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บทคัดย่อ
กำรศึกษำครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมหลักสูตร กดต. และเพื่อ
ศึกษำข้อมูลแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรดำเนินงำนตำมหลักสูตร กดต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5
ผู้วจิ ยั ได้ใช้รูปแบบกำรประเมิน CIPP (CIPP Model) เป็ นแนวทำงในกำรประเมินหลักสูตร กดต. ศูนย์
ฝึ ก อบรมต ำรวจภู ธ รภำค 5 ตำมควำมคิด เห็น ของอำจำรย์ และผู้เ ข้ำ รับ กำรฝึ ก อบรมหลัก สูต ร กดต.
ประกอบด้วย 1) บริบท (Context) ได้แก่ ด้ำนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้ำนโครงสร้ำงหลักสูตร และด้ำน
เนื้อหำรำยวิชำของหลักสูตร 2) ปั จจัยเบือ้ งต้น (Input) ได้แก่ ด้ำนคุณลักษณะของอำจำรย์ ด้ำนคุณลักษณะ
ของผู้เข้ำรับกำรฝึ กอบรม ด้ำนอุปกรณ์และสื่อกำรเรียนกำรสอน และด้ำนอำคำรสถำนที่ 3) กระบวนกำร
(Process) ได้แก่ ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรวัดและกำรประเมินผล และด้ำนกำรบริหำรหลักสูตร
และ 4) ผลผลิต (Product) ได้แก่ ด้ำนประสิทธิภำพของผูเ้ ข้ำรับกำรฝึกอบรม
คาสาคัญ: หลักสูตร กดต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5

Abstract
The objectives of this study were to evaluate the curriculum of Kordortor, name of Course
and study the guidelines to improve the conduct of Kordortor. Course provided at Training Center of
Provincial Police Region 5. CIPP model was used as an evaluation frame. The collected data were
analyzed the data according to the instructors, and trainees’ opinions consisting of 1) context:
course objectives, curriculum structure and content 2) input: instructors and trainees’ characteristics,
equipment and teaching materials, and buildings and facilities 3) process: teaching and learning
process, assessment and evaluation, and curriculum management 4) product: efficiency of the
trainees.
The result of the study indicated that the appropriate of the curriculum is at a high level with
the means of 4.10. Overall, the factor with the highest mean is the product with the means of 4.19
followed by the context at the means of 4.12, and the process factor with the means of 4.08,
respectively.


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 จังหวัดลำปำง

For the appropriate of the curriculum issue, the study found that the course’s objectives are
at the highest level with the means of 4.33 followed by the instructors’ characteristics at the highest
level with the means of 4.24 and efficiency of the trainees at a high level with the means of 4.19,
respectively.
Key words: Course provided of Kordortor, Training Center of Provincial Police Region 5.

บทนา
ในสังคมปั จจุบนั ได้มกี ำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว หลักสูตรซึ่งเป็ นสิง่ สำคัญในกำรจัดกำรศึกษำ
ควรต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับกำรเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ผูพ้ ฒ
ั นำหลักสูตรจะต้องคิดถึงวิธที จ่ี ะ
พิจำรณำตัดสินหลักสูตร หรือประสบกำรณ์ทจ่ี ดั ขึน้ นัน้ ถูกต้องตำมหลักกำรมำกน้อยเพียงใด ถ้ำต้องกำรควำม
เป็ นเลิศหรือคุณภำพทีย่ อดเยีย่ มของกำรศึกษำย่อมจำเป็ นต้องมี กำรตรวจสอบ พิจำรณำ วิเครำะห์ขน้ึ ตอน
ต่ำงๆ ของกำรจัดประสบกำรณ์ว่ำมีผลดีทต่ี อ้ งกำร หรือมีขอ้ บกพร่องตรงไหนบ้ำงทีค่ วรปรับปรุงแก้ไขให้บรรลุ
เป้ ำหมำยได้ดที ส่ี ดุ
หลักสูตรกำรศึกษำมุ่งพัฒนำคุณภำพชีวติ ของบุคคลให้เหมำะสมแก่วยั และศักยภำพ สำระหลักสูตร
ทัง้ ทีเ่ ป็ นวิชำกำรและวิชำชีพ ต้องมุ่งพัฒนำคนให้มคี วำมสมดุล ทัง้ ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ควำมสำมำรถ ควำม
ดีงำม และควำมรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยังมีควำมมุ่งหมำยเฉพำะทีจ่ ะพัฒนำวิชำกำร วิชำชีพชัน้ สูงและกำร
ค้นคว้ำ วิจยั เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และพัฒนำสังคม โดยสถำบันกำรศึกษำเป็ นสถำบันที่มี ควำมสำคัญต่ อ
สังคมและประเทศชำติเพรำะเป็ นแหล่งวิชำกำรและวิชำชีพชัน้ สูงในสำขำต่ำงๆ ทีม่ คี วำมจำเป็ นต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ มีภำรกิจที่สำคัญ คือ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำ เพื่อหำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้
1
กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สงั คมกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทัง้ สถำบันกำรศึกษำจะต้องพัฒนำ และ
บริหำรหลักสูตรให้มคี วำมทันสมัยยืดหยุ่น และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผูเ้ รียนและสังคม มีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน เน้นกำรเรียนรูด้ ้วยตนเอง ตำมควำมต้องกำร
ควำมสนใจของผูเ้ รียน โดยใช้เทคนิคกำรสอน และอุปกรณ์กำรสอนทีห่ ลำกหลำย มีกำรประเมินผลกำรเรียน
กำรสอนตำมสภำพจริง มีกำรใช้ประโยชน์จำกผลกำรประเมินในกำรพัฒนำผูเ้ รียน
กำรสร้ำงหลักสูตรทีด่ ี ได้ประสิทธิภำพ ต้องตระหนักถึงควำมสำคัญและคุณภำพของหลักสูตรเป็ น
สำคัญ กำรจะพิจำรณำว่ำหลักสูตรทีจ่ ดั ทำขึน้ มีคณ
ุ ภำพและสอดคล้องกับนโยบำยต่ำงๆ เพียงใด กำรประเมิน
หลักสูตรจึงมีควำมสำคัญทีจ่ ะพิจำรณำ เปรียบเทียบ และตัดสิน เกีย่ วกับองค์ประกอบต่ำงๆ ในระบบหลักสูตร
ว่ ำ สอดคล้อ งกับ มำตรฐำน ควำมมุ่ ง หวัง และกำรปฏิบ ัติจ ริง เพีย งใด มีค วำมเหมำะสม ประสิท ธิภ ำพ
ประสิทธิผล เพียงใด เพื่อประโยชน์ในกำรนำข้อมูลมำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ดแี ละมีควำมเหมำะสมใน
2
ทุกๆ ด้ำนต่อไป
กำรประเมินหลักสูตรมีบทบำทสำคัญต่อกำรพัฒนำหลักสูตร เนื่องจำกหลักสูตรมีกำรเปลีย่ นแปลงไป
ตำมควำมต้องกำรและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม หลักสูตรจึงควรมีกำรปรับปรุงอยู่อย่ำงต่ อเนื่อง เพรำะ

14-16.
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สำนักงำนปฏิรปู กำรศึกษำ, ปัญจปฏิ รปู การศึกษา แนวทางสู่การปฏิ บตั ิ . (กรุงเทพมหำนคร: พิมพ์ด,ี 2545), หน้ำ
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สงัด อุรทรำนันท์, พืน้ ฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร. (กรุงเทพมหำนคร: วงเดือนกำรพิมพ์, 2528), หน้ำ 19.

หลักสูตรทีด่ คี วรตอบสนองต่อสังคม หลักสูตรทีส่ ร้ำงขึน้ ในระยะเวลำใดระยะเวลำหนึ่ง ย่อมมีควำมเหมำะสม
กับสภำพสังคมในช่วงเวลำนัน้ เมื่อเวลำผ่ำนไปสภำพทำงสังคมเปลี่ยนไปอำจจะทำให้หลักสูตรไม่เหมำะสม
กับสภำพปั ญหำ และควำมต้องกำรของสังคม กิจกรรมและประสบกำรณ์ทจ่ี ดั ให้แก่ผเู้ รียน อำจจะไม่เหมำะสม
3
เพียงพอในช่วงระยะเวลำหนึ่งหรืออีกสถำนกำรณ์หนึ่ง
สำนัก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติมีน โยบำยให้ก องบัญ ชำกำรศึก ษำร่ ว มกับ หน่ ว ยที่เ กี่ย วข้อ งก ำหนด
หลักสูตร เพื่อใช้ฝึกอบรมข้ำรำชกำรตำรวจชัน้ ประทวนยศดำบตำรวจ อำยุ 53 ปี ขน้ึ ไปที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็ นชัน้ สัญญำบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.) ในตำแหน่ งเดิม
ซึง่ ได้ปรับให้เป็ นตำแหน่ งควบ (ผู้บงั คับหมู่ -รองสำรวัตร) ในหน่ วยงำนเดิม ประกอบกับได้นำนโยบำยของ
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติและผลกำรประเมินกำรฝึกอบรมในรุ่นทีผ่ ่ำนมำเป็ นแนวทำงในกำรพิจำรณำปรับปรุง
ให้มคี วำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปั จจุบนั และควำมต้องกำรของหน่ วยงำน เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
กำรพัฒนำกำลังพลตำมนโยบำยของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรนี้ เป็ นกำรพัฒนำต่อ
ยอดควำมรู้และทักษะในสำยงำนเดิมที่ขำ้ รำชกำรตำรวจที่เข้ำรั บกำรฝึ กอบรมได้ปฏิบตั ิอยู่ในหน่ วย อันจะ
ส่งผลดีต่อกำรพัฒนำบุคลำกรและเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั งิ ำนของบุคลำกรในสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ให้เกิดประสิท ธิภ ำพมำกยิ่ง ขึ้น วัตถุ มีป ระสงค์ 1) เพื่อ เพิ่มพูน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ กระบวนทัศ น์ แ ละ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั งิ ำนให้แก่ ผู้เข้ำรับกำรฝึ กอบรมมีควำมเหมำะสมเฉพำะสำยต่อกำรปฏิบตั งิ ำนใน
หน้ำทีต่ ำรวจชัน้ สัญญำบัตร 2) เพื่อพัฒนำผูเ้ ข้ำรับกำรฝึกอบรมให้มคี ุณลักษณะ บุคลิกภำพ และพฤติกรรมที่
เหมำะสมเป็ นข้ำรำชกำรตำรวจสัญญำบัตรที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ ควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ควำมเสียสละ ควำมสำนึก ในหน้ำ ที่แ ละค่ำนิย มที่พ งึ ประสงค์ อัน จะส่งผลให้ป ระชำชนเกิด
ควำมเชื่อมันศรั
่ ทธำ และ3) เพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและจิตใจของผูเ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรม รวมทัง้ ให้ผเู้ ข้ำรับ
กำรฝึ กอบรมได้ตระหนักถึงกำรดูแลสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจของตนเอง คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรฝึ กอบรม
ดังกล่ำวต้องเป็ นข้ำรำชกำรตำรวจชัน้ ประทวนยศดำบตำรวจ อำยุ 53 ปี ขน้ึ ไป และเป็ นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ตำมทีส่ ำนักงำนตำรวจแห่งชำติกำหนด โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรตำรวจด้ ว ย เ ห ตุ ผ ล
ดังกล่ำวมำข้ำงต้น ผู้วิจยั สนใจที่จ ะศึกษำและประเมินกำรใช้หลักสูต รกำรฝึ กอบรมข้ำรำชกำรตำรวจชัน้
ประทวนยศดำบตำรวจ อำยุ 53 ปี ขน้ึ ไปเพื่อเลื่อนตำแหน่ งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็ นชัน้ สัญญำบัตรถึง
ยศร้อยตำรวจเอก พ.ศ. 2557 ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 ในกำรใช้รูปแบบกำรศึกษำและกำร
ประเมินแบบผสมผสำน คือ บริบท (Context) ปั จจัยเบือ้ งต้น (Input) กระบวนกำร (Process) และผลผลิต
(Product) เพื่อศึกษำว่ำหลักสูตรกำรฝึ กอบรมข้ำรำชกำรตำรวจชัน้ ประทวนยศดำบตำรวจ อำยุ 53 ปี ขน้ึ ไป
เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็ นชัน้ สัญญำบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก พ.ศ. 2557 นัน้ ประสบ
ผลสำเร็จหรือไม่ มำกน้อยเพียงใด ทัง้ นี้กำรใช้หลักสูตรดังกล่ำวยังไม่มกี ำรประเมินผล ผู้วจิ ยั จึงสนใจที่จำ
ทำกำรศึก ษำและประเมินหลักสูตรดั งกล่ ำวเพื่อประโยชน์ ต่อศูนย์ฝึ กอบรมต ำรวจภูธ รภำค 5 เป็ น ข้อมูล
แนวทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรให้มปี ระสิทธิภำพและประสิทธิผล และเป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่อไป

3

หน้ำ 60.

สุนีย์ ภู่พนั ธ์, แนวคิ ดพืน้ ฐานการสร้างและการพัฒนาหลักสูตร. (เชียงใหม่: The Knowledge Center, 2546),

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษำประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมหลักสูตร กดต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5
2. เพื่อศึกษำข้อมูลแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรดำเนินงำนตำมหลักสูตร กดต. ศูนย์ฝึกอบรม
ตำรวจภูธรภำค 5

ประโยชน์ของการศึกษา
1. ได้ขอ้ มูลทีแ่ สดงถึงคุณภำพในด้ำนต่ำงๆ ของหลักสูตร กดต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5
2. ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรดำเนินงำนตำมหลักสูตร กดต. ศูนย์ฝึกอบรม
ตำรวจภูธรภำค 5

วิ ธีการศึกษา
กำรศึกษำกำรประเมินผลหลักสูตร กดต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษำประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมหลักสูตร กดต. และเพื่อศึกษำข้อมูลแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุง
กำรดำเนินงำนตำมหลักสูตร กดต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 ผู้วจิ ยั ได้ใช้รูปแบบกำรประเมิน CIPP
(CIPP Model) เป็ นแนวทำงในกำรประเมินหลักสูตร กดต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 ตำมควำมคิดเห็น
ของอำจำรย์ และผู้เ ข้ำ รับ กำรฝึ กอบรมหลัก สูต ร กดต.ประกอบด้ว ย 1) บริบ ท 2) ปั จ จัย เบื้อ งต้ น 3)
กระบวนกำร 4) ผลผลิต ผูว้ จิ ยั ได้ดำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำโดยลำดับดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชำกรทีใ่ ช้ในวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ อำจำรย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 จำนวน 12 คน ผูเ้ ข้ำรับ
กำรฝึ กอบรม หลักสูตรกำรฝึ กอบรมข้ำรำชกำรตำรวจชัน้ ประทวนยศดำบตำรวจ อำยุ 53 ปี ขน้ึ ไปเพื่อเลื่อน
ตำแหน่ งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็ นชัน้ สัญญำบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก พ.ศ. 2557 ในศูนย์ฝึกอบรม
ตำรวจภูธรภำค 5 จำนวน 351 คน รวมทัง้ สิน้ 363 คน
จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง จำกจำนวนประชำกร ผูว้ จิ ยั ใช้กลุ่มงำนอำจำรย์ 12 คน ทีซ่ ง่ึ ไม่ได้เกีย่ วข้องกับ
รำยงำนวิจยั นี้ และผูเ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรม หลักสูตรกำรฝึ กอบรมข้ำรำชกำรตำรวจชัน้ ประทวนยศดำบตำรวจ
อำยุ 53 ปี ขน้ึ ไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็ นชัน้ สัญญำบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก พ.ศ.
2557 ที่มีจำนวนรวม 351 คน ใช้วิธีคำนวณหำจำนวนกลุ่มตัวอย่ำงโดยสูตรของทำโร่ยำมำเน่ (TARO
YAMANE) ดังนี้
อาจารย์/ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
อำจำรย์
ห้องเรียนที่ 1
ห้องเรียนที่ 2
รวม

ประชากร
12
176
175
363

กลุ่มตัวอย่าง
12
94
93
199

ได้ก ลุ่มตัวอย่ ำงอำจำรย์ จำนวน 12 คน และผู้เ ข้ำรับกำรฝึ ก อบรม จ ำนวน 187 คน รวมทัง้ สิ้น
จำนวน 199 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อำจำรย์ และผูเ้ ข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร กดต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค
5 ประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั งิ ำนตัว
แปรตำม ได้แก่ รูปแบบกำรประเมิน CIPP (CIPP Model) เป็ นแนวทำงในกำรประเมินหลักสูตร
กดต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 ตำมควำมคิดเห็นของอำจำรย์ และผู้เข้ำรับกำรฝึ กอบรมหลักสูตร
กดต. ประกอบด้วย 1) บริบท 2) ปั จจัยเบือ้ งต้น 3) กระบวนกำร 4) ผลผลิต
เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
กำรศึกษำครัง้ นี้ผศู้ กึ ษำได้ใช้แบบสอบถำม เป็ นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกอำจำรย์ และ
ผูเ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมหลักสูตร กดต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 โดยใช้แบบสอบถำม แบ่งออกเป็ น 3
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำและ
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั งิ ำน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมข้อมูลควำมคิดเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของหลักสูตร กดต ศูนย์ฝึกอบรม
ตำรวจภูธรภำค 5 โดยแบ่งออกเป็ น 1) บริบท 2) ปั จจัยเบื้องต้น 3) กระบวนกำร และ 4) ผลผลิต
ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมข้อมูลเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรดำเนินงำนตำมหลักสูตร
กดต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 โดยใช้แบบสอบถำมปลำยเปิ ด ให้ผู้ตอบได้เสนอข้อเสนอแนะในกำร
แก้ไขปั ญหำในแต่ละด้ำน และข้อเสนอแนะอื่น

การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลผูศ้ กึ ษำได้ดำเนินกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จำกแบบประเมินมำทำกำรวิเครำะห์
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนโดยใช้วธิ ที ำงสถิตติ ่ำง ๆ ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 วิเ ครำะห์สถำนภำพของผู้ต อบแบบสอบถำม ได้แ ก่ เพศ อำยุ ระดับ กำรศึก ษำ และ
ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ทำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลโดยกำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) และกำรหำค่ำร้อยละ
(Percentage)
ส่ ว นที่ 2 วิเ ครำะห์ร ะดับ ควำมคิด เห็น เกี่ย วกับ ควำมเหมำะสมหลัก สูต ร กดต. ศู น ย์ฝึ ก อบรม
ตำรวจภูธรภำค 5 ประกอบด้วย 1) บริบท 2) ปั จจัยเบือ้ งต้น 3) กระบวนกำร และ 4) ผลผลิต ทำกำรวิเครำะห์
ข้อมูล ด้วยกำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) กำรหำค่ำร้อยละ (Percentage) กำรหำค่ำเฉลีย่ (Mean) และ
ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน (Standard Division)
ส่วนที่ 3 วิเครำะห์ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรดำเนินงำน
ตำมหลัก สูตร กดต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภู ธรภำค 5 ประกอบด้ว ย 1) บริบ ท 2) ปั จ จัยเบื้องต้น 3)
กระบวนกำร และ4) ผลผลิต ซึง่ เป็ นคำถำมปลำยเปิ ดผูว้ จิ ยั จะใช้วธิ กี ำรวิเครำะห์บรรยำยเชิงพรรณนำ

สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. หำค่ำร้อยละ (Percentage)
2. หำค่ำเฉลีย่ (Mean)
3. หำค่ำเบีย่ งเบนมำตรฐำน (Standard Division)

ผลการศึกษา
จำกผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลสรุปผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของกำรใช้หลักสูตร
กดต. ผู้ตอบแบบสอบถำม เป็ น อำจำรย์ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 และผู้เข้ำรับกำรฝึ กอบรม ใน
หลักสูตรกำรฝึ กอบรมข้ำรำชกำรตำรวจชัน้ ประทวนยศดำบตำรวจ อำยุ 53 ปี ขน้ึ ไปเพื่อเลื่อนตำแหน่ งและ
เลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็ นชัน้ สัญญำบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก ผูต้ อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็ นเพศชำย ด้วย
กำรฝึกอบรมหลักสูตร กดต. เป็ นสำยงำนทีม่ ผี ปู้ ฏิบตั หิ น้ำที่ ส่วนใหญ่อยู่ในสำยงำนป้ องกันและปรำบปรำม เป็ น
ตำรวจชัน้ ประทวนยศนำยดำบทีเ่ ป็ นผู้ชำย ส่วนอำจำรย์ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 มีจำนวนเพศชำย
และเพศหญิงในปริมำณทีใ่ กล้เคียงกัน ระดับกำรศึกษำของผูเ้ ข้ำกำรฝึ กอบรมหลักสูตร กดต. ส่วนใหญ่ต่ ำกว่ำ
ปริญญำตรี มำจำกกำรรับนัก เรียนต ำรวจในอดีตรับผู้ท่ีจบกำรศึ ก ษำในระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 3 หรือ
เทียบเท่ำ ผู้เข้ำรับฝึ กอบรมส่วนใหญ่ไม่ได้ทำกำรศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี ส่วนอำจำรย์ในศูนย์ฝึกอบรม
ตำรวจภูธรภำค 5 ส่วนใหญ่จบกำรศึกษำในระดับปริญญำโท และจบกำรศึกษำในระดับปริญญำเอก จำนวน 3
คน ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั งิ ำนของผูเ้ ข้ำรับกำรฝึกอบรม มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั งิ ำนระหว่ำง 31 -35 ปี
เป็ นส่วนใหญ่ เนื่องจำกผู้เข้ำรับกำรฝึ กอบรมได้มีอำยุ 53 ปี ข้นึ ไป และกำรรับสมัครบุคคลภำยนอกมำเป็ น
ข้ำรำชกำรต ำรวจชัน้ ประทวนยศพลต ำรวจในสมัยนัน้ จำกัดเรื่องอำยุ ในกำรเข้ำเป็ นข้ำรำชกำรต ำรวจชัน้
ประทวนยศพลตำรวจ จึงทำให้อำยุรำชกำรในกำรปฏิบตั งิ ำนของผู้เข้ำรับกำรฝึ กอบรมหลักสูตร กดต. ส่วนใหญ่
อยู่ระหว่ำง 31 – 35 ปี
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ระดับควำมคิดเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของหลักสูตร กดต. ในภำพรวม อยู่ใน
ระดับมำก ค่ำเฉลีย่ ลำดับสูงสุด คือ ผลผลิต ได้แก่ ประสิทธิภำพของผูเ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรม และควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบตั งิ ำนทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผูเ้ ข้ำรับกำรฝึกอบรมมีสุขภำพกำยและจิตใจแข็งแรง
เพิม่ ขึน้ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และกระบวนทัศน์ในกำรปฏิบตั งิ ำนเพิม่ ขึน้ มีควำมสำนึกในหน้ำทีแ่ ละค่ำนิยม
ทีพ่ งึ ประสงค์ อันจะส่งผลให้ประชำชนเกิดควำมเชื่อมันศรั
่ ทธำ มีคุณลักษณะ บุคลิกภำพ และพฤติกรรมที่
เหมำะสม เป็ นข้ำรำชกำรตำรวจสัญญำบัตร และมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ เพิม่ ขึน้ ในอำชีพ รองลงมำ
คือ บริบท ควำมคำดหวังที่ตงั ้ ไว้หรือแนวทำงที่กำหนดไว้ในหลักสูตรมีควำมเหมำะสม และมีควำมชัดเจน
เข้ำใจง่ำย สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ ส่งเสริมให้เพิม่ พูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ กระบวน
ทัศ น์ แ ละประสิท ธิภ ำพในกำรปฏิบ ัติง ำนให้แ ก่ ผู้เ ข้ำ รับ กำรฝึ ก อบรม ส่ง เสริม ให้ผู้เ ข้ำ รับ กำรฝึ ก อบรม มี
จรรยำบรรณ ควำมซื่อสัตย์สจุ ริต ควำมเสียสละ ควำมสำนึกในหน้ำทีแ่ ละค่ำนิยมทีพ่ งึ ประสงค์ อันจะส่งผลให้
ประชำชนเกิดควำมเชื่อมันศรั
่ ทธำ ส่งเสริมผูเ้ ข้ำรับกำรฝึกอบรมให้มคี ุณลักษณะ บุคลิกภำพ และพฤติกรรมที่
เหมำะสม เป็ นข้ำรำชกำรตำรวจสัญญำบัตร เสริมสร้ำงสุขภำพกำยและจิ ตใจของผู้เข้ำรับกำรฝึ กอบรม มี
จำนวนชัวโมงที
่
่ทำกำรเรียนกำรสอน ในแต่ภำควิชำมีควำมเหมำะสมเพียงใด และโครงสร้ำงของหลักสูตร
สอดคล้อ งเหมำะสมตรงกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องหลัก สูต ร มีเ นื้ อ หำวิช ำของหลัก สูต รมีค วำมสอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีปริมำณเหมำะสมกับจำนวนชัวโมง
่
เพิม่ พูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ กระบวนทัศน์
และประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิงำนให้แก่ผู้เข้ำรับกำรฝึ กอบรม สำมำรถนำไปใช้ปฏิบตั ิกำรปฏิบตั หิ น้ำที่จริง

และส่งเสริมให้ผเู้ ข้ำรับฝึกกำรอบรมมีคุณลักษณะ บุคลิกภำพ และพฤติกรรมทีเ่ หมำะสมเป็ นข้ำรำชกำรตำรวจ
สัญญำบัตร
เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนทีม่ คี ่ำเฉลีย่ ลำดับสูงสุด คือ ด้ำนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่ในระดับ
มำกทีส่ ดุ รองลงมำคือ ด้ำนคุณลักษณะของอำจำรย์ อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด และด้ำนประสิทธิภำพของผูเ้ ข้ำรับกำร
ฝึ กอบรม อยู่ในระดับมำก ตำมลำดับ ส่วนด้ำนทีม่ คี ่ำเฉลีย่ ลำดับน้อยทีส่ ุด คือ ด้ำนอุปกรณ์ และสื่อกำรเรียนกำร
สอน อยู่ในระดับมำก ตำมลำดับ มีผลกำรศึกษำโดยสรุปดังนี้
1. ด้ำนวัตถุ ป ระสงค์ข องหลัก สูตร อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.33 ในด้ำนวัตถุ ประสงค์ของ
หลักสูตรมีเป้ ำหมำยเพื่อเพิม่ พูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ กระบวนทัศน์และประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั งิ ำนให้แก่
ผูเ้ ข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมเหมำะสมเฉพำะสำยต่อกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำทีต่ ำรวจชัน้ สัญญำบัตร เพื่อพัฒนำ
ผูเ้ ข้ำรับกำรฝึกอบรมให้มคี ุณลักษณะ บุคลิกภำพ และพฤติกรรมทีเ่ หมำะสม เป็ นข้ำรำชกำรตำรวจสัญญำบัตร
ทีเ่ พียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ ควำมซื่อสัตย์สจุ ริต ควำมเสียสละ ควำมสำนึกในหน้ำที่
และค่ำนิยมที่พงึ ประสงค์ อันจะส่งผลให้ประชำชนเกิดควำมเชื่อมันศรั
่ ทธำ.เพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและ
จิตใจของผูเ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรม รวมทัง้ ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึ กอบรมได้ตระหนักถึงกำรดูแลสุขภำพร่ำงกำย และ
จิตใจของตนเอง
2. ด้ำนคุณลักษณะของอำจำรย์ อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ 4.24 อำจำรย์มคี วำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรสอน กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ ได้แก่ ควำมรู้ควำมสำมำรถกว้ำงขวำง แม่นยำ
ทันสมัยเกีย่ วกับรำยวิชำทีท่ ำกำรเรียนกำรสอน กำรสอนเต็มเวลำครบถ้วนตำมหลักสูตร และมีกำรเรียนกำร
สอนทีเ่ น้นควำมแตกต่ำงระหว่ำงผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม และเน้นผู้เรียนเป็ นสำคัญ มีควำมคิดริเริม่ สร้ำงสรรค์ใน
รำยวิชำทีท่ ำกำรเรียนกำรสอน ให้คำแนะนำปรึกษำแก่ผเู้ ข้ำรับฝึ กอบรมทัง้ ในและนอกเวลำเรียนอย่ำงเต็มที่
และกระตุน้ ให้ผเู้ ข้ำรับฝึกกำรอบรมใฝ่ ควำมรูอ้ ยู่เสมอ
3. ด้ำนประสิทธิภำพของผูเ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรม อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลีย่ 4.19 ผูเ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมมี
ประสิทธิภำพ และควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้แก่ ผู้เข้ำรับ
กำรฝึ กอบรมมีสุข ภำพกำยและจิตใจแข็ง แรงเพิ่ม ขึ้น มีค วำมรู้ ควำมสำมำรถ และกระบวนทัศ น์ ใ นกำร
ปฏิบตั งิ ำนเพิม่ ขึน้ มีควำมสำนึกในหน้ำทีแ่ ละค่ำนิยมทีพ่ งึ ประสงค์ อันจะส่งผลให้ประชำชนเกิ ดควำมเชื่อมัน่
ศรัทธำ มีคุณลักษณะ บุคลิกภำพ และพฤติกรรมทีเ่ หมำะสม เป็ นข้ำรำชกำรตำรวจสัญญำบัตร และมีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยำบรรณ เพิม่ ขึน้ ในอำชีพกำรเป็ นข้ำรำชกำรตำรวจ
ส่วนในด้ำนทีต่ ้องปรับปรุงและพัฒนำเพื่อให้หลักสูตรมีประสิทธิภำพ คือ ด้ำนอุปกรณ์ และสื่อกำรเรีย น
กำรสอนคือ อุปกรณ์หรือสือ่ ประกอบกำรเรียนกำรสอนทีใ่ ช้ในกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรรวมไปถึงกำรใช้
ห้องสมุด ได้แก่ สื่อกำรเรียนกำรสอนมีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับเนื้อหำรำยวิชำ มีควำมทันสมัย และ
น่ ำสนใจ มีตำรำและเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน และมีควำมทันสมัยเหมำะสมสอดคล้ องกับจุดหมำย
รำยวิชำ ห้องสมุดมีเอกสำร และตำรำเพียงพอต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ และอุปกรณ์ และสื่อกำรเรียนกำรสอนมี
ประโยชน์ต่อผูเ้ ข้ำรับกำรฝึกอบรม
ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติมอื่นๆ ทีก่ ลุ่มตัวอย่ำงซึง่ เป็ นอำจำรย์ในศูนย์ฝึกอบรม
ตำรวจภู ธรภำค 5 และผู้เข้ำรับกำรฝึ กอบรมได้แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ ควำมเหมำะสมกำรดำเนิ นงำน
หลักสูตร กดต. ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกท้ำยแบบสอบถำม ดังนี้
1. ด้ำนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรมีกำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์อย่ำงเป็ นระบบ และต่อเนื่อง
ด้ว ยกำรฝึ ก อบรมหลัก สูต ร กดต. มีค ณะกรรมกำรจัด กำรหลัก สู ต ร ผู้อ ำนวยกำรสถำนฝึ กอบรม และ

ผู้อำนวยกำรหลักสูตร ในส่วนของผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำมีอำนำจในกำรออกคำสังมอบหมำยหน้
่
ำที่ควำม
รับผิดชอบให้แก่ขำ้ รำชกำรตำรวจ เป็ นคณะผูร้ บั ผิดชอบประจำหลักสูตร ประกอบด้วย ผูอ้ ำนวยกำรหลักสูตร รอง
ผูอ้ ำนวยกำรหลักสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรหลักสูตร เลขำนุ กำรหลักสูตร และเจ้ำหน้ำที่ประจำหลักสูตร ในส่วน
ของผูอ้ ำนวยกำรหลักสูตร หรือผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรฝึ กอบรมมีอำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรกำร
ฝึ กอบรม ควบคุมกำกับดูแล พิจำรณำ ปฏิบตั ิ หรือ สังกำร
่
เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรฝึ กอบรมให้บรรลุผลตำม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่ำงมีคุณภำพ รวมทัง้ กำรปกครองบังคับบัญชำ ว่ำกล่ำวตักเตือน และแนะนำเกีย่ วกับ
กำรฝึ กอบรม กำรเรียน กำรลำ กำรวัดผลด้ำนกิจกรรม บุคลิกภำพ และประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน ของผูเ้ ข้ำรับ
กำรฝึกอบรม ตลอดจนคณะผูร้ บั ผิดชอบประจำหลักสูตรทีไ่ ด้รบั มอบหมำย มีกำรประชุมในกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ
ไม่บ่อยครัง้ ทำให้กำรดำเนินกำรในบำงครัง้ ขำดกำรประสำนงำน ทำให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปอย่ำงไม่รำบรื้น
ต่อเนื่อง
2. ด้ำนโครงสร้ำงหลักสูตร ควรเพิม่ ภำควิชำทัวไป
่ และเน้นภำควิชำเฉพำะให้มำกกว่ำภำควิชำกำร
ฝึก ด้วยผูเ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรม ส่วนใหญ่อยู่ในสำยงำนป้ องกันปรำบปรำม ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนมีมำก และ
เข้ำรับกำรฝึ กด้ำนภำควิชำกำรฝึ กเป็ นประจำ ควรเพิม่ วิชำเฉพำะ เช่น วิชำด้ำนกฎหมำยเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้
เพื่อจะได้นำไปปฏิบตั งิ ำน และในภำควิชำทัวไปมี
่ รำยวิชำทีใ่ กล้เคียงกัน ซ้ำซ้อนในกำรเรียนกำรสอน ควรนำมำ
บูรณำกำร หรือจัดรำยวิชำเป็ นวิชำเดียวกัน ส่วนในภำควิชำกำรฝึ กควรเน้ นกำรฝึ กยิงปื นให้มำกกว่ำนี้ จะได้
นำไปใช้กำรปฏิบตั หิ น้ำที่
3. ด้ำนเนื้อหำรำยวิชำของหลักสูตร ผูเ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมต้องกำรเน้นเนื้อหำรำยวิชำทีส่ ำมำรถนำไป
ปฏิบตั ิได้จริง และเหมำะสมกับสำยงำนที่ปฏิบตั ิ ผูเ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมส่วนใหญ่ปฏิบตั ิงำนในสำยงำนป้ องกัน
ปรำบปรำม มีควำมจำเป็ นทีจ่ ะต้องเรียนรูเ้ พิม่ เติมในด้ำนกำรปฏิบตั หิ น้ำทีจ่ ริง เพื่อให้สอดคล้องกับภำวกำรณ์โลก
ยุคปั จจุบนั ที่มีควำมหลำกหลำยสถำนกำรณ์ ในกำรปฏิบตั ิ งำนจริง สิง่ ที่จำเป็ นต้องเรียนรู้และนำไปใช้ จึงมี
ควำมสำคัญมำกในกำรบรรจุรำยวิชำ และมีเนื้อหำรำยวิชำทีต่ รงกับควำมจำเป็ นของผูเ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรม บำง
รำยวิชำมีจำนวนชัวโมงน้
่
อยเกินไป และควำมเพิม่ รำยวิชำทีเ่ กีย่ วกับควรบุคลิกภำพของผูเ้ ข้ำรับกำรอบรมให้
มำกขึน้ เพรำะกำรฝึ กอบรมในครัง้ นี้ได้รบั ชัน้ ยศสัญญำบัตรเป็ นร้อยตำรวจตรี บุคลิกภำพจึงเป็ นส่วนสำคัญใน
กำรทีจ่ ะทำให้เกิดควำมน่ำเชื่อในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
4. ด้ำนคุณลักษณะของอำจำรย์ ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรมส่วนใหญ่ต้องกำรให้อำจำรย์เน้นภำคปฏิบตั ิ และใช้
ประสบกำรณ์จริงมำทำกำรเรียนกำรสอน กำรถ่ำยทอดควำมรู้ของอำจำรย์ควรเน้นไปในเรื่องกำรแก้ไขปั ญหำ
หรือสร้ำงโครงงำนในผูเ้ ข้ำรับกำรฝึกอบรมได้แสดงควำมคิดเห็นในแก้ไขปั ญหำในรำยวิชำ และค้นคว้ำด้วยตนเอง
และนำไปดูกำรปฏิบตั งิ ำนจริงเพื่อเพิม่ พูนประสบกำรณ์ในกำรเรียนรูใ้ ห้มำกขึน้
5. ด้ำนคุณลักษณะของผู้เข้ำรับกำรฝึ กอบรม ในกำรฝึ กอบรบหลักสูตร กดต. มีผเู้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรม
เป็ นจำนวนมำก ต้องกำชับผูเ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมให้มรี ะเบียบวินัย ให้เข้ำเรียนอย่ำงสม่ำเสมอ จะได้นำควำมรูท้ ่ี
ได้รบั จำกกำรเรียนกำรสอน และกำรฝึ ก ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภำพ กำรคัดสรรผู้เข้ำรับกำรฝึ กอบรมควรมีควำม
พร้อมทัง้ สุขภำพร่ำงกำย และจิตใจทีแ่ ข็งแรง บำงท่ำนไม่มคี วำมพร้อมในกำรมำฝึ กอบรมตำมหลักสูตร ด้วย
หน้ำทีก่ ำรงำนไม่ได้ขำดจำกหน้ำทีเ่ ดิมด้วยผูป้ ฏิบตั งิ ำนในหน้ำทีน่ นมี
ั ่ จำนวนไม่เพียงพอ ภำรกิจของผูเ้ ข้ำรับกำร
ฝึ กอบรมที่ต้องรับผิดชอบมีจำนวนมำกในบำงคน ทำให้ไม่สะดวกในกำรมำฝึ กอบรม และขำดกำรตัง้ ใจในกำร
เรียนกำรสอนเมื่อมำอยู่ในกำรฝึกอบรม
6. ด้ำนอุปกรณ์ และสื่อกำรเรียนกำรสอน ขำดเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนในแต่ละรำยวิชำ ควร
จัดงบประมำณในกำรจัดหำอุปกรณ์และสือ่ กำรเรียนกำรสอนให้เพียงพอ ผูเ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมเป็ นผูท้ ม่ี อี ำยุตงั ้ แต่

53 ปี ข้นึ ไป กำรเรียนกำรสอนในบำงรำยวิชำมีเนื้อหำรำยวิชำที่ควรจะจดจำและน ำไปปฏิบ ัติ กำรมีเอกสำร
ประกอบกำรสอนผูเ้ ข้ำรับกำรฝึกอบรม จะนำได้ไปทบทวน และศึกษำค้นคว้ำเพิม่ เติม เพื่อเพิม่ พูนควำมรู้
7. ด้ำนอำคำรสถำนที่ สถำนที่พกั สกปรกโดยเฉพำะห้องน้ ำ และโรงนอนแออัดอำกำศถ่ ำยเทไม่ได้
สะดวก ทำให้ได้รบั เชื้อไข้หวัดจำกผูป้ ่ วย มีจำนวนผูเ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมต่อห้องมำกเกินไป ทำให้ผเู้ ข้ำรับกำร
ฝึกอบรม ไม่สำมำรถได้แสดงควำมคิดเห็น และนำเสนอแลกเปลีย่ นประสบกำรณ์ได้อย่ำงเต็มที่ โรงอำหำรอยู่ไกล
จำกที่บรรยำย เสียเวลำในกำรเดินทำงไปกลับในช่วงอำหำรกลำงวัน ทำให้ไม่สำมำรถใช้เวลำว่ำงในกำรศึกษำ
ค้นคว้ำในห้องสมุด
8. ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอน อำจำรย์ผู้สอนควรเปิ ดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้แสดงควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับประสบกำรณ์ ให้มำกกว่ำนี้ ในต้องละพื้นที่ในกำรปฏิบตั ิงำนไม่เหมือนกัน สถำนกำรณ์ หรือ
เหตุกำรณ์ท่ผี เู้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมมีประสบกำรณ์ทห่ี ลำกหลำยไม่ได้แค่เพียงอยู่ในตำรำวิชำกำรอย่ำงเดียว กำร
แลกเปลีย่ นแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับประสบกำรณ์ในกำรทำงำน จึงเป็ นสิง่ จำเป็ นทีใ่ ห้ผเู้ ข้ำรับกำรอบรมได้เรียบ
รูจ้ ำกประสบกำรณ์จริง เพื่อเพิม่ พูนควำมรูใ้ ห้มำกกว่ำเดิม กำรนำผูส้ อนทีม่ ปี ระสบกำรณ์จริงมำปรับประยุกต์ใช้
ให้เข้ำกับรำยวิชำ ได้คุณภำพในกำรเรียนรูม้ ำกกว่ำ ควรจัดผูท้ ม่ี คี วำมรูจ้ ำกประสบกำรณ์จริงในบำงรำยวิชำจำก
ภำยนอกมำให้ควำมรู้
9. ด้ำนกำรวัดและกำรประเมินผล กำรดำเนินกำรในกำรพิจำรณำตัดสินพฤติกรรมของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ดยี งิ่ ขึน้ กำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนกำรสอนต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยรำยวิชำ
สอดคล้องกับเนื้อหำรำยวิชำ มีกำรกำหนดเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลรำยวิชำอย่ำงเหมำะสม และกำรวัด
และประเมินผลกำรเรียนกำรสอนมีควำมยุตธิ รรม ไม่มกี ำรลอกข้อสอบ กำรดำเนินกำรสอบต้องเป็ นไปอย่ำง
เข้มแข็ง และต้องเป็ นข้อสอบจำกส่วนกลำง
10. ด้ำนกำรบริหำรหลักสูตร มีระยะเวลำในกำรฝึกอบรมนำนเกินไป ผูเ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมไม่พร้อมที่
จะเข้ำรับกำรฝึ ก เช่น ขำดงบประมำณที่มำฝึ กอบรม สุขภำพร่ำงกำยไม่พร้อม มีภำรกิจในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
ซ้ำซ้อนเพรำะขำดผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทน และมีเนื้อหำรำยวิชำทีซ่ ้ำซ้อน มีชวโมงกำรเรี
ั่
ยนกำรสอนใช้ช่วงแรกของ
กำรฝึ กอบรมมำก แต่ ในช่ วงหลังของกำรฝึ กอบรมมีเวลำว่ ำง จึงสำมำรถที่จะลดเวลำในกำรฝึ กอบรมให้มี
ระยะเวลำกำรฝึกน้อยกว่ำ 12 สัปดำห์
11. ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมอื่น อำหำรไม่มคี ุณภำพ และน้ ำดื่มไม่เพียงพอ ควรปรับอำหำรให้เหมำะสม
กับวัย และเพิม่ อำหำรว่ำงที่เป็ นประโยชน์ เพิม่ รำยวิชำที่เกี่ยวกับกำรลีลำศ กำรเข้ำสังคม และกำรพูดในที่
ชุมชน และควรให้ผปู้ ่ วยไข้หวัดได้ลำพักผ่อน ให้แพทย์มำตรวจสุขภำพผูเ้ ข้ำรับกำรฝึกอบรมอย่ำงสม่ำเสมอ

สรุปผล
ผลกำรศึกษำครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้สรุปผล ดังนี้
กำรศึกษำเรื่อง กำรประเมินหลักสูตร กดต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 ระดับควำมคิดเห็น
เกีย่ วกับควำมเหมำะสมของหลักสูตร กดต.ในภำพรวม เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ปั จจัยทีม่ คี ่ำเฉลีย่ ลำดับสูงสุด
คือ ปั จจัยผลผลิต อยู่ในระดับมำก รองลงมำคือ ปั จจัยบริบท อยู่ในระดับมำก และปั จจัยกระบวนกำร อยู่ในระดับ
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มำก ซึง่ สอดคล้องกับงำนวิจยั ของจิรภัทร เพ็ชรมงคล ได้ศกึ ษำกำรประเมินหลักสูตรวิชำวิทยำกำรทหำร ด้วย
กำรใช้รูปแบบกำรประเมินหลักสูตรแบบซิพพ์ ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิ ลบีม (Daneil L. Stufflebeam) ซึง่
ประกอบด้วย 4 ด้ำน คือ ด้ำนสภำวะแวดล้อม ด้ำนปั จจัยนำเข้ำ ด้ำนกระบวนกำร และด้ำนผลผลิต เพื่อ
แสวงหำแนวทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรวิชำวิทยำกำรทหำร ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับบทบำทของกองทัพ
ไทยให้มีควำมทันสมัย และรองรับต่ อสถำนกำรณ์ โลกในอนำคต ผลกำรศึกษำพบว่ำ นิสติ นักศึกษำ และ
อำจำรย์ผสู้ อน กำรประเมินปั จจัย ด้ำนสภำวะแวดล้อม โดยรวมมีคุณภำพ ควำมเหมำะสมของหลักสูตรอยู่ใน
ระดับมำกและมำกที่สุดตำมลำดับ ด้ำนปั จจัยนำเข้ำ โดยรวมมีคุณภำพ ควำมเหมำะสมของหลักสูตรอยู่ใน
ระดับมำก ด้ำนกระบวนกำร โดยรวมมีคุณภำพ ควำมเหมำะสมของหลักสูตรอยู่ในระดับมำกทีส่ ุดและมำก
ตำมลำดับ และด้ำนผลผลิต โดยรวมมีคุณภำพ ควำมเหมำะสมของหลักสูตรอยู่ในระดับมำกทีส่ ดุ แนวทำงกำร
พัฒนำหลักสูตรวิชำวิทยำกำรทหำร 1) เนื้อหำควรเปลีย่ นจำกเรียนยุทธศำสตร์เพื่อเข้ำหำกองทัพ เป็ นกำร
เรียนจำกกองทัพและให้กองทัพนำเข้ำหำยุทธศำสตร์และควำมมันคง
่ และเพิม่ ชัวโมงของเหล่
่
ำทัพจำกเดิม
เหล่ำทัพละ 3 ชัวโมง
่
เป็ นเหล่ำทัพละ 6 ชัวโมง
่
2) ส่งเสริมงบประมำณในกำรนำนิสติ นักศึกษำไปดูงำน กำร
จัดทำตำรำและเว็บไซต์ หรือแม้แต่กำรให้เครื่องหมำยประดับสำหรับผูส้ ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรวิชำวิทยำกำร
ทหำร 3) สถำบันวิชำกำรป้ องกันประเทศ ควรคัดเลือกอำจำรย์เองควรขึน้ ทะเบียนอำจำรย์ทม่ี คี วำมสำมำรถใน
กำรสอนผ่ำนเกณฑ์และเชิญเป็ นรำยบุคคล 4) ควรขยำยผลหลักสูตรวิชำวิทยำกำรทหำรโดยเปิ ดสอนเป็ นวิชำ
โท 5) สถำบันวิชำกำรป้ องกันประเทศ ควรดำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วนเพื่อให้มหำวิทยำลัยอื่นๆ ได้มสี ว่ นเข้ำร่วม
ในโครงกำรนี้ เพิม่ ขึน้
เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนทีม่ คี ่ำเฉลีย่ ลำดับสูงสุด คือ ด้ำนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่ในระดับ
มำกทีส่ ดุ รองลงมำคือ ด้ำนคุณลักษณะของอำจำรย์ อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด และด้ำนประสิทธิภำพของผูเ้ ข้ำรับกำร
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ฝึ กอบรม อยู่ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจยั ของ อรวรรณ ประยงค์หอม ได้ทำกำรศึกษำวิจยั กำร
ประเมินหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรทัวไป
่ คณะบริหำรศำสตร์ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2542) มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรบริหำรธุรกิจ สำขำกำรจัดกำรทัวไป
่
คณะบริหำรศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยใช้รูปแบบกำรประเมินแบบ CIPP เป็ นกรอบในกำร
ประเมิน 4 ด้ำน คือ ด้ำนบริบท ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้ำงหลักสูตร และเนื้อหำรำยวิชำของ
หลัก สูต ร ด้ำ นปั จ จัย เบื้อ งต้น ได้แ ก่ อำจำรย์ นั ก ศึก ษำ สื่อ กำรเรีย นกำรสอน และอำคำรสถำนที่ ด้ำ น
กระบวนกำร ได้แ ก่ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรวัดประเมินผล และกำรบริหำรหลัก สูตร ด้ำ น
ผลผลิต ได้แก่ ประสิทธิภำพของบัณฑิต และคุณลักษณะด้ำนวิชำชีพของบัณฑิต จำกกำรศึกษำวิจยั พบว่ำ 1)
ด้ำนบริบท ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้ำงหลักสูตร และเนื้อหำรำยวิชำของหลักสู ตร มีควำม
เหมำะสมอยู่ในระดับมำก 2) ด้ำนปั จจัยเบื้องต้น ได้แก่ อำจำรย์ นักศึกษำ สื่อ กำรเรียนกำรสอน อำคำร
สถำนที่ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 3) ด้ำนกระบวนกำร ได้แก่ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำร
วัด และกำรประเมิน ผล กำรบริห ำรหลัก สูต ร มีค วำมเหมำะสมอยู่ ใ นระดับ มำก 4) ด้ำ นผลผลิต ได้แ ก่
ประสิทธิภำพของบัณฑิต คุณลักษณะวิชำชีพของบัณฑิต มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก ณรัญญำ มีชยั
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จิรภัทร เพ็ชรมงคล. การประเมิ นหลักสูตรวิ ชาวิ ทยาการทหาร. กำรค้นคว้ำอิสระ. รัฐศำสตรมหำบัณฑิต.
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5
อรวรรณ ประยงค์หอม. ได้ทาการศึกษาวิ จยั การประเมิ นหลักสูตรบริ หารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาการจัดการ
ทัวไป
่ คณะบริ หารศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542) มหาวิ ทยาลัยอุบลราชธานี . วิทยำนิพนธ์. ครุศำสตรมหำบัณฑิต,
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี. 2554.
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และพิช ัย เสงี่ย มจิต ต์ ได้ท ำกำรศึก ษำวิจ ัย เรื่อ งกำรประเมิน หลัก สูต รวิท ยำศำสตรบัณฑิต (สำขำวิช ำ
สำธำรณสุ ข ศำสตร์ ) หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2548 ของวิ ท ยำลัย แพทยศำสตร์ แ ละกำรสำธำรณสุ ข
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ในกำรศึกษำครัง้ นี้ ใช้รปู แบบประเมิน แบบ CIPP Model เป็ นกรอบในกำรประเมิน
4 ด้ำน คือ ด้ำนบริบท ด้ำนปั จจัยเบือ้ งต้น ด้ำนกระบวนกำร และด้ำนผลผลิตของหลักสูตร ผลกำรศึกษำพบว่ำ
1) ด้ำนบริบท อำจำรย์ นักศึกษำและบัณฑิตมีควำมคิดเห็นว่ำ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีควำมเหมำะสมใน
ระดับมำก ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 2) ด้ำนปั จจัยเบือ้ งต้น อำจำรย์ นักศึกษำ และบัณฑิต มีควำมคิดเห็นว่ำ
โครงสร้ำงหลักสูตร รำยวิชำเนื้อหำในหลักสูตร และนักศึกษำมีควำมเหมำะสมในระดับมำก ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมิน ส่วนอำจำรย์ และวัสดุกำรศึกษำ ตำรำ อำคำร และสถำนทีเ่ รียน อำจำรย์มคี วำมเห็นในเรื่องดังกล่ำว
ในระดับปำนกลำง ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน แต่ในส่วนของนักศึกษำ และบัณฑิตมีควำมเห็นในเรื่องเดียวกัน
ในระดับมำก ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 3) ด้ำนกระบวนกำร อำจำรย์ นักศึกษำ และบัณฑิต มีควำมคิดเห็นว่ำ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ฝึ กงำนกำรนิเทศติดตำมกำรฝึ กงำนภำคสนำม กำรวัดและประเมินผล มีควำม
เหมำะสมในระดับมำก ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ส่วนกำรบริหำรหลักสูตร นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำมีควำม
เหมำะสมในระดับปำนกลำง ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน แต่อำจำรย์และบัณฑิตมีควำมเห็นในเรื่องเดียวกัน ใน
ระดับมำก ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 4) ด้ำนผลผลิต ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีควำมคิดเห็นว่ำ ประสิทธิภำพของบัณฑิตใน
ด้ำนวิชำกำรด้ำนวิชำชีพ และด้ำนทักษะกำรทำงำน มีควำมเหมำะสมในระดับมำก ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5)
อำจำรย์ นักศึกษำ และบัณฑิต มีควำมคิดเห็นว่ำ ด้ำนบริบท ด้ำนปั จจัยเบือ้ งต้น และด้ำนกระบวนกำรมีควำม
เหมำะสมสูง กว่ ำเกณฑ์ ส่วนด้ำ นผลผลิต ผู้ใช้บณ
ั ฑิตมีควำมคิด เห็นว่ ำประสิทธิภำพของบัณฑิต ในด้ำ น
7
วิชำกำรด้ำนวิชำชีพ และด้ำนทักษะกำรทำงำนมีควำมเหมำะสมสูงกว่ำเกณฑ์ กัณนิกำร์ จันทรโกเมศ ได้
ทำกำรศึกษำกำรศึกษำและกำรประเมินหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุท ธศักรำช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.
2546) ประเภทวิชำศิลปกรรม สำขำวิชำศิลปกรรม วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุโขทัย เป็ น กำรศึกษำเชิงคุณภำพ
และเชิงปริมำณ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบกำรประเมิน CIPP Model ประเมินทัง้ 4 ด้ำน คือ ด้ำนบริบท ด้ำน
ปั จจัยนำเข้ำ ด้ำนกระบวนกำร และด้ำนผลผลิต ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1) ด้ำนบริบท พบว่ำ หลักกำร จุดหมำย
ของหลักสูตรแต่ละข้อสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมสังคมปั จจุบนั และเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่ ง ชำติพุ ท ธศัก รำช 2542 และโครงสร้ำ งหลัก สูต ร เนื้ อ หำหลัก สูต รตรงตำมควำมต้อ งกำรของสถำน
ประกอบกำร 2) ด้ำนปั จจัยนำเข้ำ พบว่ำ สัดส่วนผูส้ อนต่อผูเ้ รียนตำมเกณฑ์มำตรฐำนทีห่ ลักสูตรกำหนดไว้ไม่
สอดคล้องกับสภำพจริงครูผู้สอนสำขำวิชำศิลปกรรมมีคุณวุฒิเหมำะสมตรงตำมเกณฑ์ท่หี ลักสูตรกำหนด
นักเรียนมีควำมรู้ทกั ษะและควำมคิดริเริม่ สร้ำงสรรค์สอดคล้องกับหลักกำรจุด หมำยของหลัก สูต ร สื่อ กำร
เรียนกำรสอน วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อำคำรสถำนที่ มีค วำมพร้องและพอเพียงต่อกำรใช้งำน 3) ด้ำนกระบวนกำร
พบว่ำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและประเมินผล และกำรบริหำรหลักสูตรสอดคล้องกับ
หลักกำร จุดหมำย โครงสร้ำงและเนื้อหำของหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีควำมรู้ ทักษะ
เจตคติ และควำมสำมำรถด้ำนศิลปกรรมตรงกับควำมต้องกำรของผูเ้ รียน กำรนิเทศกำรสอน มีควำมเหมำะสม
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ณรัญญำ มีชยั และพิชยั เสงีย่ มจิตต์, การประเมิ นหลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต (สาขาวิ ชาสาธารณสุข
ศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ของวิ ทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิ ทยาลัยอุบลราชธานี .
วิทยำนิพนธ์, ครุศำสตรมหำบัณฑิต, มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี. 2554.
7
กัณนิกำร์ จันทรโกเมศ, การศึกษาและการประเมิ นหลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิ ชาชีพ พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิ ชาศิ ลปกรรม สาขาวิ ชาศิ ลปกรรม วิ ทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย. วิทยำนิพนธ์, ครุศำสตรม
หำบัณฑิต, มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์, 2554.

4) ด้ำนผลผลิต พบว่ำ ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำส่วนใหญ่มคี วำมรู้ ทักษะ และเจตคติอยู่ในระดับมำกตรงตำมควำม
ต้องกำรของสถำนประกอบกำร และตลำดแรงงำน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดในกำรบริหำรจัดกำรดำเนินงำนหลักสูตร
กดต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 และเป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรดำเนินงำนตำมหลักสูตร
กดต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 ผูท้ ำวิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ควรทำควำมเข้ำใจกับผูเ้ ข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร กดต. เกีย่ วกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. ปรับลดจำนวนชัวโมงภำควิ
่
ชำทัวไป
่ และภำควิชำกำรฝึก
3. ปรับจำนวนชัวโมงในรำยวิ
่
ชำภำควิชำทัวไปให้
่
เหมำะสมกับเนื้อหำวิชำ
4. เพิม่ พูนควำมรูใ้ ห้กบั อำจำรย์โดยใช้กำรเรียนกำรสอนแบบ PBL (Problem based Learning หรือ
Project Based Learning) เน้นผูเ้ รียนเป็ นสำคัญ
5. เสริมสร้ำงวินยั ผูเ้ ข้ำรับกำรฝึกอบรมปฏิบตั ใิ นกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตร กดต.
6. จัดสรรงบประมำณได้กำรจัดทำตำรำและเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน และมีควำมทันสมัย
เหมำะสมสอดคล้องกับจุดหมำยรำยวิชำ
7. ปรับปรุงโรงอำหำรมีควำมสะอำด เหมำะสม เพียงพอ และอำหำรมีคุณภำพ
8. ปรับปรุงเนื้อหำวิชำไปใช้ได้ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีจ่ ริงอย่ำงเหมำะสม
9. พัฒนำกำรวัดและกำรประเมินผลสอดคล้องกับเนื้อหำรำยวิชำ และเป็ นไปอย่ำงมีระบบ
10. ปรับระยะเวลำกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรให้มคี วำมเหมำะสม
11. ปรับหลักสูตรเข้ำให้ผู้เข้ำรับฝึ กกำรอบรมมีค วำมรู้ ควำมสำมำรถ และกระบวนทัศน์ ในกำ ร
ปฏิบตั งิ ำนในกำรปฏิบตั งิ ำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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