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หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ. 

การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาข้าราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน ก .พ.  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจประสิทธิภาพและประสิทธิผลโครงการพัฒนาข้าราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงาน ก.พ. ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ระดับประสิทธิผลของการพัฒนาข้าราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒. ความพึงพอใจของการพัฒนาข้าราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓. ความต้องการการฝึกอบรม (Training Need) 

4. ปัญหาการพัฒนาข้าราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการ/หน่วยงาน 
5. ปัจจัยที่ท าให้ผู้เข้าฝึกอบรมออกกลางคัน (Drop out) 
6. ปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จในการพัฒนาข้าราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาข้าราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e – Learning)  
ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาข้าราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
กรอบแนวคิดของ Donald Kirkpatrick’s 4 Levels of Evaluating training ซึ่งเป็นการประเมินผลใน 4 ระดับ  
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่ได้หลังจากการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผสมผสานกับแนวคิดของการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ แนวคิดของทฤษฎีระบบ และการประเมินผลตามรูปแบบ CIPP Model ซึ่งเป็นการประเมินผลทั้ง
กระบวนการตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ เพ่ือประเมิ นถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการฯ โดยประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับการประเมินผล 5 ด้าน คือ 1) การประเมินผล
ในส่วนของสภาวะแวดล้อม 2) การประเมินผลในส่วนของปัจจัยน าเข้า 3) การประเมินผลในส่วนของ
กระบวนการ 4) การประเมินผลในส่วนของผลผลิต 5) การประเมินผลในส่วนของผลลัพธ์ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่
ได้รับการพัฒนาข้าราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ใน
ปีงบประมาณ 2551 จ านวน 558 คน   2) กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เลิกเรียนกลางคัน (drop out) 
จ านวน 334 คน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้ได้มาจากส่วนราชการ 147 ส่วนราชการ และจังหวัด 75 จังหวัด รวม 222 
ส่วนราชการ โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้
ด าเนินโครงการฯ ได้สร้างแบบสอบถามและน าไปตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามก่อนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง จากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการบรรยายข้อมูล และใช้สถิติ Independent 
sample t–test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐาน
และสถิติ Pair t–test เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อการพัฒนาข้าราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD e – Learning) กับสภาพที่เป็นจริงของการพัฒนาข้าราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e – Learning)  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e – Learning) พบว่า 

สาเหตุส าคัญ 3 อันดับแรก ที่ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ส่วนใหญ่ตัดสินใจพัฒนาตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ คือ 1) ผู้เข้ารับการอบรมเห็นว่าหลักสูตรมีความหลากหลายและน่าสนใจ 2) การอบรมออนไลน์
ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการอบรมในห้องเรียน และ 3) การอบรมออนไลน์ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ได้
ทุกสถานที่ที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเรียนได้ทุกเวลาที่อยากเรียน) Any where any time) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับระดับสภาพที่เป็นจริงในการพัฒนาข้าราชการ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e – Learning) พบว่า ระดับความคาดหวังกับสภาพที่เป็นจริงในการพัฒนา
ข้าราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e – Learning) ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งระดับความคาดหวังโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับสภาพที่เป็นจริง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ระดับความคาดหวังกับสภาพที่เป็นจริงในการพัฒนาข้าราชการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e – Learning) ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยที่ระดับความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสภาพที่เป็นจริงในทุกประเด็น ยกเว้นประเด็นด้านค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อหลักสูตร มีความเหมาะสม ส าหรับประเด็นที่มีส่วนต่างของระดับ
ความคาดหวังกับสภาพที่เป็นจริงมากที่สุด คือ ด้านผู้บังคับบัญชาของท่านให้การสนับสนุนต่อการเรียนรู้  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ด้านกระบวนการ พบว่า ระดับความคาดหวังกับสภาพที่เป็นจริงในการพัฒนาข้าราชการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e – Learning) ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยที่ระดับความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสภาพที่เป็นจริงในทุกประเด็น ส าหรับประเด็นที่มีส่วนต่างของ
ระดับความคาดหวังกับสภาพที่เป็นจริงมากที่สุดคือ ด้านมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดหลักสูตรและเรียนรู้ด้วยกัน 

 ด้านผลลัพธ์ พบว่า ระดับความคาดหวังกับสภาพที่เป็นจริงในการพัฒนาข้าราชการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (HRD e – Learning) ในโดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยที่ระดับความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสภาพที่เป็นจริงในทุกประเด็น ยกเว้น ประเด็นด้านการอบรมออนไลน์
ช่วยเสริมทักษะการเรียนด้วยตนเอง ส าหรับประเด็นที่มีส่วนต่างของระดับความคาดหวังกับสภาพที่เป็นจริงมาก
ที่สุดคือ ด้านความรู้ที่ได้จากการอบรมออนไลน์ สามารถน าไปพัฒนาหน่วยงานของท่านได้ 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e – Learning) 
พบว่า ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ 
หลักสูตรการฝึกอบรมในด้านความหลากหลายและความน่าสนใจของหลักสูตร และรูปแบบการน าเสนอและ
วิธีการพัฒนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ที่เลิกเรียนกลางคัน (Drop out) พบว่า ผู้ที่เคยเลิกเรียนกลางคันนั้นส่วนใหญ่
เลิกเรียนในหลักสูตรด้านเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ เพ่ือการท างานภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน
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ระดับปริญญาตรี) และสาเหตุที่ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเลิกเรียนกลางคัน คือ การที่ผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์
ไม่สามารถเข้าเรียนได้อย่างสม่ าเสมอตามเวลาที่ก าหนดไว้ และไม่สามารถจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับ
ช่วงเวลาการอบรมได้ นอกจากนั้น ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่มีอุปสรรค
หรือข้อจ ากัดในการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ ๑) ด้านระยะเวลาที่เปิดหลักสูตรไม่ตรงกับเวลาว่าง  
2) ความไม่พร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียน 3) ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานในการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จในการพัฒนาข้าราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e – Learning) มากที่สุด
เป็น 3 อันดับแรก คือ ความพร้อมและความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาตัวเอง รองลงมาคือ การสนับสนุนจาก
หน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา และความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครือข่ายของผู้เข้ารับการอบรม 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ คือ 
1. ส านักงาน ก.พ. ควรเพ่ิมจ านวนหลักสูตรให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบันมากข้ึนและควรเพิ่มจ านวนรุ่นมากขึ้น 
2. ส านักงาน ก.พ. ควรด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะหลักสูตรใหม่ และประชาสัมพันธ์ให้ 

ส่วนราชการต่าง ๆ ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเอง โดยอาจใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และจดหมายเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ 

3. ส านักงาน ก.พ. ควรขยายเวลาการเปิดรับสมัครในแต่ละหลักสูตรให้มากขึ้น 
4. ส านักงาน ก.พ. ควรจัดเตรียมเอกสารให้ผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์สมารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ 
5. ผู้ด าเนินการจัดหลักสูตรควรมีการตรวจเช็คระบบอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจาก Website ของ

ส านักงาน ก.พ. ขัดข้องบ่อยครั้ง ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถเข้าเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 
6. ควรปรับปรุงเนื้อหาให้กระชับ และมีความเหมาะสมกับหลักสูตร 
7. หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชาควรส ารวจความต้องการของข้าราชการในหน่วยงานเกี่ยวกับ

การพัฒนาตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และควรมีมาตรการในการสนับสนุนการพัฒนาตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม เช่น จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
ให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย พร้อมต่อการใช้งานและเพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ 
สร้างระบบแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบการให้รางวัล การก าหนดให้การพัฒนา
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

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

 

 

 


