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รหัสประจาตัวนักศึกษา 01

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2562 – 5 เมษายน 2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก

คานา
การศึกษานี้จัดทาขึ้นเพื่อวิเคราะห์หาความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้เข้า รับการฝึก
อบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 1 5 ของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเป็นการศึกษาเพื่อศึกษา ข้อเท็จจริงพร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขปัญหานาไปพัฒนา หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้อย่างแท้จริง
อีกด้วย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ) จึงได้จัดหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ.) ให้มีความสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับกลางให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และมีความรอบรู้ที่ทันสมัย เพี่อ สามารถนาไปปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้ ศึกษาขอขอบพระคุ ณ คณะผู้บริหาร สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ผู้อานวยการและคณะเจ้าหน้าที่โครงการนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 ที่ให้ความรู้ คาแนะนา และขอขอบพระคุณ ข้าราชการของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ข้าราชการของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้าราชการของสานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณจังหวัด ข้าราชการของกรมควบคุมโรค และข้าราชการของการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ที่ให้การสนับสนุน
และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและช่วยเหลือจนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
โดยผู้ ศึกษาหวังว่า ผลการวิจัย
สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในจัดการเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้มีความ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับผู้เข้าอบรมในรุ่นต่อไปได้ หากงานวิจัยครั้งนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้ ศึกษาขอน้อมรับ ความ
ผิดพลาด และยินดี น้อมรับนาไปปรับปรุงแก้ไข และขอกราบอภัยไว้ ณ ที่นี้
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 1 5 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย”ฉบับนี้ สาเร็จลงได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีจากผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล
นายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรืองและนางสาววชรพร เพชรสุวรรณ คณะกรรมการ ตรวจงานวิจัย ที่ได้เสียสละเวลา
ให้คาปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาตลอดจนเป็นกาลังใจให้กับผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา
ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ผู้อานวยการโครงการและเจ้าหน้าที่โครงการวิทยาลัยป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย
ตลอดจนผู้ ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความกรุณาเสียสละเวลาในการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นต่างๆ ให้ความรู้ เตรียมความ
พร้อมและพัฒนาให้ผู้วิจัยพร้อมก้าวสู่การเป็นนักบริหารระดับกลางอย่างมีประสิทธิภาพ
สุดท้ายขอขอบพระคุณและคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา ตลอดระยะเวลาที่
ฝึกอบรม ขอขอบคุณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มองเห็นถึงศักยภาพ
ในตัวของผู้ ศึกษาและหยิบยื่นโอกาสที่ดีในการพัฒนา ฝึกฝน และเพิ่มพูนทักษะให้มีมากยิ่งขึ้น ตลอดจน เป็น
แหล่งข้อมูลด้านกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา อานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจนทาให้งานวิจัย ฉบับนี้
สาเร็จลงด้วยดี และที่ขาดไม่ได้คือเพื่อนผู้เข้าร่วม รับการฝึก อบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูล แนะนา และให้กาลังใจซึ่งสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง
ในการศึกษาครั้งนี้ คุณประโยชน์ที่เกิดจากการทา รายงานการวิจัยในครั้งนี้ขอมอบแด่ บุพการี คณาจารย์ และ
ผู้เกี่ยวข้องที่ได้สนับสนุนผู้ศึกษาด้วยดีตลอดมา
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้เข้รัาบการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบเป็นการวิจัยเชิงสารวจ ( Survey Research) มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้เข้า รับการฝึก อบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 ต่อการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใน 3 มิติ ได้แก่ ต่อจุดมุ่งหมายการศึกษา ต่อกิจกรรมการเรียนการสอน และต่อการสะท้อนกลับและ
การประเมินคุณค่า
ขอบเขตการศึกษา แบ่งเป็นด้านประชากร ซึ่งประชากรการวิจัยที่เป็น “นักบริหารระดับกลาง”
ที่เข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 1 5 จานวน
ทั้งสิ้น 22 คน ด้านตัวแปร ภายใต้หลักการของการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ ( ICD: Integrated Course
Design) อันประกอบด้วย 3 มิติย่อย มิติย่อยจุดมุ่งหมายของการศึกษา มิติย่อยกิจกรรมการเรียนการสอน และ
มิติการสะท้อนกลับและการประเมินคุณค่า ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม
พ.ศ. 2562
จากการศึกษาวิจัยเรื่องความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้เข้รัาบการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 1 5 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ต่อไป ดังนี้
จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ) ในภาพรวมที่สามารถตอบสนองความคาดหวังผู้เข้าอบรมได้ในระดับมาก และผู้เข้า
อบรมยังมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกันอย่างไรก็ตามยังมีประเด็นย่อยที่ผู้เข้าอบรมให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่สถาบันนาไปพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหลักสูตร ดังนี้
ด้านหลักสูตร
ควรมีตารางการอบรมที่ชัดเจนล่วงหน้าตลอดหลักสูตรเพื่อผู้เข้าอบรมได้เตรียมความพร้อมในการ
เข้ารับการอบรม เนื่องจากการไม่ทราบตารางการอบรมล่วงหน้าทาให้ผู้เข้าอบรมไม่สามารถวางแผนการการ
ดาเนินชีวิตได้
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ควรจัดการเรียนวิชาการไว้ในช่วงเวลาเช้าและการทากิจกรรมควรจัดไว้ในช่วงเวลาบ่ายเนื่องจาก
เมื่อมีกิจกรรมในช่วงเช้า จะทาให้ผู้เข้าอบรมรู้สึกอ่อนล้า และเกิดความไม่พร้อมในการเรียนวิชาการ และควรมี
การทดสอบความรู้ของผู้เข้าอบรมก่อนเริ่มทาการสอนเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนอย่างสูงสุด
ด้านวิธีการสอน
ผู้เข้าอบรมเสนอแนะวิธีการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการลงพื้นที่เพื่อดูวิธีการ
แก้ปัญหาที่ประสบความสาเร็จในส่วนของการทาวิจัยควรทาเป็นกลุ่มโดยเป็นหัวข้อเรื่องที่สอดคล้องกับ
นโยบายของบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ควรทาเป็นรายบุคคลเนื่องจากภาระงานในการ
อบรมมีมากอยู่แล้ว และผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการทาวิจัยมาก่อนจึงมีความยากลาบากใน
การทาก่อให้เกิดความรู้สึกเครียดและท้อแท้

ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (ต่อ)
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ควรมีการปรับปรุงห้องสมุดให้มีเอกสาร หรือตาราให้มีความทันสมัย เพียงพอที่จะใช้ในการ
ค้นคว้า รวมถึงฐานข้อมูลที่ใช้ค้นคว้าควรจะมีมากกว่าที่มีอยู่ , อาคารที่พักควรปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่
ชารุด และดูแลเรื่องความสะอาด เนื่องจากผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในที่พักมากกว่ากลับบ้าน
ผลการวิจัยพบว่าความคาดหวังที่มีต่อการ ฝึก อบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกตามด้านผู้เข้าอบรมมีคาดหวังมากที่สุดในด้านผู้สอน
รองลงมาเป็นด้านวิธีการสอนและและด้าน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนด้านที่มีความคาดหวังน้อยที่สุด คือ
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และพบว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมหลักสูตรนี้ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน ด้านผู้สอนเป็นด้านที่ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาเป็น
ด้านวิธีการสอน และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน สาหรับด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนเป็น
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การพัฒนาคนหรือบุคลากรเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนา
บุคลากรที่อยู่ในระดับผู้บริหารที่มีความสามารถในการผลักดันประเทศให้สามารถเทียมกับนานาประเทศ
ปัจจุบันองค์กรภาครัฐของประเทศไทยให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรา 72 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยกาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการในสังกัด เพื่อให้เป็นไปอย่างสอดรับ
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งเน้นพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม นาความรอบรู้
อย่างเท่าทันภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึง่ เป็นหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นองค์กรหลักของประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย จากวิสัยทัศน์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทาให้เราต้อง
ก้าวไปข้างหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จะรับมือกับภัยพิบัติที่มีแนวโน้มความรุนแรงและความถี่
เพิ่มมากขึ้น และในปัจจุบันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงของภาครัฐในด้านต่างๆ เช่นโครงสร้าง ภารกิจและ
อานาจหน้าที่ทาให้การทางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องเน้นดาเนินการเชิงรุกและ
กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติการจัดตั้งวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการ
พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547
และได้เริ่มดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2547 เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการจัดตั้งวิทยาเขต
ในสังกัดวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก สงขลา ภูเก็ต
ปราจีนบุรี และขอนแก่น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการดาเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการสาธารณภัยไปสู่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
พ.ศ.2557 ได้มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และวิทยาเขตเพิ่มอีก
2 แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตปทุมธานีและวิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์ (สถาบันกู้ภัยทางน้า ทางทะเล) เพื่อทาหน้าที่
เป็นเสาหลักของชาติในการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและการฟื้นฟูสภาพพื้นที่โดยมุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ
และ
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่บุคลากรขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน อาสาสมัครและประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมในการจัดการ
สาธารณภัยนับเป็นภารกิจที่ต้องดาเนินการให้ความช่วยเหลือในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึง ทั้งในด้านการป้องกัน
(Prevention and Mitigation) การเตรียมความพร้อม ( Preparedness) การเผชิญเหตุ ( Response) และ
การฟื้นฟู ( Recovery) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที รวมถึงให้การสนับสนุน
การปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงกาหนดให้มีโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) ซึ่งมุ่งพัฒนานักบริหารระดับกลาง
อันเป็นบุคลากรที่อยู่ในฐานะของผู้รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วย
ฐานความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามภารกิจขององค์กรเพื่อให้สามารถจัดการทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) เป็นหลักสูตรสาหรับ
ข้าราชการในสังกัด และหน่วยงานภายนอกที่เป็นนักบริหารระดับกลาง ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน ป้องกัน
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และบรรเทาสาธารณภัย ตาบลบางพูน อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รูปแบบการอบรม แบ่งเป็น
ภาคการศึกษาอบรมโดยใช้วิธีบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ และตอบข้อซักถาม และภาคการศึกษาดูงานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในประเทศ โดยมีเนื้อหาและกิจกรรมครอบคลุมในส่วนของหมวด
สาธารณภัย หมวดการบริหารและจัดการ หมวดเฉพาะทาง และหมวดสร้างเสริมประสบการณ์ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สามารถบริหารจัดการสาธารณภัยให้บรรลุ
เป้าหมายพร้อมกันนี้สามารถสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณภัยในระดับจังหวัดและประสานการปฏิบัติด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงทาการศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึก
อบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 1 5 ของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ” เพื่อ จักนามาซึ่งข้อมูลพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนได้ จึงนามาสู่ความสาคัญของการวิจัยนี้ ภายใต้มิติของการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ (
ICD:
Integrated Course Design) อันประกอบด้วย 3 มิติย่อย ได้แก่ จุดมุ่งหมายการศึกษา กิจกรรมการเรียน
การสอนและการสะท้อนกลับและการประเมินคุณค่า

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 15
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และระดับความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นบ.ปภ.) จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 15

ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)
รุ่นที่ 15 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกาหนดขอบเขตการศึกษา
4 ด้าน คือ
4.1 ด้านเนื้อหา ศึกษาความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
4.2 ด้านประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 จานวนทั้งสิ้น 22 คน
4.3 ด้านตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา จานวนปีปฏิบัติงานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม (ประสบการณ์การงาน)
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
1. ตัวแปรด้านความคาดหวัง ใน 8 ด้าน มีดังนี้
1.1 ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านหลักสูตร
1.2 ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านรายวิชา
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1.3 ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านเป้าหมาย
หรือจุดมุง่ หมายของหลักสูตร
1.4 ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้านผู้สอน
1.5 ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านวิธีการสอน
1.6 ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
1.7 ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
1.8 ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อผลสะท้อนกลับการประเมินคุณค่า
ด้านการวัดและประเมินผล
2. ตัวแปรด้านความพึงพอใจ ใน 8 ด้าน มีดังนี้
2.1 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านหลักสูตร
2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านรายวิชา
2.3 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านเป้าหมาย
หรือจุดมุง่ หมายของหลักสูตร
2.4 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้านผู้สอน
2.5 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านวิธีการสอน
2.6 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
2.7 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
2.8 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อผลสะท้อนกลับการประเมินคุณค่า
ด้านการวัดและประเมินผล
4.4 ด้านเวลาทาการศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –มีนาคม พ.ศ. 2562

ประโยชน์ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคาดว่าจะได้รับ
1. ทราบความพึงพอใจในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 15
2. ทราบปัจจัยส่วนบุคคล และระดับความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
3. ทราบการเปรียบเทียบความพึงพอใจในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นบ.ปภ.) จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 15
4. ทราบพื้นฐานในการศึกษาแนวทางพัฒนาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใน 3 มิติ ได้แก่ ต่อ จุดมุ่งหมายการศึกษา ต่อกิจกรรมการเรียนการสอน และต่อการสะท้อนกลับและ
การประเมินคุณค่า

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง “ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้เข้รัาบการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 1 5 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย” ต่อการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใน 3 มิติ
ได้แก่ ต่อ จุดมุ่งหมายการศึกษา ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนและต่อการสะท้อนกลับและ การประเมินคุณค่าผู้
ศึกษาได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ กฎหมาย องค์ความรู้ เอกสารต่าง ๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร แบบบูรณาการ (ICD: Integrated Course Design) ของ
(Fink, 2007)
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทาแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุน
การป้องกัน การบรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัย การฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นรูปแบบในการฝึกอบรมโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เท่านั้น ตาม
หลักสูตรการฝึกอบรม การดาเนินการจะเป็นไปตามอานาจหน้าที่ของสถาบันในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 สาหรับหลักสูตรนักบริหารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 ใช้ระยะเวลาในการอบรม 89 วัน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี โดยมีผู้
เข้าอบรมทั้งสิ้น 22 คน กาหนดระยะเวลาการ ฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 5 เมษายน
พ.ศ.2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาภาวะผู้นาทางการบริหารให้มีวิสัยทัศน์เข้าใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลง
และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาข้าราชการของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยภาคีเครือข่าย ที่อยู่ในระดับผู้บริหารระดับกลาง ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การบริหารจัดการสาธารณภัยได้อย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับกรอบการบริหารจัดการสาธารณภัยของโลกและ
เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านการป้องกันสาธารณภัยในทุกระดับ
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) แบ่งเป็น 4 หมวดวิชา ดังนี้
1. หมวดวิชาการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา
1.1 กลุ่มการวิชาป้องกันและลดผลกระทบ
1.2 กลุ่มวิชาการเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย
1.3 กลุ่มวิชาการเผชิญสาธารณภัย
1.4 กลุ่มวิชาฟื้นฟูภายหลังสาธารณภัย
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2. หมวดวิชาการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา
2.1 กลุ่มวิชากฎหมายและระเบียบ
2.2 กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการ
2.3 กลุ่มวิชาคุณธรรมและจริยธรรม
2.4 กลุ่มวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ
2.5 กลุ่มวิชาการพัฒนาทักษะการนาเสนอและการเป็นวิทยากร
2.6 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ และความรู้ทั่วไป
3. หมวดวิชาสร้างเสริมประสบการณ์แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา
3.1 กลุ่มวิชานโยบายผู้บริหาร
3.2 กลุ่มวิชาสัมมนาวิชาการ
3.3 กลุ่มวิชาศึกษาดูงาน
3.4 กลุ่มวิชาพัฒนาผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย
4. หมวดวิชาการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและสันทนาการแบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา
4.1 กลุ่มวิชาพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย
4.2 กลุ่มวิชากลุ่มสัมพันธ์และสันทนาการ
รวมทั้งสิ้น 491 ชั่วโมง

2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ ( ICD: Integrated Course Design)
ในการนาทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตรไปปฏิบัติจริงนั้น (Fink, 2007) ได้เสนอแนวทางเกี่ยวกับ
การออกแบบประสบการณ์การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยเรียกแนวทางนี้ว่า Integrated CourseDesign
(ICD) มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่
1. จุดมุ่งหมายของการศึกษาหมายความถึง การพิจารณาว่าอะไรที่เราต้องการให้ผู้เรียนรู้
2. กิจกรรมการเรียนการสอน หมายความถึง การพิจารณาว่าผู้เรียนจะเรียนรู้สิ่งที่เราถ่ายทอด
อย่างไร
3. ผลสะท้อนกลับการประเมินคุณค่า หมายความถึง การพิจารณาว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียน
ได้รับสิ่งที่ผู้สอนตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรก

รูปภาพที่ 1: Integrated CourseDesign (ICD)(Fink, 2007)
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3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom (Vroom’s Expectancy Theory) ทฤษฎีความคาดหวัง
พยายามค้นหาคาตอบของคาถามที่ว่า เมื่อไรและภายใต้สภาพการเช่นไร ที่คนจะใช้กาลังและความพยายาม
สูงสุดในการช่วยให้งานขององค์การบรรลุเป้าประสงค์ ซึ่งวรูมเสนอว่าผู้บริหารควรต้องรู้ถึงประเด็น 3 ประการ คือ
1. เชื่อว่า การทางานอย่างจริงจัง (Working Hard) จะสามารถทาให้การปฏิบัติงานในระดับที่
ต่างกันประสบความสาเร็จ
2. เชื่อว่า ผลลัพธ์หรือรางวัลที่ได้จากการทางานที่ต่างกัน เป็นมาจากการประสบความสาเร็จ
ในระดับที่ต่างกันในการปฏิบัติงาน
3. ค่านิยมของแต่ละคนมีผลลัพธ์จากงานของวรูม อธิบายว่าแรงจูงใจคือ ผลความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบ 3 ประการคือ
3.1 ความชื่นชอบต่อผลลัพธ์หรือรางวัล เรียกว่า คุณค่า
3.2 การคาดการณ์ความเป็นไปได้ว่าความพยายามจะมีผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
เรียกว่า ความคาดหวัง
3.3 การคาดการณ์ว่าการปฏิบัติงานจะมีผลต่อการได้รับผลลัพธ์หรือรางวัล เรียกว่า
การเชื่อมโยง
คุณค่า (Valence) หมายถึง ระดับความชื่นชอบที่บุคคลมีต่อผลลัพธ์ที่จะได้รับในอนาคต เช่น
คนทางานเพราะต้องการเลื่อนตาแหน่ง การได้เลื่อนตาแหน่งจะมีคุณค่าสูงสาหรับคนๆ นั้น คุณค่าที่บุคคล
ให้กับผลลัพธ์หรือรางวัลที่ได้รับจะมีลักษณะเฉพาะตามประสบการณ์และอาจเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา
อายุ การศึกษา และชนิดของงาน คนงานที่มีอายุน้อยจะให้ ความสนใจ ต่อการวางแผนเกษียณอายุน้อยกว่า
คนงานที่มีอายุมาก แต่ต้องการก้าวหน้าในงานมากกว่าคนที่มีอายุมาก นอกจากนี้สภาวะเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
ก็มีส่วนทาให้คนเปลี่ยนระดับ ความชื่นชอบหรือให้คุณค่าต่อผลลัพธ์ต่างกันด้วย คุณค่าของผลลัพธ์จะมีทั้งใน
ทางบวก (Positive) และ ทางลบ (Negative)บริการที่พึงประสงค์ ( Desired service) คือ สิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง
ว่าจะได้รับหรือปรารถนาที่จะได้รับระดับของความปรารถนาจะขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคลและความ
เชื่อถือของลูกค้าเกี่ยวกับการบริการที่ผู้ให้บริการจะสามารถทาให้ได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าลูกค้าต้องการที่จะ
ได้รับบริการที่ดีที่สุดตามอุดมคติของตนแต่ลูกค้าก็จะไม่คาดหวังอย่างไร้เหตุผล เนื่องจากพวกเขาไม่เข้าใจดีว่า
บริษัทไม่สามารถให้บริการที่ดีที่สุดได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ลูกค้าจึงมีระดับความคาดหวังต่อการบริการอีก
ระดับหนึ่ง คือ ระดับของการบริการที่เพียงพอ ( Adequate service)
ซึ่งหมายถึงระดับที่ต่าที่สุดของ
การบริการที่ลูกค้าจะยอมรับโดยไม่เกิดความรู้สึกไม่พอใจ ความคาดหวังระดับนี้ประกอบขึ้นจากปัจจัยจาก
ความรับรู้ของผู้บริโภคต่อทางเลือกจากการบริการของผู้ให้บริการรายอื่นๆ และปัจจัยจากสถานการณ์
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้บริการในแต่ละครั้ง พบว่าในกรณีที่ลูกค้ามีทางเลือกในการรับบริการหลายๆ ทางความ
คาดหวังของลูกค้าต่อการบริการก็จะสูง ในขณะเดียวกันถ้าลูกค้ารู้สึกว่าไม่มีทางเลือก เช่น ในสถานการณ์
ฉุกเฉินซึ่งผู้ให้บริการรายอื่นๆ ไม่สามารถให้บริการได้ ความคาดหวังของลูกค้าก็จะต่าลง
ความคาดหวัง ( Expectancy) หมายถึง ระดับความแน่ใจหรือความเป็นไปได้ ที่เมื่อได้ใช้ความ
พยายามในการทางานแล้วจะเกิดความสาเร็จ ความคาดหวังเป็นความเชื่อมโยงระหว่างความพยายามและการ
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กระทา( Performance) โดยมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 คือถ้าคนเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่ความพยายามจะนาไปสู่
ความสาเร็จ ความคาดหวังจะเท่ากับ 0 แต่ถ้าเขาเชื่อมั่นว่างานนั้นจะประสบความสาเร็จ ความคาดหวังจะ
เท่ากับ 1 เช่น ถ้าครูรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้สูงในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยให้
นักเรียนใช้ความพยายามของตนเองเพิ่มขึ้น แสดงว่าครูมีระดับความคาดหวังสูง

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
Michael R. Fitzgerald & Robert F. Durant (1980 : 586) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการบริการสาธารณะ ( public Service Satisfaction) ว่าเป็นการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านการให้บริการของหน่วยปกครองท้องถิ่น โดยมีพื้นฐานเกิดจากการรับรู้ (
Perceptions)
ถึงการส่งมอบการบริการที่แท้จริง และการประเมินผลนี้ก็จะแตกต่างกันไปความพึงพอใจ (satisfaction) เป็น
ทัศนคติที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่าง ได้ การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่
สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้าง สลับซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง
แต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อม โดยการ วัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้น
จะต้องตรงกับความรู้สึกที่แท้จริง จึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้ พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2530
กล่าวไว้ว่า “พึง” เป็น คาช่วยกริยาอื่น หมายความว่า “ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า พอใจ ชอบใจ และ
คาว่า “พอ” หมายความว่า เท่าที่ต้องการ เต็มความต้องการ ถูก ชอบ เมื่อนาคาสองคามาผสมกัน “พึงพอใจ”
จะ หมายถึง ชอบใจ ถูกใจตามที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ Wolman (1973 อ้างใน ภนิดา ชัยปัญญา 2541 :
11) กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกที่ได้รับความสา เร็จตามมุ่งหวังและ ความต้องการ มีผู้กล่าวถึง
ความหมายของความพึงพอใจไว้ดังนี้ วิรุฬ พรรณเทวี (2542) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก
ภายในจิตใจ ของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร
ถ้าคาดหวัง หรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้าม
อาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สิ่งที่ตั้งใจไว้
ว่าจะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้ เกณฑ์ ( Criteria) ที่แต่ละบุคคลตั้งไว้ รวมทั้ง
การตัดสินใจ (Judgment) ของบุคคลนั้นด้วย โดยการประเมินผล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน คือ
1. ด้านอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งเกิดจากการได้รับรู้ถึงการส่งมอบการบริการ
2. ด้านวัตถุวิสัย (Objective) ซึ่งเกิดจากการได้รับปริมาณและคุณภาพของการบริการ

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างศาสตร์เพื่อการพัฒนา
บัณฑิตยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดย รศ.ดร. พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ และ
ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ (2555) ศึกษาแนวทางการบูรณาการระหว่างศาสตร์และสร้างรูปแบบการเรียนรู้
แบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 80 คน ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการบูรณาการระหว่างศาสตร์เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ควรมุ่งพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ที่เหมาะสมในการการพัฒนาบัณฑิตยุคใหม่ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน และรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับโครงงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00
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3.2 การพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาของสาขาสังคมศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดย มณฑา ชุ่มสุคนธ์, นิลมณี พิทักษ์ และ
อังคณา ตุงคะสมิต ( 2557) โดยพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาของสาขาสังคมศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และศึกษาผลของโปรแกรมรวมถึงความ
คิดเห็นของนักศึกษา ทั้งหมด 31 ราย ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทา
โครงการอยู่ในระดับมาก ส่วนทักษะกระบวนการในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และเจตคติ
รวมถึงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนแบบส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของ
นักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
3.3 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย อารีรักษ์ มีแจ้ง ( 2557) ศึกษาความคาดหวัง และความ
พึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จานวน 250 คน และเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนิสิต โดยแยกตามเพศ ชั้นปี และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าในภาพรวมนิสิตมีความหวังและความพึงพอใจต่อการศึกษาในหลักสูตรนี้อยู่ใน
ระดับมาก มีเพียงชั้นปีที่ส่งผลความคาดหวังและความพึงพอใจของนิสิต เพศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่มี
ผลต่อความแตกต่างของความคาดหวังและความพึงพอใจของนิสิต
3.4 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของภาควิชาสถิติคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเกวลี ผังดี และพิมพ์รดา ครองยุติ (2556) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท จานวน 306 คน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของภาควิชาสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
โดยเรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามรายด้าน ได้แก่ 1.ด้านรายวิชาในหลักสูตร 2.ด้านวิธีการสอน
และกิจกรรมการเรียนการสอน 3.ด้านผู้สอน 4.ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และ 5.ด้านปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอน
3.5 การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อการเรียน
การสอนวิชาการบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยรมิดา คงเขตวณิช (2556) ศึกษาความคาดหวัง
และความพึงพอใจที่มีผลต่อการเรียนการสอนรายวิชาบัญชีการเงินของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม จานวน 227 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนด้านการดาเนินการ
สอนของอาจารย์อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนด้านการดาเนินการสอนของอาจารย์อยู่ในระดับมากที่สุด ของนักศึกษาที่อยู่ในสาขา
ต่างกันมีความคาดหวังต่อการเรียนการสอนรายวิชาบัญชีการเงินไม่แตกต่างกัน และมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนการสอนรายวิชาบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยศรีปทุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
ในงานวิจัยนี้ใช้แนวคิดการออกแบบหลักสูตรแบบ Integrated Course Design ของ Fiink
(2007) ซึ่งแบ่งเป็น 3 รูปแบบดังนี้
1. จุดมุ่งหมายของการศึกษาหมายความถึง การพิจารณาว่าอะไรที่เราต้องการให้ผู้เรียนรู้
2. กิจกรรมการเรียนการสอน หมายความถึง การพิจารณาว่าผู้เรียนจะเรียนรู้สิ่งที่เราถ่ายทอด
อย่างไร
3. ผลสะท้อนกลับการประเมินคุณค่า หมายความถึง การพิจารณาว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียน
ได้รับสิ่งที่ผู้สอนตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรก
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-จานวนปีปฏิบัติงานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
(ประสบการณ์การทางาน)

ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านหลักสูตร
2.ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านรายวิชา
3.ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านเป้าหมาย
หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
4.ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้านผู้สอน
5.ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อกิจกรรมการเรียนการด้านสอนวิธีการสอน
6.ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
7.ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
8.ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต่อ
ผลสะท้อนกลับการประเมินคุณค่า
ด้านการวัดและประเมินผล

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านหลักสูตร
2.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านรายวิชา
3.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านเป้าหมาย
หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
4.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้านผู้สอน
5.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิธีการสอน
6.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้านกิจกรรม
การเรียนการสอน
7.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
8.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อผลสะท้อนกลับการประเมินคุณค่า
ด้านการวัดและประเมินผล

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ผู้เข้า รับการฝึก อบรม หมายถึง บุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 51 จานวนทั้งสิ้น 22 คน
ความคาดหวังของผู้เข้า รับการฝึก อบรม หมายถึง ความต้องการของผู้เข้า รับการฝึก อบรม
ที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเข้ารับการ ฝึก อบรมในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นบ.ปภ.)
ความพึงพอใจของผู้เข้า รับการฝึก อบรม หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของผู้เข้า รับการ
ฝึก อบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 1 5 ที่มีต่อการอบรมใน
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(นบ.ปภ.)
หมายถึง แผนการเรียน
การสอนที่จัดโอกาสให้แก่สาหรับข้าราชการในสังกัดและหน่วยงานภายนอกที่เป็นนักบริหารระดับกลาง
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาบลบางพูน อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สามารถบริหารจัดการ
สาธารณภัยให้บรรลุเป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการหมายถึงด้านเวลาทาการศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม พ.ศ. 2562
ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
เพศ หมายถึง เพศของกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศชายและเพศหญิง
อายุ หมายถึง ระยะเวลานับตั้งแต่เกิดจนถึงปีของ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ตอบแบบสอบถาม โดย
นับอายุเต็มปีบริบูรณ์
ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับตามระบบการศึกษาปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่าง
แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ปริญญาโท ปริญญาเอก
จานวนปีปฏิบัติงานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม (ประสบการณ์การทางาน) หมายถึง ระยะเวลา
นับตั้งแต่ปีทปี่ ฏิบัติงานก่อนเข้ารับการฝึกอบรมจนถึงปีที่ตอบแบบสอบถาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษา หมายถึง การพิจารณาว่าอะไรที่เราต้องการให้ผู้เรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การพิจารณาว่าผู้เรียนจะเรียนรู้สิ่งที่เราถ่ายทอดอย่างไร
ผลสะท้อนกลับการประเมินคุณค่า หมายถึง การพิจารณาว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนได้รับสิ่ง
ที่ผู้สอนตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรก
ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านหลักสูตร หมายถึง
ความรู้สึกคาดหวังว่ารายละเอียดเนื้อหาวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมไปถึงข้อมูลความรู้ต่างๆที่
ได้รับในหลักสูตรการฝึกอบรมจะเป็นประโยชน์ในการฝึกอบรม
ความคาดหวังของผู้เข้า รับการฝึก อบรมต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้าน รายวิชา หมายถึง
ความรู้สึกคาดหวังว่าเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ ที่อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรมจะเป็นประโยชน์ในการฝึกอบรม
ความคาดหวังของผู้เข้า รับการฝึก อบรม ต่อ จุดมุ่งหมายของการศึกษาด้าน เป้าหมาย หรือ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หมายถึง ความรู้สึกคาดหวังรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
รวมไปถึงข้อมูลความรู้ต่างๆที่ได้รับในหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์
ความคาดหวังของผู้เข้า รับการฝึก อบรมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านผู้สอน หมายถึง
ความรู้สึกคาดหวังต่อบุคคลที่มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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ความคาดหวังของผู้เข้า รับการฝึก อบรม ต่อ กิจกรรมการเรียนการ ด้านสอนวิธีการสอน
หมายถึง ความรู้สึกคาดหวังในวิธีที่ใช้ในการสอน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ได้ผลดีมากที่สุด
ความคาดหวังของผู้เข้า รับการฝึก อบรมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน หมายถึง ความรู้สึกคาดหวังในกิจกรรมที่ใช้ในการสอน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้
พัฒนาทักษะและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ได้ผลดีมากที่สุด
ความคาดหวังของผู้เข้า รับการฝึก อบรม ต่อ กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกคาดหวังต่อสิ่งที่นามาใช้ประกอบการอธิบายความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ความคาดหวังของผู้เข้า รับการฝึก อบรมต่อผลสะท้อนกลับการประเมินคุณค่า ด้านการวัดและ
ประเมินผล หมายถึง ความรู้สึกคาดหวังต่อกระบวนการพิจารณาในการตัดสินความเหมาะสมและความคุ้มค่า
จากการฝึกอบรม โดยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ เป็นเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ความพึงพอใจของผู้เข้า รับการฝึก อบรมต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านหลักสูตร หมายถึง
ความรู้สึกพึงพอใจต่อรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมไปถึงข้อมูลความรู้ต่างๆที่
ได้รับในหลักสูตรการฝึกอบรม
ความพึงพอใจของผู้เข้า รับการฝึก อบรมต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้าน รายวิชา หมายถึง
ความรู้สึกพึงพอใจเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ ที่อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรม
ความพึงพอใจ ของผู้เข้า รับการฝึก อบรม ต่อ จุดมุ่งหมายของการศึกษาด้าน เป้าหมาย หรือ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจต่อรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ รวมไปถึงข้อมูลความรู้ต่างๆที่ได้รับในหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์
ความพึงพอใจ ของผู้เข้า รับการฝึก อบรมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านผู้สอน หมายถึง
ความรู้สึกพึงพอใจต่อบุคคลที่มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ความพึงพอใจ ของผู้เข้า รับการฝึก อบรม ต่อ กิจกรรมการเรียนการ ด้านสอนวิธีการสอน
หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจในวิธีที่ใช้ในการสอน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ได้ผลดีมากที่สุด
ความพึงพอใจ ของผู้เข้า รับการฝึก อบรมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจในกิจกรรมที่ใช้ในการสอน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้
พัฒนาทักษะและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ได้ผลดีมากที่สุด
ความพึงพอใจ ของผู้เข้า รับการฝึก อบรม ต่อ กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจต่อสิ่งที่นามาใช้ประกอบการอธิบายความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึก อบรมต่อผลสะท้อนกลับการประเมินคุณค่า ด้านการวัดและ
ประเมินผล หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจต่อกระบวนการพิจารณาในการตัดสินความเหมาะสมและความคุ้มค่า
จากการฝึกอบรม โดยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ เป็นเกณฑ์ที่กาหนดไว้
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สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จานวนปีปฏิบัติงานก่อนเข้ารับ
การฝึกอบรม (ประสบการณ์การงาน) ที่แตกต่างกัน ผู้เข้า รับการฝึก อบรมหลักสูตรมี ระดับความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2. ความคาดหวัง ได้แก่ จุดมุ่งหมายของการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน
การสะท้อนกลับและการประเมินคุณค่า ต่างกัน ระดับความพึงพอใจ แตกต่างกัน

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยออกแบบให้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบเป็นการวิจัยเชิงสารวจ
(Survey Research) ที่เน้นสารวจระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้เข้า รับการฝึก อบรม
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 1 5 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มตี ่อการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เข้า รับการฝึก อบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปทุมธานี รวมจานวนทั้งสิ้น 22 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้วิจัยได้ดาเนินการออกแบบและสร้างเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือก่อนนาไปเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยมีกระบวนการในการดาเนินการสร้างเครื่องมือดังนี้
1) ศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือวัด
จากเอกสาร ตารา บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง และความพึงพอใจในการอบรม
2) กาหนดขอบเขต และโครงสร้างของแบบสอบถาม เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3) สร้างแบบสอบถามและนาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (content validity)
4) ปรับปรุงแบบสอบถามตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไป
ใช้เก็บข้อมูลจากประชากรการวิจัย
ลักษณะแบบสอบถาม
ส่วน
ที่ 1 เป็นแบบสอบถาม ข้อมูลส่วนทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จานวนปี
ปฏิบัติงานก่อนเข้ารับการอบรม (ประสบการณ์การทางาน)
ส่วน
ที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้เข้า รับ
การฝึก อบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 1 5 ที่มีต่อการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating
Scale) ประกอบด้วยข้อคาถามที่สามารถสะท้อนรายละเอียดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 มิติ ได้แก่
1) มิติย่อยจุดมุ่งหมายของการศึกษา: หลักสูตร (5 ข้อ) รายวิชา (5 ข้อ) เป้าหมายหรือ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (5 ข้อ)
2) มิติย่อยกิจกรรมการเรียนการสอน: ผู้สอน (5 ข้อ) วิธีการสอน (5 ข้อ) กิจกรรมการเรียน
การสอน (5 ข้อ) และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (5 ข้อ)
3) มิติการสะท้อนกลับและการประเมินคุณค่า: การวัดประเมินผลการเรียนรู้ (5 ข้อ) รวม
ทั้งสิ้น 40 ข้อ
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม ดังนี้
มีความคาดหวังและมีความพึงพอใจมากที่สุด ระดับคะแนนเท่ากับ 5
มีความคาดหวังและมีความพึงพอใจมาก
ระดับคะแนนเท่ากับ 4
มีความคาดหวังและมีความพึงพอใจปานกลาง ระดับคะแนนเท่ากับ 3
มีความคาดหวังและมีความพึงพอใจน้อย ระดับคะแนนเท่ากับ 2
มีความคาดหวังและมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ระดับคะแนนเท่ากับ 1
โดยแปลผลค่าเฉลี่ยคะแนน
1.00 - 1.80 หมายถึง ความคาดหวังและความพึงพอใจน้อยที่สุด
1.81 - 2.60 หมายถึง ความคาดหวังและความพึงพอใจน้อย
2.61 - 3.40 หมายถึง ความคาดหวังและความพึงพอใจปานกลาง
3.41 - 4.20 หมายถึง ความคาดหวังและความพึงพอใจมาก
4.21 - 5.00 หมายถึง ความคาดหวังและความพึงพอใจมากที่สุด
ส่วน
ที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการ ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยจัดทาแบบสอบถาม โดยมีจานวนเท่ากับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
2. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยนาแบบสอบถามจานวน 22 ชุด ไปเก็บ
ข้อมูลกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
3. ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเมื่อได้รับคืนจากผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 พร้อมทั้งจัดเรียงลาดับลงรหัสแบบสอบถาม
จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทาการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ โดยทา
การวิเคราะห์ตามลาดับ ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 เป็นส่วนของข้อมูลสถานภาพทั่วไป โดยการใช้ ความถี่
(Frequency) และร้อยละ (Percentage)
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 1 5 ในด้านต่างๆ โดยการใช้ ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 3 วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
2.1 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน
โดยใช้สถิติการทดสอบค่า t-test independent
2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)

บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่องความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้เข้รัาบการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากการสารวจกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม จานวน22 ฉบับ และได้
นาแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความเรียบร้อยและนามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติแล้วนาเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของตารางประกอบคาอธิบายโดยแบ่ง การวิเคราะห์และ
การแปลความหมาย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเรื่องนี้ นาเสนอเป็น
3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด จานวนปีที่ปฏิบัติงานก่อนเข้ารับการอบรม (ประสบการณ์การทางาน)
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย(นบ.ปภ.)จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 15
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะอื่นๆ
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
n

แทนจานวนกลุ่มตัวอย่าง

x แทนค่าเฉลี่ย
S.D แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
SS

แทนผลบวกกาลังสองของข้อมูล

MS แทนค่าเฉลี่ยผลบวกกาลังสองของข้อมูล
df

แทนลาดับขั้นแห่งความเป็นอิสระ

t แทนค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่ม
F

แทนค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม

p-value แทนค่านัยสาคัญของการเปรียบเทียบ One Way ANOVA
* แทนนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ส่วน
ที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด จานวนปีที่ปฏิบัติงานก่อนเข้ารับการอบรม (ประสบการณ์การทางาน) ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1: ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15
1. เพศ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ชาย
11
50.00
หญิง
11
50.00
รวม
22
100.00
2. อายุ
จานวน (คน)
ร้อยละ
40 - 45 ปี
11
50.00
46 - 50 ปี
5
22.70
51 ขึ้นไป
6
27.30
รวม
22
100.00
3. การศึกษา
จานวน (คน)
ร้อยละ
ปริญญาตรี
3
13.60
ปริญญาโท
18
81.80
ปริญญาเอก
1
4.50
รวม
22
100.00
4. ประสบการณ์การทางาน
จานวน (คน)
ร้อยละ
น้อยกว่า10 ปี
3
13.60
11 – 20 ปี
9
40.90
21 – 30 ปี
8
36.40
มากกว่า 30 ปี
2
9.10
รวม
22
100.00
จากตารางที่ 4.1พบว่าผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15
เป็นเพศชายและเพศหญิง (ร้อยละ 50.00) ส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปี (ร้อยละ22.70) โดยอายุต่าสุด คือ 41 ปี และ
สูงสุด คือ 55 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ 81.80) และส่วนใหญ่มีประสบการณ์
การทางาน 11-20 ปี (ร้อยละ 40.90) รองลงมา 21-30 ปี (ร้อยละ 36.40)
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ส่วนที่ 2: ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล และระดับความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
ตารางที่ 4.2: ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย รุ่นที่ 15 ที่มีต่อการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นบ.ปภ) มิติย่อยจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านหลักสูตร
ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ
ข้อที่
รายการ


S.D
ระดับ
S.D ระดับ
1
หลักสูตรมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เข้า 4.09 0.29 มาก
4.05 0.38 มาก
อบรม
2
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับสภาพสังคม 4.09 0.68 มาก
3.77 0.53 มาก
ในปัจจุบัน
3
หลักสูตรในการอบรมเหมาะสมกับ
3.86 0.71 มาก
3.55 0.80 มาก
ระยะเวลา
4
หลักสูตรมีความเหมาะสมกับวิสัยทัศน์
4.41 0.50 มากที่สุด 4.14 0.47 มาก
พันธกิจขององค์กร
5
หลักสูตรมีโครงสร้างหลักสูตรในภาพรวม
4.41 0.50 มากที่สุด 4.23 0.43 มากที่สุด
ครอบคลุมตามบทบาทนักบริหารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภาพรวม
4.17 0.43 มาก
3.95 0.33 มาก
จากตาราง 4.2 พบว่าผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15
มีความคาดหวังด้านหลักสูตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นส่วนใหญ่มีความคาดหวัง
ด้านหลักสูตรอยู่ในระดับมาก มี 2 ประเด็นที่มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ที่สุด ได้แก่ หลักสูตรมีความ
เหมาะสมกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และ หลักสูตรมีโครงสร้างหลักสูตรในภาพรวมคลอบคลุมตาม
บทบาทนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนความพึงพอใจส่วนใหญ่ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มี 1 ประเด็นที่มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ หลักสูตรมีโครงสร้างหลักสูตรในภาพรวม
ครอบคลุมตามบทบาทนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ตารางที่ 4.3:

ข้อที่
1
2
3
4
5
6

ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 ที่มีต่อการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ) มิติย่อยจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านรายวิชา
ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ
รายการ


S.D ระดับ
S.D
ระดับ
จานวนรายวิชาเหมาะสมกับระยะเวลา 4.05 0.49 มาก
3.73 0.46
มาก
อบรม
ทุกรายวิชามีวัตถุประสงค์รายวิชา
4.00 0.69 มาก
3.82 0.59
มาก
ชัดเจน
ทุกรายวิชามีเนื้อหาทันสมัยสอดรับกับ 4.27 0.63 มากที่สุด 4.05 0.49
มาก
นโยบายขององค์กร
ทุกรายวิชามีการปรับพื้นฐานของ
3.95 0.79 มาก
3.77 0.53
มาก
ผู้เรียนก่อนเริ่มเรียนรู้
ทุกรายวิชามีผู้สอนที่เหมาะสม
4.05 0.84 มาก
4.09 0.61
มาก
ทุกรายวิชามีการวัดและประเมินผล
4.00 0.69 มาก
3.77 0.75
มาก
การเรียนรู้
ภาพรวม
4.05 0.57 มาก
3.87 0.36
มาก

จากตารางที่ 4.3 พบว่าผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 1 5
มีความคาดหวังด้านรายวิชา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าความคาดหวัง
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มี 1 ประเด็นที่มีความคาดหวังมากที่สุด ได้แก่ ทุกรายวิชามีเนื้อหาทันสมัยสอดรับกับ
นโยบายขององค์กร ส่วนความพึงพอใจพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าทุก
ประเด็นมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
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ตารางที่ 4. 4: ระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 1 5 ที่มีต่อการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ) มิติย่อยจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร
ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ
ข้อที่
รายการ

S.D ระดับ 
S.D ระดับ
1 มีความชัดเจนมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมาย
4.23 0.53 มาก 4.00 0.62 มาก
ของหลักสูตร
ที่สุด
2 มีความเป็นไปได้ของเป้าหมายหรือ
4.05 0.58 มาก 3.95 0.49 มาก
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
3 การวัดและประเมินผลตรงตามเป้าหมาย
4.18 0.50 มาก 4.05 0.49 มาก
หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
4 ความทันสมัยและสอดรับกับนโยบาย ปภ.
4.27 0.63 มาก 4.00 0.44 มาก
ของเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ที่สุด
5 คุณภาพของหลักสูตรตรงตามเป้าหมาย
4.09 0.75 มาก 3.82 0.50 มาก
หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ภาพรวม
4.16 0.49 มาก 3.96 0.32 มาก
จากตารางที่ 4.4 พบว่าผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15
มีความคาดหวังด้านเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายประเด็นพบว่าความคาดหวังส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มี 2 ประเด็นที่มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ที่สุด
ได้แก่ มีความชัดเจนมีเป้าหมาย และความทันสมัยและสอดรับกับนโยบาย ปภ.ของเป้าหมาย ส่วนความ
พึงพอใจพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
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ตารางที่ 4.5: ระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 ที่มีต่อการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ) มิติย่อยกิจกรรมการเรียนการสอนด้านผู้สอน
ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ
ข้อที่
รายการ


S.D
ระดับ
S.D
ระดับ
1 ผู้สอนมีการเตรียมตัวในการสอน
4.27 0.63 มากที่สุด 4.05 0.49 มาก
ล่วงหน้า
2 ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอด 4.32 0.57 มากที่สุด 4.05 0.49 มาก
ความรู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ใน
เนื้อหาวิชา
3 ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็น 4.41 0.50 มากที่สุด 4.09 0.43 มาก
อย่างดี
4 ผู้สอนมีความรอบรู้ต่อการ
4.32 0.48 มากที่สุด 4.00 0.44 มาก
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ
5 ผู้สอนมีความกันเอง ให้คาแนะนาและ 4.32 0.57 มากที่สุด 4.23 0.53 มากที่สุด
รับฟังความคิดเห็น
ภาพรวม
4.33 0.43 มากที่สุด 4.08 0.31 มาก
จากตารางที่ 4.5 พบว่าผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15
มีความคาดหวังด้านผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าความคาดหวังใน
ทุกประเด็นอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนความพึงพอใจพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณา
รายประเด็นพบว่าส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี 1 ประเด็นที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ได้แก่ ผู้สอนมีความกันเอง ให้คาแนะนาและรับฟังความคิดเห็น
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ตารางที่ 4.6 : ระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 ที่มีต่อการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ) มิติย่อยกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านวิธีการสอน
ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ
ข้อที่
รายการ


S.D
ระดับ
S.D ระดับ
1 มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
4.18 0.39 มาก
4.09 0.53 มาก
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา
2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เข้า 4.18 0.59 มาก
4.14 0.47 มาก
อบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้คิด
วิเคราะห์ ปฏิบัติกิจกรรม
3 มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 4.32 0.57 มากที่สุด 4.09 0.61 มาก
ในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้
เข้าอบรมอย่างเหมาะสม
4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
4.36 0.49 มากที่สุด 4.09 0.68 มาก
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้ในเรื่องนั้นเข้าร่วม
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และ
ทักษะในการนาไปปฏิบัติได้จริง
5 ใช้วิธีการสอนหลากหลายเหมาะสมกับ
4.32 0.57 มากที่สุด 3.95 0.49 มาก
เนื้อหาวิชาที่เรียน
ที่สุด
ภาพรวม
4.27 0.37 มากที่สุด 4.07 0.36 มาก
จากตารางที่ 4.6 พบว่าผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที15
่
ความคาดหวังด้านวิธีการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็นพบ ว่าส่วนใหญ่มีความ
คาดหวังในระดับมากที่สุด มี 2 ประเด็นที่มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม ได้คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติกิจกรรม ส่วนความพึงพอใจพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
1
ประเด็นที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ใช้วิธีการสอนหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่เรียน
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ตารางที่ 4.7: ระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 ที่มีต่อการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ) มิติย่อยกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ
ข้อที่
รายการ


S.D
ระดับ
S.D
ระดับ
1 มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม 4.36 0.49 มากที่สุด 4.23 0.53 มากที่สุด
ให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาการคิด ได้
อภิปราย ซักถามและแสดงความ
คิดเห็น
2 มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้ 4.27 0.46 มากที่สุด 4.18 0.50
มาก
เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3 มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม 4.23 0.53 มากที่สุด 4.05 0.49
มาก
การค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
4 มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม 4.14 0.64 มาก
3.90 0.61
มาก
ให้มีการใช้ภาษาอังกฤษและการสืบค้น
ข้อมูลความรู้ต่างๆ
5 มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง 4.23 0.53 มากที่สุด 3.95 0.58
มาก
และบูรณการกับการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม หรือ การวิจัย หรือ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ภาพรวม
4.25 0.42 มากที่สุด 4.06 0.39
มาก
จากตารางที่ 4.7 พบว่าผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่15
มีความคาดหวังด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่สุด และเมื่อพิจารณารายประเด็น
พบว่า มี 1 ประเด็น ได้แก่ มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาอังกฤษและการสืบค้นข้อมูล
ความรู้ต่างๆ อยู่ในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ประเด็นพบว่าส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี 1 ประเด็นที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด ได้แก่ มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาการคิด ได้อภิปราย ซักถามและแสดง
ความคิดเห็น
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ตารางที่ 4.8: ระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 ที่มีต่อการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ) มิติย่อยกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ
ข้อที่
รายการ


S.D ระดับ
S.D
ระดับ
1 มีห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ และสิ่ง
4.00 0.69 มาก 3.60 0.59
มาก
อานวยความสะดวกในห้องเรียนอย่าง
เหมาะสม
2 มีพื้นที่สาหรับผู้เข้าอบรมได้พบปะ
3.86 0.71 มาก 3.59 0.91
มาก
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือทางาน
ร่วมกันนอกเวลาเรียน
3 มีพื้นที่และช่องทางสาหรับผู้เข้าอบรม
4.05 0.65 มาก 3.82 0.59
มาก
และอาจารย์ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
4 มีทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น
3.90 0.92 มาก 3.45 0.67
มาก
อุปกรณ์เทคโนโลยี สารสนเทศ ห้องสมุด
หนังสือ ตารา แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลมี
ความเหมาะสมต่อการค้นคว้า
5 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบ
3.90 0.97 มาก 3.23 0.92
มาก
อินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ภาพรวม
3.95 0.68 มาก 3.54 0.61
มาก
จากตารางที่ 4.8 พบว่าผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที15
่
มีความคาดหวังด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่ามี
ความคาดหวังอยู่ในระดับมากทั้งหมด ส่วนความพึงพอใจพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณา
รายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 4.9: ระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 ที่มีต่อการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ) มิติการสะท้อนกลับและการประเมินผลคุณค่า ด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนการสอน
ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ
ข้อที่
รายการ


S.D ระดับ
S.D
ระดับ
1 ใช้เทคนิคหรือวิธีการวัดและประเมินผล 4.00 0.53 มาก 3.68 0.78
มาก
อย่างหลากหลาย
2 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่
4.23 0.43 มาก 3.82 0.59
มาก
สอดคล้องกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ที่สุด
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การอบรม
3 มีการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
4.05 0.58 มาก 3.77 0.53
มาก
ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน
4 การวัดและประเมินผลมีความชัดเจน
4.14 0.56 มาก 3.90 0.43
มาก
และยุติธรรม
5 วัดและประเมินผลครอบคลุมการเรียนรู้ 4.14 0.47 มาก 3.90 0.61
มาก
ทั้งด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ
ภาพรวม
4.10 0.44 มาก 3.82 0.95
มาก
จากตารางที่ 4.9 พบว่าผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่15
มีความคาดหวังด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ประเด็นพบว่า มี 1 ประเด็นมี ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกิจกรรมการเรียนรู้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การอบรม ส่วนความพึงพอใจพบว่าในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าทั้งหมดมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 4.10: ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 ที่มีต่อการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ) ในภาพรวม (N=22)
ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ
ด้านที่
รายการ


S.D ระดับ
S.D
ระดับ
1 ด้านหลักสูตร
4.17 0.43 มาก
3.95 0.33
มาก
2 ด้านรายวิชา
4.05 0.57 มาก
3.87 0.36
มาก
3 ด้านเป้าหมาย
4.16 0.49 มาก
3.96 0.32
มาก
4 ด้านผู้สอน
4.33 0.43 มากที่สุด 4.08 0.31
มาก
5 ด้านวิธีการสอน
4.27 0.37 มากที่สุด 4.07 0.36
มาก
6 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
4.25 0.42 มากที่สุด 4.06 0.39
มาก
7 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3.95 0.68 มาก
3.54 0.61
มาก
8 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน 4.10 0.44 มาก
3.82 0.95
มาก
การสอน
ภาพรวม
4.16 0.08 มาก
3.92 0.58
มาก
จากตารางที่ 4.10 พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความคาดหวังต่อการอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความคาดหวังมากที่สุดใน
ด้านผู้สอน รองลงมาเป็นด้านวิธีการสอน และด้านกิจกรรมการเรียนการสอนตามลาดับ ส่วนด้านที่มีความ
คาดหวังน้อยที่สุด คือด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และพบว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรม
หลักสูตรนี้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน ด้านผู้สอนเป็นด้านที่ผู้เข้าอบรมมีความ
พึงพอใจมาก รองลงมาเป็นด้านวิธีการสอน และด้านกิจกรรมการเรียนการสอนตามลาดับ สาหรับด้าน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นด้านที่ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ในระดับมาก
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การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) โดยผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานในการศึกษาดังนี้
สมมติฐานที่ 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จานวนปีปฏิบัติงานก่อนเข้ารับ
การฝึกอบรม (ประสบการณ์การงาน) ที่แตกต่างกัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมีระดับความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.11: เปรียบเทียบความพึงพอใจในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นบ.ปภ.) จาแนกตามเพศ
ความพึงพอใจ
เพศ
S.D
t
df
p-value
x
ภาพรวม
ชาย 4.36
.505
.439
20
.396
หญิง

4.27

.467

จากตารางที่ 4.1 1 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความพึงพอใจในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย(นบ.ปภ.) จาแนกตามเพศโดยใช้สถิติ t พบว่า ความพึงพอใจ มีค่า p-value เท่ากับ .396
ซึง่ มากกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่าเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.12: เปรียบเทียบความพึงพอใจในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นบ.ปภ.) จาแนกตามอายุ
ความพึงพอใจ
อายุ
df
ss
MS
F
p-value
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
1
1.406
1.406
1.946
.178
ภายในกลุ่ม

20

14.457

รวม

21

15.864

.723

จากตารางที่ 4.1 2 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความพึงพอใจในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) จาแนกตาม อายุ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า
p-valueเท่ากับ.178ซึง่ มากกว่า.05จึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่ามีอายุต่างกันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4. 13 : เปรียบเทียบความพึงพอใจในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ.) จาแนกตามระดับการศึกษา
ความพึงพอใจ
ภาพรวม

ระดับ
การศึกษา
ระหว่างกลุ่ม

df

ss

MS

F

p-value

1

.028

.028

.146

.706

ภายในกลุ่ม

20

3.790

.190

รวม

21

3.818

จากตารางที่ 4.1 3 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความพึงพอใจในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ .706 ซึง่ มากกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่าระดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4. 14 : เปรียบเทียบความพึงพอใจในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ.) จาแนกตามจานวนปีปฏิบัติงานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม (ประสบการณ์การงาน)
ความพึง
พอใจ

ภาพรวม

จานวนปีปฏิบัติงาน
ก่อนเข้ารับการ
ฝึกอบรม
(ประสบการณ์
การงาน)
ระหว่างกลุ่ม

df

ss

MS

F

p-value

1

.004

.004

.005

.944

ภายในกลุ่ม

20

15.314

.766

รวม

21

15.318

จากตารางที่ 4.1 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) จาแนกตามจานวนปีปฏิบัติงานก่อนเข้ารับการ ฝึก อบรม (ประสบการณ์
การงาน) โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า มีค่า p-value เท่ากับ .944 ซึง่ มากกว่า .05
จึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า จานวนปีปฏิบัติงานก่อนเข้ารับการ ฝึก อบรม (ประสบการณ์การงาน)
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2. ความคาดหวัง ได้แก่ จุดมุ่งหมายของการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน
การสะท้อนกลับและการประเมินคุณค่า ต่างกัน ระดับความพึงพอใจ แตกต่างกัน
ตารางที่ 4. 15 : เปรียบเทียบความ คาดหวัง ในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ.) จาแนกตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา
ความคาดหวัง จุดมุ่งหมายของ
การศึกษา
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม

df

ss

MS

F

p-value

1

.271

.271

.768

.391

ภายในกลุ่ม

20

7.048

.352

รวม

21

7.318

จากตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย(นบ.ปภ.) จาแนกตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวพบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .391 ซึ่งมากกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่าจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา มีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4. 16: เปรียบเทียบความ คาดหวัง ในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ.) จาแนกตามกิจกรรมการเรียนการสอน
ความคาดหวัง กิจกรรมการเรียน
การสอน
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม

df

ss

MS

F

p-value

1

.443

.443

1.908

.182

ภายในกลุ่ม

20

4.648

.232

รวม

21

5.091

จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) จาแนกตาม กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวพบว่ามีค่าp-value เท่ากับ .182 ซึ่งมากกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่ากิจกรรมการเรียน
การสอน มีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.17: เปรียบเทียบความคาดหวังในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นบ.ปภ.) จาแนกตามการสะท้อนกลับและการประเมินคุณค่า
ความคาดหวัง การสะท้อนกลับและ
การประเมินคุณค่า
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม

df

ss

MS

F

p-value

1

.877

.877

3.068

.095

ภายในกลุ่ม

20

5.714

.286

รวม

21

6.591

จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) จาแนกตามการสะท้อนกลับและการประเมินคุณค่า โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่าp-value เท่ากับ .095 ซึ่งมากกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่าจาแนก
ตามการสะท้อนกลับและการประเมินคุณค่า มีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ
มีข้อเสนอแนะต่อการอบรมด้านหลักสูตรในเรื่องของระยะเวลาการอบรมที่นานถึง 3 เดือน ควร
จัดให้ระยะเวลาสั้นลง และมีตารางการอบรมที่ชัดเจนล่วงหน้าตลอดหลักสูตร และควรจัดการเรียนวิชาการไว้
ในช่วงเวลาเช้าและกิจกรรมควรจัดไว้ในช่วงเวลาบ่าย ด้านผู้สอน ด้านวิธีการสอน ผู้เข้าอบรมเสนอแนะวิธีการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการลงพื้นที่เพื่อดูวิธีการแก้ปัญหาที่ประสบความสาเร็จและการทาวิจัย
ควรทาเป็นกลุ่ม โดยเป็นหัวข้อเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายของบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ควรมีการปรับปรุงห้องสมุดให้มีเอกสาร หรือตาราให้มีความทันสมัยและเพียงพอ
ที่จะใช้ในการค้นคว้า อาคารที่พักควรปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชารุด และดูแลเรื่องความสะอาด

บทที่ 5
บทสรุปและอภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้เข้รัาบการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 1 5 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 15 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและระดับ
ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)
รุ่นที่ 15 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นบ.ปภ.) จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 15 การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัย เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จานวน 22 ฉบับ โดย ใช้ตาราง ของ (Krejcie
Morgan, 1970 : 608-609) โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
(questionnaires) ซึ่งมีลักษณะคาถามปลายปิดชนิดตรวจสอบรายการ ( check-list) และมาตราส่วนประมาณ
ค่า (rating scale) ตามแบบของลิเคิร์ท ( Likert Scale) 5 ระดับ และคาถามปลายเปิด โดยผู้วิจัยได้แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สูงสุด จานวนปี
ที่ปฏิบัติงานก่อนเข้ารับการอบรม (ประสบการณ์การทางาน) วิเคราะห์โดยแจกแจงค่าจานวนและค่าร้อยละ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามด้านความพึงพอใจในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย(นบ.ปภ.) จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่
15
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ด้วย
t-test
(Independent t-test) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าจานวนค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การเปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบรายคู่โดยวิธี LSD
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆเป็นแบบสอบถามปลายเปิด

5.1 สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาวิจัยเรื่องเรื่องความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้เข้รัาบการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 1 5 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1.
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 22 คน พบว่าผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 เป็นเพศชาย และเพศหญิง (ร้อยละ 50.00) ส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปี
(ร้อยละ22.70) โดยอายุต่าสุด คือ 41 ปี และสูงสุด คือ 55 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ
81.80) และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางาน 11-20 ปี (ร้อยละ 40.90) รองลงมา 21-30 ปี (ร้อยละ 36.40)
ตามลาดับ
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2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล และระดับความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความ
คาดหวังต่อการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ) ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และมีความคาดหวังมากที่สุดในด้านผู้สอน รองลงมาเป็นด้านวิธีการสอน และด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามลาดับ ส่วนด้านที่มีความคาดหวังน้อยที่สุด คือด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และพบว่าผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความพึงพอใจต่อการอบรมหลักสูตรนี้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน ด้านผู้สอนเป็นด้าน
ที่ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจมาก รองลงมาเป็นด้านวิธีการสอน และด้านกิจกรรมการเรียนการสอนตามลาดับ
สาหรับด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นด้านที่ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ในระดับ มาก ซึ่งสามารถ
สรุปผลการวิจัยเป็นรายด้านได้ดังนี้
2.1 มิติย่อยจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านหลักสูตรพบว่าผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 1 5 มีความคาดหวังด้านหลักสูตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายประเด็นส่วนใหญ่มีความคาดหวังด้านหลักสูตรอยู่ในระดับมาก มี 2 ประเด็นที่มีความคาดหวังอยู่
ในระดับมากที่สุด ได้แก่ หลักสูตรมีความเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และหลักสูตรมีโครงสร้าง
หลักสูตรในภาพรวมคลอบคลุมตามบทบาทนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนความพึงพอใจ
ส่วนใหญ่ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี 1 ประเด็นที่มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ที่สุด ได้แก่
หลักสูตรมีโครงสร้างหลักสูตรในภาพรวมครอบคลุมตามบทบาทนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.2 มิติย่อยจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านรายวิชาพบว่าผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 1 5 มีความคาดหวังด้านรายวิชา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายประเด็นพบว่าความคาดหวัง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มี 1 ประเด็นที่มีความคาดหวังมากที่สุด
ได้แก่ ทุกรายวิชามีเนื้อหาทันสมัยสอดรับกับนโยบายขององค์กร ส่วนความพึงพอใจพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
2.3 มิติย่อยจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร พบว่าผู้เข้า
อบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 1 5 มีความคาดหวังด้านเป้าหมายหรือ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าความคาดหวังส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก มี 2 ประเด็นที่มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ที่สุด ได้แก่ มีความชัดเจนมีเป้าหมายหรือ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และความทันสมัยและสอดรับกับนโยบาย ปภ.ของเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร ส่วนความพึงพอใจพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าทุกประเด็น
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
2.4 มิติย่อยกิจกรรมการเรียนการสอนด้านผู้สอนพบว่าผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 มีความคาดหวังด้านผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายประเด็นพบว่าความคาดหวังใน ทุกประเด็นอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนความพึงพอใจพบว่า
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มี 1 ประเด็นที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ผู้สอนมีความกันเอง ให้คาแนะนาและรับฟังความ
คิดเห็น
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2.5 มิติย่อยกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านวิธีการสอน พบว่าผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหาร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที15
่ ความคาดหวังด้านวิธีการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายประเด็นพบ ว่าส่วนใหญ่มีความคาดหวังในระดับมาก ที่สุด มี 2 ประเด็นที่มีความคาดหวังอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา และมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติกิจกรรม
ส่วนความพึง
พอใจพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี 1 ประเด็นที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ใช้วิธีการ
สอนหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่เรียน
2.6 มิติย่อยกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่าผู้เข้าอบรมหลักสูตร
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 มีความคาดหวังด้านกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า มี 1 ประเด็น ได้แก่ มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาอังกฤษและการสืบค้นข้อมูลความรู้ต่างๆ อยู่ในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจ
พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มี 1 ประเด็นที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ได้แก่ มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาการคิด ได้อภิปราย ซักถามและแสดงความคิดเห็น
2.7 มิติย่อยกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่าผู้เข้าอบรมหลักสูตร
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 มีความคาดหวังด้านกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า มี 1 ประเด็น ได้แก่ มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาอังกฤษและการสืบค้นข้อมูลความรู้ต่างๆ อยู่ในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจ
พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มี 1 ประเด็นที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ได้แก่ มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาการคิด ได้อภิปราย ซักถามและแสดงความคิดเห็น
2.8 มิติย่อยกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่าผู้เข้าอบรมหลักสูตร
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 มีความคาดหวังด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่ามีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทั้งหมด ส่วนความพึงพอใจ
พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก
2.9 มิติการสะท้อนกลับและการประเมินผลคุณค่า ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
พบว่าผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที15่ มีความคาดหวังด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า มี 1 ประเด็นมี
ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกิจกรรมการเรียนรู้ และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การอบรม ส่วนความพึงพอใจพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายประเด็นพบว่าทั้งหมดมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นบ.ปภ.) ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยเป็นรายด้าน ดังนี้
3.1 จาแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ t พบว่า ความพึงพอใจ มีค่า p-value เท่ากับ .396 ซึง่ มากกว่า
.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่าเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
3.2 จาแนกตาม อายุ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า p-value
เท่ากับ.178ซึง่ มากกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่ามีอายุต่างกันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
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3.3 จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า มีค่า
p-value เท่ากับ .706 ซึง่ มากกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่าระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความ
พึงพอใจไม่แตกต่างกัน
3.4 จาแนกตามจานวนปีปฏิบัติงานก่อนเข้ารับการ ฝึกอบรม (ประสบการณ์การงาน) โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า มีค่า p-value เท่ากับ .944 ซึง่ มากกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หมายความว่าจานวนปีปฏิบัติงานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม (ประสบการณ์การงาน) แตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ไม่แตกต่างกัน
4.ผลการเปรียบเทียบความ คาดหวัง ในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นบ.ปภ.) ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยเป็นรายด้าน ดังนี้
4.1 จาแนกตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามี
ค่า p-value เท่ากับ .391 ซึ่งมากกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษา มีความ
คาดหวังไม่แตกต่างกัน
4.2 จาแนกตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า
มีค่า p-value เท่ากับ .182 ซึ่งมากกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่ากิจกรรมการเรียนการสอน มี
ความคาดหวังไม่แตกต่างกัน
4.4 จาแนกตามการสะท้อนกลับและการประเมินคุณค่า โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวพบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .095 ซึ่งมากกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่าจาแนกตามการ
สะท้อนกลับและการประเมินคุณค่า มีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน

5.2 การอภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้เข้รัาบการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 1 5 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาเรื่องความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้เข้รัาบการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พบว่าความคาดหวังที่มีต่อการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกตามรายด้านผู้เข้าอบรมมีคาดหวังมากที่สุดในด้าน
ผู้สอน รองลงมาเป็นด้านวิธีการสอน และด้าน กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
อารีรักษ์ มีแจ้ง ( 2557) ที่ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ กชกร เบ้าสุวรรณ และคณะ ( 2549)
ที่ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุโขทัย พบว่า
นักศึกษามีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการศึกษาในสถาบันการศึกษาของตัวเองในระดับมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของผู้สอน หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ในกรณีของผู้เข้าอบรมหลักสูตร
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 1 5 อาจเป็นเพราะหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ) ได้มีจัดอบรมมาแล้วเป็นรุ่นที่ 15 นอกจากนั้นสถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นสถาบันที่มี
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ความมั่นคง มีพันธกิจและความมุ่งมั่นในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในทุกระดับชั้น มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และน่าเชื่อถือ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมอาจได้รับข้อมูล
มาจากการรับฟังจากผู้เข้าอบรมในรุ่นก่อนการประชาสัมพันธ์องค์กรจากสื่อต่างๆหรืออาจเกิดจากการที่มี
โอกาสได้เยี่ยมชมสถาบันมาก่อน ความน่าเชื่อถือขององค์กร สิ่งเหล่านี้จึงอาจเป็นสิ่งที่ทาให้ผู้เข้าอบรมมีความ
คาดหวังต่อการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ) อยู่ในระดับมาก
ส่วนความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากใน
ทุกด้าน โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ในด้านผู้สอนอาจเนื่องมาจากอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชามีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ โดยตรง มีความรอบรู้ในเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในด้านการสอน
มาหลายรุ่น มีความตั้งใจเตรียมตัวก่อนเข้าสอนเป็นอย่างดี มีทักษะการสอนที่สมบูรณ์แบบ เข้าถึงได้ง่าย และมี
ความเป็นกันเอง ส่วนในด้านของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคะแนนอยู่ในระดับ มากนั้น อาจเนื่องมาจากสถาบัน
พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร
ที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถาบันต่างๆจึงทาให้มีผู้สนใจเข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรต่างอย่างมากมาย มีการอบรมพร้อมกันหลายหลักสูตรส่งผลให้ความพร้อมของอุปกรณ์
การเรียนรู้มีข้อจากัดในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ไม่พร้อมใช้และผู้ดูแลอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ทาให้คุณภาพ
ของสื่อการสอนไม่ดีนักร่วมกับผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่น
ที่ 15 มีผู้เข้า รับการฝึก อบรมที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 100 ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มมีปัญหาเรื่องการมองเห็นและ
การได้ยิน เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นเลนส์ตาจะเสื่อมความสามารถในการปรับระยะภาพ มีการยืดหยุ่นของ
เลนส์ลดลง การปรับกาลังขยายในการมองใกล้ไกลได้ไม่ดี ไม่คมชัดซึ่งอาการเหล่านี้จะเริ่มเกิดขึ้นเมื่ออายุ 40 ปี
(ชูศักดิ์ เวชแพศย์, 2538) และการมองเห็นก็จะลดลง 25% เมื่อมีอายุ 50 ปีขึ้นไป ร่วมกับเมื่ออายุมากขึ้น
กระบวนการคิด ความจา และความสนใจก็จะสั้นลง ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ จึงทาให้ระดับ
ความพึงพอใจในส่วนนี้ลดน้อยลงหรืออาจเป็นในส่วนของการมีทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ
ตารา หรือห้องสมุดไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้เข้าอบรมในส่วนของการค้นคว้าข้อมูลด้วยเหตุผลที่ผู้เข้า
อบรมส่วนใหญ่อยู่ในวัยที่มีอายุมากคุ้นเคยกับการหาข้อมูลจากหนังสือ ตารา และขาดความชานาญในการ
ค้นหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูลต่างๆจึงทาให้เกิดความยากลาบากในการที่จะค้นคว้าหาข้อมูล
ส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจในด้านนี้อยู่ในระดับมาก สาหรับระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้เข้า
อบรม ที่มีต่อการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ)
ในมิติย่อย
จุดมุ่งหมายของการศึกษา ด้านรายวิชาในประเด็นทุกรายวิชามีการปรับพื้นฐานของผู้เรียนก่อนเริ่มเรียนรู้ และ
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในประเด็นของการ
มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้มีการใช้
ภาษาอังกฤษและการสืบค้นข้อมูลความรู้ต่างๆ นั้นมีคะแนนความคาดหวังอยู่ในระดับมาก และมีคะแนนความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากอาจเนื่องมาจากอายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยิ่งมีอายุ
มากขึ้นโอกาสในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็น่าจะน้อยลง (สมาน ลอยฟ้า, 2554)

35

5.3 บทสรุป
จากการศึกษาวิจัยเรื่องความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้เข้รัาบการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 1 5 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ต่อไป ดังนี้
จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ) ในภาพรวมที่สามารถตอบสนองความคาดหวังผู้เข้าอบรมได้ในระดับมาก และผู้เข้า
อบรมยังมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกันอย่างไรก็ตามยังมีประเด็นย่อยที่ผู้เข้าอบรมให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่สถาบันนาไปพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหลักสูตร ดังนี้
ด้านหลักสูตร
ควรมีตารางการอบรมที่ชัดเจนล่วงหน้าตลอดหลักสูตรเพื่อผู้เข้าอบรมได้เตรียมความพร้อมในการ
เข้ารับการอบรม เนื่องจากการไม่ทราบตารางการอบรมล่วงหน้าทาให้ผู้เข้าอบรมไม่สามารถวางแผนการการ
ดาเนินชีวิตได้
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ควรจัดการเรียนวิชาการไว้ในช่วงเวลาเช้าและการทากิจกรรมควรจัดไว้ในช่วงเวลาบ่ายเนื่องจาก
เมื่อมีกิจกรรมในช่วงเช้า จะทาให้ผู้เข้าอบรมรู้สึกอ่อนล้า และเกิดความไม่พร้อมในการเรียนวิชาการ และควรมี
การทดสอบความรู้ของผู้เข้าอบรมก่อนเริ่มทาการสอนเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนอย่างสูงสุด
ด้านวิธีการสอน
ผู้เข้าอบรมเสนอแนะวิธีการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการลงพื้นที่เพื่อดูวิธีการ
แก้ปัญหาที่ประสบความสาเร็จในส่วนของการทาวิจัยควรทาเป็นกลุ่มโดยเป็นหัวข้อเรื่องที่สอดคล้องกับ
นโยบายของบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ควรทาเป็นรายบุคคลเนื่องจากภาระงานในการ
อบรมมีมากอยู่แล้ว และผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการทาวิจัยมาก่อนจึงมีความยากลาบากใน
การทาก่อให้เกิดความรู้สึกเครียดและท้อแท้
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ควรมีการปรับปรุงห้องสมุดให้มีเอกสาร หรือตาราให้มีความทันสมัย เพียงพอที่จะใช้ในการ
ค้นคว้า รวมถึงฐานข้อมูลที่ใช้ค้นคว้าควรจะมีมากกว่าที่มีอยู่ , อาคารที่พักควรปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่
ชารุด และดูแลเรื่องความสะอาด เนื่องจากผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในที่พักมากกว่ากลับบ้าน

5.4 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมในทุกรุ่นเพื่อทราบถึงความต้องการในแต่ละ
ด้านเพื่อที่จะนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม และจัดเป็นส่วนหนึ่งในการประกัน
คุณภาพของหลักสูตร
2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อระดับของความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้เข้า
อบรมเพื่อที่จะได้ข้อมูลในการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม
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หมายเลข แบบสอบถาม...............

แบบสอบถาม
ความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
***********************************************************
คาชี้แจง: แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย ตามหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ) รุ่นที่ 15 มีเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนักบริหาร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อท่าน
แต่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)
ต่อไป และท่านสามารถยุติการให้ข้อมูลเพื่อการวิจัยได้ตลอดเวลาตามที่ท่านเห็นควร
แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
ส่วนที่ 2 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย
นางสาวขวัญใจ เปือยหนองแข้
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ)
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
คาชี้แจง: ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความจริงเพื่อประโยชน์ในการวิจัย โดยทาเครื่องหมาย √ ลงใน
ช่องว่าง (…..) หน้าข้อความ หรือเติมคาลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลตามความเป็นจริง
1. เพศ
(…….) 1. ชาย (
…….) 2. หญิง
2. อายุ
(

) 40 – 45 ปี (

)

46 – 50 ปี (

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
(…….) 1.ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (…….) 2. ปริญญาโท

)

51 ปีขึ้นไป
(…….) 3. ปริญญาเอก

4. จานวนปีที่ปฏิบัติงานก่อนเข้ารับการอบรม (ประสบการณ์การทางาน)
(…….) 1.น้อยกว่า 10ปี
(…….) 2. 11 - 20 ปี
(…….) 3. 21- 30 ปี (
…….) 4. มากกว่า 30 ปี
ส่วนที่ 2 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย√ ลงในช่องที่ตรงกับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)

มิติย่อยจุดมุ่งหมายของการศึกษา
ด้านหลักสูตร
1. หลักสูตรมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เข้าอบรม
2. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
3. หลักสูตรในการอบรมเหมาะสมกับระยะเวลา
4. หลักสูตรมีความเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ขององค์กร
5. หลักสูตรมีโครงสร้างคลอบคลุมตามบทบาท
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับความคาดหวัง

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

รายละเอียดการอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นบ.ปภ.)
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ด้านรายวิชา
1. จานวนรายวิชาเหมาะสมกับระยะเวลาอบรม
2. ทุกรายวิชามีวัตถุประสงค์รายวิชาชัดเจน
3. ทุกรายวิชามีเนื้อหาทันสมัยสอดรับกับนโยบาย
ขององค์กร
4. ทุกรายวิชามีการปรับพื้นฐานของผู้เรียนก่อนเริ่ม
เรียนรู้
5. ทุกรายวิชามีผู้สอนที่เหมาะสม
6. ทุกรายวิชามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
1. มีความชัดเจนมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร
2. มีความเป็นไปได้ของเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร
3. การวัดและประเมินผลตรงตามเป้าหมายหรือ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
4. ความทันสมัยและสอดรับกับนโยบาย ปภ.ของ
เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
5. คุณภาพของหลักสูตรตรงตามเป้าหมายหรือ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
มิติย่อยกิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
1. ผู้สอนมีการเตรียมตัวในการสอนล่วงหน้า
2. ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา
3. ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี

ระดับความคาดหวัง

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

รายละเอียดการอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นบ.ปภ.)
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4. ผู้สอนมีความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาการ
5. ผู้สอนมีความกันเอง ให้คาแนะนาและรับฟังความ
คิดเห็น
ด้านวิธีการสอน
1. มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการศึกษา
2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม ได้คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติกิจกรรม
3. มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการสอน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรมอย่าง
เหมาะสม
4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้ในเรื่องนั้นเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการนาไปปฏิบัติได้
จริง
5. ใช้วิธีการสอนหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
ที่เรียน
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
1. มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรม
ได้พัฒนาการคิด ได้อภิปราย ซักถามและแสดงความ
คิดเห็น
2. มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรม
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการค้นคว้า
และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
4. มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้มีการใช้

ระดับความคาดหวัง

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

รายละเอียดการอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นบ.ปภ.)
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ภาษาอังกฤษและการสืบค้นข้อมูลความรู้ต่างๆ
5. มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงและบูรณการ
กับการบริการทางวิชาการแก่สังคมหรือ การวิจัย
หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. มีห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ และสิ่งอานวย
ความสะดวกในห้องเรียนอย่างเหมาะสม
2. มีพื้นที่สาหรับผู้เข้าอบรมได้พบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือทางานร่วมกันนอกเวลาเรียน
3. มีพื้นที่และช่องทางสาหรับผู้เข้าอบรม และอาจารย์
ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. มีทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์
เทคโนโลยี สารสนเทศ ห้องสมุด หนังสือ/ตารา
แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลมีความเหมาะสมต่อ
การค้นคว้า
5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ตอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ

มิติการสะท้อนกลับและการประเมินผลคุณค่า
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
1. ใช้เทคนิค หรือวิธีการวัด และประเมินผลอย่าง
หลากหลาย
2. มีการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกิจกรรม
การเรียนรู้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การอบรม
3. มีการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับ
การเรียนการสอน
4. มีการวัดและประเมินผลที่ความชัดเจนและยุติธรรม

ระดับความคาดหวัง

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

รายละเอียดการอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นบ.ปภ.)
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ระดับความคาดหวัง

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

รายละเอียดการอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นบ.ปภ.)
5. มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้
เจตคติ และการปฏิบัติ

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย
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แบบการเสนอโครงร่างการศึกษาวิจัยส่วนบุคคล P( roposal)
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
1. ชื่อผู้จัดทา นางสาวขวัญใจ เปือยหนองแข้ เลขประจาตัว 01
2. ชื่อเรื่อง “ความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15” ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
3. ความเป็นมาของเรื่องและสถานการณ์ปัจจุบัน
การพัฒนาคนหรือบุคลากรเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนา
บุคลากรที่อยู่ในระดับผู้บริหารที่มีความสามารถในการผลักดันประเทศให้สามารถเทียมกับนานาประเทศ
ปัจจุบันองค์กรภาครัฐของประเทศไทยให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรา 72 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยกาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการในสังกัด เพื่อให้เป็นไปอย่างสอดรับ
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่มุ่งเน้นพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม นาความรอบรู้
อย่างเท่าทันภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึง่ เป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เป็นองค์กรหลักของประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐานเพื่อให้
ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย จากวิสัยทัศน์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทาให้เราต้องก้าวไป
ข้างหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จะรับมือกับภัยพิบัติที่มีแนวโน้มความรุนแรงและความถี่เพิ่มมาก
ขึ้นและในปัจจุบันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงของภาครัฐในด้านต่างๆ เช่นโครงสร้าง ภารกิจและอานาจหน้าที่
ทาให้การทางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องเน้นดาเนินการเชิงรุกและกระทรวงมหาดไทยได้
อนุมัติการจัดตั้งวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อ ให้เป็นหน่วยงาน หลัก ในการพัฒนาบุคลากรที่
รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 และได้เริ่ม
ดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2547 เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการจัดตั้งวิทยาเขตในสังกัด
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก สงขลา ภูเก็ต ปราจีนบุรี และ
ขอนแก่น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการดาเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย
ไปสู่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2557 ได้มีการจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และวิทยาเขตเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาเขต
ปทุมธานีและวิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์ (สถาบันกู้ภัยทางน้า ทางทะเล) เพื่อทาหน้าที่เป็นเสาหลักของชาติใน
การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการฟื้นฟูสภาพ
พื้นที่โดยมุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้แก่บุคลากรขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน อาสาสมัครและ
ประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยนับเป็นภารกิจที่ต้อง
ดาเนินการให้ความช่วยเหลือในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึง ทั้งในด้านการป้องกัน ( Prevention and Mitigation)
การเตรียมความพร้อม (Preparedness) การเผชิญเหตุ (Response) และการฟื้นฟู (Recovery) ให้แก่ประชาชน
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ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที รวมถึงให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยทีก่ รมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจึงกาหนดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) ซึ่งมุ่งพัฒนานักบริหารระดับกลาง อันเป็นบุคลากรที่อยู่ในฐานะของผู้รับ
นโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยฐานความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ตามภารกิจขององค์กรเพื่อให้สามารถจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรนักบริหารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) เป็นหลักสูตรสาหรับข้าราชการในสังกัด และหน่วยงานภายนอกที่
เป็นนักบริหารระดับกลาง ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาบลบางพูน อาเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รูปแบบ การอบรม แบ่งเป็น ภาคการศึกษาอบรมโดยใช้วิธีบรรยาย สาธิต
ฝึกปฏิบัติ และตอบข้อซักถาม และภาคการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในประเทศ
โดยมีเนื้อหาและกิจกรรมครอบคลุม ในส่วนของหมวดสาธารณภัย หมวดการบริหารและจัดการ หมวดเฉพาะ
ทาง และหมวดสร้างเสริมประสบการณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ให้สามารถบริหารจัดการสาธารณภัยให้ บรรลุเป้าหมายพร้อมกันนี้สามารถสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณภัยใน
ระดับจังหวัดและประสานการปฏิบัติด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงทาการศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้เข้า รับการฝึก อบรม
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ” เพื่อ จักนามาซึ่งข้อมูลพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ได้ จึงนามาสู่ความสาคัญของการวิจัยนี้ ภายใต้มิติของการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ ( ICD: Integrated
Course Design) อันประกอบด้วย 3 มิติย่อย ได้แก่ จุดมุ่งหมายการศึกษา กิจกรรมการเรียน การสอนและ
การสะท้อนกลับและการประเมินคุณค่า
4. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 15
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และระดับความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นบ.ปภ.) จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 15
5. ประโยชน์ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคาดว่าจะได้รับ
1. ทราบความพึงพอใจในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 15
2. ทราบปัจจัยส่วนบุคคล และระดับความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
3. ทราบการเปรียบเทียบความพึงพอใจในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นบ.ปภ.) จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 15
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4. ทราบพื้นฐานในการศึกษาแนวทางพัฒนาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใน 3 มิติ ได้แก่ ต่อจุดมุ่งหมายการศึกษา ต่อกิจกรรมการเรียนการสอน และต่อการสะท้อนกลับและ
การประเมินคุณค่า
6. วิธีการและขอบเขตการศึกษา
6.1 วิธีการศึกษา ศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.2 ขอบเขตของการศึกษา
ด้านประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 จานวนทั้งสิ้น 22 คน
ด้านเนื้อหา ศึกษาความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
ด้านตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา จานวนปีปฏิบัติงานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม (ประสบการณ์การงาน)
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
1. ตัวแปรด้านความคาดหวัง ใน 8 ด้าน มีดังนี้
1.1 ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านหลักสูตร
1.2 ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านรายวิชา
1.3 ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านเป้าหมาย
หรือจุดมุง่ หมายของหลักสูตร
1.4 ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้านผู้สอน
1.5 ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านวิธีการสอน
1.6 ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
1.7 ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
1.8 ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อผลสะท้อนกลับการประเมินคุณค่า
ด้านการวัดและประเมินผล
2. ตัวแปรด้านความพึงพอใจ ใน 8 ด้าน มีดังนี้
2.1 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านหลักสูตร
2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านรายวิชา
2.3 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านเป้าหมาย
หรือจุดมุง่ หมายของหลักสูตร
2.4 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้านผู้สอน
2.5 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านวิธีการสอน
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2.6 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
2.7 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
2.8 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อผลสะท้อนกลับการประเมินคุณค่า
ด้านการวัดและประเมินผล
4.4 ด้านเวลาทาการศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –มีนาคม พ.ศ. 2562
6.3 นิยามศัพท์เฉพาะ
ผู้เข้า รับการฝึก อบรม หมายถึง บุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 51 จานวนทั้งสิ้น 22 คน
ความคาดหวังของผู้เข้า รับการฝึก อบรม หมายถึง ความต้องการของผู้เข้า รับการฝึก อบรม
ที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเข้ารับการ ฝึก อบรมในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นบ.ปภ.)
ความพึงพอใจของผู้เข้า รับการฝึก อบรม หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของผู้เข้า รับการ
ฝึก อบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 1 5 ที่มีต่อการอบรมใน
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(นบ.ปภ.)
หมายถึง แผนการเรียน
การสอนที่จัดโอกาสให้แก่สาหรับข้าราชการในสังกัดและหน่วยงานภายนอกที่เป็นนักบริหารระดับกลาง
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาบลบางพูน อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สามารถบริหารจัดการ
สาธารณภัยให้บรรลุเป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการหมายถึงด้านเวลาทาการศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม พ.ศ. 2562

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
เพศ หมายถึง เพศของกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศชายและเพศหญิง
อายุ หมายถึง ระยะเวลานับตั้งแต่เกิดจนถึงปีของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม
โดยนับอายุเต็มปีบริบูรณ์
ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับตามระบบการศึกษาปัจจุบันของกลุ่ม
ตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ปริญญาโท ปริญญาเอก
จานวนปีปฏิบัติงานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม (ประสบการณ์การทางาน) หมายถึง ระยะเวลา
นับตั้งแต่ปีทปี่ ฏิบัติงานก่อนเข้ารับการฝึกอบรมจนถึงปีที่ตอบแบบสอบถาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษา หมายถึง การพิจารณาว่าอะไรที่เราต้องการให้ผู้เรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การพิจารณาว่าผู้เรียนจะเรียนรู้สิ่งที่เราถ่ายทอดอย่างไร
ผลสะท้อนกลับการประเมินคุณค่า หมายถึง การพิจารณาว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนได้รับสิ่ง
ที่ผู้สอนตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรก
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ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านหลักสูตร หมายถึง
ความรู้สึกคาดหวังว่ารายละเอียดเนื้อหาวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมไปถึงข้อมูลความรู้ต่างๆที่
ได้รับในหลักสูตรการฝึกอบรมจะเป็นประโยชน์ในการฝึกอบรม
ความคาดหวังของผู้เข้า รับการฝึก อบรมต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้าน รายวิชา หมายถึง
ความรู้สึกคาดหวังว่าเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ ที่อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรมจะเป็นประโยชน์ในการฝึกอบรม
ความคาดหวังของผู้เข้า รับการฝึก อบรม ต่อ จุดมุ่งหมายของการศึกษาด้าน เป้าหมาย หรือ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หมายถึง ความรู้สึกคาดหวังรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
รวมไปถึงข้อมูลความรู้ต่างๆที่ได้รับในหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์
ความคาดหวังของผู้เข้า รับการฝึก อบรมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านผู้สอน หมายถึง
ความรู้สึกคาดหวังต่อบุคคลที่มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ความคาดหวังของผู้เข้า รับการฝึก อบรม ต่อ กิจกรรมการเรียนการ ด้านสอนวิธีการสอน
หมายถึง ความรู้สึกคาดหวังในวิธีที่ใช้ในการสอน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ได้ผลดีมากที่สุด
ความคาดหวังของผู้เข้า รับการฝึก อบรมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน หมายถึง ความรู้สึกคาดหวังในกิจกรรมที่ใช้ในการสอน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้
พัฒนาทักษะและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ได้ผลดีมากที่สุด
ความคาดหวังของผู้เข้า รับการฝึก อบรม ต่อ กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกคาดหวังต่อสิ่งที่นามาใช้ประกอบการอธิบายความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ความคาดหวังของผู้เข้า รับการฝึก อบรมต่อผลสะท้อนกลับการประเมินคุณค่า ด้านการวัดและ
ประเมินผล หมายถึง ความรู้สึกคาดหวังต่อกระบวนการพิจารณาในการตัดสินความเหมาะสมและความคุ้มค่า
จากการฝึกอบรม โดยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ เป็นเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ความพึงพอใจของผู้เข้า รับการฝึก อบรมต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านหลักสูตร หมายถึง
ความรู้สึกพึงพอใจต่อรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมไปถึงข้อมูลความรู้ต่างๆที่
ได้รับในหลักสูตรการฝึกอบรม
ความพึงพอใจของผู้เข้า รับการฝึก อบรมต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้าน รายวิชา หมายถึง
ความรู้สึกพึงพอใจเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ ที่อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรม
ความพึงพอใจ ของผู้เข้า รับการฝึก อบรม ต่อ จุดมุ่งหมายของการศึกษาด้าน เป้าหมาย หรือ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจต่อรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ รวมไปถึงข้อมูลความรู้ต่างๆที่ได้รับในหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์
ความพึงพอใจ ของผู้เข้า รับการฝึก อบรมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านผู้สอน หมายถึง
ความรู้สึกพึงพอใจต่อบุคคลที่มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ความพึงพอใจ ของผู้เข้า รับการฝึก อบรม ต่อ กิจกรรมการเรียนการ ด้านสอนวิธีการสอน
หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจในวิธีที่ใช้ในการสอน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ได้ผลดีมากที่สุด
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ความพึงพอใจ ของผู้เข้า รับการฝึก อบรมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจในกิจกรรมที่ใช้ในการสอน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้
พัฒนาทักษะและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ได้ผลดีมากที่สุด
ความพึงพอใจ ของผู้เข้า รับการฝึก อบรม ต่อ กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจต่อสิ่งที่นามาใช้ประกอบการอธิบายความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึก อบรมต่อผลสะท้อนกลับการประเมินคุณค่า ด้านการวัดและ
ประเมินผล หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจต่อกระบวนการพิจารณาในการตัดสินความเหมาะสมและความคุ้มค่า
จากการฝึกอบรม โดยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ เป็นเกณฑ์ที่กาหนดไว้
7. ทฤษฎี แนวความคิด ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการศึกษา
7.1 ทฤษฎี
-หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)
-แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร แบบบูรณาการ ( ICD: Integrated Course Design)
ของ (Fink, 2007)
-แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
-แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
-งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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7.2 แนวความคิด
ปัจจัยส่วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-จานวนปีปฏิบัติงานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
(ประสบการณ์การทางาน)

ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านหลักสูตร
2.ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านรายวิชา
3.ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านเป้าหมาย
หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
4.ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้านผู้สอน
5.ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อกิจกรรมการเรียนการด้านสอนวิธีการสอน
6.ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
7.ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
8.ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต่อ
ผลสะท้อนกลับการประเมินคุณค่า
ด้านการวัดและประเมินผล

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านหลักสูตร
2.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านรายวิชา
3.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านเป้าหมาย
หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
4.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้านผู้สอน
5.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิธีการสอน
6.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้านกิจกรรม
การเรียนการสอน
7.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
8.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อผลสะท้อนกลับการประเมินคุณค่า
ด้านการวัดและประเมินผล

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)
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7.3 ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการศึกษา
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2557
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ประวัติผู้ศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ภูมิลาเนา จังหวัด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
Email

นางสาวขวัญใจ เปือยหนองแข้
12 พฤษภาคม 2520
ชัยภูมิ
212 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36000
Porkhwanjai@gmail.com

ตาแหน่งปัจจุบัน
สถานที่ทางานปัจจุบัน
อาเภอเมือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.
2544
พ.ศ. 2547

ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาลัยรามคาแหง

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ.
2547
พ.ศ. 2549
พ.ศ.
2551
พ.ศ.
2554
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2557

เทศบาลตาบลพระบาทวังตวง อาเภอแม่พริก จังหวัดลาปาง
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
เทศบาลตาบลโคกสะอาด อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่ อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลีกลิ้ง อาเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง อาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

