) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่าสามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพ 
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  5) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณชน  (Public Information) ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 
  6) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่มีความโปร่งใส  (Transparency) และความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) 
  7) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  รวมถึงให้มีส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก  โดยการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  8) คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ได้ให้ความเห็นชอบ
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เสนอโดยสภาการศึกษา และให้หน่วยงานด้านการศึกษาทุกระดับน าไป
เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา 
  9) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม พ.ศ.2549 เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
  ด้วยความจ าเป็นดังกล่าวสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
   1) เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของคณะวิชา  หน่วยงานและ
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้
มาตรฐาน 
   2) เพ่ือให้คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย  (Targets) และ
เป้าประสงค ์(Goals)ที่ตั้งไว้เป็นสากล 
   3) เพ่ือให้คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดที่
ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุด
ที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
   4) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ท าให้มั่นใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   5) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
  อุทุมพร จามรมาน (2543: 3 – 4) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพไว้ดังนี้ 

1)  เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาได้พัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา
และประสิทธิภายในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง 
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2) เพ่ือให้สังคมม่ันใจเกี่ยวกับผลผลิต/บริการของหน่วยงานทางการศึกษา 
3)  เพ่ือให้ส านักงาน จัดสรรงบประมาณได้ถูกต้องและเหมาะสม 
4) เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้สมัครเข้าศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ

ของบัณฑิต 
5) เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครอง ผู้จ้าง รัฐบาล เกี่ยวกับกลไกการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษา คณะวิชา ภาควิชา 
6) เพ่ือให้ เกิดความโปร่งใสกระบวนการการจัดการศึกษาแก่ประชาชน 

โดยเฉพาะการน าเงินภาษีอากรของประชาชนมาใช้ 
  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2546: 10) 

กล่าวว่า ในการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีหลักการที่ต้องพิจารณา ดังนี้ 
1) ระบบประกันคุณภาพ ไม่ใช่เรื่องของการชี้ถูกชี้ผิด หรือการตรวจสอบแต่เป็น

เครื่องมือที่ต้องใช้ควบคู่กับการกระจายอ านาจบริหารการศึกษา 
2) มาตรฐานการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3) การประกันคุณภาพมีภารกิจหลัก 4 ส่วน ซึ่งต้องแยกบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน 

ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 การก าหนดมาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์ของระบบการประกันคุณภาพเป็น

หน้าที่ของส่วนกลาง เช่น กระทรวงศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นต้น 
3.2 การประกันคุณภาพภายใน เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการ

ประเมินภายใน โดยดึงชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 
3.3 การประเมินภายนอก ให้องค์กรอิสระในรูปองค์การมหาชนท าหน้าที่ในการ

ประเมินภายนอก การที่ให้องค์กรอิสระท าหน้าที่ เพราะต้องการให้อิสระจากฝ่ายราชการ และต้องท า
หน้าที่ประเมินทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 

3.4 การน าผลการประเมินไปใช้เพ่ือการปรับปรุง เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
การศึกษา 

 สรุป หลักการและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวมานั้น 
สะท้อนให้เห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาทั้งในระดับภูมิภาค และระดับชาติได้ โดยสถาบันอุดมศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนนายร้อยต ารวจจะต้องเร่งด าเนินในการสร้างระบบประกันคุณภาพ  เพ่ือ
เป็นเครื่องชี้แนวทางในการสร้างมาตรฐานการศึกษาในระยะยาวต่อไป 
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4.4 กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education , TQF : HEd) 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework 
for Higher Education , TQF : HEd) ห ม าย ถึ ง  ก รอ บ ที่ แ ส ด งร ะบ บ คุ ณ วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับ
หนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น การแบ่งสายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพ่ิมสูงขึ้น
ตามระดับของคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละ
ระดับคุณวุฒิ การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์  ซึ่งเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุ
คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ธิติมา พระธาตุ. 2554: 3) และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้สรุปหลักการส าคัญของกรอบมาตรฐานวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไว้ (TQF : HEd)  
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2555: ออนไลน์) ดังนี้ 

  1) เป็นเครื่องมือในการน าแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

  2) มุ่งเน้นที่ Learning Outcomes ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ าเชิงคุณภาพเพ่ือประกัน
คุณภาพบัณฑิต 

  3) มุ่งประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนเข้าไว้ด้วยกันและเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกัน 

  4) มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันใดๆ ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและ
เทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษา
สามารถจัดหลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย โดยมั่นใจถึงคุณภาพของ
บัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและ
ภาคภูมิใจเป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง 

 วัตถุประสงค์ของการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1) เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพขั้นต่ าของบัณฑิตในแต่ละสาขา/สาขาวิชาหรือแต่

ละคุณวุฒิ 
2) เพ่ือให้แต่ละสาขา/สาขาวิชามีการก ากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเอง 

โดยบัณฑิตในแต่ละสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของแต่ละสถาบันฯ มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ 

3) เพ่ือน าไปสู่การลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulations) ในการด าเนินการ
ให้กับสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความเข้มแข็งและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
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โครงสร้างและองค์ประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  1. ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications) อุดมศึกษาของประเทศไทย มี 6 

ระดับ ดังนี้ 
   ระดับท่ี 1 อนุปริญญา (3 ปี) 
   ระดับท่ี 2 ปริญญาตรี 
   ระดับท่ี 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ระดับท่ี 4 ปริญญาโท 
   ระดับท่ี 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
   ระดับท่ี 6 ปริญญาเอก 
  2. มาตรฐานผลการเรียน (Domains of Learning) ของคุณวุฒิของประเทศไทย 

มีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้  
   1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) หมายถึง การพัฒนานิสัย

ในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม 
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 

   2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด
และการน าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการ
ต่างๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

   3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆใน
การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

   4) ด้ านทั กษ ะความสั ม พั น ธ์ ระห ว่ า งบุ ค คล  และความรับ ผิ ดชอบ 
(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การ
แสดงถึงภาวะผู้น า ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้ของตนเอง 

   5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว เลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสน เทศ  (Numerical, Communication and Information Technology Skills) หมายถึ ง 
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ  
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเรียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  บางสาขาวิชาอาจก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้มีมากกว่า 5 ด้าน ก็ได้ เช่นบาง
สาขาวิชาเน้นทักษะการฝึกฝนให้เกิดความช านาญ ก็จะเพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรู้ทางด้านทักษะ
พิสัย (Domain of Psychomotor Skills) หรือบางสาขาวิชาต้องการให้บัณฑิตของสาขาวิชามี
มาตรฐานผลการเรียนรู้มากกว่าหรือพิเศษกว่าบัณฑิตในสาขาวิชาอ่ืนก็สามารถก าหนดเพ่ิมเติมได้ 
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1) มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิ 
2) ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละคุณวุฒิ 
3) จ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา 
4) การก าหนดชื่อคุณวุฒิ 
5) การเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์ 

 จากประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ไว้มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

1) คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอมาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละระดับและสาขา/ 
สาขาวิชาซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ตามแบบ มคอ.1 เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรต่อไป 

 2) ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้สองวิธี ดังนี้ 

  2.1) ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของ
ระดับคุณวุฒินั้น เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร 

  2.2) ใช้ ป ระก าศกระท รวงศึ กษ าธิ ก าร  เรื่ อ ง  กรอบ มาตรฐาน คุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
กรณีท่ีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น 

 3) ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชัดเจน โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ตามแบบ 
มคอ.2มคอ.3 และ มคอ.4  

 4) ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตร และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน 
  5) ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนแล้ว
ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ 

 6) ให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ของระดับคุณวุฒินั้นๆ และธ ารงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานดังกล่าว โดยด าเนินการ ดังนี้ 

  6.1) พัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ วิธีการสอนและวิธีการวัดผลอย่างต่อเนื่อง 
  6.2) จัดสรรทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียงพออย่างมี

คุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกันใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
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  6.3 จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ 

  6.4 จัดให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา ประสบการณ์ภาคสนาม    
(ถ้ามี) ทุกภาคการศึกษา และเป็นรายหลักสูตรทุกปีการศึกษา โดยมีหัวข้อตามแบบ มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7 ตามล าดับที่แนบท้ายประกาศนี้ 
   6.5 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายงาน
ผลการจัดการศึกษาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา 

  6.6 ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 
 7) ให้สถาบันอุดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่าง

ต่อเนื่องทุกหลักสูตร โดยด าเนินการดังนี้ 
  7.1) ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการด าเนินการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  7.2) ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายในของ

หลักสูตร 
  7.3) รายงานผลการด าเนินการต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และสาธารณะ 
  7.4) น าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ 
 8) ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุงที่มี

คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้
เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

  8.1) เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดสอนและได้
แจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน  30 วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษา
อนุมัติหลักสูตรนั้น 

  8.2) ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน  2 
ปีนับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เว้นแต่
หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาได้ก าหนดตัวบ่งชี้และ/หรือเกณฑ์การประเมินเพ่ิมเติม 
ผลการประเมินคุณภาพจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆก าหนด 
จึงจะได้รับการเผยแพร่ กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร 1 ปี หรือน้อยกว่าให้พิจารณา
ผลการประเมินคุณภาพภายในของปีแรกท่ีเปิดสอนด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน 

  8.3) หลักสูตรใดที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการปรับปรุง
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะก าหนดจากผลการประเมินต่อไป 

  8.4) กรณีหลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องก ากับดูแล
ให้มีการรักษาคุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ย
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อยู่ในระดับดีขึ้นไป หรือเป็นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นก าหนดทุกปีหลังจากได้รับ
การเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่เป็นไป
ตามที่ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือ
พิจารณาถอนการเผยแพร่หลักสูตรนั้น จนกว่าสถาบันอุดมศึกษานั้นจะได้มีการปรับปรุงตามเงื่อนไข
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 9) คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง กรณีท่ีพบว่าไม่เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด ให้มีการปรับปรุง
ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 10) ขั้นตอนการด าเนินการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องปรากฏในเอกสารกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแนวทางการปฏิบัติที่แนบท้ายประกาศนี้ 

  ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องออกแบบมา
เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาอย่างกว้างๆ เน้นให้รู้ลึกในบางส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การพัฒนาและผลการวิจัยล่าสุด  นักศึกษาควรตระหนักถึงความรู้และ
ทฤษฎีในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ปริญญาตรีเป็นคุณวุฒิขั้นพ้ืนฐานส าหรับการเข้าสู่อาชีพ
ในสาขาต่างๆ ที่ใช้ทักษะความช านาญสูงและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ดังนั้นหลักสูตรจะต้อง
พัฒนาผู้เรียนทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ และพ้ืน
ฐานความรู้ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏี และการวิจัยที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อด้วย 

 จ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา ระบบหน่วยกิตเป็นระบบที่ใช้
เพ่ืออธิบายปริมาณการเรียนรู้ที่คาดหวังว่านักศึกษา จะได้รับในการศึกษาแต่ละระดับคุณวุฒิ  
ระยะเวลาการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่สาขา/สาขาวิชาต่างกันแม้ในระดับ
เดียวกันอาจแตกต่างกันได้ เช่น ระยะเวลาศึกษาในระดับคุณวุฒิปริญญาตรีอาจจะเป็น 4 ปี 5 ปี หรือ 
6 ป ีขึ้นอยู่กับปริมาณการเรียนรู้ที่คาดหวัง และระดับความซับซ้อนของสาขาวิชานั้นๆ และระยะเวลา
เรียนเท่ากันในหลักสูตรที่ต่างกัน อาจน าไปสู่ คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทได้ เพียงแต่การ
เรียนในระดับปริญญาโทจะเข้มข้นกว่าระดับคุณวุฒิจะขึ้นอยู่กับระดับของการเรียนหรือความซับซ้อน
ของการเรียนมากกว่าที่จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เรียน  แม้ว่าจะมีการก าหนดหน่วยกิตขั้นต่ าของ
หลักสูตรไว้ก็ตาม (จ านวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร)  

 ในด้านการพัฒนาคณาจารย์ มีการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ดังนี้ 
  1) มีการอธิบายกระบวนการที่ใช้ส าหรับการปฐมนิเทศ  และ/หรือการแนะน า

อาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษให้มั่นใจได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ  
ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน  

  2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ อธิบายถึงสิ่งที่จะด าเนินการเพ่ือ
ช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา  

   2.1) การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
   2.2) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
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 สรุป จากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา พบว่ามีการด าเนินงานอยู่ในช่วงเริ่มต้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ที่ประกาศใช้ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซึ่งมาตรฐานผลการเรียน (Domains of 
Learning) ของคุณวุฒิของประเทศไทย มีอย่างน้อย 5 ด้าน 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and 
Morals) 2) ด้านความรู้ (Knowledge) 3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) การ
พัฒนาคณาจารย์ต้องเตรียมการเรื่องการปฐมนิเทศ แนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษให้เข้าใจ
หลักสูตร มีการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์เสมอส าหรับการประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ต้องอธิบายกระบวนการที่จะใช้เพ่ือจะได้ข้อมูลต่างๆย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล  ดังนี้ 1) นักศึกษาและบัณฑิต 2)
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 3) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ  

 

5 หลักสูตรอบรมกฎหมำยส ำหรับกำรปฏิบัติงำนต ำรวจ  พ.ศ.2564 

 1. ควำมส ำคัญ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ได้ท าโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติ กับ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ โดยได้จัดให้มีการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ วิชาเอกการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ไปแล้วนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาและ
เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงก าหนดให้มีหลักสูตรสัมฤทธิบัตรกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ  วิชา
กฎหมาย 3 วิชา คือ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายลักษณะพยาน 
ซึ่งวุฒิบัตรและหนังสือรับรองผลการอบรม สามารถน าไปประกอบเป็นหลักฐานการพิจารณาสอบ/
คัดเลือก ในการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการต ารวจได้ 
  โดยกฎหมายทุกฉบับมีความส าคัญและวิธีการใช้ที่แตกต่างกันตามแต่ละคดีความ แต่มี
กฎหมายที่ข้าราชการต ารวจทุกสายงานจ าเป็นต้องรู้และใช้ได้จริงคือ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และกฎมายลักษณะพยาน เป็นต้น กฎหมายทั้งสามฉบับนี้ยังใช้เป็นหลักฐานการ
สอบของข้าราชการต ารวจชั้นประทวนเพ่ือเลื่อนชั้นยศเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร หรือจะใช้
เพ่ือเป็นหลักฐานในการสอบย้ายสังกัดงานจากสายงานอ านวยการเป็นสายงานสืบสวนสอบสวนได้อีก
ด้วย แต่ผู้ที่จะสมัครสอบเลื่อนชั้นยศหรือย้ายสายงานต้องเป็นผู้ที่มีจบทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสน
ศาสตร์ และนิติศาสตร์ เท่านั้น ส่วนสาขาอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการการจัดสอบ
ของข้าราชการต ารวจ 
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2. จุดมุ่งหมำย 
2.1. เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจ ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย ระดับปริญญาตรี ได้

ย้ายสายงาน ตามคุณสมบัติที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ก าหนด  
2.2. เพ่ือเป็นโครงการบริการทางวิชาการ 
2.3 เพ่ือเป็นไปตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยฯ กับทางส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ 
 
3.วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความช านาญเชี่ยวชาญ ในการใช้กฎหมายอาญา 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายลักษณะพยาน 

3.2 เพ่ือสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายทั้ งสามฉบับอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม                      
ตามหลักธรรมาภิบาล 

3.3 เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีให้กับผู้เข้ารับการอบรม รู้ซึ้งถึงกฎหมายแต่ละประเด็นอย่าง
ถูกต้อง โดยได้รับประสบการณ์ โดยตรงในการบังคับใช้กฎหมายนี้  จากวิทยากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ 

3.4 เพ่ือสร้างเครือข่าย ในการท างาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน เข้าใจในการ
แก้ปัญหาในคดีต่างๆ 
 3.5 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน และเป็นการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน อันจะอ านวยประโยชน์
ต่อความสงบสุขประชาชนโดยทั่วไป 
 3.6 เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนา พร้อมทั้งบูรณาการกับการเรียนการ
สอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ) ใน
รายวิชาความรู้เกี่ยวกับ วิชากฎหมายอาญา1 ,วิชากฎหมายอาญา 2 ,กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
1 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  และกฎหมายลักษณะพยาน  
 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 

4.1 นักเรียนอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ และบุคคลที่บรรจุ หรือโอนมา
เป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร (กอส)  

4.2 ข้าราชการต ารวจ 
4.3 นักเรียนนายสิบต ารวจ 
4.3 ประชาชนทั่วไป 

5. เนื้อหำของหลักสูตรสัมฤทธิบัตรกฎหมำยส ำหรับกำรปฏิบัติงำนต ำรวจ 
ประกอบด้วยเนื้อหา 5 รายวิชา ดังนี้ 
1.วิชากฎหมายอาญา1  
2.วิชากฎหมายอาญา 2  
3.กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  
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4.กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2   
5.กฎหมายลักษณะพยาน 

 
6. เวลำเรียน 
 หลักสูตรสัมฤทธิบัตรกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ใช้เวลาเรียน 225 ชั่วโมง 
 ภาคทฤษฎี 225 ชั่วโมง     ภาคปฏิบัติ     -  ชั่วโมง 
 

7. แหล่งกำรเรียนรู้และสื่อประกอบกำรเรียน 
 - หนังสือประมวลกฎหมาย 
 - หนังสือฎีกาศึกษา 
 - หนังสือรวมค าพิพากษาฎีกา 
 - เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

8. กำรวัดผลประเมินผลกำรเรียน 
 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน ประกอบด้วย 
 ระบบการประเมินผลแต่ละวิชา ดังนี้ 

ระดับ ควำมหมำย ระดับคะแนน 
                 A ดีเยี่ยม ≥80 

B+ ดีมาก ≥75 
                 B ดี ≥70 

C+ ดีพอใช้ ≥65 
                 C พอใช้ ≥60 

D+ อ่อน ≥55 
                 D อ่อนมาก ≥50 
                 F ตก ≤49 
 
9. โครงสร้ำงเนื้อหำของหลักสูตรสัมฤทธิบัตรกฎหมำยส ำหรับกำรปฏิบัติงำนต ำรวจประกอบด้วย
เนื้อหำ 5 รำยวิชำ ดังนี้ 
 
 รำยวิชำที่ 1  กฎหมำยอำญำ 1     จ ำนวน 45 ชั่วโมง 

  Criminal Law 1  
  รหัสวิชำ 1502343    

 ลักษณะของกฎหมายอาญา  หลักทั่วไปแห่งกฎหมายอาญา  ทฤษฎีว่าด้วยความผิด  ทฤษฎี
ว่าด้วยความรับผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1  ลักษณะของโทษ  การก าหนดโทษ  
เหตุต่าง ๆ อันกระทบกระเทือนถึงการลงโทษทางอาญา  บทบัญญัติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1  
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รำยวิชำที่ 2  กฎหมำยอำญำ 2     จ ำนวน 45 ชั่วโมง 
  Criminal Law 2  

     รหัสวิชำ 1502344 
 หลักเกณฑ์ความผิดเฉพาะอย่าง 12 ลักษณะ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 
ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา  ความผิด
เกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน  ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน  ความผิด
เกี่ยวกับการปลอมและการแปลง  ความผิดเกี่ยวกับการค้า  ความผิดเกี่ยวกับเพศ  ความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิตและร่างกาย  ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามประมวล
กฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 1 ถึง 12 ความผิดลหุโทษ  ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 3 
 

รำยวิชำที่ 3  กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 1  จ ำนวน 45 ชั่วโมง 
  Criminal Procedure Law 1 

     รหัสวิชำ 1502345 
 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

รำยวิชำที่ 4  กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 2  จ ำนวน 45 ชั่วโมง 
  Criminal Procedure Law 2 

     รหัสวิชำ 1502346 
 กฎหมายพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ต่อ) ให้ทราบ
ถึงกระบวนการด าเนินคดีอาญาศาลชั้นต้น การอุทธรณ์และฎีกา การบังคับตามค าพิพากษา 
 

รำยวิชำที่ 5  กฎหมำยลักษณะพยำน   จ ำนวน 45 ชั่วโมง 
  Law of Evidence 

     รหัสวิชำ 1502441 
 ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา  หลักในการ
รับฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐาน รวมทั้งหลักเรื่องพยานบอกเล่าและพยานความเห็น ข้อที่ศาลรู้เอง 
ข้อสันนิษฐานและหน้าที่น าสืบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 1 ลักษณะ 5 และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 5 
 
10ค่ำใช้จ่ำยและก ำหนดกำรช ำระเงิน  

ค่าใช้จ่าย คนละ 15,000 บาท (รวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างการอบรม เช้าบ่าย) 
และสามารถแบ่งช าระได้ 3 งวด ๆ ละ 5,000 บาท 

ก าหนดการช าระเงิน/จ านวนงวด งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 
ก าหนดการช าเงิน เดือนที่ 1 ของหลักสูตร เดือนที่ 2 ของหลักสูตร เดือนที่ 3 ของหลักสูตร 
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11. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
11.1 ด าเนินโครงการฯ ไปตามแผนที่ได้ตั้งไว้และบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผล  

 11.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ตัวบทกฎหมายได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
 11.3 ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรและหนังสือรับรอง เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
สอบเลื่อนวิทยฐานะ และเป็นไปตามที่ผู้เข้ารับอบรมได้คาดหวัง 
 11.4 ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมหลักสูตร
กฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ 
   

6. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตรทั่วไป  
  ฤกษ์ชัย เพ็ชรคง (2547: 71 – 80) ศึกษาเรื่องการประเมินสภาพการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มวิชาเทคนิคพ้ืนฐานส าหรับน าเรียนสายช่างอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ทวิภาคี) โดยใช้รูปแบบการประเมิน ซิปป์ (CIPP Model) พบว่า 1) การประเมินสภาพ การจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มวิชาเทคนิคพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนสายช่างอุตสาหกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ทวิภาคี) ตามความคิดเห็นของนักเรียนด้านบริบทอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
เนื้อหาวิชาในกลุ่มเทคนิคพ้ืนฐานมีความส าคัญกับนักเรียน และนักเรียนต้องน าความรู้และทักษะ
เบื้องต้นไปใช้ในสถานประกอบการจริง นอกจากนี้ในเรื่องของหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันเพ่ิมมากข้ึน ส่วนด้านปัจจัยเบื้องต้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยข้อที่ประเมินระดับมากคือ ความรู้ความช านาญในเนื้อหาวิชาของอาจารย์ผู้สอนและ ความ
สนใจเอาใจใส่ในการเรียนภาคปฏิบัติ ด้านกระบวนการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อาจารย์ผู้สอนกลุ่มวิชาเทคนิคพ้ืนฐานให้ค าแนะน าและสาธิตการท าชิ้นงานในการ
ฝึกงานภาคปฏิบัติเหมาะสม และด้านผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากวิชาในกลุ่มวิชา
เทคนิคพ้ืนฐานค่อนข้างยาก ท าให้นักเรียนอาจรู้สึกว่ายังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียน
เท่าที่ควร 2) ผลการเปรียบเทียบการประเมินสภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
จ าแนกตามสาขาวิชาที่เรียน  พบว่า ค่าเฉลี่ยการประเมินด้านบริบทและด้านกระบวนการแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนค่าเฉลี่ยด้านปัจจัยเบื้องต้นและด้านผลผลิตไม่แตกต่างกัน 
เมื่อเปรียบเทียบรายคู่พบว่านักเรียนสาขาวิชาช่างยนต์มีค่าเฉลี่ย การประเมินสภาพการจัดการเรียน
การสอนด้านบริบทสูงกว่านักเรียนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และนักเรียนสาขาวิชาช่างยนต์           
มีค่าเฉลี่ยการประเมินสภาพการจัดการเรียนการสอนด้านกระบวนการสูงกว่านักเรียนสาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์และนักเรียนสาขาวิชาช่างกล 
   เรณู เชื้อเมืองพาน (2550: บทคัดย่อ) ได้การประเมินหลักสูตร MBA คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2545 (ฉบับปรับปรุง) ตามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ใน
ด้านบริบท (Context) ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ใน
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ภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
ได้แก่ ด้านบริบท รองลงมา คือ ด้านผลผลิต และน้อยสุด ได้แก่ ด้านกระบวนการ 
  วิลาวัลย์ วัชระเกียรติศักดิ์  (2550 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกนาฏศิลป์ ระดับปริญญาตรี ของส านักงานสภาสถาบันราช
ภัฏ ใน 4 ด้านได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัย เบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตตามรูปแบบ 
CIPP โดยด้านบริบทเป็นการประเมินจุดมุ่งหมาย หลักสูตร ด้านปัจจัยเบื้องต้นเป็นการประเมิน
เนื้อหาวิชา อาจารย์ผู้สอน  นักศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอน สถานที่ ต าราเรียน  ด้าน
กระบวนการเป็นการประเมินกระบวนการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผลและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และด้านผลผลิตเป็นการประเมินประสิทธิภาพบัณฑิต ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
นักศึกษาวิชาเอกนาฏศิลป์จ านวน 99 คน อาจารย์ที่สอนวิชาเอกนาฏศิลป์ 18 คน บัณฑิต 31 คน 
และผู้บั งคับบัญชาบัณฑิต 31 คน  รวมทั้ งสิ้น  179 คน จากสถาบันราชภัฏ  4 แห่ งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์ สถาบัน
ราชภัฏอุบลราชธานี และสถาบันราชภัฏนครราชสีมาโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  4 ฉบับ 
จ าแนกตามกลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถามจาก 4 กลุ่มข้างต้น การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การแจกแจง
ความถี่และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยตามรูปแบบการประเมิน CIPP พบว่า 1. การประเมินบริบท 
พบว่า จุดมุ่งหมายของหลักสูตรทุกข้อมีความชัดเจนของภาษา มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและ
มีความครอบคลุมถึงลักษณะที่ดีของครู นาฏศิลป์ 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น พบว่า โครงสร้าง
หลักสูตร มีความเหมาะสมในเรื่องจ านวนหน่วยกิตในรายวิชาบังคับ สัดส่วนของหน่วยกิตกับเวลา
เรียนและการมีส่วน ท าให้การเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมาย เนื้อหา มีบางรายวิชาที่มีความซ้ าซ้อน
กัน อาจารย์ ผู้สอนมีความรู้ ความสามารถและบุคลิกลักษณะเหมาะสมที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ 
ด้านอุปกรณ์การเรียน สถานที่เรียน มีความเพียงพอ ในส่วนของต าราเรียนมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 
3. การประเมินกระบวนการ อาจารย์ส่วนใหญ่มีการเตรียมการสอน มีการสอดแทรก ให้เห็นคุณค่า
การอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และสอนครบตามแนวการสอน  ในเรื่องการใช้สื่อ
ประกอบการสอน การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความเห็น การเสริมความรู้นอกชั้นเรียน การวัดผล
และประเมินผล ความชัดเจนของเกณฑ์ การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์ อยู่ในระดับ
ปานกลาง 4. การประเมินผลผลิต บัณฑิตท้ังหมดมีความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ส าเร็จ การศึกษา
ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะและจุดมุ่งหมายทั่วไปว่าอยู่ในระดับมาก  แต่อาจารย์และผู้บังคับบัญชาของ
บัณฑิตส่วนใหญ่มีความเห็นว่าอยู่ในระดับมากและปานกลาง 
  สุทธิลักษณ์ คณานันท์  (2550: บทคัดย่อ) ได้ประเมินหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ ระหว่างปีการศึกษา 2541       
ถึง 2547 ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินความเพียงพอของปัจจัยน าเข้าต่างๆ เพ่ือน าหลักสู่การ
ปฏิบัติในด้านการเรียนการสอน พบว่า อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาและสื่อการเรียนการสอนมีความ
พอเพียง 2) การประเมินกระบวนการใช้หลักสูตร อาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่าด้านบริหารหลักสูตร
เป็นปัญหาค่อนข้างน้อย ด้านการเรียนการสอนไม่เป็นปัญหา ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัด
กิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาต่างสถาบันที่ศึกษาในสาขาเดียวกัน 
พบว่ามีปัญหาค่อนข้างมาก ด้านการวัดและประเมินผลพบว่าไม่เป็นปัญหา นักศึกษามีความเห็นว่า
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ค่าใช้จ่ายในการเรียนและเงื่อนไขการจบหลักสูตรเป็นปัญหามาก การบริหารหลักสูตรเป็นปัญหา
ค่อนข้างน้อย การเรียนการสอนไม่เป็นปัญหา ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส่วนใหญ่ไม่เป็นปัญหา   
ด้านการวัดและประเมินผล ส่วนใหญ่ไม่เป็นปัญหา และด้านการให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์เป็นปัญหามาก ประเด็นการจัดเวลาให้นักศึกษามาพบอย่างสม่ าเสมอเป็น
ปัญหามาก ประเด็นการให้เวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพ่ือขอค าแนะน าและปรึกษาเป็นปัญหามาก และ
ประเด็นการติดตามการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นระยะๆเป็นปัญหามาก 3) การประเมินผล
ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร พบว่า ในภาพรวมนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาและปฏิบัติงานในหน่วยงานตามโรงเรียนในจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ และที่ท าการ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
  สุภาภรณ์ เรืองปิยะศรี  (2551: บทคัดย่อ) ได้ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประชากร ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และมหาบัณฑิต จ านวน 125 คน เครื่องที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหารายวิชา
หลักสูตรตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษา และมหาบัณฑิตมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ใน
ด้านสื่อประกอบการเรียนการสอน สถานที่เรียน งบประมาณอาจารย์เห็นว่ามีความเพียงพออยู่ใน
ระดับมาก ด้านห้องเรียนอาจารย์และนักศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนมหาบัณฑิตมี
ความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สื่อและโสตอุปกรณ์อ่ืนๆอาจารย์ นักศึกษา และมหาบัณฑิตมีความ
คิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการจัดการเรียนการสอนพบว่าความเหมาะสม
ของอาจารย์ วิธีการสอน งานที่ก าหนดให้ปฏิบัติและกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก การใช้อุปกรณ์การสอน นักศึกษา และมหาบัณฑิตมีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง 
ด้านความเหมาะสมอของการจัดการศึกษา การใช้อุปกรณ์การสอน งานที่ก าหนดและมอบหมายให้
ปฏิบัติและกิจกรรมเสริมหลักสูตร นักศึกษาและมหาบัณฑิตมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านการวัดผลและประเมินผลพบว่าอาจารย์ นักศึกษาและมหาบัณฑิตมีความคิดเห็น
ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก การประเมินผลผลิตของหลักสูตร มหาบัณฑิตมีความคิดเห็นว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
  มาเรียม นิลพันธุ์ และ คณะ (2554: บทคัดย่อ) ได้ประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้วิธีการประเมิน
ของ Danial L. Stufflebeam รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model ผลการวิจัยพบว่า             
1) ผลการประเมินหลักสูตรโดยรวม บัณฑิต นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้สอน/กรรมการสอบปริญญา
นิพนธ์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะและคณะกรรมการด าเนินงาน/อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการประเมินด้านบริบท พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วัตถุประสงค์หลักสูตรเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 3) ผลการ
ประเมินด้านปัจจัย น าเข้า พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ คุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์มีศักยภาพที่เหมาะสม 4) 
ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีการตรวจสอบงาน และให้ข้อเสนอแนะต่างๆอย่างชัดเจนเหมาะสม 5) 
ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า 
บัณฑิตมีความคิดเห็นว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีความเป็นผู้น าทางวิชาการ/วิชาชีพ มี
ความสามารถพัฒนาหลักสูตรได้ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด 
6) ผลการประเมินด้านผลกระทบ ในภาพรวมและรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
เมือ่พิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บัณฑิตได้น าความรู้ที่ได้เรียนมาไปสร้างผลงาน
ทางวิชาการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน และผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงานได้รับผลประโยชน์ตรงตามที่คาดหมาย 7) ผลการประเมินด้านประสิทธิผล 
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
การพัฒนาวิชาชีพ 9) ผลการประเมินด้านการถ่ายโยงความรู้ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บัณฑิตน าความรู้ไปปฏิบัติงานได้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
และประยุกต์กับความต้องการของชุมชนโดยการปรับปรุงและการน าไปใช้ เกียวกับแนวคิดและทฤษฎี
ใหม่ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 
 แฮริสัน (Harrison. 1993: 199) ศึกษาเรื่องการประเมินการให้บริการปรึกษาและแนะแนว 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกา โดยใช้รูปแบบ CIPP ผลการศึกษาพบว่าความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจุดประสงค์ของการให้บริการปรึกษาและแนะแนว ตลอดจนความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของ   
ผู้ให้บริการปรึกษา (Counselor) มีความแตกต่างกันระหว่างครู ผู้บริหาร ผู้ให้บริการปรึกษา และ    
ผู้เทศก์/ผู้ประสานงานการแนะแนว กล่าวคือ ผู้นิเทศและผู้ประสานงานส่วนใหญ่ให้การยอมรับกับ
การประเมินนี้ ในขณะที่ครูเห็นด้วยและให้การยอมรับเพียงร้อยละ 52 นอกจากนี้ผู้นิเทศและ         
ผู้ประสานงานเห็นว่าคณะกรรมการบริหารด้านการแนะแนว มีความส าคัญกับโครงการนี้มาก ในขณะ
ที่ผู้บริหารของโรงเรียนเห็นว่า คณะกรรมการดังกล่าวมีความส าคัญเพียงร้อยละ 20 จากการศึกษานี้ 
แสดงให้เห็นถึงความคิด ความเข้าใจ ตลอดจนเจตคติต่องานให้บริการปรึกษาและ  แนะแนวของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในโรงเรียนมีความแตกต่างกัน ซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายของ
โรงเรียนต้องพิจารณาแก้ไข มิฉะนั้นการพัฒนาดังกล่าวย่อมเป็นไปได้ยาก  
  นิศา บุญมาก  (2541: บทคัดย่อ) ได้วิจัยประสิทธิผลการผลิตนายต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะมุ่งเน้นในการผลิตนายต ารวจชั้นสัญญาบัตรประกอบด้วย ความมี
ระเบียบวินัย บุคลิกภาพ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา การได้รับความเชื่อมั่นและเชื่อถือในการ
ปฏิบัติงาน ความเป็นผู้น า การรู้จักวางตัว ประสิทธิภาพโดยรวม ความอดทนอดกลั้น ความรู้
ความสามารถ ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ความมีทักษะในการท างาน ความรับผิดชอบ 
อุดมการณ์ ความจริงจังและจริงใจในการท างาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึก ความสุภาพอ่อน
น้อม ความสัมพันธ์กับผู้มาติดต่อราชการ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความเสียสละโอบอ้อมอารี
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความประพฤติและคุณธรรม ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยต ารวจมีความ
สอดคล้องกับลักษณะมุ่งเน้นที่เป็นตัววัดประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่มากกว่าผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย 2) ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหัว ในการผลิตนายต ารวจชั้นสัญญาบัตรของโรงเรียนนายร้อย
ต ารวจเท่ากับ 619,591.80 บาท ส่วนต้นทุนการผลิตนายต ารวจชั้นสัญญาบัตรที่ส าเร็จการศึกษา
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นิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ เท่ากับ 258,184.13 บาท คิดเป็นอัตราส่วน 2.4  : 13) 
ข้าราชการต ารวจชั้นประทวนและพลต ารวจ มีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับนายต ารวจที่
ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยต ารวจ มากกว่านายต ารวจที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
4) การปฏิบัติงานของนายต ารวจที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยต ารวจได้รับผลส าเร็จหรือมี
ประสิทธิภาพมากกว่า นายต ารวจที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 5) โรงเรียนนายร้อยต ารวจผลิต
นายต ารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเพียงพอคุ้มค่ากับงบประมาณ
ทีรัฐต้องเสียไป 6) หลักสูตรการผลิตนายต ารวจชั้นสัญญาบัตรจากโรงเรียนนายร้อยต ารวจ มีความ
เหมาะสมกว่าหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
  ชาญเอก มากช่วย  (2544: บทคัดย่อ) ได้ประเมินหลักสูตรการฝึกรับใช้ประชาชนใน
ชนบทของนักเรียนนายร้อยต ารวจ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินใน 4 
ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต พบว่า 1) การประเมิน
หลักสูตร โดยผู้รับผิดชอบโครงการและนักเรียนนายร้อยต ารวจที่เข้าร่วมโครงการ 3 ด้าน ด้านบริบท
มีความคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรของโครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก ด้านปัจจัย
เบื้องต้นมีความคิดเห็นว่า โครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร และสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของ
นักเรียนนายร้อยต ารวจมีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน ด้านกระบวนการ มีความคิด เห็นว่า 
กระบวนการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนนายร้อยต ารวจ การวัดและประเมินผลการบริหารหลักสูตร
ของโครงการมีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน 2) การประเมินนักเรียนนายร้อยต ารวจด้านการ
ปฏิบัติตัวของนักเรียนนายร้อยต ารวจ โดยพ่อแม่สมมุติ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 3) การ
ประเมินผลผลิตของหลักสูตร โดยผู้บังคับบัญชาของนายต ารวจระดับรองสารวัตรที่ผ่านหลักสูตร และ
นายต ารวจระดับรองสารวัตรที่ผ่านหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน 
  ธัชชัย ปิตะนีละบุตร  (2550: บทคัดย่อ) ได้ประเมินหลักสูตรนักเรียนนายร้อยต ารวจ 
พ.ศ.2538 ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรนักเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ. 2538 ต้องมีการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดในพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ . 2542 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 2) หลักสูตรนักเรียน
นายร้อยต ารวจ พ.ศ. 2538 ผลิตนายต ารวจชั้นสัญญาบัตรได้เป็นที่ พึงพอใจมาก จากผู้บังคับบัญชา 
แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ที่ดีของหลักสูตร 3) ในด้านกระบวนการผลิตนายต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
พบว่า นักเรียนนายร้อยต ารวจ มีความพึงพอใจปานกลาง จึงควรจะต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิชาการ ด้ านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และด้านชีวิตความเป็นอยู่ 4) 
ผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศให้ข้อเสนอแนะในการก าหนดกลุ่มวิชาที่เรียน และวิธีการเรียนแบบสมัยใหม่
มาใช้ รวมทั้งการแบ่งสาขาวิชาที่เรียนให้มีความหลากหลายสามารถตอบสนองต่อโครงสร้างและ
ภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศ เห็นว่าควรจะมีการปรับปรุง
หลักสูตรนักเรียนนายร้อยต ารวจในเชิงรุก และจากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่
ต ารวจ หลักสูตรนักเรียนนายร้อยต ารวจควรเพ่ิมทักษะให้นักเรียนนายร้อยต ารวจในด้านการสร้าง
แรงจูงใจ การท างานร่วมกับประชาชน และการประชาสัมพันธ์ 
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 สรุป จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตรที่ใช้รูปแบบการ
ประเมินแบบซิปป์ ( CIPP Model) ซึ่งประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต และต่อมาได้พัฒนาขยายการประเมินในด้านผลผลิตเป็น CIPPEST 
Model คือ ประเมินด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายโยงความรู้ซึ่ง
ผู้วิจัยเห็นว่ามีความครอบคลุมในทุกด้านเกี่ยวกับหลักสูตร จึงน ามาใช้เป็นรูปแบบส าหรับการประเมิน
การประเมินหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ พ.ศ.2564  ของวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ 

 กาญจนา ศุภรพันธ์ (2543 : 70) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการฝึกอบรมของ
พนักงานระดับหัวหน้าแผนก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พบว่า พนักงานที่ผ่านการอบรมมี
ความพึงพอใจในความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากเนื่ องจากมีเนื้อหาวิชาที่ชัดเจน
เรียงล าดับได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และงานที่ท า จึงท าให้สามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

 ศิริเพ็ญ นัยชิต (2540 : 65) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พบว่า พนักงานที่ผ่านการ
ฝึกอบรมส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า เนื้อหาวิชาที่อบรมมีประโยชน์และได้รับความรู้เพ่ิมข้ึนในระดับมาก 
อีกท้ังความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับมาก 

 อรพร อักษรศาสตร์ (2540 : 194) ได้ศึกษาการจัดด าเนินการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ตามทัศนะของข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ข้าราชการสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีทัศนะการฝึกอบรมด้านหลักสูตรการฝึกอบรมว่า
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

 สุรพล ไมยวงษ์ (2536 : 82) ได้ท าการศึกษาเรื่องการประเมินผลหลักสูตรการ
ฝึกอบรมนายอ าเภอของวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่
ให้คงวิชาในหลักสูตรไว้อย่างเดิม การจัดเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเหมาะสม การน าความรู้ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก 

 

  กันตพัฒน์  เอ่ียมผึ้ง (2541)  ได้ศึกษาถึงปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการ
จัดบริการและสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครบาล และศึกษาถึงความเป็นไปได้  ในการ
จัดบริการและสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครบาล อันจะน าไปสู่การพัฒนา  บริการและ
สวัสดิการให้กับผู้อบรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครบาลต่อไป ประชากรที่ให้ข้อมูล มี 3 กลุ่ม คือ ผู้
อบรมสหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน 377 คน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน 20 คน และ
กรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน 7 คน โดยกรอกแบบสอบถาม ณ ที่ท าการ สหกรณ์ในขณะ
มายื่นค าขอกู้ นอกจากนั้นยังได้มีการสัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ต ารวจนครบาล 
เพ่ิมเติมอีก 1 คน ผู้ศึกษาใช้โปรแกรม SPSS ช่วยในการประมวลข้อมูล โดย ใช้ผลค่าเฉลี่ย และค่า
ร้อยละเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ประกอบกับการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้
ข้อมูลทั้งจากแบบสอบถามและจากประสบการณ์ของผู้ศึกษา ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของ
สหกรณ์แห่งนี้ ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้อบรมที่ส าคัญได้แก่ ผู้อบรมร้อยละ 89 เป็นข้าราชการต ารวจชั้น
ประทวน รับราชการมา 1-5 ปี ส่วนใหญ่ท างานอยู่ในสายงานป้องกันปราบปราม ร้อยละ 67 ส่งค่า
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หุ้นรายเดือนน้อยกว่า 600 บาท ร้อยละ 82   มีรายได้เฉลี่ย 13,815 บาท และมีค่าใช้จ่าย เฉลี่ย 
12,450 บาท ผลการศึกษาพบว่า ผู้อบรมส่วนใหญ่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสหกรณ์อย่างเพียงพอ 
ไม่เข้าใจในอุดมการณ์ที่แท้จริงของสหกรณ์ มีเพียงร้อยละ 0.8 ที่รู้และใช้บริการเงินฝาก ออมทรัพย์
พิเศษ ซึ่งได้ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ธรรมดา ผู้อบรมมีหนี้สินหลายแหล่ง และส่งผลต่อการช าระหนี้
ต่อสหกรณ์ จนบางครั้งต้องใช้บริการเงินกู้นอกระบบเพ่ือมาช าระ หนี้ให้แก่สหกรณ์  ผู้อบรมเกือบ
ทั้งหมดไม่เคยเข้าร่วมสมัยสามัญประจ าปี เพราะติดหน้าที่ เวรยาม ไม่เห็นความส าคัญของการประชุม 
และไม่มีโอกาสเลือกตั้งคณะกรรมการโดยอิสระ นอกจากนี้แล้ว ผู้อบรมร้อยละ 68 ไม่เคยได้รับ
สวัสดิการจากสหกรณ์เลย และมีบางส่วนต้อง กู้เงินนอกระบบมาใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพราะไม่สามารถกู้
เงินตามระบบปกติของสหกรณ์ ซึ่ง เปิดให้กู้ได้เพียงเดือนละ 2 ครั้ง ในส่วนของสหกรณ์ ยังมีปัญหา
เรื่องประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้อบรมเพราะ เครื่องมือ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และเนื่องจากการ
จัดระบบให้เจ้าหน้าที่เฉพาะรายดูแลแต่ละ พ้ืนที่บริการ หากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่อยู่ในผู้อบรมในเขต
บริการนั้นก็จะต้องเสียเวลารอ ผู้อบรมมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรหลาน และต้องการ
ให้สหกรณ์เพ่ิม ทุนการศึกษา ทั้งในด้านวงเงินรวม วงเงินต่อทุนการศึกษาและเพ่ิมประเภททุนโดยเปิด
โอกาส ให้บุตรหลานที่ เรียนระดับปริญญาตรีและก่อนวัยเรียนได้ทุนการศึกษาด้วย  การเพ่ิม
ทุนการศึกษา ทุนสาธารณประโยชน์ และการปรับปรุงบริการเงินกู้ฉุกเฉิน อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถ
ปฏิบัติได้ เพราะสหกรณ์มีความพร้อมด้านการเงิน  ความสามารถในการ ปฏิบัติงานและเวลาของ
เจ้าหน้าที่ ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้คือ  ให้สหกรณ์เพ่ิมมาตรการในการให้การศึกษาแก่         
ผู้อบรมทั้งด้านอุดมการณ์สหกรณ์  การบริหารการเงินในครอบครัว และอาชีพเสริม ปรับปรุง 
ประสิทธิภาพในการท างานโดยจัดระบบงานและเพ่ิมอุปกรณ์ด้วย  รวมทั้งจัดบริการและสวัสดิการ     
ที่มีความเป็นไปได ้ให้ตรงกับความต้องการของผู้อบรม 
  จิณาภา ใคร้มา และประภัย สุขอิน (2557 : 40-41) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อ
คุณภาพ บริการของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปริญญาตรีมีความ พึง
พอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
มากเป็นล าดับแรก ได้แก่ด้านบุคลากรห้องสมุด พบว่า บุคลากรแต่งกายและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  
รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า การบริการมีความถูกต้อง และ 
รวดเร็ว ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ พบว่า ช่องทางการประชาสัมพันธ์หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ อีเมล์  
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ เฟสบุ๊ค ทวิสเตอร์ เป็นต้น ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการบริการ 
พบว่า ทรัพยากรมีจ านวนเพียงพอกับความต้องการ และด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
พบว่า ห้องสมุดมีความสะอาด ส าหรับข้อเสนอแนะ ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการบริการ พบว่า 
หนังสือ หายาก หนังสือเก่าไม่มีการอัพเดท ชั้นหนังสือแน่น ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ พบว่า การวางบัตรใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ตท าให้เสียเวลา ชั้น 1 ควรเปิดประตูทางออก
ห้องประชุม ด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรไม่ใส่ใจผู้ใช้บริการ ไม่เต็มใจให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอ 
านวยความ สะดวก พบว่า อินเตอร์เน็ตช้า ห้องสมุดเสียงดัง ควรมีการแบ่งพ้ืนที่การอ่าน หูฟังไม่มี
ประสิทธิภาพ ปลั๊กไฟไม่เพียงพอ ร้านถ่ายเอกสารไม่เพียงพอ และด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ พบว่า 
วิธีการสืบค้นข้อมูล ซับซ้อน การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง มีป้ายมากเกินไป  
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วารุณี คุ้มบัว และคณะ (2557 : 82-83) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ
การ ให้บริการของส านักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครราชสีมา พบว่า 
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปริญญาตรี เข้ามาใช้ห้องสมุดเดือนละ 1-5 ครั้ง โดยใช้ ช่วงเวลา 
13.00 – 16.30 น. ส าหรับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีพึงพอใจโดย  รวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านบุคลากรอยู่ในระดับมากเป็นล าดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านทรัพยากร สารสนเทศ 
ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

เมทิกา พ่วงแสง (2559) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร”พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก เพ่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิทยากรและวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ 2)ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ หลักสูตร
ด้านการวิจัยจ าแนกตามเพศ พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อการเข้า
รับการฝึกอบรม หลักสูตรด้านการวิจัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  .05 3) ผลการ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ หลักสูตรด้านการวิจัย 
จ าแนกตาม อายุ หน่วยงาน และประสบการณ์การท าวิจัย พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีช่วงอายุ
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ หลักสูตรด้านการวิจัยแตกต่างกัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่สังกัดหน่วยงานแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ หลักสูตรด้านการวิจัยไม่แตกต่างกัน 
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีประสบการณ์การท าวิจัยแตกต่างกัน ม ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
หลักสูตรด้านการวิจัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  นิวัฒน์ ตุ่นบุตรเสลา (2556) ศึกษา เรื่อง “การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร 
ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน องค์การ” เป็นการประเมินระบบการจัด ฝึกอบรมอัน
ครอบคลุมถึงบริบท ปัจจัยน าเข้ากระบวนการ และผลผลิตตามรูปแบบ CIPP และประเมินปฏิกิริยา
และการเรียนรู้ตาม รูปแบบของเคิร์กแพททริค ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นด้านบริบท ความพึง
พอใจด้าน ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตอยู่ใน ระดับสูงทุกด้าน โดยที่วิทยากรมีความรู้ใน 
หัวข้อที่สอน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อที่สุด ส่วนผลการประเมินปฏิกิริยาพบว่า ด้านบริบทของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ เข้ารับการฝึกอบรมเพราะเป็นไปตามกฎหมาย  ส่วนด้านปัจจัยน าเข้า
หลักสูตร คู่มือมีความเหมาะสม 
  สุธีรา อัมพาผล และปฏิพัทธ์ จันทร์รุ่งเรือง (2558) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าอบรมที่มีต่อการให้บริการหลักสูตรข้าราชการที่ดี : กรณี ศึกษากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึง พอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อการ
ให้บริการหลักสูตรข้าราชการที่ดีประจ าปีงบประมาณ 2558 และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยพ้ืนฐานกับ
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ  ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการด้านการให้บริการต่อการฝึกอบรมสัมมนา มีระดับความพึงพอใจ  โดยรวมระดับ
มาก พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการให้บริการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ด้านเนื้อหาและด้านวิทยากรและวิธีการสอน เพศชายและเพศ หญิง
มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน และในแต่ละหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อการให้บริการฝึกอบรมไม่
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แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ด้าน วิทยากรและวิธีการสอนและด้านผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมแต่ละสังกัดหน่วยงานมีความพึง พอใจแตกต่างกัน 

สังเวียน  จันทรมาศ (2549)  ได้ท าการวิจัยเรื่องความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง  จ ากัด  ผลการวิจัย พบว่าความพึงพอใจของผู้อบรมที่มีต่อการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง  จ ากัด  อยู่ในระดับมากทั้ง  5  ด้าน  ดังนี้  ด้านบริหารอยู่
ในระดับมาก  คือความเหมาะสมในการควบคุมเรื่องการรับเงิน  จ่ายเงิน  การสะสมเงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ  ด้านบุคลากรและการบริการอยู่ในระดับมาก  คือ  การด าเนินงานที่มีความถูกต้อง  
ชัดเจน  ในการรับ/จ่ายเงิน  ด้านสวัสดิการเงินกู้เพ่ือการเคหะสงเคราะห์  ด้านอาคารสถานที่ คือ
ความทันสมัยของเครื่องมือและเทคโนโลยีในส านักงาน  และด้านการประชาสัมพันธ์  คือความชัดเจน  
สม่ าเสมอ  ตรงต่อเวลาของข้อมูลข่าวสารและใบเสร็จรับเงินของผู้อบรมในแต่ละเดือน   
  อาภากร ธาตุโลหะ สายสุณีฤทธิรงค์ และอุฬาริน เฉยศิริ (2553 : 37 ) ได้ศึกษา
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552
ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการของส านักหอสมุดทั้ง 5 ด้าน ของ
ผู้ใช้บริการ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจระดับมากในด้านผู้ให้บริการ
รองลงมา คือ ด้านอาคารสถานที่ เมื่อศึกษารายด้านพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ของส านักหอสมุดด้านการบริการโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยพึงพอใจระดับมากในเวลาเปิด
บริการ (ทุกวัน เวลา 08.00 -22.00 น.) รองลงมา คือการยืม-คืนหนังสือ ด้านผู้ให้บริการโดยรวม อยู่
ในระดับมาก โดยพึงพอใจระดับมากในด้านการให้บริการตามล าดับก่อนหลัง รองลงมา คือ ความ
รวดเร็วของบริการที่ได้รับ ด้านทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยพึงพอใจ
ระดับมากด้านทรัพยากรสารสนเทศหนังสือภาษาไทย รองลงมา คือ วารสารภาษาไทย ด้านอาคาร
สถานที่โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจในระดับมากด้านอุณหภูมิและด้านความสะอาดรองลงมา 
คือ ด้านแสงสว่างส่วนล าดับสุดท้าย คือ มีโต๊ะ เก้าอ้ีเพียงพอต่อการนั่งอ่าน และด้านการสื่อสารกับ
ผู้ใช้โดยรวม อยู่ในระดับมากโดยพึงพอใจระดับมากด้านการประชาสัมพันธ์มีหลากหลายช่องทาง เช่น 
เว็บไซต์อีเมล์ จดหมายข่าว จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ เป็นต้น รองลงมา คือ การสื่อสารกับ
ผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการมีความสม่ าเสมอ 
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7.กรอบแนวคิดกำรวิจยั 
 
 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

ภาพประกอบที่  4  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 ผู้อบรมหลักสูตรอบรมกฎหมาย
ส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ   
 
 
 

      ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ที่ มี ต่ อ ก า ร
ด า เนิ น งาน ขอ งห ลั ก สู ต รอบ รม
กฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ  
5  ด้าน  คือ 
     1.  การบริหารหลักสูตร 
     2.  บุคลากรและการให้บริการ 
     3.  วิทยากร 
     4.  สถานทีแ่ละสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
     5.  การประชาสัมพันธ์ 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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บทท่ี  3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
           ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีรายละเอียดดังนี้ 
     1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     3.  การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
     4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
     6.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง   
            ประชำกร 
  

     ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรม
กฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ เป็นข้าราชการต ารวจที่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม          
ณ  วันที่  30  เมษายน 2565 จ านวน  1,667  คน   
 

   กลุ่มตวัอย่ำง 
 

     กลุ่มตัวอย่างใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางแคร็จซี และมอร์แกน (Krejcie Robert V. 
and Darlye  W. Morgan. 1970 : 607-610) ได้  310 คน โดยใช้การสุ่ มตัวอย่ างแบบชั้นภูมิ 
(Stratified Sampling) แบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงาน
ต ารวจ   
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเอง เป็นแบบสอบถาม
ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงาน
ต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  คือ 
 

 5 หมายความว่าระดบัความพึงพอใจ  มากที่สุด 
 4 หมายความว่าระดับความพึงพอใจ  มาก 
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 3 หมายความว่าระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง 
 2 หมายความว่าระดับความพึงพอใจ  น้อย 
 1 หมายความว่าระดับความพึงพอใจ  น้อยที่สุด 
 

 
กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

การสร้างแบบสอบถาม  ผู้วิจัยด าเนินการ  ดังนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร  ต ารา  บทความ  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการ  แนวคิด
ความพึงพอใจของผู้อบรม 

2. วิเคราะห์วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย 
3. สร้างแบบสอบถามตามกรอบและแนวความคิดให้ครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย 
4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น  เสนอที่ปรึกษาวิจัยตรวจสอบและให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุง

แก้ไข 
5. น าแบบสอบถามปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน รองศาสตราจารย์ 

พล.ต.ท.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร พ.ต.ท.ดร.ธนพิพัฒน์ สุภาษิตลัทธ์ และ พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ           
อ่อนน้อม และตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมเพ่ือให้ครอบคลุม และเพ่ือหาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของแบบสอบถาม  แล้วคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ยตั้งแต่  0.5  ขึ้นไป 

6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
7. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วเสนอให้ที่ปรึกษาวิจัยอีกครั้ง 
8. น าแบบสอบถาม ไปทดลองใช้ (Try out) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมาย

ส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ จ านวน  30  คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา 
9. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  ทั้งฉบับ ได้ค่า 

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  เท่ากับ  0.89 
 
 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยติดต่อขอความอนุเคราะห์ จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมาย

ส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือขอ
ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล   

 

2. ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความร่วมมือพร้อมทั้งแบบสอบถามจ านวน 310  ฉบับ ให้ผู้อบรม       
ตอบแบบสอบถามตามจ านวนสัดส่วน โดยผู้วิจัยรับคืนด้วยตนเอง 

 

           3. ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2565 รวม 46  วัน 
           4.  ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืน จ านวน 284 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.61     
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 

1.  ผู้วิจัยน าเครื่องมือแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา พิจารณา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

2.  หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความถ่ีข้อมูล 
3.  ใช้เกณฑ์การจ าแนกระดับความพึงพอใจ ของ (ประคอง กรรณสูต. 2538 : 77) 
 

เกณฑ์จ าแนกระดับความพึงพอใจ 
 

     1.00 – 1.49     ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 
     1.50 – 2.49     ระดับความพึงพอใจ น้อย 
     2.50 – 3.49     ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
     3.50 – 4.49     ระดับความพึงพอใจ มาก 
     4.50 – 5.00     ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
 

4.  รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เนื้อหาเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ( X )  และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) น าเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง 
 
สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 1.  สถิติท่ีใช้ในหาคุณภาพเครื่องมือ  คือการหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่า 

2.  สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ( X )  และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
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บทท่ี  4 
 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

                   การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
อบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ผลการวิเคราะห์แบ่งเป็น  2  ตอน  ดังนี้ 
                  ตอนที่  1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอผลด้วยค่า 
ร้อยละ 
                  ตอนที่  2  การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรม
กฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เสนอผลด้วยค่าเฉลี่ย (X )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ภาพรวมและรายด้าน  ออกเป็น  5  ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 

      1.  ด้านการบริหารหลักสูตร 
      2.  ด้านบุคลากรและการให้บริการ 
      3.  ด้านวิทยากร 
      4.  ด้านสถานทีแ่ละสิ่งอ านวยความสะดวก 
      5.  ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
               ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม  เพศ  ต าแหน่งชั้นยศ  
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอายุการท างาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมาย
ส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตำรำงที่  1    ค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ   

                 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
            ชาย 259 91.20 
            หญิง 25 8.80 
ต ำแหน่งชั้นยศ   
            ประทวน 271 95.42 
            สัญญาบัตร 13 4.58 
ระดับกำรศึกษำ   
            ต่ ากว่าปริญญาตรี 201 70.77 
            ปริญญาตร ี 80 28.17 
            สูงกว่าปริญญาตรี 3 1.06 
รำยได้ต่อเดือน    
           น้อยกว่า 10,000  บาท 13 4.57 
           10,000 - 20,000  บาท 168 59.16 
           มากกว่า 20,001   บาท 103 36.27 
อำยุกำรท ำงำนของผู้เข้ำอบรม   
           น้อยกว่า 10 ปี 68 23.94 
           10 – 20  ป ี 156 54.93 
           มากกว่า  20  ปี 60 21.13 
   

 
 จากตารางที่ 1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย  (ร้อยละ  91.20)  
ต าแหน่งชั้นยศชั้นประทวน (ร้อยละ  95.42) ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี  (ร้อยละ  70.77)  
รายได้ต่อเดือน 10,000 - 20,000  บาท  (ร้อยละ  59.16)  และอายุการท างานของผู้เข้าอบรม 10 – 
20  ปี (ร้อยละ  54.93)   
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ตอนที่  2   ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมาย
ส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ตำรำงท่ี  2 ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ที ่ ประเด็นพิจำรณำ X  S.D. ระดับ 
1 ด้านการบริหารหลักสูตร 4.08 0.84 มาก 

2 ด้านบุคลากรและการให้บริการ 4.12 0.73 มาก 

3 ด้านวิทยากร 4.21 0.72 มาก 
4 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 3.91 0.84 มาก 
5 ด้านการประชาสัมพันธ์ 4.04 0.74 มาก 

 รวม 4.07 0.77 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมาย
ส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก จ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า  ด้านวิทยากร มากที่สุด รองลงมา  
ด้านบุคลากรและการให้บริการ ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านสถานที่
และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ตำรำงที่  3  ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการบริหารหลักสูตร 

 

ที ่ ประเด็นพิจำรณำ X  S.D. ระดับ 
1 เนื้อหาของหลักสูตรมีการแบ่งหมวดหมู่ง่ายต่อความเข้าใจ 3.98 0.81 มาก 

2 เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค ์ 4.18 0.72 มาก 

3 เนื้อหาตรงตามท่ีท่านคาดหวัง 4.12 0.72 มาก 

4 รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 4.24 0.69 

 
มาก 

5 หลักสูตรเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
ของท่าน 4.06 0.74 

 
มาก 

6 คุณภาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรม 4.01 0.76 มาก 

7 ความเหมาะสมของก าหนดการฝึกอบรมและระยะเวลามี
ความเหมาะสม 

 
4.07 

 
0.75 มาก 

8 มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.01 0.75 มาก 
 รวม 4.08 0.84 มาก 



68 

จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับ
การปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการบริหาร
หลักสูตร โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก จ าแนกตามรายข้อ พบว่า รูปแบบและวิธีการ
ฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน มากที่สุด รองลงมา เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับ
วัตถุประสงค์ เนื้อหาตรงตามที่ท่านคาดหวัง ความเหมาะสมของก าหนดการฝึกอบรมและระยะเวลามี
ความเหมาะสม หลักสูตรเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของท่าน  คุณภาพของ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้และ เนื้อหาของ
หลักสูตรมีการแบ่งหมวดหมู่ง่ายต่อความเข้าใจ น้อยที่สุด 
 
ตำรำงท่ี 4  ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านบุคลากร และการให้บริการ 

 

ที ่ ประเด็นพิจำรณำ X  S.D. ระดับ 
9 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้ค าแนะน า 

และช่วยเหลือ  
4.24 0.69 มาก 

10 ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4.20 0.72 มาก 

11 มีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ 4.19 0.76 มาก 

12 มีบุ คลิ กภ าพ  กิ ริ ยามารยาท  และการสื่ อสารที่
เหมาะสม 

4.24 0.74 มาก 

13 การให้บริการมีความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว 4.15 0.71 มาก 

14 จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีความเพียงพอ 3.90 0.65 มาก 

15 การให้บริการค าแนะน าในการกรอกเอกสารการสมัคร
และอ านวยความสะดวกแก่ผู้อบรมได้อย่างรวดเร็ว  
ชัดเจน  เข้าใจง่าย 

4.18 0.72 มาก 

16 การบริการเก็บค่าลงทะเบียนของผู้อบรม มีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

3.98 0.81 มาก 

17 การบริการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์มีความสะดวก
และรวดเร็ว 

4.12 0.72 มาก 

18 จ านวนเอกสารการฝึกอบรมมีเพียงพอและเหมาะสม
กับผู้เขา้รับการฝึกอบรม 

4.01 0.76 มาก 

 รวม 4.12 0.73 มาก 
 

 จากตารางที่ 4  พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมาย
ส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้าน
บุคลากรและการให้บริการโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก   จ าแนกเป็นรายข้อพบว่า  
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้ค าแนะน า และช่วยเหลือ มีบุคลิกภาพ กิริยามารยาท และ
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การสื่อสารที่เหมาะสม มากที่สุด รองลงมา ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ความ
กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ การให้บริการมีความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว การให้บริการ
ค าแนะน าในการกรอกเอกสารการสมัครและอ านวยความสะดวกแก่ผู้อบรมได้อย่างรวดเร็ว  ชัดเจน  
เข้าใจง่าย การบริการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์มีความสะดวกและรวดเร็ว  จ านวนเอกสารการ
ฝึกอบรมมีเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม การบริการเก็บค่าลงทะเบียนของผู้อบรม มี
ความสะดวกและรวดเร็ว ที่น้อยที่สุดคือ จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีความเพียงพอ 
 
ตำรำงท่ี 5  ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านวิทยากร  

 

ที ่ ประเด็นพิจำรณำ X  S.D. ระดับ 
19 การบรรยายชัดเจนเข้าใจง่าย 4.20 0.72 มาก 
20 สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรง

ประเด็น 4.19 0.76 มาก 
21 สามารถตอบค าถามและข้อซักถามได้ชัดเจน 4.24 0.74 มาก 
22 มีการสรุปเนื้อหาได้อย่างชัดเจน 4.24 0.69 มาก 

 รวม 4.21 0.72 มาก 
 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมาย
ส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้าน
วิทยากร โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  จ าแนกเป็นรายข้อพบว่า วิทยากรสามารถตอบ
ค าถามและข้อซักถามได้ชัดเจนและมีการสรุปเนื้อหาได้อย่างชัดเจน มากที่สุด รองลงมาคือการ
บรรยายชัดเจนเข้าใจง่ายและสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น 
 
ตำรำงที่ 6 ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านสถานทีแ่ละสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

ที ่ ประเด็นพิจำรณำ X  S.D. ระดับ 
23 ท าเลที่ตั้งมีความสะดวกในการติดต่อ 4.07 0.75 มาก 
24 บริเวณสถานที่จอดรถเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อมีความ

สะดวกและเหมาะสม 3.55 1.08 มาก 
25 บริการ Wi-Fi ครอบคลุมพ้ืนที่และมีประสิทธิภาพ 3.90 0.98 มาก 
26 การจัดสถานที่ส าหรับผู้อบรมและผู้มาติดต่อมีความ

เพียงพอ 3.84 1.01 มาก 
27 เครื่องมือและเทคโนโลยีในส านักงานมีความทันสมัย

และให้ความสะดวกและรวดเร็ว 4.13 0.74 มาก 
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ที ่ ประเด็นพิจำรณำ X  S.D. ระดับ 
28 ความเหมาะสมของอาหารว่าง/อาหารกลางวัน 4.15 0.71 มาก 
29 การจัดบริการน้ าดื่มและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้อบรมที่รอ

รับบริการมีความเพียงพอ 4.07 0.76 มาก 
30 การจัดให้มีโทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ หรือวารสาร

บริการผู้อบรมระหว่างพักเบรคมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 3.59 0.93 มาก 

 รวม 3.91 0.84 มาก 
 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมาย
ส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้าน
สถานทีแ่ละสิ่งอ านวยความสะดวก โดยภาพรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก จ าแนกตามรายข้อ  
ความเหมาะสมของอาหารว่าง/อาหารกลางวัน  มากที่สุด รองลงมาเครื่องมือและเทคโนโลยีใน
ส านักงานมีความทันสมัยและให้ความสะดวกและรวดเร็ว ท าเลที่ตั้งมีความสะดวกในการติดต่อ การ
จัดบริการน้ าดื่มและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้อบรมที่รอรับบริการมีความเพียงพอ บริการ Wi-Fi ครอบคลุม
พ้ืนที่และมีประสิทธิภาพ การจัดสถานที่ส าหรับผู้อบรมและผู้มาติดต่อมีความเพียงพอ และน้อยที่สุด
คือบริเวณสถานที่จอดรถเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อมีความสะดวกและเหมาะสม 
 
ตำรำงที่ 7 ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการประชาสัมพันธ์ 

 

ที ่ ประเด็นพิจำรณำ X  S.D. ระดับ 
31 วิทยาลัยฯแจกเอกสารส าหรับผู้อบรมเป็นระยะ ๆ 

ท าให้ทราบความเคลื่อนไหวของหลักสูตร 4.10 0.75 มาก 
32 เว็บไซต์วิทยาลัยฯให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้อย่าง

ครบถ้วน 4.01 0.75 มาก 
33 วิทยาลัยฯมีช่องทางในการประชาสัม พันธ์ที่

หลากหลาย 4.00 0.73 มาก 
34 ท่านได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วและ

ทันก าหนดการทุกครั้ง 4.05 0.76 มาก 
 รวม 4.04 0.74 มาก 

 

 จากตารางที่ 7  พบว่าความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมาย
ส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์  โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก จ าแนกเป็นรายข้อ พบว่าวิทยาลัยฯแจก
เอกสารส าหรับผู้อบรมเป็นระยะ ๆ ท าให้ทราบความเคลื่อนไหวของหลักสูตร มากที่สุด รองลงมาคือ 
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เว็บไซต์วิทยาลัยฯให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้อย่างครบถ้วน  ท่านได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ที่
รวดเร็วและทันก าหนดการทุกครั้ง และ วิทยาลัยฯมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย น้อย
ที่สุด 
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บทท่ี  5 
 

สรุปผล  อภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ 
 
 ผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการ
ปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการ
ปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
 

กลุ่มตัวอย่ำง  
 

กลุ่มตัวอย่างได้แก่  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงาน
ต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา จ านวน 310 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูม ิ
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเอง แบ่งเป็น  2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจของ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
อบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือจากวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ     
เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล  พร้อมทั้งแบบสอบถามจ านวน  310  ฉบับ ให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2565  ถึง 31 มีนาคม 2565  และได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืน  
จ านวน  284  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  91.61 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยน าเครื่องมือแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา พิจารณา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Sciences) 
2.   หาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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3.  ใช้เกณฑ์การจ าแนกระดับความพึงพอใจและระดับปัญหาของ  ประคอง  กรรณสูต   
(2538 : 77) 

เกณฑ์จ าแนกระดับความพึงพอใจและระดับปัญหา 
     1.00 – 1.49     ระดับความพึงพอใจและระดับปัญหา น้อยที่สุด 
     1.50 – 2.49     ระดับความพึงพอใจและระดับปัญหา น้อย 
     2.50 – 3.49     ระดับความพึงพอใจและระดับปัญหา ปานกลาง 
     3.50 – 4.49     ระดับความพึงพอใจและระดับปัญหา มาก 
     4.50 – 5.00     ระดับความพึงพอใจและระดับปัญหา มากที่สุด 

4.  รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เนื้อหาเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
น าเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง 
 

สรุปผลกำรวิจัย 
 

  ในการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 

  1.  ผู้อบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการ
ปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับ 
มาก     
  2.  ผู้อบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการ
ปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ด้านการบริหารหลักสูตร โดยภาพรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับมาก พบว่า รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
มากที่สุด รองลงมา เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์ เนื้อหาตรงตามที่ท่านคาดหวัง ความ
เหมาะสมของก าหนดการฝึกอบรมและระยะเวลามีความเหมาะสม หลักสูตรเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้
และพัฒนาความสามารถของท่าน  คุณภาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรม มีความมั่นใจและ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้และ เนื้อหาของหลักสูตรมีการแบ่งหมวดหมู่ง่ายต่อความเข้าใจ น้อย
ที่สุด     

3.  ผู้อบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการ
ปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ด้านบุคลากรและการให้บริการโดยภาพรวม
และรายข้ออยู่ในระดับมาก เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้ค าแนะน า และช่วยเหลือ มี
บุคลิกภาพ กิริยามารยาท และการสื่อสารที่เหมาะสม มากที่สุด รองลงมา ให้บริการด้วยอัธยาศัย
ไมตรี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ การให้บริการมีความถูกต้อง สะดวก 
และรวดเร็ว การให้บริการค าแนะน าในการกรอกเอกสารการสมัครและอ านวยความสะดวกแก่ผู้อบรม
ได้อย่างรวดเร็ว  ชัดเจน  เข้าใจง่าย การบริการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์มีความสะดวกและรวดเร็ว 
จ านวนเอกสารการฝึกอบรมมีเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม การบริการเก็บ
ค่าลงทะเบียนของผู้อบรม มีความสะดวกและรวดเร็ว ที่น้อยที่สุดคือ จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมี
ความเพียงพอ  
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  4.  ผู้อบรมมีความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับ
การปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ด้านวิทยากร โดยภาพรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับ มาก พบว่า วิทยากรสามารถตอบค าถามและข้อซักถามได้ชัดเจนและมีการสรุปเนื้อหาได้
อย่างชัดเจน มากที่สุด รองลงมาคือการบรรยายชัดเจนเข้าใจง่ายและสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน
และตรงประเด็น 
  5.  ผู้อบรมมีความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับ
การปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
โดยภาพรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก  พบว่า ความเหมาะสมของอาหารว่าง/อาหารกลางวัน 
มากที่สุด รองลงมาเครื่องมือและเทคโนโลยีในส านักงานมีความทันสมัยและให้ความสะดวกและ
รวดเร็ว ท าเลที่ตั้งมีความสะดวกในการติดต่อ การจัดบริการน้ าดื่มและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้อบรมที่รอ
รับบริการมีความเพียงพอ บริการ Wi-Fi ครอบคลุมพ้ืนที่และมีประสิทธิภาพ การจัดสถานที่ส าหรับผู้
อบรมและผู้มาติดต่อมีความเพียงพอ และน้อยที่สุดคือบริเวณสถานที่จอดรถเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ
มีความสะดวกและเหมาะสม 
  6.  ผู้อบรมมีความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับ
การปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยภาพรวม
และรายข้ออยู่ในระดับมาก พบว่าวิทยาลัยฯแจกเอกสารส าหรับผู้อบรมเป็นระยะ ๆ ท าให้ทราบความ
เคลื่อนไหวของหลักสูตร มากที่สุด รองลงมาคือเว็บไซต์วิทยาลัยฯให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้อย่าง
ครบถ้วน ท่านได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วและทันก าหนดการทุกครั้ง  และ วิทยาลัยฯมี
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย น้อยที่สุด 
 
กำรอภิปรำยผล 
 

 จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมาย
ส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีประเด็นที่
จะอภิปรายมีดังนี้   
 1.  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ  มี 
ความพึงพอใจในการด าเนินงานของหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธีรา อัมพาผล และปฏิพัทธ์ จันทร์รุ่งเรือง 
(2558) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อการให้บริการหลักสูตรข้าราชการที่ดี : กรณี 
ศึกษากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึง 
พอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อการให้บริการหลักสูตรข้าราชการที่ดีประจ าปีงบประมาณ 2558 
และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยพ้ืนฐานกับระดับความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการ
ให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการให้บริการต่อการฝึกอบรม
สัมมนา มีระดับความพึงพอใจ โดยรวมระดับมาก พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ด้านเนื้อหาและด้านวิทยากร
และวิธีการสอน เพศชายและเพศ หญิงมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน และในแต่ละหน่วยงานมีความ
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พึงพอใจต่อการให้บริการฝึกอบรมไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ด้าน 
วิทยากรและวิธีการสอนและด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละสังกัดหน่วยงานมีความพึง พอใจแตกต่าง
กัน ดังนั้นการด าเนินงานของหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ในด้านต่าง ๆ ต้อง
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มากขึ้นกว่าเดิม เพ่ือรองรับการแข่งขันในอนาคตที่สูงขึ้น       
 2.  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติ งานต ารวจ มี 
ความพึงพอใจในการด าเนินงานของหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ด้านการ
บริหารหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  กาญจนา ศุภรพันธ์ (2543 : 70) ได้
ศึกษาความพึงพอใจในการฝึกอบรมของพนักงานระดับหัวหน้าแผนก องค์การ โทรศัพท์แห่งประเทศ
ไทย พบว่า พนักงานที่ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจในความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจาก มีเนื้อหาวิชาที่ชัดเจน เรียงล าดับได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และงาน
ที่ท า จึงท าให้สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริเพ็ญ นัย
ชิต(2540 : 65) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
ระดับกลาง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พบว่า พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่า เนื้อหาวิชาที่อบรมมีประโยชน์และได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นในระดับมาก อีกทั้งความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับมาก  
 3.  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ มี 
ความพึงพอใจในการด าเนินงานของ หลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ด้าน
บุคลากรและการให้บริการอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิณาภา ใคร้มา และประภัย สุข
อิน (2557 : 40-41) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพด้านบุคลากรห้องสมุดเป็นล าดับแรก และสอดคล้องกับ วารุณี 
คุ้มบัว และคณะ (2557 :82-83) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของส านัก
วิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครราชสีมา พบว่า ผู้ใช้บริการมีพึงพอใจด้าน
บุคลากรอยู่ในระดับมากเป็นล าดับแรก  
 4.  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ มี 
ความพึงพอใจในการด าเนินงานของหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต า รวจ ด้าน
วิทยากร อยู่ในระดับมาก วิทยากรสามารถตอบค าถามและข้อซักถามได้ชัดเจนและมีการสรุปเนื้อหา
ได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของนิวัฒน์ ตุ่นบุตรเสลา (2556)ศึกษา เรื่อง “การประเมินผล
การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน องค์การ” เป็นการประเมินระบบ
การจัด ฝึกอบรมอันครอบคลุมถึงบริบท ปัจจัยน าเข้ากระบวนการ และผลผลิตตามรูปแบบ CIPP และ
ประเมินปฏิกิริยาและการเรียนรู้ตาม รูปแบบของเคิร์กแพททริค ผลการวิจัยพบว่า วิทยากรมีความรู้
ใน หัวข้อที่สอน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของเมทิกา พ่วงแสง 
(2559) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยเทค
โนโลยรีาชมงคลพระนคร”พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เพ่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิทยากรและวิธีการถ่ายทอดความรู้ 
 5.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานของ หลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ด้านสถานที่และ
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สิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสังเวียน จันทรมาศ (2549) พบว่า 
ด้านอาคารสถานที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะอาคารส านักงานมีความมั่นคงและ
แข็งแรง มีความสะอาดและกว้างขวาง และท าเลที่ตั้งมีความสะดวกในการติดต่อ  
 6.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานของหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรั บการปฏิบัติงานต ารวจ  ด้าน
ประชาสัมพันธ์  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก วิทยาลัยฯแจกเอกสารส าหรับผู้อบรมเป็นระยะ ๆ 
ท าให้ทราบความเคลื่อนไหวของหลักสูตร มากที่สุด รองลงมาคือได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ที่
รวดเร็วและทันก าหนดการทุกครั้ง เว็บไซต์วิทยาลัยฯให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้อย่างครบถ้วน และ
วิทยาลัยฯมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาภากร ธาตุ
โลหะ สายสุณีฤทธิรงค์ และอุฬาริน เฉยศิริ (2553 : 37 ) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของส านักหอสมุดเนื่องจากมีหลากหลายช่องทาง เช่นเว็บไซต์อีเมล์
จดหมายข่าว จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ เป็นต้น 
    
ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับ
การปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ครั้งนี้มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
     1.1  การด าเนินงานของหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของ
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ด้านวิทยากรนั้นมีความเหมาะสมแล้ว ด้านบุคลากรและการ
ให้บริการ ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวกควรพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
     1.2  การบริหารหลักสูตร ของหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ 
ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ควรให้ผู้อบรมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานหลักสูตร และการด าเนินการบริหารงานควรบริหารงานด้วยความโปร่งใส  สุจริตและ  
เที่ยงธรรม รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัย
การจัดการเพ่ือการพัฒนา      
     1.3   บุคลากรและการให้บริการ ของหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงาน
ต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ควรพัฒนาตนให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี และให้บริการแก่ผู้อบรมด้วยความเสมอภาค รวมทั้งการมีความโปร่งใสและซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบัติงาน 
     1.4   การวิทยากรของหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของ
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ควรด าเนินการสรรหา หรือพัฒนาวิทยากรให้มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในหลักสูตรที่ฝึกอบรมโดยเน้นให้วิทยากรมีการยกตัวอย่างประกอบ
เนื้อหาและสามารถตอบปัญหาข้อซักถาม ได้ถูกต้องชัดเจนและตรงประเด็น  
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     1.5  อาคารสถานที่ ของหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติ งานต ารวจ           
ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มีเครื่องมือและเทคโนโลยีในส านักงานมีความทันสมัยและให้
ความสะดวกและรวดเร็ว ท าเลที่ตั้งมีความสะดวกในการติดต่อ การจัดบริการน้ าดื่มและเครื่องดื่ม 
ส าหรับผู้อบรมที่รอรับบริการมีความเพียงพอ บริการ Wi-Fi ครอบคลุมพ้ืนที่และมีประสิทธิภาพ การ
จัดสถานที่ส าหรับผู้อบรมและผู้มาติดต่อมีความเพียงพอ แต่ควรจัดหาบริเวณสถานที่จอดรถเจ้าหน้าที่
และผู้มาติดต่อให้มากขึ้น 
     1.6  การประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ 
ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ควรเพ่ิมช่องทาง และควรแจ้งการเข้าร่วมโครงการกับ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยการประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่าง ๆ  ให้ผู้อบรมรับรู้สม่ าเสมอและท่ัวถึง   
 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     2.1  ควรศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่
หลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
     2.2  ควรศึกษาทัศนคติและความรู้ของผู้อบรมที่มีต่อการด าเนินงานของหลักสูตร
อบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา   
     2.3 ควรศึกษาความต้องการของผู้อบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการ
ปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
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แบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัย 
เรื่อง 

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
หลักสูตรอบรมกฎหมำยส ำหรับกำรปฏิบัติงำนต ำรวจ  

ของวิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ 
มหำวิทยำลัยทักษิณ 

 
ค ำชี้แจง    แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัยในเรื่องความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาขอความ
กรุณาท่าน ได้ให้ข้อมูลและความเห็นของท่านที่เป็นปัจจุบัน  และตรงสภาพจริง  การให้ข้อมูลจะ              
ไม่กระทบกระเทือนกับสถานภาพและการปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใด 
            แบบสอบถามชุดนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา
ครอบคลุมถึงการด าเนินงาน หลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนาทั้งหมด  5 ด้าน  ได้แก่  ด้านการบริหารหลักสูตร  ด้านบุคลากร และ           
การให้บริการ  ด้านวิทยากร  ด้านสถานทีแ่ละสิ่งอ านวยความสะดวก  และด้านประชาสัมพันธ์   
 

       ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
 
 
กฤชณัท พรหมเสนะ 

                                                                 นักวิจัย  
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ตอนที่ 1  แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 
ค ำชี้แจง : โปรดเลือกค าตอบที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของตัวท่านโดยท าเครื่องหมาย X ลงในช่อง 
หน้าข้อนั้น ๆ 
 
1. เพศ 
 1. ชาย  2. หญิง 
 

2. ต าแหน่งชั้นยศ 
 1. ประทวน  2. สัญญาบัตร 
 

3. รายได้ต่อเดือน 
 1. น้อยกว่า 10,000 บาท  2. 10,000 - 20,000  บาท  3. มากกว่า 20,001   บาท 
 

4. ระดับการศึกษา 
 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี  2. ปริญญาตรี  3. สูงกว่าปริญญาตรี 
 

5. อายุการท างาน 
 1. น้อยกว่า 10 ปี  2. 10-20 ปี  3. 20 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมำย
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนต ำรวจ ของวิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยทักษิณ 
ค ำชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   /   ลงในช่องระดับความพึงพอใจตรงกับความเป็นจริง ดังนี้ 
 

 ระดับ  5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ระดับ  4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
 ระดับ  3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
 ระดับ  1  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

ข้อ 
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร
อบรมกฎหมำยส ำหรับกำรปฏิบัติงำนต ำรวจ ของ

วิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้ำนกำรบริหำรหลักสูตร      
 1 เนื้อหาของหลักสูตรมีการแบ่งหมวดหมู่ง่ายต่อความ

เข้าใจ 
 
 

    

2 เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์      
3 เนื้อหาตรงตามท่ีท่านคาดหวัง      
4 รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 
     

5 หลั กสู ต ร เอ้ื ออ าน วยต่ อการ เรี ยน รู้ แล ะ พั ฒ น า
ความสามารถของท่าน 

     

6 คุณภาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรม      
7 ความเหมาะสมของก าหนดการฝึกอบรมและระยะเวลา

มีความเหมาะสม 
     

8 มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้      
ด้ำนบุคลำกรและกำรให้บริกำร      

9 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้ค าแนะน า 
และช่วยเหลือ  

     

10 ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี      
11 มีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ      
12 มีบุคลิกภาพ กิริยามารยาท และการสื่อสารที่เหมาะสม      
13 การให้บริการมีความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว      
14 จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีความเพียงพอ      
15 การให้บริการค าแนะน าในการกรอกเอกสารการสมัคร

และอ านวยความสะดวกแก่ผู้อบรมได้อย่างรวดเร็ว  
ชัดเจน  เข้าใจง่าย 
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ข้อ 
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร

อบรมกฎหมำยส ำหรับกำรปฏิบัติงำนต ำรวจ  
ของวิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้ำนบุคลำกรและกำรให้บริกำร      
16 การบริการเก็บค่าลงทะเบียนของผู้อบรม มีความ

สะดวกและรวดเร็ว 
     

17 การบริการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์มีความสะดวก
และรวดเร็ว 

     

18 จ านวนเอกสารการฝึกอบรมมีเพียงพอและเหมาะสมกับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

     

ด้ำนวิทยำกร      
19 การบรรยายชัดเจนเข้าใจง่าย      
20 สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น      
21 สามารถตอบค าถามและข้อซักถามได้ชัดเจน      
22 มีการสรุปเนื้อหาได้อย่างชัดเจน      

ด้ำนสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก      
23 ท าเลที่ตั้งมีความสะดวกในการติดต่อ      
24 บริเวณสถานที่จอดรถเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อมีความ

สะดวกและเหมาะสม 
     

25 บริการ Wi-Fi ครอบคลุมพ้ืนที่และมีประสิทธิภาพ      
26 การจัดสถานที่ส าหรับผู้อบรมและผู้มาติดต่อมีความ

เพียงพอ 
     

27 เครื่องมือและเทคโนโลยีในส านักงานมีความทันสมัย
และให้ความสะดวกและรวดเร็ว 

     

28 ความเหมาะสมของอาหารว่าง/อาหารกลางวัน      
29 การจัดบริการน้ าดื่มและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้อบรมที่รอ

รับบริการมีความเพียงพอ 
     

30 การจัดให้มีโทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ หรือวารสาร
บริการผู้อบรมระหว่างพักเบรคมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 
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ข้อ 
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร
อบรมกฎหมำยส ำหรับกำรปฏิบัติงำนต ำรวจ ของ

วิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้ำนประชำสัมพันธ์      
31 วิทยาลัยฯแจกเอกสารส าหรับผู้อบรมเป็นระยะ ๆ ท าให้

ทราบความเคลื่อนไหวของหลักสูตร 
     

32 เว็บไซต์วิทยาลัยฯให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้อย่าง
ครบถ้วน 

     

33 วิทยาลัยฯมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย      
34 ท่านได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วและทัน

ก าหนดการทุกครั้ง 
     

 

ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................................. ................................ 
........................................................................... .................................................................................  
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ภำคผนวก ( ค ) 
ค่ำควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
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ค่ำควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
 
              ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (IC) การวิจัย เรื่อง  ควความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา
ตามพึงพอใจของผู้อบรม ที่มีต่อการด าเนินงานของหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงาน
ต ารวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้     
                1.  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  เท่ากับ     0.89 
                2.  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรายด้าน  ดังนี้ 
                     2.1  ด้านการบริหารหลักสูตร    เท่ากับ     1.00 
                     2.2  ด้านบคุลากรและการให้บริการ  เท่ากับ     0.91 
                     2.3  ด้านวทิยากร    เท่ากับ     0.93 
                     2.4  ด้านสถานทีแ่ละสิ่งอ านวยความสะดวก เท่ากับ     0.73 
                     2.5  ด้านการประชาสัมพันธ์   เท่ากับ     0.87 
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