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บทคัดย่อ 
 

  รายงานการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรปลัดอำเภอ หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การวิจัยเชิง
ปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก (Indepth interview) จากข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาของข้าราชการที่ผ่านการฝึก 
อบรม โดยจะประเมินผลภายหลังการฝึกอบรมใน 2 มิติ คือ  
 มิติที่ 1 การนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้     
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะประเมนิผลจากข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมโดยตรง  
 มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน ภายหลังผ่าน
การฝึกอบรม โดยจะประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถสรุปสาระสำคัญ   
ไดดั้งต่อไปนี้ 
  

 1.  หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 248 - 250  
           มิติที่ 1 การนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรปลัดอำเภอในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ผลการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตร
ปลัดอำเภอไปใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวม พบว่า ข้าราชการผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการนำความรู้ความเข้าใจ
ในการเป็นปลัดอำเภอที่มีคุณธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 
รองลงมา คือ การนำทักษะและความรู้ในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46  
การนำความรู้จากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 การนำ
ความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างภาวะผู้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 การนำความรู้ 
ความเข้าใจในการเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพ้ืนที่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ตามลำดับ  
และการนำความรู้ความเข้าใจในการเป็นปลัดอำเภอของกรมการปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16  
 

      มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน    
ภายหลังทีผ่่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ  
 ผลการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ
ภาพรวมในแต่ละด้าน พบว่า ภายหลังที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม      
การปฏิบัติตน อยู่ในระดับดีขึ้นอย่างมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 รองลงมา คือ ด้านหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.60 และการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47  
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                             จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ปลัดอำเภอ รุ่นที่ 248 - 250 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลัง
การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงานดีขึ้น ทั้ง 3 ด้าน สำหรับข้าราชการที่ผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าภายหลังการฝึกอบรมได้มีการนำความรู้ความเข้าใจ  
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานครบทุกด้าน ทั้งด้านอำนาจหน้าที่ สมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศน์ 
และด้านทัศนคติที่ดีต่อตำแหน่งหน้าที ่
 
        2. หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 50 
         มิติที่ 1 การนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ผลการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวม พบว่า ข้าราชการผู้ผ่านการฝึกอบรม
มีการนำความรู้ความเข้าใจในวิชาพิเศษไปใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
รองลงมา คือ การนำความรู้ความเข้าใจในวิชาพ้ืนฐานไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และการนำ
ความรู้ความเข้าใจในวิชาศึกษาดูงานไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนการนำความรู้ความเข้าใจ 
ในวิชาการสืบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 รองลงมา คือ การนำความรู้
ความเข้าใจในวิชาเสริมไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 การนำความรู้ความเข้าใจในวิชาการจับกุม 
ปราบปรามไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 การนำความรู้ความเข้าใจในวิชาการฝึกทางยุทธวิธี 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และนำความรู้ความเข้าใจในวิชาการสอบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ตามลำดับ 
 

        มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน
ภายหลังทีผ่่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง  
 ผลการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวน
สอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองในภาพรวม พบว่า ภายหลังที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติตน อยู่ในระดับดีขึ้นอย่างมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 รองลงมา คือ ด้านหน่วยงาน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีข้ึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
 

            จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 50 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมภายหลังการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน ดีขึ้นทั้ง 3 ด้าน 
สำหรับข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
ภายหลังการฝึกอบรมมีการนำความรู้ความเข้าใจไปใช้กับการปฏิบัติงานบางส่วน เนื่องจากในพ้ืนที่ไม่มีภารกิจ   
ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติหน้าทีโ่ดยตรง จึงนำความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืนแทน 
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สรุปผลการศึกษา  
 สรุปผลการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้
การสำรวจด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปได้ว่า ข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ปลัดอำเภอมีการนำความรู้ความเข้าใจด้านอำนาจหน้าที่ สมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศน์ และด้านทัศนคติที่ดีต่อ
ตำแหน่งหน้าที่ไปใช้ในการปฏิบัติงานครบทุกด้าน ในขณะที่ข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวน
สอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง มีการนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้กับการปฏิบัติงานบางส่วน เนื่องจากในพ้ืนที่
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง จึงนำความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืนแทน 
ส่วนการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน พบว่า ข้าราชการผู้ผ่านการฝึก 
อบรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีขึน้ ทัง้ 2 หลักสูตร 
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บทท่ี 1  
บทนำ 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยการปกครอง เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ พนักงานราชการของ
กรมการปกครอง โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude) และสมรรถนะ (Competency) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้
เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้ รวมทั้ง สามารถปฏิบัติงานภายใต้
บริบทเชิงวาระแห่งชาติ (National agenda) เชิงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย (Functional agenda) และเชิง
การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ (Area agenda) ทั้งนี้ การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่สำคัญ
กระบวนการหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรและระบบงานฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองให้สามารถตอบสนอง
ต่อภารกิจและอำนาจหน้าที่ภายใต้ระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ รวมทั้งสามารถรับมือกับสภาพปัญหา 
และปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาทิ ปัญหาอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ปัญหา 
ภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงและสร้างความเสียหายอย่างมาก ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในรูปแบบ
ต่างๆ การสร้างองค์กรนวัตกรรมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ เป็นต้น  
  ทั้งนี้ เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรและระบบงานฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมในทุกบริบทงานของ
กรมการปกครอง วิทยาลัยการปกครองจึงได้ดำเนินโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ขึน้  
1.2  วัตถุประสงค์ 
 1.2.1  เพ่ือประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ซึ่งจัดฝึกอบรมในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563    
 1.2.2  เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 
  1.3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
  ศึกษาวิจัยหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
ปลัดอำเภอ และหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ซึ่งจัดฝึกอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยทำการประเมินผลภายหลังการฝึกอบรมใน 2 มิติ คือ  
  มิติที่ 1 การนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
ไปใชใ้นการปฏิบัติงาน โดยประเมินผลจากข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมโดยตรง  
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  มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน
ภายหลังผ่านการฝึกอบรม โดยประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการทีผ่่านการฝึกอบรม  
  1.3.2  ขอบเขตด้านประชากร  
           ประชากร คือ ข้าราชการผู้ผ่านการฝึกอบรม และผู้บังคับบัญชาของข้าราชการที่ผ่านการฝึก 
อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที ่248 - 250 
ประกอบด้วย ข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 220 คน และผู้บังคับบัญชา จำนวน 220 คน รวมทั้งสิ้น 
440 คน และหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 50 ประกอบด้วยข้าราชการที่ผ่านการฝึก 
อบรม จำนวน 96 คน และผู้บังคับบัญชา จำนวน 96 คน รวมทัง้สิ้น 192 คน 
 1.3.3  ขอบเขตด้านสถานที ่ 
  เก็บรวบรวมข้อมูลภายในเขตจังหวัดและอำเภอที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติราชการอยู่ 
  1.3.4  ขอบเขตด้านเวลา 
  เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
1.4  ระเบียบวิธีการศึกษา   
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
 1.4.1 การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้จำนวนประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายลักษณะทั่วไป
ของข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 1.4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview)
จากผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมใน 2 หลักสูตร โดยการสุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลภายใต้กรอบ
แนวคิดในการศึกษาวิจัย 
1.5  สถานที่ดำเนินการ 
 จังหวัดและอำเภอที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติราชการอยู่ 
1.6  ระยะเวลาดำเนินการ    
 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
1.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.7.1 ทำให้ทราบผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งทำให้ทราบว่าผู้ที่ผ่านการฝึก 
อบรมได้มีการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ ในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
อย่างไร 
 1.7.2  ทำให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง 
เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและระบบงานฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง     
ให้ตอบสนองต่อความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมการปกครองต่อไป 
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บทท่ี 2 
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กี่ยวข้อง 

   
 การศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการติดตาม
ประเมินผลการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรปลัดอำเภอ และหลักสูตรสืบสวน
สอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง โดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับ 
การฝึกอบรม แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามผลการฝึกอบรม 
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกอบรม แนวคิดเกี่ยวกับหลักสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน แนวคิด
การประเมินโครงการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรที่ติดตามและประเมินผล  
การฝึกอบรม และกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
 2.1.1 ความหมายของการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึ่งที่องค์การต่างๆ ใช้พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญ 
มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การ ซึ่งนักวิชาการ
ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมไว้หลายความหมาย ดังนี้  
 พัฒนา สุขประเสริฐ (2540 : 4) ให้ความหมายว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการสำคัญ
ทีจ่ะช่วยพัฒนาหรือฝึกฝนเจ้าหน้าทีห่รือบุคลากรใหม่ที่จะเข้าทำงานหรือที่ปฏิบัติงานประจำอยู่แล้วในหน่วยงาน 
ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะหรือความชำนาญ ตลอดจนประสบการณ์ให้เหมาะสมกับการทำงาน รวมถึง
ก่อให้เกิดความรู้สึก เช่น ทัศนคติหรือเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้บุคลากรแต่ละคนในหน่วยงาน
หรือองค์การมีความสามารถเฉพาะตัวสูงขึ้น มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีทำให้หน่วยงานหรือ
องคก์รมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพทีด่ีขึ้น 
 ชูชัย สมิทธิไกร (2548 : 7) ให้ความหมายว่า การฝึกอบรม เป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งจัดขึ้น
อย่างเป็นระบบ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ รวมทั้ง ความตระหนักรู้และแรงจูงใจ
ของบุคลากรในองค์การ ทีจ่ะส่งผลให้บุคลากรเหล่านี้มีเจตคติต่อองค์การและผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าเดิม 
 ทองฟู ชินะโชติ (อ้างถึงใน สุรพล ไมยวงษ์, 2536 : 14) ให้นิยามว่า การฝึกอบรม คือ 
ขบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมพูนทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) 
และความเข้าใจ (Understanding) พัฒนานิสัยการทำงานให้ถูกต้อง เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทำงานและ
เป็นขบวนการที่มีระเบียบและระบบเพื่อเพ่ิมพูนและก่อให้เกิดผลสำเร็จขององค์การ 
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 Terpey (1959 : 154 อ้างถึงใน สาธิต บำเพ็ญ, 2539 : 19) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง 
กระบวนการพัฒนาทักษะ นิสัย ความรู้และท่าทีในตัวพนักงาน โดยมีความมุ่งหมายที่จะเพ่ิมพูนการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในตำแหน่งปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น และเป็นการเตรียมคนงานสำหรับตำแหน่งในอนาคตอีกดว้ย 
 Flippo (1966 : 201 อ้างถึงใน สาธิต บำเพ็ญ, 2539 : 19) ให้ความหมาย การฝึกอบรมว่าเป็น
กระบวนการอย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น การฝึกอบรมจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้จำเป็นต้องมีการดำเนินงานอย่างมีระเบียบแบบแผนและเป็น
ระบบ ซึ่งจะช่วยให้ไม่สิ้นเปลืองเงิน เวลา โดยเปล่าประโยชน์ 
 2.1.2 ประเภทของการฝึกอบรม 
 การจำแนกประเภทของการฝึกอบรมสามารถจำแนกได้ตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 2.1.2.1 จำแนกโดยยึดวัตถุประสงค์การอบรมเป็นเกณฑ์ แบ่งการฝึกอบรมได้เป็น 3 ประเภท 
ดังนี้ 
 1) การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ (Knowledge Development) เพ่ือยกระดับความรู้ของ
ผู้เข้ารับการอบรมให้สูงขึ้น ให้รู้กว้างขวางและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โดยอาจจะรวมถึงเรื่องต่างๆ ที่ผู้เข้ารับการฝึก 
อบรมควรจะรู้ เช่น ปัญหาทางกฎหมาย การบริหารงานในแขนงอ่ืนๆ หรือเรื่องราวที่เป็นที่สนใจ (Hot issues) 
เป็นต้น 
 2) การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทัศนคติ (Attitude Development) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีทัศนคติที่ดีกับหน่วยงาน การปฏิบัติงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมจึงมุ่งศึกษาทาง
พฤติกรรมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา แรงจูงใจ ภาวะผู้นำ กระบวนการกลุ่มทั้งแบบรูปนัย (Formal Group) และ
อรูปนัย (Informal Group) มนษุยสัมพันธ์ นโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นต้น 
 3) การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ (Skill Development) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
ชำนาญเพ่ิมขึ้นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทักษะในงานที่ต้องใช้ฝีมือแรงงาน (Performance Skill) 
ทักษะด้านการใช้ความสามารถทางสมอง (Mental Skill) การฝึกอบรมประเภทนี้ต้องใช้วิธีการฝึกอบรมต่างๆ 
เช่น การฝึกอบรมโดยการให้งาน (On the job Training) การฝึกงาน (Intership Training) การฝึกอบรมใน
ห้องทดลองปฏิบัติงาน (Vestibule Training) การฝึกหัดช่างฝีมือ (Apprenticeship Training) เป็นต้น  
 2.1.2.2 จำแนกโดยใช้ระยะเวลาการทำงานเป็นเกณฑ์ แบ่งการฝึกอบรมได้เป็น 4 ประเภท 
ดังนี้ 
 1) การฝึกอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) เป็นการฝึกอบรมที่ใช้สำหรับผู้ที่เข้ามาทำงานใหม่
ในองค์การต่างๆ โดยอาจจะเป็นการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ย้าย โอนจากองค์การอืน่ หรือภายในองค์การ 
        2) การฝึกอบรมก่อนเข้าทำงาน (Pre-service Training) มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้
บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่บุคคลนั้นต้องปฏิบัติต่อไป และบุคลากรใดที่ได้รับการฝึก 
อบรมประเภทนี้แล้ว ย่อมแสดงว่าพร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าทีท่ี่จะได้รับมอบหมายต่อไป 
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 3) การฝึกอบรมหลังเข้าทำงานแล้ว (In-service Training) การฝึกอบรมประเภทนี้เป็นการฝึก 
อบรมสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่แล้ว เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ เพ่ือให้นำความรู้ ทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้าในการทำงานเกิดขวัญ
และกำลังใจทีดี่ 
 4) การฝึกอบรมก่อนจะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (Pre-Promotion Training) เป็นการฝึกอบรม
ให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น หรือโอนย้ายไปสู่ตำแหน่งใหม่ซึ่งมีลักษณะงานที่แตกต่างไปจาก
หน้าที่เดิม เช่น มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้นกว่าเดิม องค์การต่างๆ จึงมักนิยมจัดโครงการฝึกอบรม
ประเภทนี้ขึ้นให้แก่ผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่ง ทั้งยังเป็นการสร้างความม่ันใจให้แก่องค์การได้ว่า เมื่อบุคคลนั้นเข้ารับ
ตำแหน่งใหม่แล้วจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเกิดผลดีต่อองค์การมากที่สุด 
 2.1.3 วงจรการฝึกอบรม 
 การดำเนินการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดผลต่างๆ ซึ่ง George Odiorne เรียกว่า “ระบบไหลเวียน
ของการฝึกอบรม” (Cybernetic System of Training) มีลักษณะการดำเนินการที่สำคัญ 4 ขั้นตอน ได้แก ่
 1. การกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม 
 2. การสร้างหลักสูตร 
 3. การดำเนินการฝึกอบรม 
 4. การประเมินผลและการติดตามผล 
 

 
 
 
 
 
 
          
                
 
 

ภาพที่  1  แสดงความสัมพันธ์ของวงจรการฝึกอบรม 
ที่มา  :  Odiorne, 1970 : 75 อ้างถึงใน วนิดา กมลกุลาจารย์, 2537 : 16 
 
 
 

การกำหนดความจำเป็น 
ในการฝึกอบรม 

การสร้างหลักสูตร 

การดำเนินการฝึกอบรม 

การประเมนิผลและ 
การติดตามผล 
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 2.1.3.1 การกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม 
  องค์การมีวัตถุประสงค์และวิธีดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ถ้าการบริหารงาน
ขององค์การไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น ผลงานตกต่ำ การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ 
การลาและการขาดงานสูง อุบัติเหตุเพ่ิมสูงขึ้นและบ่อยขึ้น ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมีการสิ้นเปลืองมาก งานล่าช้า
เนื่องมาจากมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งมาก มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในองค์การ เป็นต้น ปรากฏการณ์
ต่างๆ เหล่านี้เป็นอาการที่แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาในการบริหารเกิดขึ้นในองค์การนั้นแล้ว ซึ่งจำเป็นจะต้องมี
การศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป ถ้าพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว เรื่องใดสามารถท่ีจะแก้ไขให้หมด
ปัญหาไปได้ด้วยการฝึกอบรม ก็ถอืว่าปัญหานั้นคือความจำเป็นในการฝึกอบรม เมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นแสดงว่า
มีความจำเป็นในการฝึกอบรมเกิดข้ึนแล้วนั่นเอง 
   กล่าวโดยสรุป ความจำเป็นในการฝึกอบรมก็คือ อุปสรรค ปัญหา ข้อขัดข้องหรือสภาพการณ์
ใดที่ไม่พึงประสงค์ หรือปัญหาที่เกี่ยวกับบุคคลในองค์การที่สามารถดำเนินการแก้ไขให้ดีขึ้นได้ด้วยการฝึกอบรม 
ถ้าหากว่าการฝึกอบรมไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้แล้ว เราไม่เรียกว่าเป็นความจำเป็นในการฝึกอบรม แต่อาจ
เป็นความจำเป็นที่ต้องแก้ไขด้วยวิธีอ่ืน เช่น แก้ไขระเบียบ หรือซื้อเครื่องมือใหม่มาใช้ เป็นต้น 
 วิธีการที่สามารถนำมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึก 
อบรมมีอยู่หลายวิธี เช่น การสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ การสำรวจความต้องการ หรือแม้แต่การใช้ข้อมูลจาก      
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 2.1.3.2 การสร้างหลักสูตร 
 เมื่อทราบความจำเป็นในการฝึกอบรมอย่างแน่ชัดแล้ว ขั้นต่อไปก็จะต้องมีการสร้างหลักสูตร
การฝึกอบรม ซึ่งเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระและเทคนิค เพ่ือตอบสนองต่อความจำเป็นในการฝึก 
อบรมที่ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์มา โดยรายละเอียดการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมนั้นจะต้องประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดขึ้นของหลักสูตร หมายถึง สิ่งที่เราต้องการให้เกิดข้ึนจากการฝึกอบรม ได้แก่ ความต้องการ
ให้เกิดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงาน เป็นต้น กำหนดหัวข้อวิชาและขอบเขตเนื้อหาวิชา 
กำหนดวิธีการหรือเทคนิคการฝึกอบรม และระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม นอกจากนี้จะต้องกำหนดวิธีการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม งบประมาณ และ
บุคลากรผู้รับผิดชอบ การกำหนดสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นเสมือนการวางแผนให้การปฏิบัติมีจุดมุ่งหมายที่แน่ชัด 
 2.1.3.3 การดำเนินการฝึกอบรม  
 เป็นการนำแผนงานการฝึกอบรมหรือโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ   
หากปราศจากขั้นนี้แล้วหลักสูตรต่างๆ ที่กำหนดและสร้างขึ้นก็คงจะไม่มีความหมาย การดำเนินการฝึกอบรม
เป็นการลงมือดำเนินการต้ังแต่การจัดเตรียม การประสานงานแจ้งฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งมอบกิจกรรม
ต่างๆ ในการฝึกอบรมให้แก่ทีมงานผู้รับผิดชอบ จนดำเนินการให้ลุล่วงไปโดยเรียบร้อย เริ่มตั้งแต่ระยะก่อน 
การฝึกอบรมจนถึงช่วงระยะระหว่างการฝึกอบรมและระยะเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมไปแล้ว ต้องมีการเตรียม
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆ เพ่ือให้ผู้รับบริการฝึกอบรมจะได้มีความรู้สึก
ประทับใจตามสมควร อันจะทำให้การฝึกอบรมเกดิบรรยากาศของการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น 
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 2.1.3.4 การประเมินผลและการติดตามผล 
 ความมุ่งหมายของการประเมินผลและการติดตามผล ก็เพ่ือต้องการที่จะทราบว่าผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ทางด้านวิชาการและเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดไปหรือไม่
เพียงใด เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่กำหนดไว้หรือไม่      
เพ่ือนำข้อมูลทีไ่ด้เหล่านี้ไปใช้เป็นแนวทางพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป การประเมินผลการฝึกอบรมอาจทำเป็น
ระยะตลอดเวลาที่ทำการฝึกอบรมและในวันสิ้นสุดของโครงการ ส่วนการตดิตามผลนั้นจะกระทำภายหลังจากผู้ที่
เข้ารับการฝึกอบรมได้กลับไปปฏิบัติงานจริงแล้ว ทั้งนี้เพ่ือจะทราบว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถที่จะนำความรู้
ที่ได้รับไปปฏิบัติจริงได้เพียงใด การติดตามผลอาจจะกระทำเป็นระยะๆ โดยหาข้อมูลจากผู้ผ่านการฝึกอบรม 
ผู้บังคับบญัชา หรอืบุคคล เพ่ือนร่วมงานทีเ่กี่ยวข้องกับผู้ทีผ่่านการฝึกอบรมตามความเหมาะสมต่อไป 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม 
 2.2.1 ความหมายของหลักสูตร 
        คำว่า “หลักสูตร” มาจากภาษาอังกฤษว่า “curriculum” มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า 
“currere” หมายถึง “running sequence of course or learning experience” การเปรียบเทียบหลักสูตร
กับสนามหรือเส้นทางที่ใช้วิ่งแข่ง เนื่องจากการที่ผู้เรียนจะสำเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือจบหลักสูตร
ใดนั้น ผู้เรียนจะต้องเรียนและฟันฝ่าความยากของวิชาหรือประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
เช่นเดียวกับนักวิ่งที่ต้องวิ่งแข่งและฟันฝ่าอุปสรรคเพ่ือชัยชนะและความสำเร็จให้ได้ สำหรับในประเทศไทยใช้ 
คำว่า “หลักสูตร” แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า “curriculum” หมายถึง รายวิชาต่างๆ ทั้งหมดที่จัดสอนใน
โรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555) 
  ฆนัท  ธาตุทอง (2550, หน้า, 4) ให้ความหมายคำว่า หลักสูตร หมายถึง การบูรณาการศลิปะ 
การเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นไปตามที่สังคมคาดหวัง และมีการกำหนดแผนงานไว้ล่วงหน้า สามารถปรับปรุงและพัฒนาให้เอ้ือประโยชน์
ต่อผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  เดือนเพ็ญ หอมหวล (2550) ให้ความหมายคำว่า หลักสูตร หมายถึง ขอบเขต ข้อกำหนด
ระดับชาติมาสู่โรงเรียน เป็นแนวทางการจัดการศึกษาวิชาที่จัดทำขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ และกิจกรรมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น และเป็นแนวทางที่ครูจะต้องยึดถือในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะตรงตามทีไ่ด้กำหนดไว้ 
    สรุปได้ว่า “หลักสูตร” หมายถึง แบบหรือชุดของโครงสร้างการศึกษาหรือการฝึกอบรมที่
ประกอบด้วยชุดวิชา เนื้อหารายวิชา วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษาหรือฝึกอบรม ระยะเวลาการศึกษาหรือฝึก 
อบรมภายในบริบทของการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ หรือความสามารถของบุคลากรหรือผู้ที่เข้ารับ
การศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรนั้น ๆ  
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  หลักการสำคัญหรือหัวใจของการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพนั้น มีแนวคิด
หรือทฤษฎีที่เกีย่วข้องกับการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้ 
  องค์ประกอบของการฝึกอบรมมี 3 ประการ (กรชิ อัมโภชน์, 2545) ได้แก่ 
  1) วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม หมายถึง สิ่งที่กำหนดว่าในโครงการฝึกอบรมนั้นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปในลักษณะใดและระดับใด จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาที่
มีความจำเป็นในการฝึกอบรมได้ ซึ่งต้องตอบสนองต่อความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training need) แท้จริงด้วย 
ทั้งนี้ การกำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่  
  ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนปัญหาที่มีความจำเป็นในการฝึกอบรม 
  ขัน้ตอนที่ 2 ระบุตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรม 
  ขั้นตอนที่ 3 ระบุภารกิจและพฤติกรรมที่เป็นปัญหา   
  ขั้นตอนที่ 4 ระบุวัตถุประสงค์สูงสุดหรือพฤติกรรมในอุดมคติที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรม 
  ขั้นตอนที่ 5 ระบุปัจจัยสนับสนุนที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดตามขั้นตอนที่ 4 
โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมหรือองคป์ระกอบอื่นที่อาจสนับสนุนให้การฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ได้  
  ขั้นตอนที่ 6 ระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการฝึกอบรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ในอุดมคตเิช่นเดียวกับข้ันตอนที่ 5 
  ขัน้ตอนที่ 7 กำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ หลังจากที่
พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในอุดมคติและปัจจัยสนับสนุน รวมทั้งปัจจัยที่เป็นอุปสรรคแล้ว ซึ่งบางกรณีวัตถุประสงค์
ในอุดมคติและวัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้ อาจเป็นวัตถุประสงค์เดียวกนัก็ได ้
  ขั้นตอนที่ 8 การกำหนดวัตถุประสงค์ประกอบ หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ไม่ได้คาดหวัง
มาก่อน แต่คาดว่าอาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการฝึกอบรม อาทิ ความสนิทสนมกันของผู้เข้าอบรมภายในรุ่น 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานในอนาคต 
  2) หลักสูตรหรือแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมจะต้องสอดคล้องกับ
วัตถปุระสงค์ของการฝึกอบรม และความจำเป็นในการฝึกอบรม 
  3) โครงการบริหารงานฝึกอบรมที่รัดกุม ละเอียด และครบถ้วน 
  2.2.2 คุณสมบัติของหลักสูตร 

                  คุณสมบัติของหลักสูตร หมายถึง ธรรมชาติหรือลักษณะของหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร รวมถึง       
ข้อตกลงหรือข้อยอมรับเกี่ยวกับเกณฑ์ของหลักสูตร คุณสมบัติของหลักสูตรมีดังต่อไปนี้ (สุนีย์ ภู่พันธ์, 2546, 
หน้า 15-16) 
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           1) หลักสูตรมีลักษณะเป็นพลวัต (dynamic) คือ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการ   
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอ แสดงว่าประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการสอนที่จดัให้แกผู่้เรียน    
จะไม่ซ้ำเหมือนเดิมแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตามความจำเป็น เนื้อหาสาระใด
ที่ตอบสนองเป้าหมายและมีความจำเป็นต่อผู้เรียนจะคงไว้ บางครั้งเนื้อหาคงไว้อย่างเดิมแต่การจัดกิจกรรม
ที่เกิดการเรียนรู้จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม 
           2) การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องไปตามความต้องการของสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเป็นวัฏจักรในกระบวนการ
ต่อเนื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมอยู่ด้วย หลักสูตรเป็นสิ่งที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอเพราะหลักสูตร
ที่ดีควรตอบสนองต่อสังคมและเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย
ดังนั้น จึงควรจัดให้มีองค์กรหรือหน่วยงานเฉพาะรับผิดชอบในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของหลักสูตรในข้อนี้จะเปลี่ยนจุดมุ่งหมายบางประการ และปรับปรุงโครงสร้างของ
หลักสูตรให้ความสำคัญกับกิจกรรมและเนื้อหาสาระใหม่ 
           3) หลักสูตรไม่สามารถแสดงกิจกรรมหรือทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเองได้ จำเป็นต้องใช้
กิจกรรมหรือการกระทำอย่างอ่ืนมาช่วย เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดทำหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร     
การสร้างหลักสูตร เพราะฉะนั้นหลักสูตรจึงทำหน้าที่เป็นผู้ถูกกระทำอยู่ตลอดเวลา  
 2.2.3 หลักการพัฒนาหลักสตูร 
  เพ่ือให้งานการพัฒนาหลักสูตรดำเนินไปสู่จุดมุ่งหมายของการพัฒนาอย่างแท้จริงจึงต้องคำนึง 
ถึงหลักในการพฒันาหลักสูตรดังนี้ (สุนีย์ ภู่พันธ์, 2546, หน้า 159) 
                 1)  การพัฒนาหลักสูตรจำเป็นต้องมีผู้นำที่เชี่ยวชาญและมีความสามารถในงานพัฒนาหลักสูตร
เป็นอย่างด ี
                  2)  การพัฒนาหลักสูตรจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือ และประสานงานอย่างดีจากบุคคล
ที่เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายทุกระดับ 
                    3)  การพัฒนาหลักสูตรจำเป็นจะต้องมีการดำเนินงานเป็นระเบียบแบบแผนอย่างต่อเนื่อง
โดยเริ่มจากการกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาหลักสูตรจนถึงการประเมินผลหลักสูตร 
                  4)  การพัฒนาหลักสูตรจะต้องรวมถึงผลงานต่างๆ ทางด้านหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาใหม่อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหลักสูตร เนื้อหาวิชาการทำการทดสอบหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้หรือ   
การจัดการเรียนการสอน 
                  5)  การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการฝึกอบรมครูประจำการให้มีความรู้ 
ความเขา้ใจในหลักสูตรใหม่ ความคดิใหม่ แนวทางการจดัการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ 
                   6)  การพัฒนาหลักสูตรจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ในด้านการพัฒนาจิตใจและทัศนคติของ
ผู้เรียนด้วย 
 
 



 

หน้า | 10  
 

 

  2.2.4 การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม  
 การสร้างหลักสูตร หมายถึง การกำหนดกระบวนการที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิด
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะความชำนาญ และทัศนคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเทคนิคและวิธีการอย่างใด ต้องใช้
เวลามากน้อยเพียงใดเพ่ือทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ 
โดยมีขั้นตอนการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่สำคัญ 3 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training need) ก่อนสร้างหลักสูตร
การฝึกอบรมแม้ว่าจะได้มีการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมมาแล้ว แต่คงมีความจำเป็นที่จะต้อง
ทบทวนปัญหาที่ได้กำหนดไว้ในความจำเป็นของการฝึกอบรมอีกครั้งหนึ่งว่ามีปัญหาอะไร เกี่ยวขอ้งกับบุคลากร
กลุ่มใด ตำแหน่งงานใด ระดับใด มีจำนวนเท่าใด มีความเหมาะสมที่จะจัดการฝึกอบรมภายในองค์การหรือ
ภายนอกองค์การ  
  ขั้นตอนที่ 2 การระบุภารกิจที่เป็นปัญหา หรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาโดยผู้สรา้งหลักสูตรการฝึก 
อบรมจะต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของคำว่า งาน (Job) หน้าที่ (Duty) และภารกิจ (Task) เพ่ือสร้างหลักสูตร
การฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการฝึกอบรม  
 งาน (Job) หมายถึง หน่วยการปฏิบัติงานที่บุคลากรในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดดำรง
อยู่ในสายการปฏิบัติงานนั้น ๆ เป็นสิ่งที่กำหนดเป็นทางการและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในองค์การ ซึ่งงานแต่ละ
ตำแหน่งจะประกอบไปด้วย “หน้าที”่ ตั้งแต่ 1 หน้าที่ข้ึนไป 
  หน้าที่ (Duty) หมายถึง สิ่งที่บุคลากรในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดในสายปฏิบัติงานต้อง
รับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นผลงานให้ตอบสนองต่อตำแหน่งงานของตน โดยในแต่ละหน้าที่ประกอบ
ไปดว้ย “ภารกิจ” หลาย ๆ ภารกิจ 
  ภารกิจ (Task) หมายถึง หน่วยงานปฏิบัติที่สำคัญที่สุดที่จะก่อให้เกิดผลงานและเป็น
ส่วนของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้เทคนิค วิธีการหรอืระเบียบปฏิบัติต่างๆ ทั้งนี้การปฏิบัติตาม
ภารกิจใด ๆ นั้นจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ และความสามารถที่สอดรับกับภารกิจนั้นๆ เมื่อวิเคราะห์ถึง
ภารกิจต่างๆ ของตำแหน่งงานที่มีความจำเป็นในการฝึกอบรมแล้วจะต้องหาข้อมูลหรือวิเคราะห์ให้ได้ว่าภารกิจ
ใดที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานหรือสิ่งที่มุ่งหวังจนทำให้เกิดปัญหาขึ้น จะได้กำหนดหลักสูตรเพ่ือทำการฝึกอบรม  
ให้บุคคลในตำแหน่งงานนั้นสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องตรงกับมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาความจำเป็น
ในการฝึกอบรมต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดวัตถปุระสงค์ในการฝึกอบรมมีความสำคัญ ดังนี้ 
  1) วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมทำให้เกิดการประสานทรัพยากรในการฝึกอบรม ได้แก่ 
กำลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมทำให้วิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้บริหารโครงการฝึก 
อบรมมีความเข้าใจตรงกัน และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง นอกจากนี้ยังทำให้ผู้เข้ารับการฝึก 
อบรมมีความเข้าใจการปฏิบัติงานของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดีด้วย 
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  3) วัตถุประสงค์การฝึกอบรมทำให้สามารถกำหนดหัวข้อวิชาและเนื้อหาวิชาในการฝึก 
อบรมได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถเลือกเทคนิคหรือวิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสม และช่วยกำหนดระยะ 
เวลาของหลักสูตร และระยะเวลาในแต่ละหัวข้อวิชาของการฝึกอบรมได้ด้วย 
 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามผลการฝึกอบรม 
        2.3.1 ความหมายของการติดตามผลการฝึกอบรม 
 Tracy (1971 : 389 อ้างถึงใน โฉมเพ็ญ สนธยานนท์, 2527 : 24) กล่าวว่า การติดตามผล
การฝึกอบรม คือ การศึกษาว่าผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมได้นำสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรบัผิดชอบของตนได้อย่างเหมาะสมเพียงใด มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในการทำงาน การฝึกอบรมบรรลุ 
ผลตามเป้าหมายทีต้่องการหรือไม ่และมีสิ่งใดท่ีควรปรับปรงุแก้ไขโปรแกรมการฝึกอบรม 

 วิรัชพร สรัคคานนท์ (อ้างถึงใน โฉมเพ็ญ สนธยานนท์, 2527 : 25) กล่าวว่า การติดตามผล
การฝึกอบรมโดยทั่วไป หมายถึง การตรวจสอบผลงานเป็นระยะๆ ว่าการปฏิบัติงานนั้นถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ทีต้ั่งไว้หรือไม่ เป็นการติดตามดูว่าปริมาณและคุณภาพของงานแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อุปกรณ์ในการทำงาน 
กำลังเจ้าหน้าที่ เวลา สถานที่ การจดัการมีเพียงพอแก่การปฏิบัติงานหรือไม ่
 โฉมเพ็ญ สนธยานนท์ (2527 : 25) กล่าวว่า การติดตามผลการฝึกอบรม คือ การศึกษาดูว่า
ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมได้นำวิธีการ แนวความคิด เทคนิคต่างๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่เพียงใด รวมทั้งการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการนำความรู้และประสบการณ์จาก
การฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานด้วย 
 วิลาส สิงหวิสัย (2520 : 173) กล่าวว่า การติดตามผลการฝึกอบรม เป็นการหาความต้องการ
ความสำเร็จของการฝึกอบรม ซึ่งต้องอาศัยเวลาและไม่เกิดผลชัดเจนในทันทีที่สำเร็จการอบรม การติดตามผลนี้ 
ต้องอาศัยการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการฝึกอบรม ซึ่งออกไปปฏิบัติงานชั่วระยะเวลาหนึ่ง   
โดยปกติจะเป็นเวลาประมาณ 8-12 เดือน ภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น เพื่อดูว่าผู้สำเร็จการฝึกอบรมได้รับ
การเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ไปสู่แนวทางทีอ่งค์การพึงประสงค์หรือไม ่ 
 ณรงค์ สมบูรณ์สุทธิ์ (2532 : 10) มีความเห็นว่า การติดตามผลการฝึกอบรม คือ การศึกษาดูว่า
เมื่อผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วนั้น ได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นหลักการ 
แนวความคิด วิธีการ เทคนิคต่างๆ ไปใช้หรือปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้มากน้อยเพียงไร รวมทั้ง        
ต้องศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรบ้างเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนหรือเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการนำความรู้และประสบการณ์      
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที ่
        2.3.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามผลการฝึกอบรม 
 การติดตามผลการฝึกอบรม มีแนวความคิดเพ่ือต้องการทราบและก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่อง
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  1) เพ่ือต้องการทราบวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคคลว่าบรรลุผลหรือไม่ ภายในระยะเวลา
พอสมควร 
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  2) ผู้เข้ารับการอบรม เมื่ออบรมเสร็จไปแล้วได้ดำเนินการในเรื่องใหม่ๆ หรือปรับปรุงสิ่งที่ได้
ดำเนินการอยู่แล้วทีมี่ผลมาจากการพัฒนาหรือการฝึกอบรมหรือไมเ่พียงใด ในระยะเวลานานพอสมควร  
  3) เพ่ือต้องการทราบถึงความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการฝึกอบรมที่จะจัดให้ในระยะ 
เวลาต่อไป  
  4) เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีโอกาสส่งเสริมผู้ที่ได้รับการพัฒนาหรือได้รับการฝึกอบรมนำความรู้ 
ความชำนาญ และทัศนคติที่ถูกต้องไปใช้ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่มากที่สุด ในระยะเวลานานพอสมควร  
   อุทัย หิรัญโต (2531 : 120-121) กล่าวว่า การติดตามผลเป็นการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ในตัวผู้เข้าอบรมหลังจากเขาผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว ทัง้ในด้านความรู้สึกนึกคิด ทัศนคต ิและการเปลี่ยนแปลง 
ในวิธีการทำงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 
 1) เพ่ือคอยช่วยชี้แนวทางและสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงานจริงๆ 
 2) เพ่ือตรวจสอบทบทวนดูว่าการฝึกอบรมมีผลในการนำมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงๆ ได้แค่
ไหน เพียงไร 
 การติดตามผลการฝึกอบรมเป็นการประเมินว่า จุดมุ่งหมายที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถ
ในการประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือค่านิยมซ่ึงต้อง
ใช้เวลานาน ต้องให้ผู้เข้าร่วมอบรมกลับเข้าปฏิบัติงานช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 6 เดือน หรือ 1 ปี แล้วค่อยทำ
การประเมินโดยทำการติดตามผล (A Follow-up Study) ว่าจุดมุ่งหมายของโครงการอบรมบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้หรือไม่ (อ้างถึงใน วนิดา กมลกุลาจารย์ และคณะ, 2537 : 29) 
 การติดตามผลการฝึกอบรม นับว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญมากในกระบวนการ
ฝึกอบรมซึ่งจะให้คำตอบที่สำคัญเกี่ยวกบัโครงการฝึกอบรมต่างๆ ที่จดัไปแล้วว่าบรรลุตามวัตถปุระสงค์โครงการ
หรือไม่ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร ผู้เข้ารับการอบรมมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการทำงานในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร และผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้หรือสิ่งที่ไดร้ับจากการฝึก 
อบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานหรือไมอ่ย่างไร 
 2.3.3 วิธีการติดตามผลการฝึกอบรม 
  การติดตามผลการฝึกอบรมภายหลังจากผู้ผ่านการฝึกอบรมได้กลับไปทำงานในหน้าที่       
ในระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติอยู่ระหว่าง 6 เดือน ถึง 1 ปี มีวิธีการติดตามผลที่นิยมใช้ 3 วิธี คือ  
   1) วิธีการสังเกต (Observation Method)  
   2) วิธีการสอบถาม (Questioning Method) 
   3) วิธีการวัดผล (Measurement Method) 
 1) วิธีการสังเกต (Observation Method) หมายถึง การที่ผู้ติดตามไปเฝ้าสังเกตและเฝ้าดู
อย่างเอาใจใส่ โดยการพิจารณาและกำหนดไว้อย่างมรีะเบียบถึงพฤติกรรมในการปฏิบัตงิานระหว่างก่อนการฝึก 
อบรมและหลังการฝึกอบรมว่ามีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตลอดจนการสังเกตถึงผลงานที่ออกมา  
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จากการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ การสังเกตจะได้ผลดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของ
นักสังเกต และควรมีคูมื่อการสังเกต (Observation guide) ช่วยด้วย  
 2) วิธีการสอบถาม (Questioning Method) เป็นวิธีที่ใช้ติดตามผลการฝึกอบรมเพ่ือต้องการ
ทราบว่าผู้สำเร็จการอบรมได้ให้ข้อเท็จจริงอะไรบ้างตามที่ผู้ติดตามผลต้องการทราบถึงการนำสิ่งที่ได้รับจาก 
การฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานจริงๆ ว่าใช้ได้มากน้อยแคไ่หนเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องตลอดจนข้อควร
ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ซ่ึงโดยทั่วไปการสอบถามมีอยู่ 2 แบบ คือ  
 (1) การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีที่นิยมใช้สำหรับผู้ผ่านการอบรมที่มีตำแหน่งสูง
หรือค่อนข้างสูง และมีจำนวนไม่มากนักเนื่องจากการสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่จำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ ์ตลอดจนต้องใช้กำลังคน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายสูง 
 (2) แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่นิยมใช้สำหรับผู้ผ่าน              
การอบรมที่มีระดับตำแหน่งงานไม่สูงนักและมีจำนวนมาก เนื่องจากเป็นวิธีการที่รวดเร็ว มีมาตรฐานและ
สามารถควบคมุเวลาการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายได้ดี 
        ในทางปฏิบัติ ผู้ติดตามผลโครงการฝึกอบรมอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้ง 2 วิธีประกอบกัน 
เช่น วิธีการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการอบรม ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการอบรม 
นอกจากนี้ การสังเกตและจดบันทึกการทำงานเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริง แต่เป็นวิธีการที่เป็นไปได้ยากในการติดตามผลโครงการฝึกอบรมเนื่องจากข้อจำกัดของระยะเวลา
และความซบัซ้อนในการปฏิบัตงิาน 
 3) วิธีการวัดผล (Measurement Method) เป็นวิธีที่ใช้ติดตามผลการฝึกอบรมว่า ได้นำ
ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่เพียงไร แบ่งออกเป็นการวัดผล
ทางจิตวิทยา เช่น ในด้านพฤติกรรมต่างๆ การวัดผลทางกายภาพ เช่น การวัดน้ำหนัก ส่วนสูง ขนาด การวัดผล
ทางกายภาพมีเครื่องมือการวัดผลที่ทันสมัยอยู่แล้ว ส่วนการวัดผลทางจิตวิทยานั้นได้พัฒนาก้าวหน้าตามลำดับ
จนได้มาตรฐาน เช่น ข้อสอบมาตรฐาน (Standardized Test) ซึ่งยากกว่าการวัดผลทางกายภาพมาก เช่น  
การทดสอบการเรียนรู้ทางเชาว์ปัญญา การให้แสดงตนเพ่ือวัดผลทางสังคมของบุคคลในหมู่คณะว่าใครเป็นที่
นิยมชมชอบหรือเชื่อถือมากที่สุด ปานกลางหรือต่ำมาก แบบเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือให้ผู้ตอบใช้วิธีประมาณค่า  
จัดคู่เปรียบเทียบ จัดอันดับ เป็นต้น 
 การติดตามผลจะเลือกใช้วิธีการใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความเหมาะสมในการเลือกใช้ เช่น 
ถ้าเป็นการสังเกตก็เหมาะสมกับการติดตามผลที่มีผู้สำเร็จการอบรมไม่มากนัก และทำงานอยู่ในหน่วยงาน
เดียวกัน ผู้ติดตามผลได้เห็นและบันทึกพฤติกรรมการทำงานของผู้สำเร็จการอบรมไว้อย่างมีระบบทั้งก่อนและ
หลังการฝึกอบรมแล้วนำมาเปรียบเทียบกัน การใช้แบบสอบถามก็เหมาะสมกับการติดตามผลที่มีผู้สำเร็จ    
การฝึกอบรมจำนวนมาก และอยู่กระจัดกระจายกันออกไปในการปฏิบัติงาน 
 
 
 



 

หน้า | 14  
 

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกอบรม 
   ดนัย เทียนพุฒ (2547 : 53 , 57) ได้สรุปรูปแบบและเครื่องมือในการประเมินผลการฝึกอบรมไว้ ดังนี้   
 2.4.1 กำหนดรูปแบบการประเมินตามลำดับชั้นของการประเมินผล  

             ซึ่งพิจารณาได้จากแนวคิด The Four Levels ของ Kirkpatrick คือ ประเมินปฏิกิริยา ประเมิน
การเรียนรู้ ประเมินพฤติกรรมและผลลัพธ์ ซึ่ง Hamlin เสนอ The Ultimate Value คือ เพ่ิมจากการประเมินของ 
Kirkpatrick คือ ประเมนิคุณค่าสูงสุด (Ultimate Value) ดังนี้ 

 

ภาพที่ 2 รปูแบบการประเมินผลการฝึกอบรมตามลำดับชั้นของการประเมิน 
 

 
                                               ลำดับชั้นของการประเมิน 
 
 
                
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดมุ่ง วิธีการวัดผล 

มีผลลัพธ์อย่างไร 
ต่อองค์กรหรือ
บุคคลตลอดเวลา 
 

การประเมินกลยุทธ์ 
การประเมินความกา้วหน้า

ในอาชีพ 
 

คุณค่าสูงสุด 

ผลลัพธ์อะไรที่ทำขึ้น 
โดยเกิดจากการเปลี่ยน 
แปลงพฤติกรรม 
 

ผลลัพธ์ การวิจัยเชิงทดลอง 
 

ผู้เข้าอบรมมีการเปลี่ยน 
แปลงทีส่่งผลต่อเนื่อง 
ถึงพฤติกรรมการทำงาน 
หรือผลงาน 
 

พฤติกรรม การแสดงออกในงาน 
ถึงการเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรม 
 

ผู้เข้าอบรมเปลี่ยนแปลง 
อย่างไรเมื่อสิ้นสุด 
โปรแกรมการอบรม 

การเรียนรู้ ทดสอบ 

อะไรทีผู่้เข้าอบรม 
ชอบหรอืไม่ชอบ  

ปฏิกิรยิา 
การประเมนิผล 
จากผู้เข้าอบรม  
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 2.4.2 กำหนดรูปแบบการประเมินจาก “คำถาม” ในการประเมิน 
 คำถามหลักของการประเมนิ คือ (1) จะประเมินอะไร (2) จะประเมินเมื่อใด (3) จะประเมิน
โดยใคร (4) มีขอบเขตการประเมินอย่างไร โดยมวีิธีการที่ตอบจุดหมายของการประเมิน คือ 
 

คำถามของการประเมิน จุดมุง่หมายของการประเมิน 
(1)  จะประเมินอะไร  - วิธีการสอน 

 - สื่อ - อุปกรณ์การสอน 
 - ทัศนคติของผู้เข้ารับการอบรม  
 - การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม 
 - การเปลี่ยนแปลงของทีมงานหรือองค์กร 

(2)  จะประเมินเมื่อใด    - การออกแบบหลักสูตรภายหลังจากวิเคราะห์ความจำเป็น  
   ในการฝึกอบรม (การวิเคราะห์ผลงาน) 
 - ภายหลังที่สื่อ - อุปกรณ์การสอนจัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว  
   (การประเมินความก้าวหน้า) 
 - ขณะทีท่ำการสอนไดเ้สร็จสิ้นลง (การสังเกตแบบเป็นกลาง) 
 - ขณะที่สิ้นสุดหลักสูตรการฝึกอบรม (การประเมินรวมสรปุ) 
 - ขณะทีส่ิ้นสุดหลักสูตรการฝึกอบรม แต่อยู่ในขณะปฏิบัตงิาน 
   (การประเมินรวมสรุป) 

(3) จะประเมนิโดยใคร           - เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 
 - ผู้เข้าอบรม 
 - บุคคลที่ 3 
   * ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าอบรม 
   * ผู้ใต้บงัคับบัญชาของผู้เข้าอบรม 
   * เพือ่นของผู้เข้าอบรม 
   * ที่ปรึกษาจากภายในองค์กรหรอืฝ่ายฝึกอบรม 
   * ลูกค้าที่ใช้บริการ 

(4) มขีอบเขตการประเมินอย่างไร  - ทั้งหลักสูตร 
 - กำหนดขอบเขตท่ีสนใจของหลักสูตร 
 - โปรแกรม 
 - ชุดวิชา 
 - วิชาย่อย 
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 2.4.3 กำหนดรูปแบบการประเมินโดยอาศัยโมเดลการประเมิน 
                   การประเมินการฝึกอบรมโดยอาศัยโมเดลการประเมิน จะเป็นรูปแบบที่ชัดเจนและตอบ
คำถามได้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
  1) โมเดลความก้าวหน้า - รวมสรุป (Formative - Summative Model) 
                      - การประเมินความก้าวหน้า (Formative - Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือปรับปรุง
ทุกอย่างใหด้ีขึ้น เป็นการประเมินในขณะดำเนินหลักสูตร / โครงการฝึกอบรม       
 - การประเมินรวมสรุป (Summative - Evaluation) เป็นการประเมินหลังจากสิ้นสุด
หลักสูตรการฝึกอบรม เพ่ือตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรม อันจะนำไปสู่การปรบัเปลี่ยนในกรณีจัด
ครั้งต่อไป หรอืตัดสินใจยุติเลิกโครงการฝึกอบรม 
 2) โมเดลการตัดสินใจ (Decision - Model) สำหรับโมเดลการตัดสินใจนี้นิยมใช้ เช่น 
 - โมเดลของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ที่เน้นการประเมินเต็มรูปแบบ คือ การประเมิน
หลักสูตร/โครงการฝึกอบรมในกระบวนการที่เป็นระบบใน 4 ส่วน คือ (1) บริบท (context) (2) ปัจจัยเบื้องต้น 
(Input) (3) กระบวนการ (Process) และ (4) ผลผลิต (Product (Output)) ดังรูป 
 

ภาพที่ 3  การประเมินตามโมเดล CIPP 
 

(1) บริบท 
(context) 

(2) ปัจจัยเบื้องต้น 
(Input) 

(3) กระบวนการ 
    (Process) 

(4) ผลผลิต 
(Product (Output)) 

การประเมินบริบท การประเมินปัจจัยเบื้องต้น การประเมินกระบวนการ การประเมนิผลผลิต 
 การตัดสินใจ  

พิจารณาถึง 
-  ปรัชญาหลักสูตร 
-  ความจำเป็น 
ในการฝึกอบรม 
-  ความคาดหวัง 
ของหุ้นส่วนธุรกิจ 

วิเคราะห์เกีย่วกบั 
- แผนดำเนินการจัด
หลักสตูรเบี่ยงเบนไปจาก
ความเป็นจริงมากน้อย
เพียงใด 

กระบวนการบริหาร 
- บริหารหลักสูตรมีความ 
เหมาะสมอย่างไร 
เพ่ือการปรับเปลี่ยน 

ประเมินหลักสูตรเพ่ือ 
- ยุติหลักสูตร 
- ปรับ - เปลี่ยนหรอื 
พัฒนาให้เหมาะสม
ต่อไป 

 

 - โมเดลการตัดสินใจแบบการเผชิญหน้า โดยพิจารณาระหว่างเมทริกซ์ภาคการบรรยาย
กับเมทริกซ์ภาคการตัดสินใจ ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจในหลักสูตรการฝึกอบรมว่า (1) ปัจจัยเบื้องต้น (2) 
กระบวนการ (3) ผลได้เป็นอย่างไร และมีข้อสรุปเพื่อการตัดสินใจทางการบริหารในรูปแบบที่เหมาะสม ดังภาพ 
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ภาพที่ 4  โมเดลการตัดสินใจแบบการเผชิญหน้า  
                      เมทริกซ์ภาคการบรรยาย                                          เมทริกซ์ภาคการตัดสินใจ 

สิ่งท่ีตั้งใจ สิ่งท่ีเกิดขึ้น  มาตรฐาน การตัดสินใจ 
 

ปัจจัยเบื้องต้น 
 (INPUT) 

 

กระบวนการ 
(PROCESS) 

 

ผลได้ 
(OUTPUT) 

 

 
 3) โมเดลความเป็นระบบ โดยมองการฝึกอบรมและพัฒนาในรูปแบบ (System Approach) 
คือ (1) ปัจจัยนำเข้า (Input) (2) กระบวนการ (Process) (3) ผลลัพธ์ (Output) จึงกำหนดโมเดลการประเมิน
หลักสูตรฝึกอบรม ดังนี้ 
 

ภาพที่ 5 โมเดลความเป็นระบบของการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม 

1.  มุมมองของการฝึกอบรม 
     และพัฒนาเป็นระบบ 
 

2.  ช่วงระยะเวลาการประเมิน 
        
 
 
3.  วัตถุประสงค์              3.1  ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม    
     ของการประเมิน   
         I  ก่อนการอบรม        II  ขณะดำเนินการอบรม       III  ส้ินสุดการอบรม 
          *  ความจำเป็น * วิธีการจัดอบรม               * ผลลัพธ ์
          *  การเตรียมดำเนินการ    * บริหารหลักสูตร               * การติดตามผล 
          *  ผลลัพธ์ที่คาดหวัง * ความก้าวหน้าของการอบรม 
          *  จะติดตามผลอย่างไร     * จะติดตามผลไหม     
 

 ปัจจัยนำเข้า              กระบวนการ              ผลผลิต  
     (Input)                  (Process)             (Output) 
 

  ประเมินก่อน  ประเมินขณะ            ประเมินสิ้นสุด 
    การอบรม             ดำเนินการอบรม             การอบรม                      
(Pre-Evaluation)   (Ongoing Evaluation)    (Post-Evaluation) 
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       3.2  ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม   
          I มาตรฐานเทียบ         II ที่เกิดขึ้นจริง                  III  ผลการดำเนินการ 
                                    กับเป้าหมายในอุดมคติ    เท่ากับมาตรฐาน                 เท่ากับมาตรฐาน 
4.  ขอบเขต/เนื้อหา  I  ก่อนการอบรม          II  ขณะดำเนินการอบรม      III  สิ้นสุดการอบรม 
     ของการประเมิน           โครงการ/หลักสตูร  โครงการ/หลักสูตร โครงการ/หลักสูตร 

   ฝึกอบรมพิจารณา ฝึกอบรม ฝึกอบรมมองด้าน 
 ในแง่ความจำเป็น * วงจรการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ 
 ในการฝึกอบรม * การบริหารหลักสูตร * ผลลัพธ์ในทันท ี
* แผนการบริหาร - กระบวนการ * การนำไปใช้ 
  หลักสูตร                     จัดหลักสตูร 
                          - ผลลัพธ์   
* กำหนดเกณฑ์ * เกณฑ์การประเมิน        *  การเรียนรู้ 
  การประเมินตาม  ประเมิน                     - การเปลี่ยน 
  RLBR - ปฏิกิรยิา (R) พฤติกรรม (B)                         
   - การเรียนรู้ (L)  - ผลลัพธ์กับ  
                                                             องค์กร (R)           
* แผนการประเมิน  * การประเมิน   * ประเมินรวมสรุป                    
  ความก้าวหน้า/ ความกา้วหน้า * ติดตามผล  
   รวมสรุป                       
* แผนการติดตามผล * การติดตามผล     
  ระยะสั้น ระยะยาว - ยังไม่ดำเนินการ  
 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน 
 2.5.1  ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของสมรรถนะ  
  เมื่อพูดถึงสมรรถนะก็มักจะอ้างถึง David C.McClelland ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจาก
มหาวิทยาลัย Harvard กับบทความที่มีชื่อเสียงของเขาที่ตีพิมพ์ในวารสารนักจิตวิทยาอเมริกัน เรื่อง Testing for 
Competence Rather than for Intelligence ในปี 1973 
  การศึกษาทางด้านจิตวิทยามักเป็นการศึกษาต่อมาจากแนวคิดที่เคยมีผู้เสนอไว้แล้วในอดีต 
แนวคิดของ McClelland ก็เช่นกัน กล่าวกันว่าแนวคิดของ McClelland ไม่ใช่แนวคิดใหม่เสียทีเดียวเพราะ
ในปี 1920 Frederick Taylor บิดาของวิทยาศาสตร์การจัดการได้กล่าวถึงสิ่งที่คล้ายกันกับสมรรถนะมาก่อน 
(Raelin & Cooledge,1996) อย่างไรกดี็ McClelland ได้นำสมรรถนะมาสู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม 
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  บทความเรื่อง Testing for Competence Rather than for Intelligence นั้น McClelland 
แสดงความเห็นต่อต้านการทดสอบความถนัด การทดสอบความรู้ในงานหรือผลการเรียนว่าไม่สามารถทำนาย
ผลการปฏิบัติงานหรือความสำเร็จในชีวิตได้ เขาจึงหาทางวิจัยเพ่ือศึกษาตัวแปรด้านสมรรถนะที่เขากล่าวว่า
สามารถทำนายผลการปฏิบัติงานได้ และในขณะเดียวกันก็ยังมีข้อดีที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ตัวแปร
สมรรถนะมักไม่แสดงผลการทดสอบที่ลำเอียงต่อเชื้อชาติ เพศ หรือฐานะทางสังคมเหมือนกับแบบวัดความถนัด
หรือแบบวัดอ่ืนๆ ในกลุ่มเดียวกัน 
  ประเด็นเรื่องการไม่แสดงผลการทดสอบที่ลำเอียงต่อเชื้อชาติ เพศ หรือฐานะเป็นประเด็น
สำคัญในอเมริกา เพราะอเมริกาเป็นสังคมที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมในสังคม
ด้านการจ้างงานจงึมีการตรากฎหมายเพ่ือส่งเสริมโอกาสของการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน (Equal Employment 
Opportunity) ดังนั้น แบบทดสอบที่แสดงผลการทดสอบของกลุ่มต่างๆ ที่แตกต่างกันมักถูกตัดสินว่าผิดกฎหมาย 
  วิธีการวิจัยของ McClelland ใช้การเปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของผู้ที่ประสบ
ความสำเรจ็ในงาน และกลุ่มของผู้ที่ประสบความสำเร็จน้อยกว่า (กลุ่มปานกลาง) เพ่ือดูว่าสองกลุ่มแตกต่างกัน 
ในเรื่องใด (หรือที่เขาเรียกว่าสมรรถนะใด) วิธีการเก็บข้อมูลของเขาเน้นที่ความคิด และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กัน
กับผลลัพธ์ของงานทีป่ระสบความสำเร็จ 
  ในครั้งแรก McClelland คิดจะใช้การสังเกตการณ์ทำงานประจำวันของผู้ที่ประสบความสำเร็จ 
กับผู้ที่มีผลงานในระดับปานกลาง แต่ว่าวิธีการนี้ใช้เวลามากเกินไป และไม่สะดวกในทางปฏิบัติ เขาจึงพัฒนา
เทคนิคท่ีเรียกว่า Behavioral Event Interview (BEI) ซ่ึงเป็นวิธีการที่พัฒนามาจากการผสมผสานวิธีวิเคราะห์
เหตุการณ์สำคัญในงานของ Flanagan (1954) และวิธีการของแบบทดสอบ Thematic Apperception Test 
(TAT) BEI เป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้ให้ข้อมูลเล่าเหตุการณ์ที่เขารู้สึกว่าประสบความสำเร็จสูงสุด 3 เหตุการณ์     
และเหตุการณ์ที่เขารู้สึกว่าล้มเหลว 3 เหตุการณ์ จากนั้นผู้สัมภาษณ์ก็ถามคำถามติดตามว่า อะไรทำให้เกิด
สถานการณ์นั้นๆ มีใครที่เกี่ยวข้องบ้าง เขาคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไรและต้องการอะไรในการจัดการกับสถานการณ์ 
แล้วเขาทำอย่างไรและเกิดอะไรขึ้นจากพฤติกรรมการทำงานนั้นของเขา 
  การวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในงานเป็นวิธีการที่  John Flanaga ได้พัฒนาขึ้นในช่วง
สงครามโลกครั้งที่สอง เป็นวิธีการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือค้นหาคุณลักษณะที่สำคัญและทักษะที่จำเป็นสำหรับ   
การทำงานที่ประสบความสำเร็จ โดยวิธีการเป็นการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ในสถานการณ์  
การทำงานหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จุดมุ่งหมายหลัก คือ พฤติกรรมที่ผู้อ่ืนสังเกตได้ แต่จุดมุ่งหมาย
ของ BEI นอกเหนือจากพฤติกรรมการทำงานที่สังเกตได้แล้ว คือ การเน้นที่ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล (คล้ายกับ
ที่ไดจ้ากการทดสอบการเล่าเรื่องจากภาพ (Thematic Apperception Test (TAT)) 
  เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ก็นำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อศึกษาว่าลักษณะของผู้ที่ประสบความสำเร็จ
มีอะไรบ้างที่ไม่เหมือนกับผู้ที่ประสบความสำเร็จปานกลาง จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาถอดรหัสด้วยวิธีการที่เรียกว่า
การวิเคราะห์เนื้อหาจากคำพูด (Content Analysis of Verbal Expression) แล้วนำข้อมูลที่ถอดรหัสแล้วมา
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ เพ่ือศึกษาลักษณะที่แตกต่างระหว่างผู้ที่ประสบความสำเร็จในงาน (มีผลงาน
ในระดับสูง) กบัผู้ที่ผลงานระดับปานกลาง 
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  McClelland และเพ่ือนร่วมงานได้ก่อตั้งบริษัท McBer and Company ในช่วงต้นของทศวรรษ
ที่ 1970 และในช่วงนั้นพวกเขาได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของ The U.S State Department Foreign 
Service Information ให้ช่วยเหลือในการคัดเลือกนักการทูตระดับต้น McClelland ใช้เทคนิค BEI ในการศึกษา
และพบว่านักการทูตระดับต้นที่มีผลการปฏิบัติงานดีมีสมรรถนะที่แตกต่างจากนักการทูตระดับต้นที่มีผล      
การปฏิบัติงานระดับปานกลาง ในเรื่องความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านวัฒนธรรม (Cross-cultural 
Interpersonal Sensitivity) ความคาดหวังทางบวกกับผู้อ่ืน (Positive Expectations of Others) และความ
รวดเร็วในการเรียนรู้เครือข่ายด้านการเมือง (Speed in Learning Political Networks) 
  ในปี 1991 Barrett & Depinet ได้เขียนบทความเรื่อง A Reconsideration of Testing 
for Competence Rather than for Intelligence เนื้อหาในบทความเป็นการอ้างถึงงานวิจัยใหม่ๆ ที่ลบล้าง
ข้อเสนอของ McClelland เกี่ยวกับการทดสอบความถนัด หรือการทดสอบเชาวน์ปัญญาว่าแบบทดสอบ
ดังกล่าวสามารถทำนายผลการปฏิบัติได้ในเกือบทุกอาชีพ ประเด็นนี้ McClelland ได้ตอบว่า ถ้าเขาจะต้อง
เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในบทความ Testing for Competence Rather than for Intelligence เขาคงจะ
อธิบายเชาวน์ปัญญาอย่างระมัดระวังมากขึ้นว่า เชาวน์ปัญญาเป็นสมรรถนะพ้ืนฐาน (Threshold Competency) 
ที่บุคคลที่ปฏิบัติงานต้องมี แต่เมื่อบุคคลมีเชาวน์ปัญญาในระดับหนึ่งแล้ว ผลการปฏิบัติของเขาก็ไม่สัมพันธ์กับ
เชาวน์ปัญญาอีกต่อไป (อธิบายได้ว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องเป็นคนฉลาดทุกคนแต่คนที่ฉลาดทุกคนอาจไม่ได้   
มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นทุกคน สิ่งที่แยกระหว่างผู้ที่ฉลาดและมีผลการปฏิบัติงานดี กับผู้ที่ฉลาดและมีผล    
การปฏิบัติงานในระดับปานกลาง คือ สมรรถนะ) 
  สมรรถนะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท เมื่อพิจารณาโดยยึดผลการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ ได้แก่ 
สมรรถนะพื้นฐาน (Threshold Competencies) และสมรรถนะที่แยกความแตกต่าง (Differentiating 
Competencies) 
  สมรรถนะพ้ืนฐาน (Threshold Competencies) ได้แก่ ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานที่ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้แต่ไม่สามารถแยกผู้ที่ปฏิบัติงานดีออกจากผู้ที่ปฏิบัติงาน
ในระดับปานกลาง 
  สมรรถนะที่แยกความแตกต่าง (Differentiating Competencies) ได้แก่ ปัจจัยต่างๆ 
ที่ผู้ปฏิบัติงานที่ดีมีแต่ผู้ที่ปฏิบัติงานในระดับปานกลางไม่มี สมรรถนะกลุ่มนี้จึงเป็นสิ่งที่บอกความแตกต่างระหว่าง 
ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีและผู้ที่มีผลงานในระดับปานกลาง 
  แนวคิดเรื่องสมรรถนะมักมีการอธิบายด้วยโมเดลภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model) ดังภาพ   
ที่แสดงด้านล่าง ซึ่งอธิบายว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรียบเทียบได้กับภูเขาน้ำแข็ง โดยมีส่วนที่เห็นได้ง่าย      
และพัฒนาได้ง่าย คือส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ำ นั่นคือองค์ความรู้ และทักษะต่างๆ ที่บุคคลมีอยู่และส่วนใหญ่     
ที่มองเห็นได้ยากอยู่ใต้ผิวน้ำ ได้แก่ แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณ์ภายในและบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม   
ส่วนที่อยู่ใต้น้ำนี้มผีลต่อพฤตกิรรมในการทำงานของบุคคลอย่างมากและเป็นส่วนที่พัฒนาได้ยาก ดังภาพ 
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ภาพที่ 6 โมเดลภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.5.2  ความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 ได้บัญญัติให้ส่วนราชการ   
มีหน้าที่ดำเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ    
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ท้ังนี้ กรมการปกครอง ได้นำหลักสมรรถนะมาใช้ในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคล    
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติดังกล่าว 
 2.5.3  สมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน 
  ตามหลักการของหนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 
เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดคำจำกัดความของสมรรถนะหลัก ว่าเป็นคุณลักษณะร่วมกันของข้าราชการ
พลเรือนทั้งระบบเพ่ือเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน โดยมีองค์ประกอบ 5 ตัว 
ได้แก่  
  1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  2. บริการที่ดี 
  3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
  4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  5. การทำงานเป็นทีม 
 
 

ที่มาของ competency 
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สมรรถนะหลักที่ 1 : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

คำจำกัดความ : ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานนี้ อาจเป็นผลการปฏิบัติงาน  
ที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น รวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน
หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีย่ากและท้าทายชนิดที่อาจไมเ่คยมีผู้ใดสามารถกระทำได้มาก่อน 
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 : แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี  
➢ พยายามทำงานในหน้าที่ใหถู้กต้อง 
➢ พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 
➢ มานะ อดทน ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน  
➢ แสดงออกว่าต้องการทำงานให้ไดด้ีขึน้  
➢ แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่าหรอืหย่อนประสิทธิภาพในงาน 
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสามารถทำงานได้ผลงานตามเป้าหมายท่ีวางไว้  
➢ กำหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี 
➢ ติดตามและประเมินผลงานของตนโดยเทยีบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
➢ ทำงานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากำหนดหรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
➢ มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องเพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ 
ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถปรับปรงุวิธีการทำงานเพื่อให้ได้ผลงาน 
ทีมี่ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
➢ ปรับปรุงวิธีการที่ทำให้ทำงานได้ดีขึน้ เร็วขึน้ มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

หรือทำให้ผู้รับบรกิารพึงพอใจมากขึ้น 
➢ เสนอหรือทดลองวิธีการทำงานแบบใหม่ที่คาดว่าจะทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถกำหนดเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนางาน 
เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นหรือแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ  
➢ กำหนดเป้าหมายที่ท้าทายและเป็นไปได้ยากเพ่ือให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด 
➢ พัฒนาระบบ ขัน้ตอน วิธีการทำงาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างที่ 

ไมเ่คยมผีู้ใดทำได้มาก่อน 
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และกล้าตัดสินใจแม้ว่าการตัดสินใจนั้น 
จะมีความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ   
➢ ตัดสินใจไดโ้ดยมีการคำนวณผลไดผ้ลเสียอย่างชัดเจนและดำเนินการเพ่ือให้ภาครฐั 

และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 
➢ บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากรเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจ 

ของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้ 
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สมรรถนะหลักที่ 2 : บริการที่ดี (Service Mind) 

คำจำกัดความ : ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ 
หรือหน่วยงานอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 : สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ 
➢ ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ    
➢ ให้ขอ้มลู ข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 
➢ แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคบืหน้าในการดำเนินเรื่องหรือขั้นตอนงานต่างๆ ที่ให้บริการอยู่ 
➢ ประสานงานภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รบับริการ 

ที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วยแก้ปัญหาใหแ้ก่ผู้รบับรกิาร 
➢ รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผูร้ับบริการอย่างรวดเร็ว  

ไม่บา่ยเบี่ยง ไม่แก้ตัวหรือปัดภาระ 
➢ ดูแลผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจและนำข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการไปพัฒนาการบริการใหดี้ยิ่งขึน้ 
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดบัที ่2 และให้บรกิารที่เกินความคาดหวังแม้ต้องใช้เวลา 
หรือความพยายามอย่างมาก  
➢ ให้เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษเพ่ือช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 
➢ ให้ข้อมูล ข่าวสารทีเ่กีย่วข้องกับงานที่กำลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ 

แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึงหรือไม่ทราบมาก่อน 
➢ นำเสนอวิธีการในการให้บริการที่ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด 
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และเข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริง 
ของผู้รับบริการได้   
➢ เข้าใจหรือพยายามทำความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้บรกิารได้ตรงความต้องการที่แท้จริง 

ของผู้รับบริการ 
➢ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการเพ่ือตอบสนองความจำเป็นหรือความต้องการที่แท้จริง 

ของผู้รับบริการ 
ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ  
➢ คิดถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาวและพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการให้บริการ  

เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ 
➢ เป็นที่ปรึกษาทีม่ีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่ผู้รับบริการไว้วางใจ 
➢ สามารถให้ความเห็นที่แตกต่างจากวิธีการหรอืขั้นตอนทีผู่้รับบริการต้องการให้สอดคล้อง 

กับความจำเป็น ปัญหา โอกาส เพ่ือเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงของผู้รับบริการ 
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สมรรถนะหลักที ่3 : การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 

คำจำกัดความ : ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ 
และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 : แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชพีของตนหรือที่เกี่ยวข้อง  
➢ ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน 
➢ พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น 
➢ ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  

ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และมีความรู้ในวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ  
ในสาขาอาชีพของตน  
➢ รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือท่ีเกี่ยวข้อง  

ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าทีร่าชการของตน 
➢ รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัยและเกี่ยวข้องกับงานของตนอย่างต่อเนื่อง 
ระดบัที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถนำความรู้ วิทยาการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  
มาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   
➢ สามารถนำวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
➢ สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
ระดับที่ 4 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ 
ในงานมากขึ้น ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง  
➢ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ 

ได้อย่างกว้างขวาง 
➢ สามารถนำความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์เพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคต 
ระดับที่ 5 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนการทำงานของคนในส่วนราชการ 
ที่เน้นความเชี่ยวชาญในวิทยาการด้านต่างๆ 
➢ สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กรด้วยการจัดสรรทรัพยากร 

เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
➢ บริหารจัดการให้ส่วนราชการนำเทคโนโลยี ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการในงานอย่างต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลักที่ 4 : การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 

คำจำกัดความ : การดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม  
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการ เพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 : มีความสุจรติ   
➢ ปฏิบัติหน้าทีด้่วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย และวินัยข้าราชการ 
➢ แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต 
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีสัจจะเชื่อถือได้   
➢ รักษาคำพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได ้ 
➢ แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตสำนึกในความเป็นข้าราชการ 
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และยึดม่ันในหลักการ  
➢ ยึดมัน่ในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติ 

หรือผลประโยชน์ กล้ารับผิด และรับผิดชอบ 
➢ เสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือให้เกดิประโยชน์แก่ทางราชการ 
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง  
➢ ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องโดยมุง่พิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการแม้ตกอยู่ในสถานการณ์ 

ที่อาจยากลำบาก 
➢ กล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องเป็นธรรมแม้อาจก่อความไม่พึงพอใจ 

ให้แก่ผู้เสียประโยชน์ 
ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และอุทศิตนเพื่อความยุติธรรม   
➢ ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความม่ันคง 

ในตำแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต 
 

สมรรถนะหลักที่ 5 : การทำงานเป็นทีม (Teamwork) 

คำจำกัดความ : ความต้ังใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงานหรือส่วนราชการ  
โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จำเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษา
สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม  
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : ทำหน้าที่ของตนในทีมให้สำเร็จ   
➢ สนับสนุนการตัดสินใจของทีมและทำงานในส่วนที่ตนไดร้ับมอบหมาย 
➢ รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานของตนในทีม 
➢ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของทีม 
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ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และให้ความร่วมมือในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน   
➢ สร้างสัมพันธ์เข้ากับผู้อ่ืนในกลุ่มได้ดี 
➢ ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในทีมด้วยดี 
➢ กล่าวถึงเพ่ือนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพ่ือนร่วมทีม 

ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
ระดบัท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และประสานความรว่มมือของสมาชิกในทีม   
➢ รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อ่ืน  
➢ ตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมทีม 
➢ ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพ่ือสนับสนุนการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสนับสนุน ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้งาน 
ประสบความสำเร็จ   
➢ ยกย่องและให้กำลังใจเพ่ือนร่วมทีมอย่างจริงใจ 
➢ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพ่ือนร่วมทีมแม้ไม่มีการร้องขอ 
➢ รักษามิตรภาพอันดีกับเพ่ือนร่วมทีมเพ่ือช่วยเหลือกันในวาระต่างๆ ใหง้านสำเร็จ  
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสามารถนำทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลสำเร็จ  
➢ เสริมสร้างความสามัคคีในทีมโดยไม่คำนึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน 
➢ คลี่คลาย หรือแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม 
➢ ประสานสัมพันธ์ สรา้งขวัญกำลังใจของทมีเพ่ือปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผล 

 
2.6 แนวคิดการประเมินโครงการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง 
 การประเมินโครงการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครองได้วางแนวทางดำเนินการโดยมองการฝึกอบรม 
และพัฒนาในรูประบบ (System Approach) ได้ประยุกต์รูปแบบการประเมินโครงการของ สตัฟเฟิลบีม 
(Stufflebeam’s CIPP Model) ซึ่งได้จำแนกการประเมินโครงการออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) การประเมิน
สภาวะแวดล้อม (Context evaluation) 2) การประเมินปัจจัยป้อน (Input evaluation) 3) การประเมิน 
กระบวนการ (Process evaluation) 4) การประเมนิผลผลิต (Product evaluation / Output evaluation) 
 ทั้งนี้ วิทยาลัยการปกครองจะเน้นการประเมินใน 4 ลำดับแรก โดยเฉพาะการแสวงหาความจำเป็น
ในการฝึกอบรม (Training Needs : TN) การประเมินปฏิกิริยาของผู้รับการอบรมและการวัดผลประเมินผล
ผลิตด้านวิชาการและพฤติกรรม ซ่ึงได้มีการวางระเบียบปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน โดยมีส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ 
งานฝึกอบรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงและเพ่ิมกิจกรรมการติดตามผลการฝึกอบรมเป็นการประเมิน
ประเภทที่ 5 คือ การประเมินผลลัพธ์ (Outcome evaluation) ซึ่งวิทยาลัยการปกครองมีการประเมินโครงการ
ฝึกอบรมทัง้ 5 ประเภท เรียกรวมว่า CIPOO Model โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 วงจรการประเมินโครงการฝึกอบรม 
 

                ประเภทของการประเมิน  สาระสำคัญของการประเมนิ   ผลที่ต้องการ            เทคนิค           เครื่องมือประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินสภาวะแวดล้อม
(Context evaluation) 
 

ประเมินปัจจัยป้อน 
(Input evaluation) 
 

ประเมนิกระบวนการ 
(Process evaluation) 

 

ประเมินผลผลิต 
(Out evaluation) 

 

ประเมินผลลัพธ ์
(Outcome evaluation) 
 

- ความจำเป็น 
ของการอบรม 
- นัยสัมพันธ์ 
ของเนื้อหา 
หลักสูตรกับปัญหา 
และความต้องการ 
 
 

- ความพรอ้ม 
ด้านบุคลากร
งบประมาณ อาคาร 
อุปกรณ์ 
- ความพร้อม 
ด้านการประสานงาน 
- ความรู้ 
ความสามารถ 
และทัศนคติ 
ของผู้เข้าอบรม 
 

- ปัญหาการดำเนิน 
การฝึกอบรม  
การเรียน การสอน 
- การวัดผลการเรยีน 
การสอนรายวิชา 
 

  - ความรู้ความสามารถ 
  - ทัศนคติของผู้ผ่าน 
  การอบรม 

 

- การนำความรู้ 
ทักษะไปใช้ 
ในการทำงาน 
- ผลกระทบ 
(Impact) จาก 
การประพฤติปฏิบัติ 
ของผู้ผ่านการอบรม 
 

ความจำเป็นใน
การฝึกอบรมใหม่ 
 
 

ปัญหาที่เกิดข้ึน 
และแนวทางแก้ไข 
 
 

   - ปัญหาที่เกิดข้ึน 
   และแนวทางแก้ไข 
   - ผลสัมฤทธิ์ 
   การฝึกอบรม 

 
 

บรรลุวัตถุประสงค ์
ของหลักสูตรเพียงใด 
 
 

สรปุผล 
ของการฝึกอบรม 
 
 

พัฒนาหลักสูตร 
และปรับปรุงโครงการ 
 
 

    การวิเคราะห์ 
    ความจำเป็น 
  ในการฝึกอบรม  
         (TN)  
 และความต้องการ 
       ฝึกอบรม 

 
 

  การตรวจแต่ละ  
      รายการ   
   (Checklists) 

 
 การวัดผล 
ทางวิชาการ 

 
 

ปฏิกิริยาของ 
ผู้เข้าอบรม 

 
 การวัดผล 
ทางวิชาการ 

 
 

การวัดผลและ
ประเมินผล
ด้านวิชาการ 

 
 การประเมิน

พฤติกรรม 
 
 

การประเมิน 
ผู้ผ่านการศึกษา 

อบรมและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

     - Job Analysis 
     - SWOT Analysis 
     - Competency  
     Gap  Analysis 
     - HRD.Plan / IDP 
     - Trend Analysis 

 
 

  - แบบตรวจสอบ 
     ความพร้อมแต่ละ 
     รายการ 
     - ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  - แบบทดสอบ 
  ก่อน-หลังการฝึกอบรม  
  (Pre-Post test) 

     - แบบสอบถาม 
     การบริหารโครงการ 
     (เนื้อหาและวิทยากร) 

  -  Case Study 
  - แบบทดสอบ /  
  แบบฝึกหัดรายวิชา 

 - การทำเอกสาร 
 วิเคราะห์เรื่องปัญหา 
 - การทำเอกสาร 
 วิเคราะห์เรื่องที่ได้รับ  
 มอบหมาย 
 - การจัดทำเอกสาร 
 การศึกษาดูงาน 
 - การสอบรวบยอด 

    - การประเมิน 
    พฤติกรรม โดย วปค. 
    - การประเมิน 
   โดยเพื่อน (Pear Group) 

 - แบบสอบถาม 
 - การสังเกตพฤติกรรม 
 และผลการปฏิบัติงาน 
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2.7  แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรที่ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 
 

2.7.1 หลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กำหนดให้นายอำเภอมีบทบาทภารกิจในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคระดับอำเภอ
เชิงบูรณาการ ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของนายอำเภอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปโดยกำหนดให้นายอำเภอเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอำเภอ และรับผิดชอบงานบริหาร
ราชการของอำเภอ ซึ่งนายอำเภอเปรียบเสมือน “ผู้นำแห่งการบูรณาการงานอำเภอ” ในการบริหารราชการของ
นายอำเภอเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ตลอดจนต้องอำนวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ซ่ึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
ได้กำหนดให้มีปลัดอำเภอเปน็ผู้ช่วยเหลือนายอำเภอเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์หรือสัมฤทธิ์ผล  

 กรมการปกครอง โดยวิทยาลัยการปกครองจึงได้จัดทำหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ขึ้น เพ่ือพัฒนาในเรื่องความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไป ทักษะที่จำเป็นประจำตำแหน่งสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของปลัดอำเภอ โดยอยู่ภายใต้กรอบการจัดทำหลักสูตรที่มีความทันสมัยเหมาะสม  
และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารงานบุคลากรยุคใหม่ จำเป็นต้องมีความรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และเป็นข้าราชการที่ดีตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดเพ่ือปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีเสริมสร้างสมรรถนะ
และทักษะที่จำเป็นสำหรบัการปฏิบัติงานราชการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม และพัฒนา
เครือข่ายในการทำงาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้น    
การเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริงอันจะส่งผลให้การปฏิบัติราชการของปลัดอำเภอเป็นไป
อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศเป็นสำคัญ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
 2.1 ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ

ราชการทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไป ทักษะที่จำเป็นประจำตำแหน่งสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ                
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 2.2 ได้รับการเสริมสร้างแนวความคิด วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดีต่อตำแหน่งหน้าที่ 
ของปลัดอำเภอ 

 2.3 ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักปกครอง และจรรยาบรรณของข้าราชการ 
กรมการปกครอง 
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3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 เป็นข้าราชการสังกัดการกรมการปกครองตำแหน่งปลัดอำเภอหรือเจ้าพนักงานปกครอง ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่

ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือผู้ที่กรมการปกครองเห็นสมควร 
 

4. ระยะเวลาศึกษาอบรม (6 สัปดาห ์40 วัน / ไมน่ับรวมวันเสาร์-วันอาทิตย์สุดท้ายของการศึกษาอบรม) 
 4.1 พิธีเปิด / พิธีปิด       
 4.2 วันเสาร์-อาทิตย ์   10 วัน 
 4.3 เวลาการศึกษาอบรม  

1) ในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์) 30 วัน คิดเป็น     233  ชั่วโมง 
2) เรียนนอกเวลาราชการ        

          - ชั่วโมงการฝึกยิงปืนฯ  P.P.C  จำนวน  20  ชั่วโมง  (ไม่ได้คิดจากระบบ 1 วัน มี 6 ชั่วโมง) 
 4.4 กิจกรรมเสริมการศึกษาอบรม (ผู้อำนายการโครงการฯ/วิทยากร) 
  1) เอกสารวิเคราะห์ปัญหา  
  2) การรายงานการศึกษาดูงาน  
  3) การวิเคราะห์เรื่องที่ได้รับมอบหมาย  
  4) การสอบรวบยอด  
 

5. โครงสร้างหลักสูตร (44 วิชา 233 ชั่วโมง) 
 5.1 หมวดที ่1 การเป็นปลัดอำเภอของกรมการปกครอง    20   วิชา 108   ชั่วโมง 
 5.2 หมวดที่ 2 การเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่    10   วิชา     30   ชั่วโมง  
 5.3 หมวดที่ 3 การเป็นปลัดอำเภอที่มีคุณธรรม     2   วิชา        6   ชั่วโมง  
    5.4 หมวดที่ 4 การเสริมสร้างภาวะผู้นำ      9   วิชา    65   ชั่วโมง 
 5.5 หมวดที่ 5 การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ      1   วิชา    12   ชั่วโมง   
    5.6 หมวดที่ 6 การศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่     2   วิชา    12   ชั่วโมง 
 

แนวทางการฝึกอบรมในหลักสูตร 
 * ทั้งนี้ ให้ดำเนินการฝึกอบรมวิชางานกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และกิจกรรมพัฒนาร่างกาย จิตใจ 

(อส.)  ในสัปดาห์แรกของการฝึกอบรมไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการของวิชางานกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 
(ตามนโยบายอธิบดีกรมการปกครอง) 
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หมวดที่ 1 
การเป็นปลัดอำเภอของกรมการปกครอง 

วัตถปุระสงคเ์พ่ือให้ผู้เข้ารบัการศึกษาอบรม 
1. สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการบริหารจัดการในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่าง

เหมาะสม 
2. มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจต่างๆ ที่สำคัญของกรมการปกครองในปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างถูกต้อง 
ขอบเขตหัวข้อวิชา 20 วิชา 108 ชั่วโมง 
1.1 ปรัชญาของการเป็นข้าราชการที่ดี ประโยชน์ของแผ่นดิน และบทบาทหน้าที่จิตสำนึกของการเป็น

ข้าราชการที่มีคุณธรรม        3  ชั่วโมง 
1.2 ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ    3  ชั่วโมง 
1.3 ความรู้และทักษะเพ่ือการดำรงตนอย่างสมดุลในศตวรรษท่ี 21   3  ชั่วโมง 
1.4 การบรูณาการแผนพัฒนาในพื้นที ่       3  ชั่วโมง 
1.5 งานการคลังและการงบประมาณ         3  ชั่วโมง 
  งานพัสดุ         3  ชั่วโมง 
1.6 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าที่  
     และสิทธิในการเขา้ถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ     6  ชั่วโมง 
1.7 การบริหารงานสารบรรณ        3  ชั่วโมง 
1.8 การบันทึกรายงานการประชุม       3  ชั่วโมง 
1.9 งานด้านการปกครองทอ้งที ่       3  ชั่วโมง 
1.10 งานด้านการทะเบียนราษฎร ทะเบียนทั่วไป ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน 
       และกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ               12  ชั่วโมง 
  1) หลักกฎหมายสำคัญในงานทะเบียนราษฎรและความบกพร่องในการปฏิบัติงาน (3 ชั่วโมง) 
  2) หลักกฎหมายสำคัญในงานทะเบียนทั่วไปและความบกพร่องในการปฏิบัติงาน   (3 ชั่วโมง) 
  3) หลักกฎหมายสำคัญในงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนและความบกพร่อง                    
      ในการปฏิบัติงาน               (3 ชั่วโมง) 
  4) กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ              (3 ชั่วโมง) 
1.11 การอำนวยความเป็นธรรม       3  ชั่วโมง 
1.12 การรกัษาความสงบเรียบร้อยในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง    6  ชั่วโมง  
1.13 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง    6  ชั่วโมง 
1.14 งานกองอาสารักษาดนิแดง (อส.)                 30  ชั่วโมง 
1.15 งานกจิการความม่ันคงภายใน                 3  ชั่วโมง 
1.16 งานด้านการขา่ว        3   ชั่วโมง 
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1.17 การปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร กรมการปกครอง     3   ชั่วโมง 
1.18 นิติวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวขอ้งกับฝ่ายปกครอง     3   ชั่วโมง 
1.19 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)   6   ชั่วโมง 
1.20 ยุทธวิธีการตรวจค้น        6   ชั่วโมง 

 

หมวดที่ 2 
การเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพ้ืนที่ 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารบัการศึกษาอบรม 
1. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายในความรบัผิดชอบของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง 
2. มีความรู้และเทคนิคและวิธีการทำงานในการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนที่เกีย่วข้องกับ 

การปฏิบัติหน้าที่ราชการงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
ขอบเขตหัวข้อวิชา 10 วิชา 30  ชั่วโมง 
2.1 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย      3   ชั่วโมง 
2.2 การพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ    3   ชั่วโมง 
2.3 การขับเคลื่อนนโยบายการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ    3   ชั่วโมง   
2.4 การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด      3   ชั่วโมง 
2.5 ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน      3   ชั่วโมง 
2.6 การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      3   ชั่วโมง 
2.7 การบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที ่      3   ชั่วโมง 
2.8 การขบัเคลื่อนงานสภากาชาดไทย       3   ชั่วโมง 
2.9 ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)  3   ชั่วโมง 
2.10 การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีต่างๆ     3   ชั่วโมง 

 

หมวดที่ 3 
การเป็นปลัดอำเภอที่มีคุณธรรม 

วัตถุประสงคเ์พ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่เหมาะสมของการเป็นผู้นำที่ดี 
 2. การดำรงตนและประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมายคุณธรรมจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณของข้าราชการ 
ขอบเขตหัวข้อวิชา 2 วิชา 6 ชั่วโมง 
3.1 คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ      3    ชั่วโมง 
3.2 การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล      3    ชั่วโมง 
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หมวดที่ 4 
การเสริมสร้างภาวะผู้นำ 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
 1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้จริง 
 3. ได้รับการเสริมสร้างการมีภาวะผู้นำ กำหนด ทิศทาง เป้าหมาย วิธีการทำงานให้ทีมปฏิบัติงานได้

อย่างราบรื่นเต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของราชการ 
ขอบเขตหัวข้อวิชา 9 วิชา 65 ชั่วโมง 
4.1 บุคลิกภาพและการสมาคม        3   ชั่วโมง 
4.2 การวิเคราะห์ตนเอง           3   ชั่วโมง 
4.3 หลักการและศิลปะการพูดในที่ชุมชน               12   ชั่วโมง 
4.4 การบริหารเชิงกลยุทธ์         3   ชั่วโมง 
4.5 คอมพิวเตอร์สารสนเทศ                 12   ชั่วโมง 
4.6 ภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการกรมการปกครอง      6   ชั่วโมง 
4.7 การฝึกยงิปืนพกระบบการต่อสู้ป้องกันตัวแบบ P.P.C             20   ชั่วโมง 
4.8 การฝึกยิงปืนพกทดสอบของวิทยาลัยการปกครอง          6   ชั่วโมง 
4.9 กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะเฉพาะ“วิถีธัญบุรี” 

 

หมวดที่ 5 
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
 1. ได้เรียนรู้สถานการณ์ หรือปัญหาจริงในพื้นที่  
 2. สามารถแก้ไข และร่วมกันสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น 
ขอบเขตหัวข้อวิชา 1 วิชา 12 ชั่วโมง 
5.1 การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Action Learning)       12   ชั่วโมง 

 

หมวดที่ 6 
การศึกษาดงูานเกี่ยวกับงานในหน้าที ่

วัตถุประสงคเ์พ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิควิธีการทำงาน ในภารกิจต่าง ๆ ที่สำคัญของปลัดอำเภอสามารถ

นำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรืองานในหน้าที่ 
 2. มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมสมองกรณีศึกษาจากการศึกษาดูงานในพ้ืนที ่
 3. มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมุมมองที่หลากหลายในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่หรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 



หน้า | 33  
 

ขอบเขตหัวข้อวิชา 2 วิชา 12 ชั่วโมง 
6.1  การศึกษาดูงานในประเทศ         12   ชั่วโมง 
       6.1.1 ศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการ 

กองทัพไทย และศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงและประวัติการเมือง      
การปกครองไทยและการบริหารราชการแผ่นดิน (พิพิธภัณฑ์หอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ)       
หรือเลือก 

6.1.2 ศึกษาดูงานศูนย์บริการร่วม กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
หรือเลือก 

       6.1.3 ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. (หรอื) 
       6.1.4 ศึกษาดูงานตามพ้ืนที่ต่างๆ   

(กรณีไม่อาจดำเนินการตาม 6.1.1 - 6.1.3) 
6.2  การศึกษาดูงานต่างประเทศ (ถ้ามี)  

 
2.7.2 หลกัสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

1.  หมวดวิชาพ้ืนฐาน 18 ชั่วโมง 
1.1 วิชา นโยบายและบทบาทของพนักงานฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อย                                   
 และอำนวยความเป็นธรรม 
1.2 วิชา หลักกฎหมายอาญาทัว่ไป 
1.3 วิชา หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
1.4 วิชา อำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
1.5 วิชา กระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และคุณธรรมของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 

2.  หมวดวิชาการสืบสวน 21 ชั่วโมง 
2.1 วิชา หลักการสืบสวนและเทคนิคการสืบสวน 
2.2 วิชา การสืบสวนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2.3 วิชา หลักการจัดทำรายงานการสืบสวน 
2.4 วิชา ปฏิบัติการสืบสวน 

3. หมวดวิชาการฝึกทางยุทธวิธี 39 ชั่วโมง 
3.1 วิชา หลักการเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่ 
3.2 วิชา การยิงปืนระบบต่อสู้ป้องกันตัว 
3.3 วิชา ยุทธวิธีการรอดพ้นอันตรายของเจ้าหน้าที่ (Officer Survival Tactics หรือ O.S.T.) 
3.4 วิชา การเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร (Close Quarters Battle หรือ C.Q.B.) 
3.5 วิชา การหยุด/ควบคมุยานพานะ (VEHICLE STOP AND OCCUPANTS CONTROL หรือ V.S.O.C.) 
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3.6 วิชา การต้ังจุดตรวจ/สกัด  
3.7 วิชา ปฏิบัติการทางยุทธวิธีในสถานการณ์จำลอง 

4. หมวดวิชาการจับกมุปราบปราม 51 ชั่วโมง 
4.1 วิชา หมายค้น / หมายจบั และหมายอาญาต่างๆ 
4.2 วิชา ฝึกภาคปฏิบัติการขอหมายค้นและหมายจับ 
4.3 วิชา การจัดทำบันทึกการจับกุม 
4.4 วิชา การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
      ของพนักงานฝ่ายปกครอง 
4.5 วิชา การป้องกันและปราบปรามคดีอาชญากรรมทัว่ไป 
4.6 วิชา การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
4.7 วิชา การสืบสวนปราบปรามคดียาเสพติด 
4.8 วิชา การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
4.9 วิชา การสืบสวนปราบปรามคดีค้ามนุษย์และการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
4.10 วิชา การสืบสวนปราบปรามคดีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ 
4.11 วิชา การสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่  
4.12 วิชา การดำเนินคดคีวามผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ท. / ป.ป.ช. 
4.13 วิชา การดำเนินคดคีวามผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าทีข่อง ปปง. 
4.14 วิชา ฝึกภาคปฏิบัติการจัดทำบันทึกการจับกุม 

5 หมวดวิชาการสอบสวน 111 ชั่วโมง 
5.1 วิชา ระเบียบการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง 
5.2 วิชา อำนาจเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนและการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติทอ้งถิ่น 
      และกฎหมายในอำนาจหน้าที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.3 วิชา ฝึกภาคปฏิบัติการทำสำนวนเปรียบเทียบปรับ 
5.4 วิชา หลักกฎหมายลักษณะพยานและการชั่งน้ำหนักพยาน 
5.5 วิชา หลักการดำเนินคดีในเขตอำนาจศาลแขวง 
5.6 วิชา หลักการดำเนินคดีในเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว 
5.7 วิชา หลักการวางรูปคดีและการรวบรวมพยานหลักฐาน 
5.8 วิชา หลักการสอบสวนปากคำและการทำความเห็นของพนักงานสอบสวน 
5.9 วิชา ฝึกภาคปฏิบัติการทำสำนวนการสอบสวนในเขตอำนาจศาลแขวง 
5.10 วิชา การตรวจสอบการทุจริตบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร 
5.11 วิชา การจัดทำรายงานการสอบสวนและสำนวนการสอบสวน 
5.12 วิชา ฝึกภาคปฏิบัติการทำสำนวนการสอบสวนคดีบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร 
5.13 วิชา การรักษาและการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
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5.14 วิชา นิติวิทยาศาสตร์และการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
5.15 วิชา นิติวิทยาศาสตร์และการชันสูตรพลิกศพ 
5.16 วิชา การจัดทำรายงานการชันสูตรพลิกศพ 
5.17 วิชา เทคนิคการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม 
5.18 วิชา เทคนิคการสอบสวนคดปี่าไมแ้ละทรัพยากรธรรมชาติ 
5.19 วิชา การทำสำนวนการสอบสวนในเขตอำนาจศาลจังหวัด 
5.20 วิชา สัมมนาการจัดทำสำนวนการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง 
5.21 วิชา การเบิกความในชั้นศาล 
5.22 วิชา การคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
5.23 วิชา วิธีการรักษาความปลอดภัยพยานในคดอีาญาและบุคคลสำคัญอ่ืนๆ 

6. หมวดวิชาพิเศษ 6 ชั่วโมง 
6.1 วิชา สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 
6.2 วิชา การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย 

7. วิชาการศึกษาดูงาน 12 ชั่วโมง (2 วัน 1 คืน) 
8. หมวดวิชาเสริม 9 ชั่วโมง 

8.1 วิชา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
8.2 วิชา ประสบการณ์สืบสวนสอบสวน 
8.3 วิชา การประสานงานและการบริหารจัดการสื่อ 

 

2.8  กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

  จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรายงานการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น อาจสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้ว่า 
รายงานการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรปลัดอำเภอ และหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ได้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี
ระบบ (Systems theory) คือ ทำการประเมินผลผลิตที่ได้ภายหลังการฝึกอบรม 2 มิติ คือ มิติที่ 1 ประเมินผล
จากข้าราชการผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโดยตรง และมิติที่ 2 ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้ที ่ผ่าน   
การฝึกอบรม ทั้งนี้ จะทำการติดตามประเมินผล 2 ด้าน คือ  
  1) การนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้
ในการปฏิบัติงาน ประเมินผลจากข้าราชการทีผ่่านการฝึกอบรมโดยตรง 
  2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน ภายหลัง
ผ่านการฝึกอบรม ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการทีผ่่านการฝึกอบรม 
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มีรายละเอียดกรอบแนวคิดดังแผนภูมิที ่8 
 

ภาพที่ 8  กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยนำเข้า 
หลักสูตรการฝึกอบรม 

และข้าราชการท่ีเข้าอบรม 

 

กระบวนการ 
ฝึกอบรม 

ปัจจัยนำออก 
ข้าราชการ 

ท่ีผ่านการฝึกอบรม 

การติดตามผล 
และประเมินผล 
การฝึกอบรม 

ด้านการนำความรู้ 
สมรรถนะ แนวคิด 

ทัศนคติไปใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 

(ผู้ผ่านการอบรมประเมิน) 

ด้านพฤติกรรม 
ในการปฏิบัติตน 

ปฏิบัติงาน 
และหน่วยงาน 

  (ผู้บังคับบัญชาประเมิน) 

 
 

ผลการติดตามผล 
และประเมินผล 
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บทท่ี 3 
ขอบเขตและวิธีการศึกษา 

 
   การศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการศึกษาวิจัย
แบบผสมผสาน ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม และผู้บังคับบัญชาของข้าราชการที่ผ่านการฝึก 
อบรม และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) 
จากผู้ผ่านการฝึกอบรม และผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรของวิทยาลัยการปกครอง จำนวน   
2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 248 - 250 และหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
รุ่นที่ 50 ทำการประเมินผลภายหลังการฝึกอบรมใน 2 มิติ คือ มิติที่ 1 การนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ 
และประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน ประเมินผลจากข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม
โดยตรง และมิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน ภายหลัง
ผ่านการฝึกอบรม ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม มีขอบเขตและวิธีการศึกษา
ดังต่อไปนี้ 
 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
 1.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
  ประชากร คือ ข้าราชการผู้ผ่านการฝึกอบรม และผู้บังคับบัญชาของข้าราชการที่ผ่านการฝึก 
อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 248 - 250 
ประกอบด้วย ข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 220 คน และผู้บังคับบัญชา จำนวน 220 คน รวมทั้งสิ้น 
440 คน และหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 50 ประกอบด้วยข้าราชการที่ผ่านการฝึก 
อบรม จำนวน 96 คน และผู้บังคับบัญชา จำนวน 96 คน รวมทัง้สิ้น 192 คน 

   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างและจำนวนประชากรทั้งหมด
เป็นขนาดตัวอย่าง โดยจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชา
ของข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมทุกคน ตามบญัชีรายชื่อผู้ทีผ่่านการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร 
  

 1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล คือ แบบสอบถาม (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก)      
โดยในแต่ละหลักสูตรประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 2 ชุด คือ 
   1.2.1 ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่ใช้ประกอบการประเมินผลการฝึกอบรมในการนำความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงาน โดยประเมินผล               
จากข้าราชการทีผ่่านการฝึกอบรมโดยตรง ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
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  1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง ระดับ
ของตำแหน่ง และรุ่นที่ผ่านการฝึกอบรม 
  2) ส่วนที่ 2 การนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจาก   
การฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นข้อคำถามที่วัดระดับคะแนนความเห็นการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานแบบ 
ลิเคิรท์สเกล (Likert scale) 5 ระดับคะแนนความเห็น ดังนี้  
 

ระดับความเห็นการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ 

นำไปใช้มากที่สุด 5 
นำไปใช้มาก 4 
นำไปใช้ปานกลาง 3 
นำไปใช้น้อย 2 
นำไปใช้น้อยทีสุ่ด 1 

 
  หลังจากนั้นจะนำคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อคำถามมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยเพ่ือปรับเป็นระดับ
ความเห็นในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานใน 5 ระดับความเห็น ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ระดับความเห็นการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

1.00 - 1.80 นำไปใช้น้อยที่สุด 
1.81 - 2.61 นำไปใช้น้อย 
2.62 - 3.42 นำไปใช้ปานกลาง 
3.43 - 4.23 นำไปใช้มาก 
4.24 - 5.00 นำไปใช้มากที่สุด 

 
  3) ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดอบรมหลักสูตรของวิทยาลัย
การปกครอง ซึ่งจัดทำเป็นข้อคำถามปลายเปิด (Open-ended) ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการ
ฝึกอบรม ด้านวิทยากร และด้านอ่ืนๆ  
  1.2.2 ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่ใช้ประกอบการประเมินผลการฝึกอบรมในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงานภายหลังผ่านการฝึกอบรม โดยประเมินผล
จากผู้บังคบับัญชาของข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
  1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง ระดับ
ของตำแหน่ง รุ่นที่ผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านการฝึกอบรมและการเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อน
หรือหลังการฝึกอบรม 
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  2) ส่วนที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม เป็นข้อคำถามที่วัด
ระดับคะแนนความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert scale) 
5 ระดับคะแนนความเห็น ดังนี้ 
 

ระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คะแนนที่ได ้

ดีขึ้นอย่างมาก 5 
ดีขึน้ 4 
เหมือนเดิม 3 
ควรปรับปรุง 2 
ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 1 

 
 หลังจากนั้นจะนำคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อคำถามมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยเพ่ือปรับเป็นระดับ
ความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมใน 5 ระดับความเห็น ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ยท่ีได้ ระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

1.00 - 1.80 ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 
1.81 - 2.61 ควรปรับปรุง 
2.62 - 3.42 เหมือนเดิม 
3.43 - 4.23 ดีขึ้น 
4.24 - 5.00 ดีขึ้นอย่างมาก 

 
  3) ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ซึ่งจัดทำเป็น
ข้อคำถามปลายเปิด (Open-ended)   
 

 1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล   
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยใช้สถิติ เชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เสอนผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะการบรรยายประกอบตาราง 
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2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 2.1 กลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรของวิทยาลัย
การปกครองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) วิธีการสุ่มตามวัตถุประสงค์ (Purposive 
sampling) ซึ่งคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างภายในเงื่อนไข คือ ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม 
เพ่ือประเมินผลความเปลี่ยนแปลงของผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยกำหนดขนาดตัวอย่างดังนี้  
 1) หลักสูตรปลัดอำเภอ จำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นที ่248 - 250 เก็บข้อมูลจากข้าราชการที่ผ่านการฝึก 
อบรมและผู้บังคบับัญชาของข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 12 คน 
 2) หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง จำนวน 1 รุ่น คือ รุ่นที่ 50 เก็บข้อมูลจาก
ข้าราชการทีผ่่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบญัชาของข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 4 คน 
 

รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
ข้าราชการผู้ผ่านการฝึกอบรม 

1. นายสิรวิชญ์  ทองศรีนุช   ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ   อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 
2. นายทรงวิทย์  อินไชยยา  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ 
3. นางสาวธัญญารัตน์  เหล่าบุตรศรี  ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ   อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 
4. นางสาวอมรรัตน์  จิรนนท์วงศ์  ตำแหน่ง นิติกร   กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง 
5. นายกิตติพงศ์  วงค์สวัสดิ์   ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ   อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
6. นายจรูญวิทย์  ภักภิรมย์   ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
7. นางสาวนันทิยา  ฟ้องเสียง   ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ    อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
8. นายประเสริฐศักดิ์  ทองดุลย์   ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ   อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
 

ผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรม 
1. นายฉัตรชัย  ทองหลี  ตำแหน่ง นายอำเภอเกาะช้าง  
2. นายชัยณรงค์  สุระดะนัย  ตำแหน่ง ป้องกันจังหวัดบึงกาฬ  
3. นายสมศักดิ์  บุญจันทร์  ตำแหน่ง นายอำเภอหว้านใหญ่  
4. นายธนณัฏฐ์  นวไพบูลย์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ 
5. นายไพศาล  ช่อผกา  ตำแหน่ง นายอำเภอบ้านลาด  
6. นายจักรพงษ์  รัชนีกุล   ตำแหน่ง นายอำเภอกันตัง  
7. นายดุสิต  สุทธิประภา  ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ หน.กง.บริหารงานปกครอง  
 อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
8. นายศุภโชค  วินัยพาณิช  ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ หน.กง.บริหารงานปกครอง  
 อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
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 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงมโีครงสร้างประกอบด้วยข้อคำถามปลายเปิด ทั้ง 2 หลักสตูร ดังนี้  
  1.1 แบบสัมภาษณ์ สำหรับข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ และหลักสูตร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง จำนวน 5 คำถาม ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 1) หลังผ่านการฝึกอบรม ท่านได้รับองค์ความรู้อะไรบ้าง             
  2) หลังผ่านการฝึกอบรม ท่านได้นำหลักสมรรถนะไปปฏิบัติงานดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร        
  3) หลังผ่านการฝึกอบรม ท่านได้นำแนวคิดและวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติงานดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

 4) หลังผ่านการฝึกอบรม ท่านมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อตำแหน่งหน้าที่อย่างไร 
  5) ท่านมปีัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดอบรมหรือไม่ อย่างไร   
 1.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สำหรับผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ 
และหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง จำนวน 4 คำถาม ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 1) ภายหลังการฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในการปฏิบัติตนหรือไม่ อย่างไร  
  2) ภายหลังการฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร 
 3) ภายหลังการฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ทางด้านหน่วยงาน (การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร) หรือไม่ อย่างไร 
  4) ท่านมขี้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองหรือไม่ อย่างไร   

 

 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีระบบ (Systems theory) คือ ทำการประเมินผลผลิต
ที่ไดจ้ากการฝึกอบรม ภายหลังการฝึกอบรมใน 2 มิติ คือ มิติที่ 1 ประเมินผลจากข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม
โดยตรง และ มิติที่ 2 ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม ทั้งนี้ จะทำการติดตาม
และประเมินผล 2 ด้าน คือ  
  1) การนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้  
ในการปฏิบัติงาน ประเมินผลจากข้าราชการทีผ่่านการฝึกอบรมโดยตรง 
  2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน ภายหลังผ่าน
การฝึกอบรม ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการทีผ่่านการฝึกอบรม 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

   
 การศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการติดตาม
ประเมินผลการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 248 - 250 
และหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 50 ทำการประเมินผลภายหลังการฝึกอบรมใน 2 มิติ 
ได้แก่ มิติที ่ 1 การนำความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ทัศนคติ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้            
ในการปฏิบัติงาน ประเมินผลจากข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมโดยตรง และมิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน ภายหลังผ่านการฝึกอบรม ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา
ของข้าราชการทีผ่่านการฝึกอบรม สามารถอธิบายผลการศึกษาวิจัยไดด้ังต่อไปนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

1. หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 248 - 250 
  

 ผลการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร
ปลัดอำเภอ รุ่นที่ 248 - 250 สามารถจำแนกได้ตามมิติของการประเมินผล ดังต่อไปนี้ 
 

  1.1 มิติที ่ 1 การนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม     
หลักสูตรปลัดอำเภอไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
   การประเมินผลในมิติที ่ 1 นี้ใช้วิธีการประเมินผลจากข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ปลัดอำเภอ รุ่นที่ 248 - 250 ปรากฏผลดังนี้ 
  1.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 60.9 เป็นเพศชาย มากที่สุด 
จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2 และเป็นเพศหญิง จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8    
  มีอายุ 26-35 ปี มากที่สุด จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 66.4 รองลงมามีอายุ 36-45 ปี 
จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 มีอายุต่ำกว่า 26 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และมีอายุมากกว่า 
46 ปีขึ้นไป จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามลำดับ และผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีอายุราชการอยู่
ระหว่าง 1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 100  
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 77.6 และสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4   
  ปฏิบัติงานในตำแหน่งปลัดอำเภอ มากที่สุด จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 94.8 รองลงมา
ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร 
จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 อยู่ในตำแหน่งระดับปฏิบัติการ มากที่สุด จำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 
99.3 รองลงมา คือ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 
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  ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 250 มากที่สุด จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 
รองลงมารุ่นที่ 249 จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 และรุ่นที่ 248 จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 
ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางที ่4-1  
 

ตารางท่ี 4-1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 248 - 250 
 

 ข้อมูลทั่วไป ความถี่ (คน) ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 86  64.2  
 หญิง 48  35.8  
2. อายุ ต่ำกว่า 26 ปี 10  7.5  
 26 - 35 ปี 89  66.4  
 36 - 45 ปี 33  24.6  
 46 ปีขึ้นไป 2  1.5  
3. อายุราชการ   1 - 10 ปี 134  100  
4. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 104  77.6  
 ปริญญาโท 30  22.4  
5. ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ 127  94.8  
 เจ้าพนักงานปกครอง 5  3.7  
 นิติกร 2  1.5  
6. ระดับ ปฏิบัติการ 133  99.3  
 ชำนาญการ 1  0.7  
7. รุ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 248 32  23.9  
 รุ่นที่ 249 34  25.4  
 รุ่นที่ 250 68  50.7  
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แผนภูมิที่ 1  กราฟแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ  
 รุ่นที่ 248 - 250 
 

 
  1.1.2 ผลการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรปลัดอำเภอไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ผลการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตร
ปลัดอำเภอไปใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวม ปรากฏตามตารางท่ี 4-2 สามารถอธิบายผลการนำความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยจำแนกแต่ละด้านได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 4-2   ผลการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
                  หลักสูตรปลัดอำเภอในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

ภาพรวมของการนำความรู้ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน 

ระดับการนำไปใชใ้นการปฏบิัติงาน 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

X̅ S.D. 
การ

แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจในการเป็น 
    ปลัดอำเภอของกรมการปกครอง 

27.6 61.2 11.2 - - 4.16 
 

0.60 มาก 

2. ความรู้ความเข้าใจในการเป็น 
    ตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่ 

38.8 50.7 10.4 - - 4.28 0.64 มาก
ที่สุด 

3. ความรู้ความเข้าใจในการเป็น 
    ปลัดอำเภอที่มีคุณธรรม 

68.8 29.9 1.5 - - 4.67 0.50 มาก
ที่สุด 
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ภาพรวมของการนำความรู้ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน 

ระดับการนำไปใชใ้นการปฏบิัติงาน 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

X̅ S.D. 
การ

แปลผล 

4. ความรู้ความเข้าใจในการเสริม 
    สร้างภาวะผู้นำ 

38.1 57.5 4.5 - - 4.33 0.56 มาก
ที่สุด 

5. การนำทักษะและความรู้ 
    ในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ 

50.7 44.8 4.5 - - 4.46 0.58 มาก
ที่สุด 

6. การนำความรู้จากการศึกษา 
    ดูงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

51.5 41.8 6.7 - - 4.45 0.62 มาก
ที่สุด 

 

แผนภูมิที่ 2  กราฟแสดงผลการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอในแต่ละด้านไปใช้
ปฏิบัติงาน 

 
 1) ผลการนำความรู้ความเข้าใจในการเป็นปลัดอำเภอของกรมการปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
    กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นในการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ “ด้านการนำความรู้ความเข้าใจ               
ในการเป็นปลัดอำเภอของกรมการปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย    
อยู่ระหว่าง 3.63-4.59 หากพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ความรู้ที่ผู้ผ่านการศึกษาอบรมนำไปใช้ปฏิบัติงาน   
มากที่สุด ได้แก่ ปรัชญาของการเป็นข้าราชการที่ดีประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาทหน้าที่ จิตสำนึกของ     
การเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.59 รองลงมาได้แก่ ความรู้ ทักษะ 

การเป็นปลัดอ าเภอของกรมการปกครอง
10%

การเป็นตัวแทนรัฐบาลในพ้ืนที่
14%

การเป็นปลัดอ าเภอท่ีมีคุณธรรม
25%

การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ
18%

การศึกษาดูงาน
19%
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สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ความรู้และทักษะเพื่อการดำรงตนอย่างสมดุล
ในศตวรรษท่ี 21 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และการรักษาความสงบเรียบร้อยในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31 รายละเอียดดังตารางที ่4-3  
 

ตารางท่ี 4-3  การนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตร
ปลัดอำเภอ “ด้านการนำความรู้ความเข้าใจในการเป็นปลัดอำเภอของกรมการปกครองไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน”           

 

ขอบเขตวิชาการเป็นปลัดอำเภอ 
ของกรมการปกครอง 

ระดับการนำไปใช้ในการปฏบิัติงาน 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

X̅ S.D. 
การ

แปลผล 

1. ปรัชญาของการเป็นข้าราชการที่ดี 
    ประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาท 
    หน้าที่ จิตสำนึกของการเป็น 
    ข้าราชการที่มีคุณธรรม 

59.0 41.0 - - - 4.59 0.49 มาก
ที่สุด 

2. ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็น 
    ต่อการปฏิบัติราชการ 

54.5 44.0 1.5 - - 4.53 0.53 มาก
ที่สุด 

3. ความรู้และทักษะเพ่ือการดำรงตน 
    อย่างสมดุลในศตวรรษท่ี 21 

41.8 50.7 7.5 - - 4.34 0.61 มาก
ที่สุด 

4. การบูรณาการแผนพัฒนาในพื้นที่ 29.1 56.7 14.2 - - 4.15 0.64 มาก 
5. งานการคลัง การงบประมาณ 
    และงานพัสดุ 

14.9 47.8 35.1 2.2 - 3.75 0.73 มาก 

6. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง 
    ปกครอง ความรับผิดทางละเมิด 
    ของเจ้าหน้าที่ และสิทธิในการ 
    เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 

38.8 47.8 13.4 - - 4.25 0.67 มาก
ที่สุด 

7. การบริหารงานสารบรรณ 40.3 47.0 11.2 1.5 - 4.26 0.71 มาก
ที่สุด 

8. การบันทึกรายงานการประชุม 23.1 53.0 23.9 - - 3.99 0.68 มาก 
9. งานด้านการปกครองท้องที่ 41.0 51.5 6.7 0.7 - 4.33 0.63 มาก

ที่สุด 
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ขอบเขตวิชาการเป็นปลัดอำเภอ 
ของกรมการปกครอง 

ระดับการนำไปใช้ในการปฏบิัติงาน 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

X̅ S.D. 
การ

แปลผล 
10. งานด้านการทะเบียนราษฎร 
     ทะเบียนทั่วไปทะเบียนบัตร 
     ประจำตัวประชาชนและกฎหมาย 
     ว่าด้วยสัญชาติ 

32.8 46.3 18.7 2.2 - 4.10 0.77 มาก 

11. การอำนวยความเป็นธรรม 40.3 42.5 16.4 0.7 - 4.22 0.74 มาก 
12. การรักษาความสงบเรียบร้อย 
     ในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง 

44.0 43.3 11.9 0.7 - 4.31 0.70 มาก
ที่สุด 

13. การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
     ของพนักงานฝ่ายปกครอง 

27.6 50.0 18.7 3.0 0.7 4.01 0.80 มาก 

14. งานกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 39.6 42.5 13.4 4.5 - 4.17 0.82 มาก 
15. งานกิจการความมั่นคงภายใน 29.1 46.3 21.6 3.0 - 4.01 0.79 มาก 
16. งานด้านการข่าว 27.6 46.3 23.9 2.2 - 3.99 0.78 มาก 
17. การปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร 
     กรมการปกครอง 

23.9 42.5 29.9 3.7 - 3.87 0.82 มาก 

18. นิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
     กับฝ่ายปกครอง 

13.4 47.0 31.3 6.0 2.2 3.63 0.87 มาก 

19. การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
     ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 

32.1 51.5 16.4 - - 4.16 0.68 มาก 

20. ยุทธวิธีการตรวจค้น 25.1 34.3 23.1 5.2 2.2 3.95 0.99 มาก 

 
  2)  ผลการนำความรู้ความเข้าใจในการเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
    กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นในการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ “ด้านการนำความรู้ความเข้าใจ     
ในการเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพ้ืนที่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
3.60-4.64 หากพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ความรู้ที่ผู้ผ่านการศึกษาอบรมนำไปใช้ปฏิบัติงานมากที่สุด ได้แก่ 
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.64 รองลงมา ได้แก่ การขับ 
เคลื่อนนโยบายการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 รายละเอียดดังตารางที ่4-4 
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ตารางท่ี 4-4  การนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
 หลักสูตรปลัดอำเภอ “ด้านการนำความรู้ความเข้าใจในการเป็นตัวแทนของรัฐบาล    
             ในพ้ืนที่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
 

ขอบเขตวิชา 
การเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่ 

ระดับการนำไปใช้ในการปฏบิัติงาน 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

X̅ S.D. 
การ

แปลผล 

1. สถาบันพระมหากษัตริย์กับ 
    ประเทศไทย 

67.2 29.9 3.0 - - 4.64 0.54 มาก
ที่สุด 

2. การพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ 
    ตามแนวพระราชดำริ  

53.7 40.3 6.0 - - 4.48 0.61 มาก
ที่สุด 

3. การขับเคลื่อนนโยบายการปกป้อง 
    เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 

60.4 35.1 4.5 - - 4.56 0.58 มาก
ที่สุด 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
    ยาเสพติด 

45.5 41.8 12.7 - - 4.33 0.69 มาก
ที่สุด 

5. ความสัมพันธ์กับประเทศ 
    เพ่ือนบ้าน 

20.9 37.3 27.6 9.0 5.2 3.60 1.07 มาก 

6. การกำกับดูแลองค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น 

38.1 40.3 18.7 3.0 - 4.13 0.82 มาก 

7. การบริหารจัดการภัยพิบัติ 
    ในพ้ืนที ่

40.3 39.6 17.9 2.2 - 4.18 0.80 มาก 

8. การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย 26.1 42.5 26.9 4.5 - 3.90 0.84 มาก 
9. ศูนย์ราชการสะดวก 30.6 49.3 17.2 3.0 - 4.07 0.77 มาก 
10. การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี 
     และงานพิธีต่างๆ 

53.7 30.6 14.2 1.5 - 4.37 0.78 มาก
ที่สุด 

 
  3) ผลการนำความรู้ความเข้าใจในการเป็นปลัดอำเภอที่มีคุณธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
     กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นในการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ “ด้านการนำความรู้ความเข้าใจใน
การเป็นปลัดอำเภอที่มีคุณธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.63-4.64
ความรู้ที่ผู้ผ่านการศึกษาอบรมนำไปใช้ปฏิบัติงานมากที่สุด ได้แก่  คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ มีค่า 
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.64 รองลงมาได้แก่ การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.63 รายละเอียดดังตารางที ่4-5  
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ตารางที่ 4-5 การนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม  
หลักสูตรปลัดอำเภอ “ด้านการนำความรู้ความเข้าใจในการเป็นปลัดอำเภอที่มีคุณธรรมไปใช้ 

                  ในการปฏิบัติงาน 
 

ขอบเขตวิชา 
การเป็นปลัดอำเภอที่มีคุณธรรม 

ระดับการนำไปใช้ในการปฏบิัติงาน 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

X̅ S.D. 
การ

แปลผล 

1. คุณธรรมและจริยธรรมของ 
    ข้าราชการ 

67.9 28.4 3.7 - - 4.64 0.55 มาก
ที่สุด 

2. การบริหารราชการตามหลัก 
    ธรรมาภิบาล 

64.9 32.8 2.2 - - 4.63 0.53 มาก
ที่สุด 

  
  4) ผลการนำความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างภาวะผู้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
    กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นในการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ “ด้านการนำความรู้ความเข้าใจใน   
การเสริมสร้างภาวะผู้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.88-4.57 
หากพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า ความรู้ที่ผู้ผ่านการศึกษาอบรมนำไปใช้ปฏิบัติงานมากที่สุด ได้แก่  บุคลิกภาพ
และการสมาคม มีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.57 รองลงมาได้แก่ หลักการและศิลปะการพูด        
ในที่ชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และการวิเคราะห์ตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 รายละเอียดดังตาราง        
ที ่4-6  
 

ตารางที่ 4-6    การนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตร  
                    ปลัดอำเภอ “ด้านการนำความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างภาวะผู้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน”          
 

ขอบเขตวิชา 
การเสริมสร้างภาวะผู้นำ 

ระดับการนำไปใช้ในการปฏบิัติงาน 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

X̅ S.D. 
การ

แปลผล 

1. บุคลิกภาพและการสมาคม 59.7 38.1 2.2 - - 4.57 0.54 มาก
ที่สุด 

2. การวิเคราะห์ตนเอง 50.7 44.8 4.5 - - 4.46 0.58 มาก
ที่สุด 

3. หลักการและศิลปะการพูด 
    ในที่ชุมชน 

56.0 38.8 4.5 0.7 - 4.50 0.62 มาก
ที่สุด 
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ขอบเขตวิชา 
การเสริมสร้างภาวะผู้นำ 

ระดับการนำไปใช้ในการปฏบิัติงาน 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

X̅ S.D. 
การ

แปลผล 

4. การบริหารเชิงกลยุทธ์ 39.6 51.5 7.5 1.5 - 4.29 0.67 มาก
ที่สุด 

5. คอมพิวเตอร์สารสนเทศ 41.0 44.0 14.9 - - 4.26 0.70 มาก
ที่สุด 

6. ภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการ 
    กรมการปกครอง 

21.6 49.3 24.6 4.5 - 3.88 0.79 มาก 

7. การฝึกยิงปืนพกระบบการต่อสู้ 
    ป้องกันตัวแบบ P.P.C 

36.6 43.3 18.7 1.5 - 4.15 0.77 มาก 

8. การฝึกยิงปืนพกทดสอบของ 
    วิทยาลัยการปกครอง 

33.6 46.3 17.2 3.0 - 4.10 0.78 มาก 

9. กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะ 
    เฉพาะ“วิถีธัญบุรี” 

46.3 42.5 11.2 - - 4.35 0.67 มาก
ที่สุด 

 
 5) ผลการนำทักษะและความรู้ในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นในการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ “ด้านการนำทักษะและความรู้     
ในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.46 รายละเอียดดังตารางที่ 4-7  
 

ตารางที่ 4-7    การนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตร 
                  ปลัดอำเภอ“ด้านการนำทักษะและความรู้ในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
 

ขอบเขตวิชา 
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ 

ระดับการนำไปใช้ในการปฏบิัติงาน 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

X̅ S.D. 
การ

แปลผล 

การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Action 
Learning) 

50.7 44.8 4.5 - - 4.46 0.58 มาก
ที่สุด 
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 6) การนำความรู้จากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นในการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ “ด้านการนำความรู้จากการศึกษา   
ดูงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.45 รายละเอียดดังตาราง   
ที่ 4-8 
 

ตารางท่ี 4-8    การนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตร 
                 ปลัดอำเภอ“ด้านการนำความรู้จากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
 

ขอบเขตวิชา 
การศึกษาดูงาน 

ระดับการนำไปใช้ในการปฏบิัติงาน 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

X̅ S.D. 
การ

แปลผล 

ความรู้จากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ 

51.5 41.8 6.7 - - 4.45 0.62 มาก
ที่สุด 

 
   1.2 มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน 
ภายหลังทีผ่่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ  
   การประเมินผลในมิติที่ 2 นี้ ใช้วิธีการประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้ที่ผ่านการฝึก 
อบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 248 - 250 ปรากฏผลดังนี้ 
 1.2.1 ข้อมูลทั่วไป 
  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 134 คน เป็นเพศชาย มากที่สุด จำนวน 115 คน 
คิดเป็นร้อยละ 88.5 และเป็นเพศหญิง จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2     
  มีอายุ 51-60 ปี มากที่สุด จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 62.7 รองลงมา คือ อายุ 41-50 ปี 
จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 และอายุ 30-40 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามลำดับ 
  มีอายุราชการ 21-30 ปี มากที่สุด จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 รองลงมามีอายุราชการ 
10-20 ปี จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 และมีอายุราชการ 31-40 ปี จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 
ตามลำดับ 
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มากที่สุด จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 79.1 รองลงมา คือ 
ระดับปริญญาตรี จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 
0.7 ตามลำดับ 
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  ปฏิบัติงานในตำแหน่งปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง มากที่สุด จำนวน 
72 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 รองลงมาปฏิบัติงานในตำแหน่งนายอำเภอ จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 
รองลงมาตำแหน่งปลัดจังหวัด จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตำแหน่งจ่าจังหวัด จำนวน 2 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 1.5 และตำแหน่งป้องกันจังหวัด จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามลำดับ 
  ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ มากที่สุด จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมา
ตำแหน่งระดับอำนวยการสูง จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 และตำแหน่งระดับอำนวยการต้น จำนวน  
20 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ตามลำดับ 
 เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 250 มากที่สุด จำนวน 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 รองลงมารุ่นที่ 249 จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 และรุ่นที่ 248 จำนวน  
32 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 ตามลำดับ 
 เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรม มากที่สุด จำนวน 91 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.9 และเป็นผู้บังคับบัญชาหลังผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 43 คน คิดเป็น ร้อยละ 
32.1 รายละเอียดดังตารางที่ 4-9  
 

ตารางที ่4-9  ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชาผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 248 - 250 
 

ข้อมูลทั่วไป ความถี่ (คน) ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 115  85.8  
 หญิง   19  14.2  
2. อายุ 30 - 40 ปี     9  6.7  
 41 - 50 ปี   41  30.6  
 51 - 60 ปี   84  62.7  
3. อายุราชการ 10 - 20 ปี    34  25.4  
 21 - 30 ปี    74  55.2  
 31 - 40 ปี    26  19.4  
4. การศึกษา ปริญญาตรี    27  20.1  
 ปริญญาโท  106  79.1  
 ปริญญาเอก    1  0.7  
5. ตำแหน่ง ปลัดจังหวัด    4  3.0  
 นายอำเภอ  55  41.0  
 จ่าจังหวัด    2  1.5  
 ป้องกันจังหวัด    1  0.7  
 ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง  72  53.7  
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ข้อมูลทั่วไป ความถี่ (คน) ร้อยละ 

6. ระดับตำแหน่ง อำนวยการสูง   39  29.1  
 อำนวยการต้น   20  14.9  
 ชำนาญการพิเศษ   75  56.0  
 รุ่นที่ 248   32  23.9  
 รุ่นที่ 249   34  25.4  
 รุ่นที่ 250   68  50.7  
 เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนการฝึกอบรม 91  67.9  
 เป็นผู้บังคับบัญชาหลังการฝึกอบรม 43  32.1  

 
แผนภูมิที่ 3  กราฟแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชาผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 248 - 250 

 
 1.2.2 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน
ภายหลังทีผ่่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ    
  ผลการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ            
ภาพรวมในแต่ละด้าน ปรากฏตามตารางที่ 4-10 สามารถอธิบายผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแต่ละด้าน      
ได้ดังนี ้
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ตารางท่ี 4-10  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ 
 รุ่นที่ 248 - 250  

 

ภาพรวมของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมแต่ละด้าน 

ระดับความเห็นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อย่างมาก ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

ควร 
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

X̅ S.D. การ 
แปลผล 

1. ด้านการปฏิบัติตน    64.2 35.8 - - - 4.64 0.48 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

2. ด้านการปฏิบัติงาน   47.0 53.0 - - - 4.47 0.50 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

3. ด้านหน่วยงาน    61.9 36.6 1.5 - - 4.60 0.52 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

 

แผนภูมิที่ 4  กราฟแสดงผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ละด้านของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ 
      รุ่นที่ 248 - 250 

 
 1) ด้านการปฏิบัติตน  
      กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้าน
การปฏิบัติตน อยู่ในระดับดีขึ ้นอย่างมากทุกรายการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.53-4.68 หากพิจารณาแต่ละ
ประเด็นย่อย พบว่า การมีคุณธรรมและจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.68 รองลงมาได้แก่ 

ด้านการปฏิบัติตน 37%

ด้านการปฏิบัติงาน 27%

ด้านหน่วยงาน 36%
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การมีมนุษยสัมพันธ์และการสมาคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และความมีระเบียบวินัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 
รายละเอียดดังตาราง  ที ่4-11  
 

ตารางที่ 4-11  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน สามารถจำแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อย 
                    ได้ดังนี้ 
 

ประเด็นย่อยด้านการปฏิบัติตน  

ระดับความเห็นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อย่างมาก ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

ควร 
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

X̅ S.D. การ 
แปลผล 

1. ความเหมาะสมในการแต่งกาย 58.2 41.8 - - - 4.58 0.46 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

2. ความเหมาะสมในการวางตัว 61.2 38.8 - - - 4.61 0.48 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

3. ความมีระเบียบวินัย 61.9 38.1 - - - 4.62 0.48 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

4. สุขภาวะด้านอารมณ์ 58.2 38.1 3.0 0.7 - 4.53 0.63 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

5. การมีมนุษยสัมพันธ์ 
   และการสมาคม 

65.7 34.3 - - - 4.66 0.47 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

6. การมีคุณธรรมและจริยธรรม 67.9 32.1 - - - 4.68 0.46 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

 
 2) ด้านการปฏิบัติงาน 
     กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้าน
การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีขึ้นอย่างมากทุกรายการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.33-4.65 หากพิจารณาแต่ละ
ประเด็นย่อย พบว่า การมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.65 รองลงมา
ได้แก่ การสร้างความร่วมแรงร่วมใจและทีมงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และการใช้เครื่องมือ คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 รายละเอียดดังตารางที ่4-12 
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ตารางท่ี 4-12   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน สามารถจำแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อย 
                     ได้ดังนี้ 
 

ประเด็นย่อยด้านการปฏิบัติงาน 

ระดับความเห็นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อย่างมาก ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

ควร 
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

X̅ S.D. การ 
แปลผล 

1. การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง 47.0 52.2 0.7 - - 4.45 0.58 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

2. การปฏิบัติงานมีความเที่ยงตรง 
    ตามกำหนดเวลา 

51.5 48.5 - - - 4.51 0.50 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

3. การแก้ไขปัญหา 44.8 54.5 0.7 - - 4.44 0.51 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

4. การวางแผน 38.8 59.0 2.2 - - 4.37 0.52 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

5. การตัดสินใจ 44.8 54.5 0.7 - - 4.44 0.51 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

6. การประสานงาน 56.0 43.3 0.7 - - 4.55 0.51 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

7. การสื่อสารและสร้างแรงจูงใจ 45.5 54.5 - - - 4.46 0.50 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

8. การแสดงความคิดเห็น 
    ในที่ชุมชน 

54.5 48.5 - - - 4.51 0.50 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

9. การใช้เครื่องมือ คอมพิวเตอร์ 
    และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

58.2 39.6 2.2 - - 4.56 0.54 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

10. การมีความคิดริเริ่ม 53.0 45.5 1.5 - - 4.51 0.53 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

11. การคิดเชิงบูรณาการ 50.7 46.3 3.0 - - 4.48 0.55 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

12. การคิดเชิงวิเคราะห์ 48.5 47.8 3.7 - - 4.45 0.56 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

13. การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม 
     หรือวิธีการทำงานใหม่ ๆ 

41.8 52.2 6.0 - - 4.36 0.59 ดีขึ้น 
อย่างมาก 
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ประเด็นย่อยด้านการปฏิบัติงาน 

ระดับความเห็นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อย่างมาก ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

ควร 
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

X̅ S.D. การ 
แปลผล 

14. การทำงานเชิงรุก 50.0 49.3 0.7 - - 4.49 0.51 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

15. การมีภาวะความเป็นผู้นำ 49.3 47.0 3.7 - - 4.46 0.57 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

16. การมีจิตสำนึกในการให้ 
     บริการที่ด ี

64.9 35.1 - - - 4.65 0.47 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

17. การมีความเชี่ยวชาญในงาน 
     อาชีพ 

36.6 59.7 3.7 - - 4.33 0.54 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

18. การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 52.2 46.3 1.5 - - 4.51 0.53 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

19. การสร้างความร่วมแรงร่วมใจ 
     และทีมงาน 

63.4 34.3 2.2 - - 4.61 0.53 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

20. การทำงานเชิงยุทธศาสตร์ 
     และมีวิสัยทัศน์ 

41.8 52.2 6.0 - - 4.36 0.59 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

21. การตรวจสอบความถูกต้อง 
     ของกระบวนการทำงาน 

46.3 50.7 3.0 - - 4.43 0.55 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

 
 3) ด้านหน่วยงาน 
     กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้าน
หน่วยงาน อยู่ในระดับดีขึ้นอย่างมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.45-4.57 หากพิจารณาแต่ละประเด็นย่อย พบว่า 
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.57 รองลงมาได้แก่ 
การเสริมสร้างหรือปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานที่ยังบกพร่องอยู่ให้ดีขึ้น  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 รายละเอียด 
ดังตารางที ่4-13  
 
 
 
 
 



 

หน้า | 58  
 

ตารางท่ี 4-13  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านหน่วยงาน สามารถจำแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อย 
                    ได้ดังนี้ 
 

ประเด็นย่อยด้านหน่วยงาน 

ระดับความเห็นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อย่างมาก ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

ควร 
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

X̅ S.D. การ 
แปลผล 

1. การเสริมสร้างหรือปรับปรุง 
    ภารกิจของหน่วยงาน 
    ที่ยังบกพร่องอยู่ให้ดีขึ้น 

49.3 46.3 4.5 - - 4.45 0.58 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

2. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
    ของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

58.2 40.3 1.5 - - 4.57 0.52 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

  
 1.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 248 - 250 
 สำหรับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 248 - 250    
ผลการศึกษามีสาระสำคัญ สามารถสรุปเป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้   
   1. ด้านหลักสูตร  
 1.1 ควรจัดทำเนื้อหาหลักสูตรให้มีความกระชับ ตรงประเด็น เนื่องจากหลักสูตรปลัดอำเภอ   
มีเนื้อหามากแต่มีระยะเวลาในการฝึกอบรมน้อย 
 1.2 ควรเพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ปลัดอำเภอ 
 1.3 ควรจัดหัวข้อวิชาให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถนำไปประยุกต์ 
ใช้ในการทำงานของปลัดอำเภอได้ 
 1.4 ควรเพิ่มเวลาการบรรยายในหัวข้อวิชาที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
ปลัดอำเภอ เช่น งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน การสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่ของพนักงานฝ่าย
ปกครอง การอำนวยความเป็นธรรม ระเบียบงานสารบรรณ งานปกครอง นิติวิทยาศาสตร์ กฎหมายในความ
รับผิดชอบของกรมการปกครอง การจัดทำแผน การใช้อาวุธและการต่อสู้ เป็นต้น 
 1.5 ควรเพิ่มหัวข้อวิชาที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 1.6 ควรจัดเวลาการบรรยายแต่ละหัวข้อวิชาให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา เนื่องจากบางหัวข้อ
วิชามีเนื้อหาจำนวนมากแต่มีเวลาการบรรยายน้อย และควรตัดหัวข้อวิชาที่ไม่จำเป็นออก 
 1.7 ควรเน้นประเด็นปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานจริง และแนะนำแนวทางแก้ไขหรือวิธี 
การจัดการกับปัญหาเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 
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 1.8 ควรลดการบรรยายและเพ่ิมการฝึกปฏิบัติให้มากข้ึน โดยให้มีการฝึกปฏิบัติในพ้ืนที่จริง 
 1.9 ระยะเวลาการฝึกอบรมในแต่ละวันมากเกินไป ควรหยุดการฝึกอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ผ่อนคลายจากการฝึกอบรม หรือจัดเป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติ เช่น ยิงปืน 
 1.10 บางหัวข้อวิชามีการบรรยายนอกเหนือจากเนื้อหาในวิชา 
 1.11 ควรปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เน้นบทบาทหน้าที่
รูปแบบใหม่ของข้าราชการฝ่ายปกครองที่ต้องขับเคลื่อนให้ทันต่อเหตุการณ์และตรงตามความต้องการของ
ประชาชนโดยเฉพาะการเป็นผู้ประสานงานกับทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
 1.12 ควรเพ่ิมเนื้อหาวิชากฎหมายให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของปลัดอำเภอ 
 1.13 ควรมีวิชาที่เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม และสร้างทัศนคติให้เป็นข้าราชการมืออาชีพ 
 1.14 ควรเพ่ิมการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานพระราชพิธีให้มากข้ึน โดยเฉพาะรูปแบบของกิจกรรม
จิตอาสาพระราชทาน 
    2. ด้านกระบวนการฝึกอบรม  
 2.1 สถานที่ฝึกอบรมทรุดโทรม ลานฝึกปฏิบัติมีความคับแคบ ไม่เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้า
รับการฝึกอบรมซึ่งมีจำนวนมาก ทำให้มีปัญหาเวลาทำกิจกรรม 
 2.2 โต๊ะและเก้าอ้ีไม่เหมาะสมกับการจดบันทึก ทำกิจกรรมหรือนั่งฟังบรรยายเป็นเวลานาน 
 2.3 ควรปรับปรุงอาคารสถานที่พัก ระบบน้ำประปา เครื่องปรับอากาศให้มีความสะอาดอยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน และจัดที่พักให้เพียงพอกับผู้เข้ารับการอบรมโดยไม่แออัดจนเกินไป 
 2.4 สถานที่จอดรถมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะช่วงเวลาฝนตกและมีน้ำขัง 
 2.5 ควรปรับปรุงอาหาร รวมถึงรสชาติ ความหลากหลาย และความสะอาดถูกหลักอนามัย 
 2.6 ควรจัดให้มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 2.7 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  3. ด้านวิทยากร 
 3.1 วิทยากรบางท่านบรรยายไม่ครอบคลุมเนื้อหาวิชา  
 3.2 ควรจัดหาวิทยากรที่รับราชการอยู่ในปัจจุบันและมีแนวความคิดที่ทันสมัยมาบรรยาย    
จะทำให้สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติราชการได้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน     
ซึ่งวิทยากรที่รับราชการมาแล้วเป็นเวลาหลายปีจะมีประสบการณ์การปฏิบัติราชการที่ไม่สอดคล้องกนั ทำให้ไม่
สามารถนำแนวคิดมาใช้ในการปฏิบัติราชการได้ 
 3.3 ควรเพิ่มวิทยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
กับงานในอำนาจหน้าที่ของปลัดอำเภอ 
 3.4 วิทยากรบางท่านเน้นบรรยายมากเกินไป ควรจัดให้มีการทำกิจกรรมกลุ่มและมีกิจกรรม
ที่หลากหลายในแต่ละหัวข้อวิชา 
 3.5 ควรให้วิทยากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชามาบรรยาย ไม่ควรให้ผู้แทนหรือบุคคล
ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานนั้นๆ มาบรรยายแทน  
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       4. ด้านอ่ืนๆ  
 4.1 ควรให้ปลัดอำเภอแต่ละคนได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลาหนึ่งก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 
จะทำให้ทราบปัญหาในการปฏิบัติงานและนำมาสอบถามวิทยากรได้ 
 4.2 ควรเปลี่ยนสถานที่ศึกษาดูงาน ควรศึกษาดูงานสถานที่ที่เป็นต้นแบบ นวัตกรรมทันสมัย 
เป็นการปฏิบัติงานจริง สามารถนำมาปรับใช้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้จริง  
 4.3 ควรเพิ่มระยะเวลาศึกษาดูงานบางสถานที่ที่มีความสำคัญกับการนำไปใช้ปฏิบัติงาน  
 4.4 ให้ผู้เข้ารับการอบรมเสนอและคัดเลือกสถานที่ศึกษาดูงาน เนื่องจากที่ผ่านมาสถานที่พัก
ในการศึกษาดูงานไม่สะอาด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก 
 4.5 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อ
การฝึกอบรม ทำให้ระยะเวลาในการฝึกอบรมน้อยลงและไม่ได้ทำกิจกรรมบางประเภท เช่น กระโดดร่ม เนื่องจาก
ต้องกักตัวอยู่แต่ในสถานที่ฝึกอบรม 
 4.6 การฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เล็กน้อย ควรมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
จะทำให้ข้าราชการเกิดการพัฒนาตนเองและส่งผลการต่อพัฒนางานในหน้าที่มากข้ึน 
 

2. หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 50 
    

  ผลการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 50 จำแนกตามมิติของการประเมินผลได้ดังต่อไปนี้ 
 

  2.1 มิติที่ 1 การนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  การประเมินผลในมิติที่ 1 นี้ ใช้วิธีการประเมินผลจากข้าราชการผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 50 ปรากฏผลดังนี้ 
  2.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 60.41 เป็นเพศชายมากที่สุด 
จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 70.7 เป็นเพศหญิง จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 
  มีอายุ 36-45 ปี มากที่สุด จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8 รองลงมา คือ อายุ 26-35 ปี 
จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 และมีอายุ 46 ปีขึ้นไป จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 โดยมีอายุราชการ 
1-10 ปี มากที่สุด จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 77.6 รองลงมามีอายุราชการ 11-20 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.2 และมีอายุราชการ 21-30 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มากที่สุด จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 และระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 ตามลำดับ 
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  ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง มากที่สุด จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 89.7 
รองลงมา คือ ตำแหน่งปลัดอำเภอ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 และตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.4 ตามลำดับ  
 ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปฏิบัติการ มากที่สุด จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 รองลงมา คือ 
ระดับชำนาญการ จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 รายละเอียดตามตารางที่ 4-14 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-14 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน 
                     พนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 50 
                      

 ข้อมูลทั่วไป    ความถี่ (คน) ร้อยละ  

1. เพศ ชาย 41  70.7  
 หญิง 17  29.3  
2. อายุ 26 - 35 ปี 16  27.6  
 36 - 45 ปี 37  63.8  
 46 ปีขึ้นไป   5  8.6  
3. อายุราชการ   1 - 10 ปี 45  77.6  
 11 - 20 ปี 10  17.2  
 21 - 30 ปี   3  5.2  
4. การศึกษา ปริญญาตรี 24  41.4  
 ปริญญาโท 34  58.6  
5. ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ   4  6.9  
 เจ้าพนักงานปกครอง  52  89.7  
 นิติกร    2  3.4  
6. ระดับตำแหน่ง ปฏิบัติการ  34  58.6  
 ชำนาญการ  24  41.4  
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แผนภูมิที่ 5  กราฟแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน 
      พนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 50 

 

   
 2.1.2 ผลการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
 ผลการนำความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที ่ได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวม ปรากฎตามตารางที่ 4-15 
สามารถอธิบายผลการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้   
ในการปฏิบัติงาน โดยจำแนกแต่ละด้านได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-15  ผลการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
                    หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

ภาพรวมของการนำความรู้ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน 

ระดับการนำไปใช้ในการปฏบิัติงาน 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

X̅ S.D. 
การ

แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจในวิชา 
    พ้ืนฐาน 

43.1 46.6 10.3 - - 4.32 0.65 มาก 
ที่สุด 

2. ความรู้ความเข้าใจในวิชา 
    การสืบสวน 

39.7 43.1 17.2 - - 4.22 0.72 มาก 

3. ความรู้ความเข้าใจในวิชา 
    การฝึกทางยุทธวิธี 

27.6 43.1 20.7 5.2 3.4 3.86 0.99 มาก 
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ภาพรวมของการนำความรู้ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน 

ระดับการนำไปใช้ในการปฏบิัติงาน 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

X̅ S.D. 
การ

แปลผล 

4. ความรู้ความเข้าใจในวิชา 
    การจับกุมปราบปราม 

32.8 43.1 17.2 6.9 - 4.01 0.88 มาก 

5. ความรู้ความเข้าใจในวิชา 
    การสอบสวน 

17.2 37.9 25.9 19.0 - 3.53 0.99 มาก 

6. ความรู้ความเข้าใจในวิชาพิเศษ 53.4 41.4 5.2 - - 4.48 0.59 มาก 
ที่สุด 

7. ความรู้ความเข้าใจวิชาศึกษา 
    ดูงาน 

36.2 51.7 12.1 - - 4.24 0.65 มาก 
ที่สุด 

8. ความรู้ความเข้าใจในวิชาเสริม 31.0 56.9 12.1 - - 4.18 0.63 มาก 
 

แผนภูมิที่ 6  กราฟแสดงผลการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงาน 
      ฝ่ายปกครองในแต่ละด้านไปใช้ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

วิชาพ้ืนฐาน
15%

วิชาการสืบสวน
14%

วิชาการฝึกทางยุทธวิธี
10%

วิชาการจับกุม
ปราบปราม

12%

วิชาการสอบสวน
6%

วิชาพิเศษ
19%

วิชาศึกษาดูงาน
13%

วิชาเสริม
11%
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 1) ผลการนำความรู้ความเข้าใจในวิชาพ้ืนฐานไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
    กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นในการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะ และประสบการณ์ที ่ได้ร ับจากการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง       
“ด้านการนำความรู้ความเข้าใจในวิชาพื้นฐานไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ระหว่าง 4.14-4.40 หากพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ความรู้ที่ผู้ผ่านการศึกษาอบรมนำไปใช้ปฏิบัติงาน    
มากที่สุด ได้แก่ อำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด เท่ากับ 4.40 รองลงมาได้แก่ นโยบายและบทบาทของพนักงานฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและอำนวยความเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และหลักกฎหมายอาญาทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.36 รายละเอียดดังตารางที่ 4-16  
 

ตารางท่ี 4-16 ผลการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง “ด้านการนำความรู้ความเข้าใจ ในวิชา 
 พ้ืนฐานไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
 

ขอบเขตวิชา 
ความรู้ความเข้าใจในวิชาพื้นฐาน 

ระดับการนำไปใช้ในการปฏบิัติงาน 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

X̅ S.D. 
การ

แปลผล 

1. นโยบายและบทบาทของพนักงาน 
   ฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบ 
   เรียบร้อยและอำนวยความเป็นธรรม  

44.8 50.0 5.2 - - 4.40 0.59 มาก 
ที่สุด 

2. หลักกฎหมายอาญาทั่วไป  48.3 39.7 12.1 - - 4.36 0.69 มาก 
ที่สุด 

3. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความ 
    อาญาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน 
    คดีอาญา 

39.7 44.8 12.1 3.4 - 4.21 0.78 มาก 

4. อำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่าย 
    ปกครองในการสืบสวนสอบสวน 
    คดีอาญา 

51.7 37.9 8.6 1.7 - 4.40 0.72 มาก 
ที่สุด 

5. กระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน 
    และคุณธรรมของเจ้าหน้าที่สืบสวน 
    สอบสวน 

31.0 53.4 13.8 1.7 - 4.14 0.71 มาก 
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 2) ผลการนำความรู้ความเข้าใจในวิชาการสืบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
    กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นในการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะ และประสบการณ์ที ่ได้ร ับจากการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง      
“ด้านการนำความรู้ความเข้าใจในวิชาการสืบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 3.95-4.36 หากพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ความรู้ที่ผู้ผ่านการศึกษาอบรมนำไปใช้ปฏิบัติงาน   
มากที่สุด ได้แก่ หลักการสืบสวนและเทคนิคการสืบสวน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด เท่ากับ 4.36 รองลงมา
ได้แก่ ปฏิบัติการสืบสวน และหลักการจัดทำรายงานการสืบสวน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.17 และ 
3.97 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4-17  
 

ตารางท่ี 4-17 ผลการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
                    หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง “ด้านการนำความรู้ความเข้าใจ ในวิชา 
                    การสืบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
 

ขอบเขตวิชา 
ความรู้ความเข้าใจในวิชาการสืบสวน 

ระดับการนำไปใช้ในการปฏบิัติงาน 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

X̅ S.D. 
การ

แปลผล 

1. หลักการสืบสวนและเทคนิค 
    การสืบสวน 

46.6 44.8 6.9 1.7 - 4.36 0.69 มาก 
ที่สุด 

2. การสืบสวนทางอิเล็กทรอนิกส์ 27.6 44.8 22.4 5.2 - 3.95 0.84 มาก 
3. หลักการจัดทำรายงานการสืบสวน 32.8 36.2 25.9 5.2 - 3.97 0.89 มาก 
4. ปฏิบัติการสืบสวน 39.7 41.4 15.5 3.4 - 4.17 0.81 มาก 

 
 3) ผลการนำความรู้ความเข้าใจในวิชาการฝึกทางยุทธวิธีไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
    กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นในการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะ และประสบการณ์ที ่ได้ร ับจากการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง      
“ด้านการนำความรู้ความเข้าใจในวิชาการฝึกทางยุทธวิธีไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับมากทุกรายการ    
มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.71-4.19 หากพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ความรู้ที่ผู้ผ่านการศึกษาอบรมนำไปใช้
ปฏิบัติงานมากที่สุด ได้แก่ การตั้งจุดตรวจ/สกัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.19 รองลงมา ได้แก่ 
หลักการเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 การหยุด/ควบคุมยานพานะ (VEHICLE STOP AND 
OCCUPANTS CONTROL หรือ V.S.O.C.) และปฏิบัติการทางยุทธวิธีในสถานการณ์จำลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.90 รายละเอียดดังตารางที่ 4-18  
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ตารางท่ี 4-18 ผลการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
                    หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง “ด้านการนำความรู้ความเข้าใจ ในวิชา 
                    การฝึกทางยุทธวิธีไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
 

ขอบเขตวิชา 
การฝึกทางยุทธวิธี 

ระดับการนำไปใช้ในการปฏบิัติงาน 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

X̅ S.D. 
การ

แปลผล 

1. หลักการเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่ 27.6 44.8 19.0 8.6 - 3.91 0.90 มาก 
2. การยิงปืนระบบต่อสู้ป้องกันตัว 25.9 39.7 19.0 10.3 5.2 3.71 1.12 มาก 
3. ยุทธวิธีการรอดพ้นอันตรายของ 
    เจ้าหน้าที ่(Officer Survival 
    Tactics หรือ O.S.T.) 

19.0 48.3 20.7 8.6 3.4 3.71 0.99 มาก 

4. การเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการ 
    ในอาคาร (Close Quarters 
    Battle หรือ C.Q.B.) 

27.6 44.8 17.2 6.9 3.4 3.86 1.01 มาก 

5. การหยุด/ควบคุมยานพานะ 
    (VEHICLE STOP AND 
    OCCUPANTS CONTROL 
    หรือ V.S.O.C.) 

29.3 43.1 19.0 5.2 3.4 3.90 1.00 มาก 

6. การตั้งจุดตรวจ/สกัด 44.8 37.9 12.1 1.7 3.4 4.19 0.96 มาก 
7. ปฏิบัติการทางยุทธวิธีในสถานการณ์ 
    จำลอง 

32.8 37.9 19.0 6.9 3.4 3.90 1.05 มาก 

 
 4) ผลการนำความรู้ความเข้าใจในวิชาการจับกุมปราบปรามไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
    กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นในการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะ และประสบการณ์ที ่ได้ร ับจากการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง       
“ด้านการนำความรู้ความเข้าใจในวิชาการจับกุมปราบปรามไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับปานกลาง     
ถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.05-4.40 หากพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ความรู้ที่ผู้ผ่านการศึกษาอบรม
นำไปใช้ปฏิบัติงานมากที่สุด ได้แก่ การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของพนักงานฝ่ายปกครอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.40 รองลงมาได้แก่ การจัดทำ
บันทึกการจับกุม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 
รายละเอียดดังตารางที่ 4-19 
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ตารางท่ี 4-19  ผลการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
                   หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง “ด้านการนำความรู้ความเข้าใจ ในวิชา 
                     การจับกุมปราบปรามไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
 

ขอบเขตวิชา 
การจับกุมปราบปราม 

ระดับการนำไปใช้ในการปฏบิัติงาน 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

X̅ S.D. 
การ

แปลผล 

1. หมายค้น/หมายจับ และหมาย 
    อาญาต่างๆ 

29.3 39.7 17.2 12.1 1.7 3.83 1.04 มาก 

2. ฝึกภาคปฏิบัติการขอหมายค้น 
    และหมายจับ 

29.3 37.9 19.0 10.3 3.4 3.79 1.08 มาก 

3. การจัดทำบันทึกการจับกุม 48.3 43.1 3.4 3.4 1.7 4.33 0.84 มาก 
ที่สุด 

4. การป้องกันและปราบปราม 
    การกระทำความผิดตามกฎหมาย 
    ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
    พนักงานฝ่ายปกครอง 

53.4 32.8 13.8 - - 4.40 0.72 มาก 
ที่สุด 

5. การป้องกันและปราบปราม 
    คดีอาชญากรรมทั่วไป 

39.7 37.9 13.8 8.6 - 4.09 0.94 มาก 
 

6. การป้องกันและปราบปราม 
    ยาเสพติด 

50.0 32.8 10.3 6.9 - 4.26 0.90 มาก 
ที่สุด 

7. การสืบสวนปราบปรามคดียาเสพติด 46.6 36.2 12.1 5.2 - 4.24 0.86 มาก 
ที่สุด 

8. การป้องกันและปราบปราม 
    การค้ามนุษย์ 

31.0 32.8 24.1 10.3 1.7 3.81 1.05 มาก 

9. การสืบสวนปราบปรามคดี 
    ค้ามนุษย์และการคัดแยกผู้เสียหาย 
    จากการค้ามนุษย์ 

29.3 31.0 22.4 6.9 10.3 3.62 1.26 มาก 

10. การสืบสวนปราบปรามคดีป่าไม้ 
     และทรัพยากรธรรมชาติ 

29.3 27.6 25.9 10.3 6.9 3.62 1.21 มาก 
 

11. การสืบสวนปราบปราม 
     อาชญากรรมรูปแบบใหม่ 

25.9 41.4 15.5 10.3 6.9 3.69 1.17 มาก 
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ขอบเขตวิชา 
การจับกุมปราบปราม 

ระดับการนำไปใช้ในการปฏบิัติงาน 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

X̅ S.D. 
การ

แปลผล 
12. การดำเนินคดีความผิดที่อยู่ใน 
     อำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ท./ป.ป.ช. 

13.8 39.7 31.0 8.6 6.9 3.45 1.06 มาก 

13. การดำเนินคดีความผิดที่อยู่ใน 
     อำนาจหน้าที่ของ ปปง. 

6.9 32.8 32.8 13.8 13.8 3.05 1.14 ปาน
กลาง 

14. ฝึกภาคปฏิบัติการจัดทำบันทึก 
     การจับกุม 

46.6 27.6 13.8 5.2 6.9 4.02 1.20 มาก 
 

 
 5) ผลการนำความรู้ความเข้าใจในวิชาการสอบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
    กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นในการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะ และประสบการณ์ที ่ได้ร ับจากการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง      
“ด้านการนำความรู้ความเข้าใจในวิชาการสอบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก มีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 3.16-4.16 หากพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ความรู้ที่ผู้ผ่านการศึกษาอบรมนำไปใช้ปฏิบัติงาน    
มากที่สุด ได้แก่ ระเบียบการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เท่ากับ 4.16 รองลงมาได้แก่ การจัดทำรายงานการสอบสวนและสำนวนการสอบสวน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 
หลักการสอบสวนปากคำและการทำความเห็นของพนักงานสอบสวน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า | 69  
 

ตารางท่ี 4-20   ผลการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
                 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง “ด้านการนำความรู้ความเข้าใจ ในวิชา    
                     การสอบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
 

ขอบเขตวิชาการสอบสวน 
ระดับการนำไปใช้ในการปฏบิัติงาน 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

X̅ S.D. 
การ

แปลผล 

1. ระเบียบการสอบสวนคดีอาญาของ 
    พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง 

36.2 46.6 13.8 3.4 - 4.16 0.70 มาก 

2. อำนาจเปรียบเทียบปรับของ 
    พนักงานสอบสวนและการสอบสวน 
    คดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่นและ 
    กฎหมายในอำนาจหน้าที่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 

17.2 44.8 29.3 8.6 - 3.71 0.85 มาก 

3. ฝึกภาคปฏิบัติการทำสำนวน 
    เปรียบเทียบปรับ 

29.3 31.0 29.3 6.9 3.4 3.76 1.06 มาก 

4. หลักกฎหมายลักษณะพยาน 
    และการชั่งน้ำหนักพยาน 

13.8 48.3 20.7 13.8 3.4 3.55 1.01 มาก 

5. หลักการดำเนินคดีในเขตอำนาจ 
    ศาลแขวง 

22.4 41.4 13.8 12.1 10.3 3.53 1.26 มาก 

6. หลักการดำเนินคดีในเขตอำนาจ 
    ศาลเยาวชนและครอบครัว 

13.8 43.1 19.0 13.8 10.3 3.36 1.19 ปาน
กลาง 

7. หลักการวางรูปคดีและการรวบรวม 
    พยานหลักฐาน 

25.9 39.7 15.5 10.3 8.6 3.64 1.22 มาก 

8. หลักการสอบสวนปากคำและการทำ 
    ความเห็นของพนักงานสอบสวน 

29.3 44.8 12.1 13.8 - 3.90 0.98 มาก 

9. ฝึกภาคปฏิบัติการทำสำนวน 
    การสอบสวนในเขตอำนาจศาลแขวง 

25.9 36.2 17.2 12.1 8.6 3.59 1.24 มาก 

10. การตรวจสอบการทุจริตบัตร 
     ประจำตัวประชาชนและทะเบียน 
     ราษฎร 

24.1 51.7 13.8 8.6 1.7 3.88 0.93 มาก 

11. การจัดทำรายงานการสอบสวน 
     และสำนวนการสอบสวน 

36.2 32.8 20.7 8.6 1.7 3.93 1.04 มาก 
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ขอบเขตวิชาการสอบสวน 
ระดับการนำไปใช้ในการปฏบิัติงาน 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

X̅ S.D. 
การ

แปลผล 

12. ฝึกภาคปฏิบัติการทำสำนวน 
     การสอบสวนคดีบัตรประจำตัว 
     ประชาชนและทะเบียนราษฎร 

24.1 44.8 17.2 8.6 5.2 3.74 1.08 มาก 

13. การรักษาและการตรวจสถานที่ 
     เกิดเหต ุ

15.5 43.1 25.9 12.1 3.4 3.55 1.01 มาก 

14. นิติวิทยาศาสตร์และการตรวจ 
     พิสูจน์หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ 

6.9 37.9 34.5 10.3 10.3 3.21 1.07 ปาน
กลาง 

15. นิติวิทยาศาสตร์และการชันสูตร 
     พลิกศพ 

6.9 41.4 27.6 15.5 8.6 3.22 1.07 ปาน
กลาง 

16. การจัดทำรายงานการชันสูตร 
     พลิกศพ 

12.1 36.2 32.8 10.3 8.6 3.33 1.09 ปาน
กลาง 

17. เทคนิคการสอบสวนคดีวิสามัญ 
     ฆาตกรรม 

13.8 31.0 24.1 19.0 12.1 3.16 1.24 ปาน
กลาง 

18. เทคนิคการสอบสวนคดีป่าไม้ 
     และทรัพยากรธรรมชาติ 

13.8 36.2 27.6 13.8 8.6 3.33 1.14 ปาน
กลาง 

19. การทำสำนวนการสอบสวนในเขต 
     อำนาจศาลจังหวัด 

20.7 41.4 17.2 8.6 12.1 3.50 1.26 มาก 

20. สัมมนาการจัดทำสำนวน 
     การสอบสวนคดีอาญาของ 
     พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง 

27.6 37.9 10.3 13.8 10.3 3.59 1.31 มาก 

21. การเบิกความในชั้นศาล 19.0 34.5 19.0 13.8 13.8 3.31 1.31 ปาน
กลาง 

22. การคุ้มครองพยานในคดีอาญา 12.1 39.7 19.0 12.1 17.2 3.17 1.30 ปาน
กลาง 

23. วิธีการรักษาความปลอดภัยพยาน 
     ในคดีอาญาและบุคคลสำคัญอ่ืนๆ 

15.5 39.7 15.5 12.1 17.2 3.24 1.34 ปาน
กลาง 
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 6) ผลการนำความรู้ความเข้าใจในวิชาพิเศษไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
    กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นในการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะ และประสบการณ์ที ่ได้ร ับจากการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง      
“ด้านการนำความรู้ความเข้าใจในวิชาพิเศษไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   
อยู่ระหว่าง 4.16-4.50 หากพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ความรู้ที่ผู้ผ่านการศึกษาอบรมนำไปใช้ปฏิบัติงาน    
มากที่สุด ได้แก่ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.50 รองลงมา
ได้แก่ การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 รายละเอียดดังตารางที่ 4-21 
 

ตารางท่ี 4-21   ผลการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
                 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง “ด้านการนำความรู้ความเข้าใจ ในวิชา 
                     พิเศษไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
 

ขอบเขตวิชา 
ความรู้ความเข้าใจในวิชาพิเศษ 

ระดับการนำไปใช้ในการปฏบิัติงาน 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

X̅ S.D. 
การ

แปลผล 

1. สถาบันพระมหากษัตริย์ 
    กับประเทศไทย 

53.4 43.1 3.4 - - 4.50 0.57 มาก 
ที่สุด 

2. การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย 34.5 48.3 15.5 1.7 - 4.16 0.74 มาก 

 
 7) การนำความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาดูงานไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 กลุ ่มตัวอย่างที ่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนำความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะ และประสบการณ์ที ่ได้ร ับจากการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง      
“ด้านการนำความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาดูงานไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.24 รายละเอียดดังตารางที่ 4-22  
 

ตารางท่ี 4-22   การนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
                  หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง “ด้านการนำความรู้จากการศึกษา 
   ดูงานไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
 

ขอบเขตวิชาการศึกษาดูงาน 
ระดับการนำไปใช้ในการปฏบิัติงาน 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

X̅ S.D. 
การ

แปลผล 

ความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาดูงาน 36.2 51.7 12.1 - - 4.24 0.65 มาก
ที่สุด 
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 8) การนำความรู้ความเข้าใจในวิชาเสริมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 กลุ ่มตัวอย่างที ่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนำความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะ และประสบการณ์ที ่ได้ร ับจากการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง      
“ด้านการนำความรู้ความเข้าใจในวิชาเสริมไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย    
อยู่ระหว่าง 4.09-4.43 หากพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ความรู้ที่ผู้ผ่านการศึกษาอบรมนำไปใช้ปฏิบัติงาน    
มากที่สุด ได้แก่ ประสบการณ์สืบสวนสอบสวน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.43 รองลงมาได้แก่   
การประสานงานและการบริหารจัดการสื่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 รายละเอียดดังตารางที่ 4-23  
 

ตารางท่ี 4-23   ผลการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม  
                  หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง “ด้านการนำความรู้ความเข้าใจ ในวิชา 
                     เสริมไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
 

ขอบเขตวิชา 
ความรู้ความเข้าใจในวิชาเสริม 

ระดับการนำไปใช้ในการปฏบิัติงาน 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

X̅ S.D. 
การ

แปลผล 

1. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 27.6 55.2 15.5 1.7 - 4.09 0.70 มาก 
2. ประสบการณ์สืบสวนสอบสวน 48.3 46.6 5.2 - - 4.43 0.59 มาก 

ที่สุด 
3. การประสานงานและการบริหาร 
    จัดการสื่อ 

36.2 53.4 10.3 - - 4.26 0.63 มาก
ที่สุด 

 
   2.2 มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน
ภายหลังทีผ่่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง  
   การประเมินผลในมิติที ่ 2 นี้  ใช้วิธีการประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้ที่ผ่าน    
การฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 50 ปรากฏผลดังนี้ 
  2.2.1 ข้อมูลทั่วไป 
  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 58 คน เป็นเพศชายมากที่สุด จำนวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 91.4 และเป็นเพศหญิง จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6     
  มีอายุ 51-60 ปี มากที่สุด จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 67.2 รองลงมา คือ อายุ 41-50 ปี 
จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 และอายุ 30-40 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 ตามลำดับ   
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 มีอายุราชการ 21-30 ปี มากที่สุด จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 รองลงมามีอายุราชการ 
31-40 ปี จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 และมีอายุราชการ 10-20 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 
ตามลำดับ          
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มากที่สุด จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 79.3 และระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7  
 ปฏิบัติงานในตำแหน่งนายอำเภอ มากที่สุด จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1 รองลงมา
ปฏิบัติงานในตำแหน่งปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 
รองลงมา คือ ตำแหน่งป้องกันจังหวัด จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 รองลงมาเป็นตำแหน่งปลัดจังหวัด   
และจ่าจังหวัด ตำแหน่งละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามลำดับ  
  ดำรงตำแหน่งในระดับอำนวยการสูง มากที่สุด จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 รองลงมา 
คือ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 และตำแหน่งระดับอำนวยการต้น 
จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ตามลำดับ  
  เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรม มากที่สุด จำนวน 46 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 79.3 และเป็นผู้บังคับบัญชาหลังผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.7 รายละเอียดตามตารางที่ 4-24 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-24 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชาผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่าย 
 ปกครอง รุ่นที่ 50    
 

 ข้อมูลทั่วไป ความถี่ (คน) ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 53  91.4  
 หญิง   5  8.6  
2. อายุ 30 - 40 ปี   3  5.2  
 41 - 50 ปี 16  27.6  
 51 - 60 ปี 39  67.2  
3. อายุราชการ 10 - 20 ปี   7  12.1  
 21 - 30 ปี 38  65.5  
 31 - 40 ปี 13  22.4  
4. การศึกษา ปริญญาตรี 12  20.7  
 ปริญญาโท 46  79.3  
5. ตำแหน่ง ปลัดจังหวัด   1  1.7  
 นายอำเภอ 36  62.1  
 จ่าจังหวัด   1  1.7  
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 ข้อมูลทั่วไป ความถี่ (คน) ร้อยละ 

5. ตำแหน่ง (ต่อ) ป้องกันจังหวัด   2  3.4  
 ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง 18  31.0  
6. ระดับตำแหน่ง อำนวยการสูง 31  53.4  
 อำนวยการต้น   6  10.3  
 ชำนาญการพิเศษ 21  36.2  
7. การเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ   
 เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนการฝึกอบรม 46  79.3  
 เป็นผู้บังคับบัญชาหลังการฝึกอบรม 12  20.7  

 

แผนภูมิที่ 7  กราฟแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชาผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงาน 
  ฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 50 

                        
 2.2.2 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน
ภายหลังทีผ่่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง  
  ผลการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวน
สอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองในภาพรวม ปรากฏตามตารางที่ 4-25 สามารถอธิบายผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมแต่ละด้านได้ดังนี้ 
 

0

10

20

30

40

50

60
53

5
3

16

39

7

38

13 12

46

1

36

1 2

18

31

6

21

46

12



 

หน้า | 75  
 

ตารางท่ี 4-25 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน 
                 พนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 50 
 

ภาพรวมของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมแต่ละด้าน 

ระดับความเห็นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อย่างมาก ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

ควร 
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

X̅ S.D. การ 
แปลผล 

1. ด้านการปฏิบัติตน    51.7 46.6 1.7 - - 4.50 0.53 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

2. ด้านการปฏิบัติงาน   25.9 69.0 5.2 - - 4.20 0.52 ดีขึ้น 
3. ด้านหน่วยงาน    43.1 53.4 3.4 - - 4.39 0.56 ดีขึ้น 

อย่างมาก 
 

แผนภูมิที่ 8  กราฟแสดงผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ละด้านของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวน 
 สอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 50 

                  
 1) ด้านการปฏิบัติตน  
     กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้าน
การปฏิบัติตน อยู่ในระดับดีขึ ้นอย่างมากทุกรายการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.40-4.50 หากพิจารณาแต่ละ
ประเด็นย่อย พบว่า การมีมนุษยสัมพันธ์และการสมาคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.50 รองลงมา
ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย สุขภาวะด้านอารมณ์ และการมีคุณธรรมและจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47
รายละเอียดดังตารางที่ 4-26  
 

การปฏิบัติตน   
43%

การปฏิบัติงาน  
21%

ด้านหน่วยงาน   
36%
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ตารางท่ี 4-26 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน สามารถจำแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อย 
                  ได้ดังนี้ 
 

ประเด็นย่อยด้านการปฏิบัติตน  

ระดับความเห็นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อย่างมาก ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

ควร 
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

X̅ S.D. การ 
แปลผล 

1. ความเหมาะสมในการแต่งกาย 48.3 46.6 5.2 - - 4.43 0.59 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

2. ความเหมาะสมในการวางตัว 46.6 46.6 6.9 - - 4.40 0.62 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

3. ความมีระเบียบวินัย 50.0 46.6 3.4 - - 4.47 0.56 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

4. สุขภาวะด้านอารมณ์ 48.3 50.0 1.7 - - 4.47 0.53 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

5. การมีมนุษยสัมพันธ์ 
    และการสมาคม 

55.2 39.7 5.2 - - 4.50 0.60 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

6. การมีคุณธรรมและจริยธรรม 53.4 43.1 1.7 1.7 - 4.47 0.70 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

 
 2) ด้านการปฏิบัติงาน 
     กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้าน
การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีขึ้นถึงดีข้ึนอย่างมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.93-4.34 หากพิจารณาในประเด็นย่อย 
พบว่า การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง และการปฏิบัติงานมีความเที่ยงตรงตามกำหนดเวลา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด เท่ากับ 4.34 รองลงมาได้แก่ การสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4-27 
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ตารางท่ี 4-27 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน สามารถจำแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อย 
                  ได้ดังนี้   
 

ประเด็นย่อยด้านการปฏิบัติงาน 

ระดับความเห็นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อย่างมาก ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

ควร 
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

X̅ S.D. การ 
แปลผล 

1. การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง 36.2 62.1 1.7 - - 4.34 0.51 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

2. การปฏิบัติงานมีความเที่ยงตรง 
    ตามกำหนดเวลา 

39.7 55.2 5.2 - - 4.34 0.57 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

3. การสืบสวนคดีอาญาทั่วไป 20.7 77.6 1.7 - - 4.19 0.43 ดีขึ้น 
4. การสอบสวนคดีอาญาทั่วไป 19.0 81.0 - - - 4.19 0.39 ดีขึ้น 
5. การรวบรวมพยานหลักฐาน 
    คดีอาญา 

17.2 77.6 5.2 - - 4.12 0.46 ดีขึ้น 

6. การขอออกหมายค้น หมายจับ 10.3 77.6 12.1 - - 3.98 0.47 ดีขึ้น 
7. การสอบสวนและเปรียบเทียบ 
    คดีละเมิดกฎหมายท้องถิ่น 

15.5 74.1 10.3 - - 4.05 0.51 ดีขึ้น 

8. การสอบสวนคดีวิสามัญ 
    ฆาตกรรม 

10.3 72.4 17.2 - - 3.93 0.52 ดีขึ้น 

9. การชันสูตรพลิกศพ 17.2 72.4 10.3 - - 4.07 0.52 ดีขึ้น 
10. การสืบสวนสอบสวนคดีป่าไม้ 
     และทรัพยากรธรรมชาติ 

15.5 74.1 10.3 - - 4.05 0.51 ดีขึ้น 

11. การสืบสวนสอบสวนคดีที่ดิน 24.1 65.5 10.3 - - 4.14 0.57 ดีขึ้น 
12. การสืบสวนสอบสวนคดี 
     ยาเสพติด 

36.2 56.9 6.9 - - 4.29 0.59 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

13. การสืบสวนสอบสวนคดี 
     ตามกฎหมายการทะเบียน 
     ราษฎร 

27.6 69.0 3.4 - - 4.24 0.50 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

14. การสืบสวนสอบสวนคดี 
     ตามกฎหมายบัตรประจำตัว 
     ประชาชน 

27.6 69.0 3.4 - - 4.24 0.50 ดีขึ้น 
อย่างมาก 
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ประเด็นย่อยด้านการปฏิบัติงาน 

ระดับความเห็นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อย่างมาก ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

ควร 
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

X̅ S.D. การ 
แปลผล 

15. การสืบสวนสอบสวนคดี 
     ตามกฎหมายการพนัน 

37.9 55.2 6.9 - - 4.31 0.59 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

16. การสืบสวนสอบสวนคดี 
     ตามกฎหมายโรงแรม 

29.3 67.2 3.4 - - 4.26 0.51 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

17. การสืบสวนสอบสวนคดี 
     ตามกฎหมายอาวุธปืนฯ 

25.9 67.2 6.9 - - 4.19 0.54 ดีขึ้น 

18. การสืบสวนสอบสวนคดี 
     ตามกฎหมายสถานบริการ 

32.8 60.3 6.9 - - 4.26 0.57 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

19. การสืบสวนสอบสวนคดี 
     ตามกฎหมายขายทอดตลาด 
     และค้าของเก่า 

32.8 60.3 6.9 - - 4.26 0.57 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

20. การสืบสวนสอบสวนคดี 
     ตามกฎหมายโรงรับจำนำ 
     และการเรี่ยไร 

27.6 65.5 6.9 - - 4.21 0.55 ดีขึ้น 

21. การทำสำนวนการสอบสวน 
     คดีในอำนาจศาลเด็กเยาวชน 
     และครอบครัว 

17.2 67.2 15.5 - - 4.02 0.57 ดีขึ้น 

22. การทำสำนวนการสอบสวน 
     คดีในอำนาจศาลแขวง 

17.2 72.4 10.3 - - 4.07 0.52 ดีขึ้น 

 
 3) ด้านหน่วยงาน 
     กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้าน
หน่วยงาน อยู่ในระดับดีขึ้นอย่างมาก ทั้งการเสริมสร้างหรือปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานที่ยังบกพร่องอยู่ให้  
ดีขึ้นและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 รายละเอียดดังตารางที่ 4-28  
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ตารางท่ี 4-28 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านหน่วยงาน สามารถจำแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อย 
                   ได้ดังนี้   
 

ประเด็นย่อยด้านหน่วยงาน 

ระดับความเห็นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อย่างมาก ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

ควร 
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

X̅ S.D. การ 
แปลผล 

1. การเสริมสร้างหรือปรับปรุง 
    ภารกิจของหน่วยงาน 
    ที่ยงับกพร่องอยู่ให้ดีขึ้น 

41.4 55.2 3.4 - - 4.38 0.55 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

2. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
    ของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

41.4 55.2 3.4 - - 4.38 0.55 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

 
  2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่าย
ปกครอง รุ่นที่ 50  
  สำหรับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่าย
ปกครอง รุ่นที่ 50 ผลการศึกษามีสาระสำคัญสรุปแยกเป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้   
 1. ด้านหลักสูตร 
 1.1 ควรแยกอบรมหลักสูตรการสืบสวนและหลักสูตรการสอบสวนออกจากกัน เพื่อให้มี
ระยะเวลาในการฝึกอบรมการสืบสวนและการสอบสวนมากขึ้น ซึ่งจะทำให้มีความเชี่ยวชาญทั้งในการสืบสวน
และสอบสวน 
 1.2 ควรเพิ่มระยะเวลาการฝึกปฏิบัติ และจัดให้มีการฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอนตั้งแต่การสืบสวน
จนถึงการดำเนินคดี โดยแบ่งกลุ่มตามประเภทคดีท่ีพนักงานฝ่ายปกครองมีอำนาจสืบสวนสอบสวน 
 1.3 ควรเน้นการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น การสอบข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย และการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 1.4 บางวิชามีเนื้อหาจำนวนมากแต่ชั่วโมงการบรรยายน้อย ทำให้วิทยากรบรรยายเนื้อหาวิชา
ได้ไม่ละเอียด ควรเพ่ิมชั่วโมงการบรรยายบางรายวิชา เช่น การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น 
 2. ด้านกระบวนการฝึกอบรม 
 2.1 สถานที่ฝึกอบรมคับแคบ ควรจัดสถานที่ให้มีพ้ืนที่มากขึ้นสำหรับการฝึกภาคปฏิบัติ 
 2.2 ควรปรับปรุงอาหารให้มีความหลากหลาย 
 2.3 อาคารที่พักชำรุดทรุดโทรม ระบบน้ำประปาใช้งานมานาน ควรมีการปรับปรุงซ่อมแซม 
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 3. ด้านวิทยากร 
3.1 วิทยากรบางท่านถ่ายทอดความรู้ได้ไม่ดี บรรยายไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา 

เนื่องจากระยะเวลาในการฝึกอบรมน้อยเกินไป 
3.2 ควรจัดหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภายนอกมาถ่ายทอดประสบการณ์จริง 

ในการปฏิบัติงาน 
 4. ด้านอ่ืน ๆ  
 4.1 ควรเพิ่มระยะเวลาการศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง เช่น การชันสูตรพลิกศพ 
 4.2 จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมในแต่ละวันมากเกินไป 
 4.3 ควรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนได้ฝึกทำสำนวนให้ครบทุกประเภทคดี 
 4.4 ควรให้ปลัดอำเภอทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม หรือควรเพิ่มการฝึกอบรมให้ทุกอำเภอ    
มีปลัดอำเภออย่างน้อยอำเภอละ 2 คน ไดผ้่านการฝึกอบรม หรือมีการฝึกอบรมทบทวนความรู้ประจำปี 
 4.5 ควรมีเอกสารประกอบการฝึกอบรมแยกเป็นรายวิชา และจัดทำเป็นรูปเล่ม 
 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ทำการประเมินผลภายหลังการฝึกอบรมใน 2 มิติ คือ มิติที่ 1 การนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ

และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน ประเมินผลจากข้าราชการผู้ที่ผ่านการฝึก  
อบรมโดยตรง และมิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน
ภายหลังผ่านการฝึกอบรม ซึ่งประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม 
 

1. หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 248 - 250 
 

 ผลการสัมภาษณ์ 
  มิติที่ 1 การนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประเมินผลจากข้าราชการผู้ที ่ผ่านการฝึกอบรมโดยตรง  มีความคิดเห็นแยกตาม
ประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้ 

1. การนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
   “ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถนำกลับมาใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

โดยเฉพาะการประสานงาน การสร้างความสัมพันธ์กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชกร และประชาชน    
ในพ้ืนที่ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ทำให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วง
สถานการณ์เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้นำความรู้ที ่ได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้ในการ    
ตั้งด่านตรวจคัดกรอง โดยได้ดำเนินการตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด เริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการ        
ให้ครอบคลุมบุคลากรจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ให้คำแนะนำในการตั้งด่านตรวจคัดกรองให้เป็นไปตาม
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มาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยเน้นการประสานงานในการปฏิบัติงานและการดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย” (นายสิรวิชญ์  ทองศรีนุช  ปลัดอำเภอเกาะช้าง, สัมภาษณ์) 

   “ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอมีความรู้ในการปฏิบัติงานจากการอ่าน
หนังสือสอบเข้ารับราชการตำแหน่งปลัดอำเภอเท่านั้น แต่หลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้วได้รับความรู้และ
แนวทางในการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของปลัดอำเภอมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
และงานอาสารักษาดินแดน” (นายทรงวิทย์  อินไชยยา  เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ  ที่ทำการปกครอง
จังหวัดบึงกาฬ, สัมภาษณ์) 

   “ได้รับองค์ความรู้ที่หลากหลาย เช่น บทบาทหน้าที่ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง แนวทางในการปฏิบัติงาน ความรู้เชิงลึกทั้งจากวิทยากรและผู้มีประสบการณ์ 
ทำให้มีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น” (นางสาวธัญญารัตน์  เหล่าบุตรศรี  ปลัดอำเภอหว้านใหญ่, สัมภาษณ์) 

   “หลังจากผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ สิ่งแรกที่ได้รับโดยตรงจากการอบรม
หลักสูตรดังกล่าว ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ปลัดอำเภอ และแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับตำแหน่งปลัดอำเภอทั้งหมด เช่น ความรู้เกี่ยวกับสัญชาติ การขอสัญชาติ การทำบัตรประจำตัวประชาชน 
การแจ้งเกิด แจ้งตาย ซึ่งต้องใช้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานทะเบียน ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือราชการ และ 
งานสารบรรณ การจัดทำโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงานโครงการต่างๆ การแสวงหาพยานหลักฐาน 
การชันสูติพลิกศพ การฝึกยุทธวิธีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งปลัดอำเภอ นอกจากแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เนื่องจากการอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอเป็น
การจัดอบรมในลักษณะกลุ่มใหญ่ สิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากเนื้อหาในรายวิชาแล้วนั้น ยังได้ฝึกฝนการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื ่น การทำงานเป็นทีม และได้ฝึกฝนภาวะผู้นำอีกด้วย” (นางสาวอมรรัตน์  จิรนนท์วงศ์  นิติกร     
กองการเจ้าหน้าที,่ สัมภาษณ์) 

   “หลังจากท่ีเข้ารับการฝึกอบรมมาแล้วได้รับความรู้ในการปฏิบัติงานหลายด้าน เช่น ทักษะ
การพูดในที่ชุมชน กฎระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ทำให้มีทักษะในการทำงานที่ดี และทำงานได้อย่างเป็น
ระบบมากขึ้น” (นางสาวนันทิยา  ฟ้องเสียง  ปลัดอำเภอกุดชุม, สัมภาษณ์) 

   “ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการ ร่างกาย บุคลิกภาพ รวมถึงด้านจิตใจ โดยผู้เข้าอบรม
จะต้องปฏิบัติภายใต้กฎกติกาอย่างเดียวกัน โดยแต่ละโครงการฝึกอบรมจะใช้ชีวิตร่วมกัน  ร่วมกิน ร่วมนอน   
ร่วมเรียน ร่วมกิจกรรม ที่เรียกว่า วิถีธัญบุรี ซึ่งบ่งบอกถึงความเรียบง่าย ประหยัด สามัคคี มีวินัย และช่วยตนเอง 
สะท้อนการใช้ชีวิตร่วมกัน หล่อหลอมให้ผู้เข้าอบรมมีความสามัคคีผูกพันรักใคร่ แบ่งหน้าที่กันทำ  ฝึกการเป็น
ผู้นำความอดทน รู้จักการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ โดยมีผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมและคณะคอยช่วยเหลือ  
ให้คำปรึกษาเพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดระยะเวลาฝึกอบรม 6 สัปดาห์” (นายประเสริฐศักดิ์  
ทองดุลย์  ปลัดอำเภอเมืองอุทัยธานี, สัมภาษณ์) 
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2.  การนำหลักสมรรถนะท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

    “การปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรมแตกต่างจากการปฏิบัติงานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม  
อย่างมาก ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมจะเป็นการปฏิบัติงานโดยการสอบถามจากปลัดอำเภอท่านอื ่นๆ และ
ปฏิบัติงานตามที่เคยปฏิบัติกันมา แต่หลังจากเข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้
ในการปฏิบัติงาน โดยการศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องมี
ความละเอียดรอบคอบ และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น” 

   “ได้นำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดินมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง เนื่องจากในพ้ืนที่มีข้อพิพาท
เกี่ยวกับที่ดินจำนวนมาก โดยเป็นข้อพิพาทระหว่างประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานของรัฐซึ่งการปฏิบัติงาน      
มีความจำเป็นต้องลงปฏิบัติงานในพื้นที่จริง โดยจะต้องรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีพิพาทและต้องประสานงาน  
กับสำนักงานที่ดินเกี่ยวกับทะเบียนที่ดิน การรังวัดที่ดิน และการระวังชี้แนวเขตที่ดิน นอกจากนั้นได้นำความรู้
เกี่ยวกับงานการอาสารักษาดินแดน ศิลปะการป้องกันตัว และการใช้อาวุธมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงอีกด้วย” 
(นายสิรวิชญ์  ทองศรีนุช  ปลัดอำเภอเกาะช้าง, สัมภาษณ์) 

   “มีการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามขั้นตอนตามระเบียบกฎหมาย ป้องกันการถูก
ดำเนินคดีจากการปฏิบัติหน้าที่ในภายหลัง ทำให้มีความม่ันใจในการปฏิบัติงานมากกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 
เช่น การจับกุม มีการประชุมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนก่อนการปฏิบัติงาน มีการวางแผนการจับกุม เตรียม
บันทึกการจับกุม การเตรียมกำลังพล การหาข่าวโดยให้สายลับเข้าไปในพ้ืนที่ก่อน เพ่ือให้ทราบว่าข่าวที่ได้รับมา
เป็นข่าวจริงหรือไม่ การทำงานจิตอาสา มีการประชุมและมอบหมายงานในหน้าที่ให้ทีมงานแต่ละคนรับผิดชอบ
ดำเนินการ มีการจัดกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำด่านตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ซึ่งการปฏิบัติงานต้องประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานอื่นๆ หลายหน่วยงาน เช่น ตำรวจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ มีการทำงานเป็นทีมและใช้ทักษะการประสานงาน ซึ่งก่อน    
เข้ารับการฝึกอบรมไม่มีแนวทางในการปฏิบัติงานและไม่มีทักษะการพูดในที่สาธารณะ แต่หลังจากผ่าน        
การฝึกอบรมมีแนวทางในการปฏิบัติงานและมีทักษะการพูด การสื่อสาร การประสานงานมากยิ่งขึ้น” 

   “วิชาการอาสารักษาดินแดนสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะการเรียกแถว การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ซึ่งก่อนเข้ารับการฝึกอบรมยังไม่มีความรู้มากนัก แต่หลังจาก
ผ่านการฝึกอบรมแล้วมีความม่ันใจในการสั่งแถวกำลังพลมากข้ึน” 

   “ได้นำวิถีธัญญบุรีมาถ่ายทอดให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้ฝึกการตื่นเช้าและ
ฝึกระเบียบวินัย” (นายทรงวิทย์  อินไชยยา  เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ, 
สัมภาษณ์) 

    “นำแนวคิดที่ได้รับจากวิทยากรมาปรับใช้กับการทำงาน ทำให้การทำงานมีความถูกต้อง 
และนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดในการทำงานทำให้การทำงานนั้นดีขึ้น” (นางสาวธัญญารัตน์  เหล่าบุตรศรี  
ปลัดอำเภอหว้านใหญ่, สัมภาษณ์) 



 

หน้า | 83  
 

    “ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการ
ทางวินัยของข้าราชการกรมการปกครอง ลักษณะงานดังกล่าวต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงาน 
ของตำแหน่งปลัดอำเภอค่อนข้างเยอะ ซึ่งหลังจากท่ีได้รับการอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถ
ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ได้เข้าใจมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
ปลัดอำเภอ แนวทาง ขั้นตอน ในการปฏิบัติงานของปลัดอำเภอเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากข้าพเจ้าไม่ได้ลงไป
ปฏิบัติหน้าที่ปลัดอำเภอโดยตรงก็อาจจะทำให้ไม่สามารถรับทราบหรือเข้าใจถึงกระบวนการและขั้นตอนทั้งหมด
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้” (นางสาวอมรรัตน์  จิรนนท์วงศ์  นิติกร  กองการเจ้าหน้าที่, สัมภาษณ์) 

  “ก่อนการฝึกอบรมยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะไม่เคยทำงานราชการมาก่อน หลังผ่าน
การฝึกอบรมดิฉันได้รับผิดชอบฝ่ายทะเบียนฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รู้แนวทางในการดำเนินงานและมีคอนเนคชั่นที่สามารถปรึกษา สอบถาม ระหว่างเพื่อน
ร่วมรุ่นสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการทำงานได้ดีขึ้น เช่น งานทะเบียน งานสัญชาติ” (นางสาวนันทิยา  ฟ้องเสียง  
ปลัดอำเภอกุดชุม, สัมภาษณ์) 

  “ได้รับความรู้ใหม่ๆ ทำให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ช่วยเพ่ิม
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีกลุ่มเพื่อนที่ผ่านการฝึกอบรมในรุ่นเดียวกันสามารถช่วยเหลือในเรื่อง
การทำงาน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นเครือข่ายช่วยเหลือแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์
ร่วมกัน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ดำรงตำแหน่งมากข้ึน”  
(นายประเสริฐศักดิ์  ทองดุล  ปลัดอำเภอเมืองอุทัยธานี, สัมภาษณ์) 
 

3. การนำแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  “ปลัดอำเภอเป็นอาชีพที่ต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา ผมจะเน้นปรึกษา

ปลัดอำเภอที่ทำงานมาก่อนและศึกษาการทำงานของคนเก่าแล้วจึงนำมาปรับใช้กับการทำงานของเรา อีกทั้ง
ต้องศึกษาข้อกฎหมายเพื่อนำมาประกอบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และวางแผนขั้นตอนการทำงาน
ก่อนลงพ้ืนที”่ (นายสิรวิชญ์  ทองศรีนุช  ปลัดอำเภอเกาะช้าง, สัมภาษณ์) 

    “การปฏิบัติงานที่สำคัญของปลัดอำเภอนอกจากทำงานได้หลากหลายภารกิจแล้ว ต้องมี
การทำงานเป็นทีม มีการทำงานเป็นขั้นตอน ต้องใช้ทักษะในการประสานงาน และทักษะการพูดในที่ชุมชน” 
(นายทรงวิทย์  อินไชยยา  เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ  ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ, สัมภาษณ์) 

   “ยึดการทำงานตามค่านิยมของกรม คือการทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น และ
การทำงานแบบบูรณาการในภารกิจของกรมการปกครอง โดยการใช้กำลัง อส. มาช่วยทำงานและสร้างที ม   
การทำงานให้เกิดความเข้มแข็ง” (นางสาวธัญญารัตน์  เหล่าบุตรศรี  ปลัดอำเภอหว้านใหญ่, สัมภาษณ์) 
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   “แนวคิดและวิสัยทัศน์สำหรับการปฏิบัติงานไม่ว่าท่านจะปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ใด 
สิ่งสำคัญท่ีสุดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่นั้น คือ การศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจภารกิจหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด” (นางสาวอมรรัตน์  จิรนนท์วงศ์  นิติกร  กองการเจ้าหน้าที่, 
สัมภาษณ์) 

    “รู้สึกมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น บวกกับได้รู้ว่างานที่เราทำส่งผลดีต่อใครบ้าง 
สิ่งสำคัญหลังการฝึกอบรมคือได้ประสบการณ์ มีทักษะในงานเพ่ิมข้ึนและสามารถนำไปต่อยอดได้”  
(นางสาวนันทิยา  ฟ้องเสียง  ปลัดอำเภอกุดชุม, สัมภาษณ์) 

    “ตำแหน่งปลัดอำเภอ ต้องมีลักษณะของความเป็นผู้นำที่ดีหรือมีคุณสมบัติของนักปกครอง
โดยภารกิจของกรมการปกครองมีความเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นอันมากตั้งแต่เกิด
จนกระทั่งตาย ความเกี่ยวข้องดังกล่าวมีลักษณะเป็นหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน ทั้งเรื่องที่กฎหมาย
กำหนดไว้และงานทางปกครอง ปลัดอำเภอจึงจำเป็นต้องมีจิตใจที่พร้อมจะเสียสละและรับใช้ประชาชน ควบคู่ไป
กับความสามารถในการปกครองคนด้วย” (นายประเสริฐศักดิ์  ทองดุลย์  ปลัดอำเภอเมืองอุทัยธานี, สัมภาษณ์) 
 

4. การปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อตำแหน่งหน้าที่ภายหลังจากการฝึกอบรม 
   “การมาเป็นปลัดอำเภอต้องทำงานอย่างทุ่มเท เป็นอาชีพที่เป็นผู้ให้ เสียสละ ทำงานเพ่ือ

ประชาชน” (นายสิรวิชญ์  ทองศรีนุช  ปลัดอำเภอเกาะช้าง, สัมภาษณ์) 
    “มีความรู้สึกภาคภูมิใจกับอาชีพรับราชการ ก่อนเข้ามาทำงานในหน้าที่ฝ่ายปกครอง มองว่า

ตำแหน่งปลัดอำเภอมีภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น พอเข้ามาทำงานจริงๆ หน้าที่อื่นใดที่อยู่
นอกเหนือจากภารกิจหน้าที่ ถือว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองต้องทำเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน”  
(นายทรงวิทย์  อินไชยยา  เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ  ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ, สัมภาษณ์)  

    “หลังผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว ทำให้รู้บริบทการทำงานและความรับผิดชอบในตำแหน่ง
หน้าที่ของปลัดอำเภอมากขึ้น นอกจากภารกิจงานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยแล้ว ยังมีภารกิจ
งานที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และงานของกระทรวงอื่นที่อยู่ในพื้นที่  เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” (นางสาวธัญญารัตน์  เหล่าบุตรศรี  ปลัดอำเภอหว้านใหญ่, สัมภาษณ์) 

    “การทำงานในตำแหน่งหน้าที่ควรใช้ความระมัดระวัง คิดให้รอบคอบ ยอมรับในความผิด 
พลาดของตนเอง และพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเอง พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น และทุกตำแหน่งหน้าที่มีความสำคัญ
เท่ากัน” (นางสาวอมรรัตน์  จิรนนท์วงศ์  นิติกร  กองการเจ้าหน้าที่, สัมภาษณ์) 

    “คิดว่าตำแหน่งที่เราเป็นอยู่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างมากมายและ
กว้างขวาง ทำให้มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักและมีความสุขในการทำงานมากขึ้น” (นางสาวนันทิยา  
ฟ้องเสียง  ปลัดอำเภอกุดชุม, สัมภาษณ์) 
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    “ตำแหน่งปลัดอำเภอ เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่ใกล้ชิดกับประชาชนหรือชาวบ้าน ปลัดอำเภอ
เปรียบเสมือนหน้าด่านหรือเป็นตัวแทนของรัฐในระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้ยังเป็นผู้ประสานความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่กับการดำเนินการของรัฐในทุกระดับ และเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติด้วย อีกท้ัง
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในความรับผิดชอบในพื้นที่  รักษาความสงบเรียบร้อย เยียวยาและ
ดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมในสังคม หากสามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จสิ่งที่สะท้อนกลับมาคือความภาคภูมิใจที่เรา
สามารถแก้ปัญหาหรือช่วยเหลือคนเขาที่เดือดร้อนได้ เป็นกลไกส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมมีความสงบสุข ซึ่งเป็นสิ่ง
ตอบแทนที่มีค่ามากกว่าเงินทองอยู่ในจิตวิญญาณของนักปกครอง” (นายประเสริฐศักดิ์  ทองดุลย์  ปลัดอำเภอ
เมืองอุทัยธานี, สัมภาษณ์) 

 

5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรปลัดอำเภอ 
    “ควรเพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรมซึ่งจะทำให้ได้เนื้อหาวิชาที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น   

และควรเพิ่มการฝึกปฏิบัติควบคู่กับการเรียนทฤษฎี ส่วนวิถีธัญบุรีเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของหลักสูตรปลัดอำเภอ 
เป็นการฝึกวินัยในตนเองให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา” (นายสิรวิชญ์  ทองศรีนุช  ปลัดอำเภอ
เกาะช้าง, สัมภาษณ์) 

  “เนื้อหาในการฝึกอบรมค่อนข้างมากไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการฝึกอบรม ทำให้เวลา
เรียนบางวิชาบีบอัดมากเกินไปจึงไม่ได้รับความรู้เต็มที่ ควรขยายเวลาจากเดิมออกไปเป็น 60 วัน เจ้าหน้าที่
โครงการฯ ให้การดูแลดี การจัดเวลาเรียนและการศึกษาดูงานจัดได้ดี ส่วนอาคารสถานที่ควรได้รับการปรับปรุง
ให้ดีขึ้น” (นางสาวธัญญารัตน์  เหล่าบุตรศรี  ปลัดอำเภอหว้านใหญ่, สัมภาษณ์) 

  “การจัดอบรมมีวิชาจำนวนที่ค่อนข้างเยอะ ถ้าเปรียบเทียบกับระยะเวลาการฝึกอบรม   
ทำให้ไม่ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ควรปรับเวลาการฝึกอบรมให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้  
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีและมีความถูกต้องมากท่ีสุด อีกท้ังยังขาดการฝึกภาคปฏิบัติที่สามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง” (นางสาวอมรรัตน์  จิรนนท์วงศ์  นิติกร  กองการเจ้าหน้าที่, 
สัมภาษณ์) 

  “ควรเพิ่มเวลา/ชั่วโมง ในวิชาที่ได้นำมาใช้ปฏิบัติงานจริง เช่น งานสำนักงาน แผนโครงการ 
งานทะเบียนฯ ควรเน้นให้ความรู้กับปลัดอำเภอที่รับผิดชอบงานในหน้าที่มากข้ึน การให้ความรู้ทางด้านวิชาการ
และภาคปฏิบัติควรทำควบคู่กัน เพ่ือให้การนำไปใช้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด” 
(นางสาวนันทิยา  ฟ้องเสียง  ปลัดอำเภอกุดชุม, สัมภาษณ์) 

   “ตารางเรียนแน่นไป ควรขยายเวลาการฝึกอบรมออกไปเป็น 2 เดือน ควรเพิ่มจำนวนเวลา
เรียนในวิชาอำนวยความเป็นธรรม และเน้นการฝึกปฏิบัติมากขึ้น” (นายประเสริฐศักดิ์  ทองดุลย์  ปลัดอำเภอ 
เมืองอุทัยธานี, สัมภาษณ์) 
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 มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน 
ภายหลังผ่านการฝึกอบรม โดยประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้ที ่ผ่านการฝึกอบรม มีความคิดเห็น
ดังต่อไปนี้ 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน 
   “ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นคนสุภาพเรียบร้อย ให้ความเคารพผู้อาวุโส มีความสัมพันธ์ที่ดี

กับผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา หลังผ่านการฝึกอบรมมีการปฏิบัติตนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ใต้บังคับบัญชาต่างให้ความชื่นชม” (นายฉัตรชัย  ทองหลี  นายอำเภอ
เกาะช้าง, สัมภาษณ์) 

  “หลังผ่านการฝึกอบรมมาแล้วมีความมั่นใจมากขึ้น มีการแต่งกายได้เหมาะสม ปรับปรุง
ตนเองอยู่ในระดับที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดีขึ ้นมีความเป็นผู้นำและสุขุม สุภาพเรียบร้อย สามารถปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ดี” (นายชัยณรงค์  สุระดะนัย  ป้องกันจังหวัดบึงกาฬ, สัมภาษณ์) 

 “ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมขาดทักษะในการบังคับบัญชาสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน (อส.) แต่หลังผ่านการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมกล้าตัดสินใจและกล้าแสดงออกมากขึ้น 
สามารถบังคับบัญชาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ให้มีระเบียบวินัยมากขึ้น มีการแต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)” (นายสมศักดิ์  บุญจันทร์  นายอำเภอ 
หว้านใหญ่, สัมภาษณ์) 

    “ก่อนการฝึกอบรมยังขาดเรื่องวัฒนธรรมองค์กร หลังจากที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว
สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและองค์กรต่างๆ ได้ดีขึ้น การเสนองานต่อผู้บังคับบัญชามีขั้นตอนและ
กระบวนการที่ชัดเจนและถูกต้องมากขึ้น” (นายธนณัฏฐ์  นวไพบูลย์  ผอ.ส่วนงานวินัย  กองการเจ้าหน้าที่, 
สัมภาษณ์) 

   “หลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้วผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีข้ึน มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีระเบียบวินัย แต่งกายถูกกฎระเบียบ มีการวางตัวที่ดี มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี    
มีการประสานงานมากข้ึน มีทักษะในการสื่อสาร การพูดในที่ชุมชน กล้าแสดงออกมากข้ึน และมีจิตบริการที่ดี” 
(นายดุสิต  สุทธิประภา  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  อำเภอกุดชุม, สัมภาษณ์) 

   “ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาแล้วมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ประสานงานกับทุกส่วนราชการได้ดี 
สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
การประสานงานและการศึกษาระเบียบกฎหมาย” (นายศุภโชค  วินัยพาณิช  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานปกครอง  อำเภอเมืองอุทัยธานี, สัมภาษณ์) 
 

2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน 
   “ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้

เป็นอย่างดี ความรู้จากการฝึกอบรมบางเรื่องไม่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ได้โดยตรง เนื่องจาก
พื้นที่มีบริบทและสภาพแวดล้อมแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ แต่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมก็ได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้   
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ให้เข้ากับบริบทงานและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ลดลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ   
มีเพียงนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งต้องมีการคัดกรองการเดินทางเข้าออกพื้นที่ โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ ประสบการณ์ 
เทคนิคต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรบได้เป็นกำลังหลัก   
ในชุดตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว ทำให้ได้รับความชื่นชมจากภาคธุรกิจและประชาชนในพื้นที่ ” (นายฉัตรชัย  
ทองหลี  นายอำเภอเกาะช้าง, สัมภาษณ์) 

  “ปลัดอำเภอที่ผ่านการฝึกอบรมมานั้นเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อนซึ่ง   
ในระยะแรกยังไม่เข้าใจในบทบาทของปลัดอำเภอเท่าที่ควร หลังจากอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอมาแล้วทำให้
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของปลัดอำเภอมากขึ้น เป็นผู้ช่วยประสานงานได้ดีโดยเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา เช่น งานกิจการชายแดน งานรักษาความสงบเรียบร้อย ปฏิบัติงานด้วยคล่องแคล่วและเป็นไป
อย่างราบรื่น” (นายชัยณรงค์  สุระดะนัย  ป้องกันจังหวัดบึงกาฬ, สัมภาษณ์)  

  “ปลัดอำเภอผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทำงานได้
อย่างรวดเร็วให้ทันตามเงื่อนไขเวลา เช่น งานโครงการต่างๆ ต้องให้เสร็จตามเวลา และสามารถประสานงานกับ
ชุมชนและประชาชนได้เป็นอย่างดี” (นายสมศักดิ์  บุญจันทร์  นายอำเภอหว้านใหญ่, สัมภาษณ)์ 

  “นอกจากผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และ    
การดำเนินการสอบสวนทางวินัยข้าราชการแล้ว ผู้ปฏิบัติงานยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ขั้นตอน    
การปฏิบัติงาน และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกั ดกรมการปกครอง 
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดำเนินการสอบสวน ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก ผู้ปฏิบัติงานจึงจะพิจารณา
สำนวนการสอบสวนทางวินัยได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย อีกทั้งยังต้องมีความเข้าใจบริบท พฤติการณ์      
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง เพื่อให้การพิจารณามีความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาทางวินัย โดยก่อนเข้ารับ 
การฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่มีความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรมการปกครอง แต่หลัง
ผ่านการฝึกอบรมทำให้มองภาพรวมของงานในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบได้ดีขึ้น สามารถปฏิบัติงานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบได้ดีขึ้นมาก ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี” (นายธนณัฏฐ์  นวไพบูลย์  ผอ.ส่วนงานวินัย  
กองการเจ้าหน้าที,่ สัมภาษณ์) 

    “ก่อนการฝึกอบรมยังไม่รู้ทิศทางการทำงานที่ชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นการถามเพื่อนร่วมงาน
และได้รับคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา หลังผ่านการฝึกอบรมมาแล้วมีการทำงานที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
มากขึ้น ทำงานเสร็จตามวัน เวลา ที่ได้รับมอบหมาย มีการนำความรู้มาปฏิบัติงานได้ดีขึ้นในเรื่องการให้บริการ
ประชาชน มีทักษะการทำงานที่ดี และสามารถทำงานกับผู้ร่วมงานได้ดีขึ้น” (นายดุสิต  สุทธิประภา  ปลัดอำเภอ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  อำเภอกุดชุม, สัมภาษณ์) 

   “ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานได้ดีข้ึน มีการศึกษาระเบียบกฎหมายต่างๆ มีการ
ประสานงานและปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงานได้เป็นอย่างดี” (นายศุภโชค  วินัยพาณิช  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารงานปกครอง  อำเภอเมืองอุทัยธานี, สัมภาษณ์) 
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3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านหน่วยงาน 
    “ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ ประสบการณ์จากการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน

ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีบุคลิกภาพ ความประพฤติ และทัศนคติที่ดีในการทำงาน ทำให้ได้รับความชื่นชมจาก
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ภาคธุรกิจ และประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้แก่กรมการปกครอง” (นายฉัตรชัย  ทองหลี  นายอำเภอเกาะช้าง, สัมภาษณ์)  

  “ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและมีทักษะในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี เช่น งานสาธารณสุข งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและสำเร็จลุล่วงได้ดี” (นายชัยณรงค ์สุระดะนัย  ป้องกันจังหวัดบึงกาฬ, 
สัมภาษณ์) 

    “ปลัดอำเภอที่เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาทำงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน   
นำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาช่วยแก้ปัญหาของประชาชนให้ได้รับความยุติธรรมและเป็นกลาง โดยประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุด” (นายสมศักดิ์  บุญจันทร์ นายอำเภอหว้านใหญ่, สัมภาษณ์) 

   “ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยปฏิบัติตัวด้วยความมี
ระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานด้านกฎหมายกับส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องได้เป็นอย่างดี ” (นายธนณัฏฐ์  นวไพบูลย์  ผอ.ส่วนงานวินัย  กองการเจ้าหน้าที่, สัมภาษณ์) 

  “ปลัดอำเภอที่อบรมมาแล้วมีการให้บริการที่ดี สามารถช่วยเหลือให้คำแนะนำประชาชน  
ในด้านงานทะเบียน และมีการลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะในช่วง  
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลงและมีความสุขมากขึ้น”  
(นายดุสิต  สุทธิประภา  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  อำเภอกุดชุม, สัมภาษณ์) 

 “ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
บรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ให้กับประชาชน เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ทำให้ประชาชน
ได้รับความพึงพอใจและชื่นชมในตำแหน่งปลัดอำเภอ” (นายศุภโชค  วินัยพาณิช  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานปกครอง  อำเภอเมืองอุทัยธานี, สัมภาษณ์) 

 

4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรปลัดอำเภอ 
    “หลักสูตรปลัดอำเภอเป็นหลักสูตรหลักที่ช่วยพัฒนาปลัดอำเภอให้สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงควรจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอต่อไป เนื่องจากมีการเปลี่ยน 
แปลงทางสังคม วัฒนธรรม วิทยาการและเทคโนโลยี รวมถึง  องค์ความรู้ต่างๆ จึงควรปรับปรุงหลักสูตร
ปลัดอำเภอให้มีความทันสมัย ซึ่งการปฏิบัติงานของปลัดอำเภอในปัจจุบันจะเป็นลักษณะของการประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้นทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
จึงมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน” (นายฉัตรชัย  ทองหลี  นายอำเภอเกาะช้าง, สัมภาษณ์) 
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 “ควรให้ปลัดอำเภอได้รับการฝึกความเป็นผู้นำมากขึ้น จะทำให้ปลัดอำเภอกล้าแสดงออก 
มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น” (นายชัยณรงค์  สุระดะนัย  ป้องกันจังหวัดบึงกาฬ, สัมภาษณ์) 

   “การฝึกอบรมไม่ควรใช้เวลามากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง 1 - 2 เดือน หลังผ่านการฝึกอบรม
ไปประมาณ 1- 2 ปี ควรมีการอบรมเพิ่มเติมความรู้เฉพาะด้านเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น  และสิ่งที่น่า   
ชื่นชมในหลักสูตรคือความรู้ด้านการสืบสวนสอบสวน ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้มาใช้อำนวยความ
เป็นธรรมให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี”  (นายสมศักดิ์  บุญจันทร์  นายอำเภอหว้านใหญ่, สัมภาษณ์) 

   “หลักสูตรปลัดอำเภอช่วยหล่อหลอมให้ปลัดอำเภอมีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้นำ 
มีการประสานงานที่ดีและเห็นภาพรวมในการปฏิบัติงาน ดังนั้นควรเน้นการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้รู้ขั้นตอนและ
กระบวนการทำงานมากขึ้น”  (นายธนณัฏฐ์  นวไพบูลย์  ผอ.ส่วนงานวินัย  กองการเจ้าหน้าที่, สัมภาษณ์) 

   “ควรให้ปลัดอำเภอได้รับการฝึกอบรมเฉพาะในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบจะได้มีความ
เชี่ยวชาญในงานที่ทำมากขึ้น ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การฝึกอบรม
ออนไลน์ถือว่ามีความเหมาะสมและสามารถนำความรู้มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้ แต่ยังขาดการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง” (นายดุสิต  สุทธิประภา  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  อำเภอ
กุดชุม, สัมภาษณ์) 

   “ควรจัดให้มีการอบรมออนไลน์ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) แต่การอบรมออนไลน์จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมดว้ย” 
(นายศุภโชค  วินัยพาณิช  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  อำเภอเมืองอุทัยธานี, สัมภาษณ์) 

 
2. หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 50  
 ผลการสัมภาษณ์ 
 

  มิติที่ 1 การนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประเมินผลจากข้าราชการผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโดยตรง มีความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 
 

1. การนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  “ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองมีหลายดา้น 

ประกอบด้วย ความรู้ในบทบาทหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อย  การอำนวย
ความเป็นธรรม การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ความรู้ในด้านการสืบสวน (การจับกุม การค้น การยึด) การลงมือ
ปฏิบัติสถานที่จริงในการสืบสวนรูปแบบเดินดินและการสืบสวนอิเลกทรอนิกส์ เทคนิคต่างๆ ในการทำบันทึก
จับกุม ความรู้ในด้านการสอบสวนคดีอาญาบางประเภท (๑๖ ฉบับ) ความรู้ในการสอบสวน เขตอำนาจศาล
แขวง ศาลจังหวัด และการลงมือปฏิบัติจริงในการทำสำนวนเขตอำนาจศาลแขวง และศาลจังหวัด ความรู้ใน
ด้านยุทธวิธีต่างๆ เช่น การหยุดยานพาหนะและควบคุมผู้ขับขี ่ (V.S.O.C) การปฏิบัติการในระยะประชิด 
(C.Q.B) ยุทธวิธีการเอาตัวรอดในการเผชิญเหตุ (O.S.T) และการใช้อาวุธปืนในรูปแบบต่างๆ และความรู้ด้านอื่นๆ 
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เช่น การชันสูตรพลิกศพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (การทำ CPR)” (นายกิตติพงศ์  วงค์สวัสดิ์  ปลัดอำเภอ 
บ้านลาด, สัมภาษณ์) 

  “ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมนอกจากวิชาพื้นฐานและหลักการสืบสวนสอบสวนแล้ว 
การฝึกเขียนสำนวน ความรู้จากวิทยากร เช่น ผู้พิพากษา อัยการ วิทยากรจาก สน.สก. และวิทยากรคดีเก่ียวกับ
ป่าไม ้มีประโยชน์กับการทำงานเป็นอย่างมาก” (นายจรูญวิทย์  ภักภิรมย์  ปลัดอำเภอกันตัง, สัมภาษณ์) 

 

2. การนำหลักสมรรถนะท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  “หลังจากผ่านการฝึกอบรมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านอำนวยความเป็นธรรม 

ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของฝ่ายปกครอง การร่วมชันสูตรพลิกศพ การไกล่เกลี่ย
ทางแพ่งและอาญา และการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ โดยผลจากการฝึกอบรมทำให้มี
ความมั่นใจในการทำงาน สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการทำงานของฝ่ายอ่ืนๆ ได้ด้วย” 
(นายกิตติพงศ์  วงค์สวัสดิ์  ปลัดอำเภอบ้านลาด, สัมภาษณ์) 

 “หลังจากผ่านการฝึกอบรมมาแล้วมีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น ทำให้มีแนวทาง   
การทำงานที่ถูกต้อง รู้จักวิธีการหาข้อมูลเพื่อนำมาปรับใช้กับการทำงาน การนำหลักการสืบสวนสอบสว นมา
ปรับใช้ เช่น การขอเพ่ิมชื่อในงานทะเบียน” (นายจรูญวิทย์  ภักภิรมย์  ปลัดอำเภอกันตัง, สัมภาษณ์) 

 

3. การนำแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
   “หลังจากผ่านการฝึกอบรมมีแนวคิดท่ีจะนำความรู้มาปฏิบัติงานให้ถูกต้องในด้านการบังคับ

ใช้กฎหมายสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ตามภารกิจ และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เช่น 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่” (นายกิตติพงศ์  วงค์สวัสดิ์  
ปลัดอำเภอบ้านลาด, สัมภาษณ์) 

    “ภารกิจ หน้าที่ที่รับผิดชอบของปลัดอำเภอมีค่อนข้างมาก แต่ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่าง
ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลัง เช่น บุคลากรไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน 
ดังนั้น เพื่อให้ภารกิจงานในหน้าที่สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ต้องคำนึงถึงการทำงานที่มีศักยภาพและร่วมบูรณาการ
ทำงานกับหน่วยงานอื่นภายใต้ข้อจำกัดให้ดีที่สุด” (นายจรูญวิทย์  ภักภิรมย์  ปลัดอำเภอกันตัง, สัมภาษณ์) 
 

4. การปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อตำแหน่งหน้าที่ภายหลังจากการฝึกอบรม 
  “หลังผ่านการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อตำแหน่งหน้าที่ ต้องการที่จะทำงานในตำแหน่ง

ปลัดอำเภอให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เพ่ือที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความเป็นธรรม
ให้กับประชาชน” (นายกิตติพงศ์  วงค์สวัสดิ์  ปลัดอำเภอบ้านลาด, สัมภาษณ์) 

 “ตำแหน่งปลัดอำเภอโดยอำนาจหน้าที่ส่วนใหญ่มีบทบาทหน้าที่ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ความทุกข์สุขของประชาชน เป็นตำแหน่งที่อยู่ใกล้ชิดและคอยช่วยเหลือประชาชนในทุกๆ เรื่องไม่ใช่เรื่องใด
เรื่องหนึ่ง เป็นผู้ประสานงานการขับเคลื่อนงานในตำบลที่รับผิดชอบและช่วยสนับสนุนและบูรณาการทำงานกับ
หน่วยงานอื่น” (นายจรูญวิทย์  ภักภิรมย์  ปลัดอำเภอกันตัง, สัมภาษณ์) 
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5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
 “หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง มีความจำเป็นอย่างมากในการบังคับใช้
กฎหมายให้ถูกต้องของพนักงานฝ่ายปกครอง ซ่ึงแต่ละปีงบประมาณมีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวนไม่มาก ควรจัดให้มี
การฝึกอบรมมากข้ึน และให้มีการฝึกอบรมในภูมิภาคด้วย เช่น การสืบสวน การทำบันทึกจับกุม การทำสำนวน
ศาลแขวง เพ่ือทบทวนความรู้ให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองมาแล้ว
ให้มีความชำนาญมากข้ึน” (นายกิตติพงศ์  วงค์สวัสดิ์  ปลัดอำเภอบ้านลาด, สัมภาษณ์) 

 “ภาพรวมของหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ทั้งวิทยากรที่มาบรรยายให้
ความรู้และการศึกษาดูงานมีความเหมาะสมดี เพราะทำให้ได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานกับหน่วยงานอ่ืน  
ได้ดีขึ้น ได้ฝึกปฏิบัติจริง (Learning by doing) ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีสำหรับนำไปใช้ปฏิบัติงาน ควรจัดให้มีวิชา   
การสอบสวนข้อเท็จจริงในการละเมิดของพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วย เพราะเกิดปัญหาในพ้ืนที่แต่ยังไม่มีแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาดังกล่าว” (นายจรูญวิทย์  ภักภิรมย์  ปลัดอำเภอกันตัง, สัมภาษณ์) 
 

 มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน 
ภายหลังผ่านการฝึกอบรม โดยประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้ที ่ผ่านการฝึกอบรม มีความคิดเห็น
ดังต่อไปนี้ 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน 
   “ปลัดอำเภอผู้ผ่านการอบรมมาแล้วมีความมั่นใจในการทำงานและสามารถแก้ไขปัญหา

การร้องเรียนและให้คำแนะนำในเรื่องการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
มีวินัย รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีและประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการในพ้ืนทีไ่ด้ด”ี (นายไพศาล  ช่อผกา  นายอำเภอบ้านลาด, สัมภาษณ์) 

   “ปลัดอำเภอที่เข้าอบรมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น บุคลิกภาพ 
การแต่งกาย สามารถวางตัวและปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม ทำงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา  
ได้ดี มทีักษะด้านบริการสามารถนำมาปรับใช้ในงานได้ดี” (นายจักรพงษ์  รัชนีกุล  นายอำเภอกันตัง, สัมภาษณ์) 

 

2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน 
   “หลังผ่านการฝึกอบรมปลัดอำเภอทำงานดีขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาการทำงานได้ดีและ

ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ในการตั้งด่านตรวจคัดกรองเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่” (นายไพศาล  ช่อผกา  นายอำเภอบ้านลาด, 
สัมภาษณ์) 

   “สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาได้ดีขึ้น และนำความรู้ที่ได้รับ
จากการฝึกอบรม รวมทั้งเทคนิคต่างๆ มาปรับใช้กับงานทะเบียนได้ดี เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนและงานสัญชาติ” (นายจักรพงษ ์ รัชนีกุล  นายอำเภอกันตัง, สัมภาษณ์) 
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3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านหน่วยงาน 
   “ปลัดอำเภอได้รับความพึงพอใจจากประชาชนในการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการร้องเรียน

ต่างๆ เช่น ปัญหาที่สาธารณประโยชน์ และสามารถบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ เช่น ลงพ้ืนที่
การตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับ อปท. ร่วมมือกับสาธารณสุข และตำรวจตั้งด่านในการตรวจ ค้นหากลุ่มเสี่ยง 
ในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” (นายไพศาล  ช่อผกา  นายอำเภอบ้านลาด, 
สัมภาษณ์) 

 “ปลัดอำเภอสามารถให้คำแนะนำประชาชนที่มาติดต่อขอใช้บริการทางทะเบียนด้วยความ
สุภาพ เป็นที่พอใจของประชาชนและได้รับคำชื่นชมจากผู้มาใช้บริการ นอกจากนี้ยังสามารถลงพื้นทีร่่วมประชุม
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนร่วมกับ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะปลัดอำเภอผู้เป็น
หัวหน้าประจำตำบล” (นายจักรพงษ์  รัชนีกุล  นายอำเภอกันตัง, สัมภาษณ์) 

 

4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
   “ควรเพิ่มเติมกฎหมายใหม่ๆ ที่นำมาปรับใช้กับงานในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองและ

เน้นกฎหมายที่ใช้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น” (นายไพศาล  ช่อผกา  นายอำเภอบ้านลาด, สัมภาษณ์) 

  “การเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของปลัดอำเภอ ภารกิจของกรมการปกครอง และภารกิจ
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งเทคนิค แนวทางในการทำงานถือว่ามีความสำคัญมาก ดังนั้นควรให้ปลัดอำเภอใหม่
ได้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติงาน และควรให้ความสำคัญกับกฎหมายที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ของฝ่ายปกครอง รวมทั้งเน้นกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้มากขึ้นด้วย”  (นายจักรพงษ์  รัชนีกุล  
นายอำเภอกันตัง, สัมภาษณ์) 
 

การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกใน 2 มิติ คือ มิติที่ 1  
การนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน      
โดยประเมินจากข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมโดยตรง และมิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน 
ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงานภายหลังผ่านการฝึกอบรม ซึ่งประเมินจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ
ที่ผ่านการฝึกอบรม สรุปได้ว่า ผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทั้ง 2 หลักสูตร 
มีการให้ความเห็นครบถ้วนทุกด้านทั้ง 2 มิติ 
 จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมมีความ
คิดเห็นว่าข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลังการฝึกอบรม
ด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงานดีขึ้นทั้ง 3 ด้าน สำหรับข้าราชการผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรปลัดอำเภอ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าภายหลังการฝึกอบรมได้มีการนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจาก 
การฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านอำนาจหน้าที่ สมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศน์ และด้าน
ทัศนคติที่ดีต่อตำแหน่งหน้าที่     
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  ส่วนผลการสัมภาษณ์เชิงลึกหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง พบว่า ผู้บังคับบัญชา
ของข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมมีความคิดเห็นว่า ข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน
พนักงานฝ่ายปกครอง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลังการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน
และด้านหน่วยงานดีขึ้นทั้ง 3 ด้าน สำหรับข้าราชการผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่าย
ปกครอง ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าภายหลังการฝึกอบรมมีการนำความรู้ความเข้าใจไปใช้กับการปฏิบัติงาน
บางส่วนเนื่องจากความรู้ที่ได้รับไม่ตรงกับภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ จึงนำความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่อื่นแทน  
  ดังนั้น ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยภาพรวม สรุปได้ว่า ข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ปลัดอำเภอ มีการนำความรู้ความเข้าใจด้านอำนาจหน้าที่ ด้านสมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศน์ และด้านทัศนคติ   
ที่ดีต่อตำแหน่งหน้าที่ไปใช้ในการปฏิบัติงานครบทุกด้าน ในขณะที่ข้าราชการผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง มีการนำความรู้ความเข้าใจไปใช้กับการปฏิบัติงานบางส่วนเนื่องจาก
ความรู้ที่ได้รับไม่ตรงกับภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ จึงนำความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่อื ่นแทน 
ส่วนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน พบว่า ข้าราชการผู้ที่ผ่าน
การฝึกอบรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีขึ้น ทั้ง 2 หลักสูตร  
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บทท่ี 5 
สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือประเมินผลการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปลัดอำเภอ หลักสูตรสืบสวน
สอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง และเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกอบรมของวิทยาลัย
การปกครอง โดยประเมินผลภายหลังการฝึกอบรมใน 2 มิติ คือ มิติที่ 1 การนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ 
และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน ประเมินผลจากข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม
โดยตรง และมิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน ภายหลัง
ผ่านการฝึกอบรม ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 

1. สรุปผลการประเมินจากหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง 
  การประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง สามารถสรุปสาระสำคัญ โดยจำแนก
ออกเป็นมิติของแต่ละหลักสูตร ได้ดังต่อไปนี้  
                 

 1.1 หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 248 - 250  
           มิติที่ 1 การนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสตูรปลัดอำเภอในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ผลการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตร
ปลัดอำเภอไปใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวม พบว่า ข้าราชการผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการนำความรู้ความเข้าใจ
ในการเป็นปลัดอำเภอที่มีคุณธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 
รองลงมา คือ การนำทักษะและความรู้ในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46  
การนำความรู้จากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 การนำ
ความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างภาวะผู้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 การนำความรู้ 
ความเข้าใจในการเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพ้ืนที่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และการนำ
ความรู้ความเข้าใจในการเป็นปลัดอำเภอของกรมการปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 5-1 
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ตารางท่ี 5-1   ผลการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
                  หลักสูตรปลัดอำเภอในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

ภาพรวมของการนำความรู้ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน 

ระดับการนำไปใชใ้นการปฏบิัติงาน 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด  

 

S.D. 
การ 

แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจในการเป็น 
    ปลัดอำเภอของกรมการปกครอง 

27.6 61.2 11.2 - - 4.16 
 

0.60 มาก 

2. ความรู้ความเข้าใจในการเป็น 
    ตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่ 

38.8 50.7 10.4 - - 4.28 0.64 มาก 
ที่สุด 

3. ความรู้ความเข้าใจในการเป็น 
    ปลัดอำเภอที่มีคุณธรรม 

68.8 29.9 1.5 - - 4.67 0.50 มาก 
ที่สุด 

4. ความรู้ความเข้าใจในการเสริม 
    สร้างภาวะผู้นำ 

38.1 57.5 4.5 - - 4.33 0.56 มาก 
ทีสุ่ด 

5. การนำทักษะและความรู้ 
    ในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ 

50.7 44.8 4.5 - - 4.46 0.58 มาก 
ที่สุด 

6. การนำความรู้จากการศึกษา 
    ดูงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

51.5 41.8 6.7 - - 4.45 0.62 มาก 
ที่สุด 

 
      มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน    
ภายหลังทีผ่่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ  
 ผลการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ
ภาพรวมในแต่ละด้าน พบว่า ภายหลังที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม    
การปฏิบัติตน อยู่ในระดับดีขึ้นอย่างมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 รองลงมา คือ ด้านหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.60 และการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 รายละเอียดดังตารางที่ 5-2 
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ตารางท่ี 5-2  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ  
 รุ่นที่ 248 - 250 

 

ภาพรวมของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมแต่ละด้าน 

ระดับความเห็นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อย่างมาก ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

ควร 
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

 
 

S.D. การ 
แปลผล 

1. ด้านการปฏิบัติตน    64.2 35.8 - - - 4.64 0.48 ดขีึ้น 
อย่างมาก 

2. ด้านการปฏิบัติงาน   47.0 53.0 - - - 4.47 0.50 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

3. ด้านหน่วยงาน    61.9 36.6 1.5 - - 4.60 0.52 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

  
 จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ปลัดอำเภอ รุ่นที่ 248 - 250 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลัง
การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงานดีขึ้น ทั้ง 3 ด้าน สำหรับข้าราชการที่ผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าภายหลังการฝึกอบรมได้มีการนำความรู้ความเข้าใจ  
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานครบทุกด้าน ทั้งด้านอำนาจหน้าที่ สมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศน์ 
และด้านทัศนคติที่ดีต่อตำแหน่งหน้าที ่
 
 1.2 หลักสตูรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 50 
         มิติที่ 1 การนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ผลการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวม พบว่า ข้าราชการผู้ผ่านการฝึกอบรม  
มีการนำความรู้ความเข้าใจในวิชาพิเศษไปใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
รองลงมา คือ การนำความรู้ความเข้าใจในวิชาพ้ืนฐานไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และการนำ
ความรู้ความเข้าใจในวิชาศึกษาดูงานไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนการนำความรู้ความเข้าใจ
ในวิชาการสืบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 รองลงมา คือ การนำความรู้
ความเข้าใจในวิชาเสริมไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 การนำความรู้ความเข้าใจในวิชาการจับกุม
ปราบปรามไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 การนำความรู้ความเข้าใจในวิชาการฝึกทางยุทธวิธี   
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ไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และนำความรู้ความเข้าใจในวิชาการสอบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 5-3 
 

ตารางที่ 5-3  ผลการนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
                    หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

ภาพรวมของการนำความรู้ 
ไปใช้ในการปฏิบัตงิานแต่ละด้าน 

ระดับการนำไปใช้ในการปฏบิัติงาน 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด  

 

S.D. 
การ 

แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจในวิชา 
    พ้ืนฐาน 

43.1 46.6 10.3 - - 4.32 0.65 มาก 
ที่สุด 

2. ความรู้ความเข้าใจในวิชา 
    การสืบสวน 

39.7 43.1 17.2 - - 4.22 0.72 มาก 

3. ความรูค้วามเข้าใจในวิชา 
    การฝึกทางยุทธวิธี 

27.6 43.1 20.7 5.2 3.4 3.86 0.99 มาก 

4. ความรู้ความเข้าใจในวิชา 
    การจับกุมปราบปราม 

32.8 43.1 17.2 6.9 - 4.01 0.88 มาก 

5. ความรู้ความเข้าใจในวิชา 
    การสอบสวน 

17.2 37.9 25.9 19.0 - 3.53 0.99 มาก 

6. ความรู้ความเขา้ใจในวิชาพิเศษ 53.4 41.4 5.2 - - 4.48 0.59 มาก 
ที่สุด 

7. ความรู้ความเข้าใจในวิชา 
    ศึกษาดูงาน 

36.2 51.7 12.1 - - 4.24 0.65 มาก 
ที่สุด 

8. ความรู้ความเข้าใจในวิชาเสริม 31.0 56.9 12.1 - - 4.18 0.63 มาก 

  
        มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน
ภายหลังทีผ่่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง  
 ผลการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวน
สอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองในภาพรวม พบว่า ภายหลังที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติตน อยู่ในระดับดีขึ้นอย่างมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 รองลงมา คือ ด้านหน่วยงาน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีข้ึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 รายละเอียดดังตารางที่ 5-4 
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ตารางท่ี 5-4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน 
                 พนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที ่50 
 

ภาพรวมของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมแต่ละด้าน 

ระดับความเห็นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อย่างมาก ดีขึน้ 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

ควร 
ปรับปรุง
อย่างยิง่ 

 
 

S.D. การ 
แปลผล 

1. ด้านการปฏิบัติตน    51.7 46.6 1.7 - - 4.50 0.53 ดีขึ้น 
อย่างมาก 

2. ด้านการปฏิบัติงาน   25.9 69.0 5.2 - - 4.20 0.52 ดีขึ้น 
3. ด้านหน่วยงาน    43.1 53.4 3.4 - - 4.39 0.56 ดีขึ้น 

อย่างมาก 

 
            จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 50 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมภายหลังการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน ดีขึ้นทั้ง 3 ด้าน 
สำหรับข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
ภายหลังการฝึกอบรมมีการนำความรู้ความเข้าใจไปใช้กับการปฏิบัติงานบางส่วน เนื่องจากในพ้ืนที่ไม่มีภารกิจ   
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าทีโ่ดยตรง จึงนำความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัตงิานในหน้าทีอ่ื่นแทน 
 

สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้ 
วิธีการสำรวจด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปได้ว่า ข้าราชการผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ปลัดอำเภอมีการนำความรู้ความเข้าใจด้านอำนาจหน้าที่ สมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศน์ และด้านทัศนคติที่ดีต่อ
ตำแหน่งหน้าที่ไปใช้ในการปฏิบัติงานครบทุกด้าน ในขณะที่ข้าราชการผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวน
สอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง มีการนำความรู้ความเข้าใจไปใช้กับการปฏิบัติงานบางส่วนเนื่องจากในพ้ืนที่  
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง จึงนำความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืนแทน 
ส่วนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน พบว่า ข้าราชการผู้ที่ผ่าน 
การฝึกอบรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีขึน้ ทัง้ 2 หลักสูตร 
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2. ข้อเสนอแนะจากหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง 
 

 1.  ด้านหลักสูตร  
 1.1 หลักสูตรปลัดอำเภอ มีข้อเสนอแนะดงันี้ 
  1) ควรจัดทำเนื้อหาหลักสูตรให้มีความกระชับ ตรงประเด็น เนื่องจากหลักสูตรปลัดอำเภอ   
มีเนื้อหามากแต่มีระยะเวลาในการฝึกอบรมน้อย 
 2) ควรปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เน้นวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่รูปแบบใหม่ของฝ่ายปกครองที่ต้องขับเคลื่อนให้ทันต่อเหตุการณ์และตรงตาม 
ความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะการเป็นผู้ประสานงานกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ 
 3) ควรเพ่ิมระยะเวลาการบรรยายในหัวข้อวิชาที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของปลัดอำเภอ เช่น งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน การสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่ของพนักงาน
ฝ่ายปกครอง การอำนวยความเป็นธรรม ระเบียบงานสารบรรณ นิติวิทยาศาสตร์ กฎหมายในความรับผิดชอบ
ของกรมการปกครอง การใช้อาวุธและการต่อสู้ เป็นต้น 
 4) ควรจัดเวลาการบรรยายแต่ละหัวข้อวิชาให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเนื่องจากบางหัวข้อวิชา
มีเนื้อหาจำนวนมากแต่มีเวลาการบรรยายน้อย และควรตัดหัวข้อวิชาที่ไม่จำเป็นออกเพ่ิมหัวข้อวิชาที่สามารถ
นำไปใช้ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 5) ควรเน้นประเด็นปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนะนำแนวทางแก้ไขหรือวิธีจัดการ
กับปัญหาเพ่ือนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 

 6) ควรลดการบรรยายและเพ่ิมการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น โดยให้มีการฝึกปฏิบัติในพ้ืนที่จริง
เพ่ือให้รู้ขั้นตอนและกระบวนการทำงานมากขึ้น 
 7) ระยะเวลาการฝึกอบรมในแต่ละวันมากเกินไป ควรหยุดการฝึกอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ผ่อนคลายจากการฝึกอบรม หรือจัดเป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติ เช่น ยิงปืน 
 8) ควรเพิ่มเนื้อหาวิชากฎหมายให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของปลัดอำเภอ 
 9) ควรมีวิชาที่เก่ียวกับคุณธรรม จรยิธรรม และการสร้างทัศนคติให้เป็นข้าราชการมืออาชีพ 
 10) ควรเพิ่มการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานพระราชพิธีให้มากข้ึน โดยเฉพาะรูปแบบของกิจกรรม
จิตอาสาพระราชทาน 

 11) การฝึกอบรมควรให้ความสำคัญกับกฎหมายที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง 
รวมทั้งเน้นกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้มากขึ้นดว้ย 

  12) เนื้อหาในการฝึกอบรมค่อนข้างมากไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการฝึกอบรม ทำให้เวลา
เรียนบางวิชาบีบอัดมากเกินไปจึงไม่ได้รับความรู้เต็มที่ บางหัวข้อวิชามีการบรรยายนอกเหนือจากเนื้อหาในวิชา 

  13) ควรเพ่ิมจำนวนชั่วโมงในวิชาที่ได้นำมาใช้ปฏิบัติงานจริง เช่น งานสำนักงาน การจัดทำ
แผนงานโครงการ งานทะเบียนฯ การให้ความรู้ทางด้านวิชาการและภาคปฏิบัติควรทำควบคู่กัน เพ่ือให้การนำ 
ไปใช้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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  14) ควรขยายระยะเวลาในการฝึกอบรมเป็น 60 วัน และเพ่ิมเวลาเรียนในวิชาอำนวยความ
เป็นธรรม โดยเน้นการฝึกปฏิบัติมากข้ึน 

 15) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม วิทยาการและเทคโนโลยี รวมถึง 
องค์ความรู้ต่างๆ จึงควรปรับปรุงหลักสูตรปลัดอำเภอให้มีความทันสมัย ซึ่งการปฏิบัติงานของปลัดอำเภอใน
ปัจจุบันจะเป็นลักษณะของการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ดังนั้นทักษะการสื่อสารและการประสานงานจึงมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

 16) ควรให้ปลัดอำเภอได้รับการฝึกความเป็นผู้นำมากข้ึน จะทำให้ปลัดอำเภอกล้าแสดงออก 
มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น 

 

 1.2 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1) ควรแยกอบรมหลักสูตรการสืบสวนและหลักสูตรการสอบสวนออกจากกัน เพ่ือให้มีระยะ 
เวลาในการฝึกอบรมการสืบสวนและการสอบสวนมากขึ้น ซึ่งจะทำให้มีความเชี่ยวชาญทั้ งในการสืบสวนและ
สอบสวน 
 2) ควรเพ่ิมระยะเวลาการฝึกปฏิบัติและจัดให้มีการฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอนตั้งแต่การสืบสวน
จนถึงการดำเนินคดี โดยแบ่งกลุ่มตามประเภทคดีท่ีพนักงานฝ่ายปกครองมีอำนาจสืบสวนสอบสวน 
 3) ควรเน้นการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น การสอบข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย และการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 4) บางวิชามีเนื้อหาจำนวนมากแต่ชั่วโมงการบรรยายน้อย ทำให้วิทยากรบรรยายเนื้อหาวิชา
ได้ไม่ละเอียด ควรเพ่ิมชั่วโมงการบรรยายบางรายวิชา เช่น การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น 
 5) หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ควรจัดให้มีการฝึกอบรมมากขึ้นและให้มี
การฝึกอบรมในภูมิภาคด้วย เช่น การสืบสวน การทำบันทึกจับกมุ การทำสำนวนศาลแขวง เพื่อทบทวนความรู้
ให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองมาแล้วให้มีความชำนาญมากขึ้น 
 6) ควรเพ่ิมเติมกฎหมายใหม่ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้กับงานปกครองและเน้นกฎหมายที่ใช้
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
 

    2.  ด้านกระบวนการฝึกอบรม 
 2.1 หลักสูตรปลัดอำเภอ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1) สถานที่ฝึกอบรมทรุดโทรม ลานฝึกปฏิบัติมีความคับแคบ ไม่เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมซึ่งมีจำนวนมากทำให้มีปัญหาเวลาทำกิจกรรม 
 2) โต๊ะและเก้าอ้ีไม่เหมาะสมกับการจดบันทึก ทำกิจกรรมหรือนั่งฟังบรรยายเป็นเวลานาน 
 3) ควรปรับปรุงอาคารสถานที่พัก ระบบน้ำประปา เครื่องปรับอากาศให้มีความสะอาดอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน และจัดที่พักให้เพียงพอกับผู้เขา้รับการอบรมโดยไม่แออัดจนเกินไป 
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 4) สถานที่จอดรถมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะช่วงเวลาฝนตกและมีน้ำขัง 
 5) ควรปรับปรุงอาหาร รวมถึงรสชาติ ความหลากหลาย และความสะอาดถูกหลักอนามัย 
 6) ควรจัดให้มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 7) เจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมให้การดูแลดี แตม่ีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับผู้เข้าอบรม 
 

 2.2 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1) สถานที่ฝึกอบรมคับแคบ ควรจัดสถานที่ให้มีพ้ืนที่มากขึ้นสำหรับการฝึกภาคปฏิบัต ิ
 2) ควรปรับปรุงอาหารให้มีความหลากหลาย 
 3) อาคารทีพั่กชำรุดทรดุโทรม ระบบน้ำประปาใช้งานมานาน ควรมีการปรับปรุงซ่อมแซม 
 

  3.  ด้านวิทยากร 
 3.1 หลักสูตรปลัดอำเภอ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1) วิทยากรบางท่านบรรยายไม่ครอบคลุมเนื้อหาวิชา  
 2) ควรจัดหาวิทยากรที่รับราชการอยู่ในปัจจุบันและมีแนวความคิดที่ทันสมัยมาบรรยาย    
จะทำให้สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติราชการได้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน     
ซึ่งวิทยากรที่รับราชการมาแล้วเป็นเวลาหลายปีจะมีประสบการณ์การปฏิบัติราชการที่ไม่สอดคล้องกัน ทำให้ไม่
สามารถนำแนวคิดมาใช้ในการปฏิบัติราชการได้ 
 3) ควรเพ่ิมวิทยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
กับงานในอำนาจหน้าที่ของปลัดอำเภอ 
 4) วิทยากรบางท่านเน้นบรรยายมากเกินไป ควรจัดให้มีการทำกิจกรรมกลุ่มและมีกิจกรรม 
ทีห่ลากหลายในแต่ละหัวข้อวิชา 
 5) ควรให้วิทยากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชามาบรรยาย ไม่ควรให้ผู้แทนหรือบุคคล
ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานนั้นๆ มาบรรยายแทน  
 

 3.2 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1) วิทยากรบางท่านถ่ายทอดความรู้ได้ไม่ดี บรรยายไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา 

เนื่องจากระยะเวลาในการฝึกอบรมน้อยเกินไป 
2) ควรจัดหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกมาบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอด

ประสบการณ์จริง เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 

       4.  ด้านอ่ืนๆ  
 4.1 หลักสูตรปลัดอำเภอ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1) ควรให้ปลัดอำเภอแต่ละคนได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลาหนึ่งก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 
จะทำให้ทราบปัญหาในการปฏิบัติงานและนำมาสอบถามวิทยากรได้ 
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 2) ควรเปลี่ยนสถานที่ศึกษาดูงาน ควรศึกษาดูงานสถานที่ที่เป็นต้นแบบ นวัตกรรมทันสมัย 
เป็นการปฏิบัติงานจริง สามารถนำมาปรับใช้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้จริง  
 3) ควรเพิ่มระยะเวลาศึกษาดูงานบางสถานที่ที่มีความสำคัญกับการนำไปใช้ปฏิบัติงาน  
 4) ให้ผู้เข้ารับการอบรมเสนอและคัดเลือกสถานที่ศึกษาดูงาน เนื่องจากที่ผ่านมาสถานที่พัก
ในการศึกษาดูงานไม่สะอาด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก 
 5) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบ
ต่อการฝึกอบรม ทำให้ระยะเวลาในการฝึกอบรมน้อยลงและไม่ได้ทำกิจกรรมบางประเภท เช่น กระโดดร่ม 
เนื่องจากต้องกักตัวอยู่แต่ในสถานที่ฝึกอบรม 
 6) การฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เล็กน้อย ควรมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
จะทำให้ข้าราชการเกิดการพัฒนาตนเองและส่งผลการต่อการพัฒนางานในหน้าที่มากขึ้น 

  7) ควรให้ปลัดอำเภอได้รับการอบรมในเรื่องเฉพาะทางที่ได้รับผิดชอบจะได้มีความเชี่ยวชาญ
ในงานที่ทำมากขึ้น และในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การฝึกอบรม
ออนไลน์ถือว่ามีความเหมาะสม สามารถนำความรู้มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้ แต่ยังขาดการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง 

 8) การฝึกอบรมควรอยู่ระหว่าง 1 - 2 เดือน หลังผ่านการฝึกอบรมไปประมาณ 1- 2 ปี ควรมี
การอบรมเพ่ิมเติมความรู้เฉพาะด้าน เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น และสิ่งที่น่าชื่นชมในหลักสูตรคือความรู้
ด้านการสืบสวนสอบสวน ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาอำนวยความเป็นธรรม
ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างด ี
  4.2 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง มีข้อเสนอแนะดงันี้ 
 1) ควรเพิ่มระยะเวลาการศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง เช่น การชันสูตรพลิกศพ 
 2) จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมในแต่ละวันมากเกินไป 
 3) ควรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนได้ฝึกทำสำนวนให้ครบทุกประเภทคดี 
 4) ควรให้ปลัดอำเภอทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม หรือควรเพ่ิมการฝึกอบรมให้ทุกอำเภอ      
มีปลัดอำเภออย่างน้อยอำเภอละ 2 คน ไดผ้่านการฝึกอบรม หรือมีการฝึกอบรมทบทวนความรู้ประจำปี 
 5) ควรมีเอกสารประกอบการฝึกอบรมแยกเป็นรายวิชา และจัดทำเป็นรูปเล่ม 
 6) ควรจัดให้มีการอบรมออนไลน์ เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) แต่การอบรมออนไลน์จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย 
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แบบสอบถาม 
โครงการประเมินผลการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรปลัดอำเภอ  
 

 

คำชี้แจง  แบบสอบถามนี้จัดทำข้ึนเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิชาการประกอบการติดตามประเมินผล 
            การศึกษาอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองเท่านั้น  
  

ส่วนที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
            กรุณาทำเครื่องหมาย   ลงใน [    ] และเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 

ข้อ 1. เพศ  [    ]  ชาย  [    ]  หญิง 
ข้อ 2. อายุ   [    ]  ต่ำกว่า 26 ปี [    ]  26 - 35 ปี  
   [    ]  36 - 45 ปี [    ]  46 ปีขึ้นไป 
ข้อ 3. อายุราชการ  [    ]  1 - 10 ปี  [    ]  11 - 20 ปี 
ข้อ 4. ระดับการศึกษา    [    ]  ปริญญาตรี [    ]  ปริญญาโท [    ]  ปริญญาเอก    
ข้อ 5. ตำแหน่งปัจจุบัน 
 5.1 ชื่อตำแหน่ง  [    ]  ปลัดอำเภอ [    ]  เจ้าพนักงานปกครอง  
   [    ]  นิติกร  [    ]  อ่ืน ๆ (ระบุ)........................... 
 5.2 ระดับ  [    ]  ปฏิบัติการ    [    ]  ชำนาญการ        
ข้อ 6. ผ่านการอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ ................. 
    

ส่วนที่ 2  การนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอไปใช้ใน 
            การปฏิบัติงาน 
 

 

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ  
ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

หลักสูตรปลัดอำเภอนำไปใชใ้นการปฏิบัติงาน 

ระดับการนำไปใช้ปฏิบัติงาน 

มา
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 (5
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ก 
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)  
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) 
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1. ท่านได้นำความรู้ ความเข้าใจในการเป็นปลัดอำเภอของกรมการปกครอง (Dopa Function)  
ในเรื่องดังต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 

1.1 ปรัชญาของการเป็นข้าราชการที่ดี ประโยชน์ของแผ่นดิน                 
และบทบาทหน้าที่ จิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม  

     

1.2 ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ      

1.3 ความรู้และทักษะเพ่ือการดำรงตนอย่างสมดุลในศตวรรษท่ี 21      

1.4 การบูรณาการแผนพัฒนาในพ้ืนที่      

1.5 งานการคลังและการงบประมาณ งานพัสดุ      

      

ปอ.ชุดที่ 1 
สำหรับนักศึกษา

นักศึกษา 
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ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ  

ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
หลักสูตรปลัดอำเภอนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระดับการนำไปใช้ปฏิบัติงาน 
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1.6 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด 
     ของเจ้าหน้าที ่และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 

     

1.7 การบริหารงานสารบรรณ      

1.8 การบันทึกรายงานการประชุม      

1.9 งานด้านการปกครองท้องที่      

1.10 งานด้านการทะเบียนราษฎร ทะเบียนทั่วไป ทะเบียนบัตรประจำตัว 
       ประชาชน และกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 

     

1.11 การอำนวยความเป็นธรรม      

1.12 การรักษาความสงบเรียบร้อยในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง      

1.13 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง      

1.14 งานกองอาสารักษาดินแดน (อส.)       

1.15 งานกิจการความมั่นคงภายใน      

1.16 งานด้านการข่าว      

1.17 การปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร กรมการปกครอง      

1.18 นิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายปกครอง      

1.19 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)      

1.20 ยุทธวิธีการตรวจค้น      

2. ท่านได้นำความรู้ ความเข้าใจในการเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่ (Area Manager)  
    ในเรื่องดังต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
2.1 สถาบันพระมหากษตัริย์กับประเทศไทย      

2.2 การพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ       

2.3 การขับเคลื่อนนโยบายการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ      

2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      

2.5 ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน      

2.6 การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

2.7 การบริหารจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่      
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ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ  

ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
หลักสูตรปลัดอำเภอนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระดับการนำไปใช้ปฏิบัติงาน 
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2.8 การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย      

2.9 ศูนย์ราชการสะดวก      

2.10 การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีต่างๆ      

 

3. ท่านได้นำความรู้ ความเข้าใจในการเป็นปลัดอำเภอที่มีคุณธรรม (The good officer)  
    ในเรื่องดังต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
 

3.1 คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ      

3.2 การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล      
 

4. ท่านได้นำความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างภาวะผู้นำ (Leadership)  
    ในเรื่องดังต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
 

4.1 บุคลิกภาพและการสมาคม      

4.2 การวิเคราะห์ตนเอง      

4.3 หลักการและศิลปะการพูดในที่ชุมชน      

4.4 การบริหารเชิงกลยุทธ์      

4.5 คอมพิวเตอร์สารสนเทศ      

4.6 ภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการกรมการปกครอง       

4.7 การฝึกยิงปืนพกระบบการต่อสู้ป้องกันตัวแบบ P.P.C      

4.8 การฝึกยิงปืนพกทดสอบของวิทยาลัยการปกครอง      

4.9 กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะเฉพาะ“วิถีธัญบุรี”      
 

5. ท่านได้นำทักษะและความรู้ในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
 

5.1 การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Action Learning)      
 

6. ท่านได้นำความรู้ ความเข้าใจจากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (The Best Practice)  
    ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
 

6.1 ความรู้จากการศึกษาดูงาน      
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ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอของวิทยาลัยการปกครอง                                
1. ด้านหลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา ขอบเขตและเนื้อหาวิชา วิทยากร วิธีการฝึกอบรมและเวลาใน

การฝึกอบรม เป็นต้น  
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
.................................................................................................................................................. ...................................... 
.................................................................................................. ...................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 

2. ด้านกระบวนการฝึกอบรม เช่น การบริหารโครงการ การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่
ฝึกอบรม และบุคลากรผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม เป็นต้น 
................................................................................................ ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
.................................................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................ ............................................................ 

3. ด้านวิทยากร เช่น วิทยากรเป็นผู้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ วิธีถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรเหมาะสม
หรือไม่ เป็นต้น 
.............................................................................. .................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
.................................................................................................................................................. ...................................... 
........................................................................................................... ............................................................................. 

4. ด้านอื่น ๆ เช่น จำนวนชั่วโมงเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาหรือไม่ การศึกษาดูงานเป็นเช่นไร ปัญหาหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
.................................................................... .............................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
.................................................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................. ....................................................................................... 
หมายเหตุ แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมการปกครอง ดังนั้น วิทยาลัยการปกครอง 
ขอความร่วมมือมายังท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามและบรรจุแบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยแล้วลงในซองจดหมาย    
ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งคืนวิทยาลัยการปกครองด้วย จักขอบคุณยิ่ง                      

                            ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม 
วิทยาลัยการปกครอง 
โทร. 02-577-4913-8 ต่อ 146 โทรสาร  02-577-1832 
 
 



 

แบบสอบถาม 
โครงการประเมินผลการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรปลัดอำเภอ  
 

 

คำชี้แจง  แบบสอบถามนี้ จัดทำข้ึนเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิชาการประกอบการติดตามประเมินผล 
            การศึกษาอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองเท่านั้น    
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
            กรุณาทำเครื่องหมาย   ลงใน [    ] และเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 

ข้อ 1. เพศ  [    ]  ชาย  [    ]  หญิง 
ข้อ 2. อายุ   [    ]  30 - 40 ปี [    ]  41 - 50 ปี [    ]  51 - 60 ปี       
ข้อ 3. อายุราชการ  [    ]  10 - 20 ปี [    ]  21 - 30 ปี [    ]  31 - 40 ปี   
ข้อ 4. ระดับการศึกษา [    ]  ปริญญาตรี [    ]  ปริญญาโท [    ]  ปริญญาเอก         
ข้อ 5. ตำแหน่งปัจจุบัน 
  5.1 ชื่อตำแหน่ง  [    ]  ปลัดจังหวัด   [    ]  นายอำเภอ  [    ]  จ่าจังหวัด    
            [    ]  ป้องกันจังหวัด  [    ]  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง  
         5.2 ระดับ  [    ]  อำนวยการสูง   [    ]  อำนวยการต้น 

[    ]  ชำนาญการพิเศษ  [    ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………….     
ข้อ 6. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ ...................     
ข้อ 7. ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นี้อยู่ก่อนที่ข้าราชการผู้นี้จะเข้ารับการศึกษาอบรมหรือไม่ 

[    ]  เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการศึกษาอบรม 
 

[    ]  ไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการศึกษาอบรม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปอ.ชุดที่ 2 
สำหรับผู้บังคับบัญชา 
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ส่วนที ่2  ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาภายหลังที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ 
  (กรุณาทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน) 

 
 
 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรม 
หลักสูตรปลัดอำเภอ 

ระดับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ดีข
ึ้นอ

ย่า
งม

าก
 (5

) 

ดีข
ึ้น 

(4
) 

เห
มือ

นเ
ดิม

 (3
)  

คว
รป

รับ
ปร

ุง 
(2

) 

คว
รป

รับ
ปร

ุงอ
ย่า

งยิ่
ง 

(1
) 

 

1. ภายหลังการศึกษาอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านการปฏิบัติตน  
    ในเรื่องดังต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 

1.1 ความเหมาะสมในการแต่งกาย      

1.2 ความเหมาะสมในการวางตัว      

1.3 ความมีระเบียบวินัย      

1.4 สุขภาวะด้านอารมณ์      

1.5 การมีมนุษยสัมพันธ์และการสมาคม      

1.6 การมีคุณธรรมและจริยธรรม      
 

2. ภายหลังการศึกษาอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านการปฏิบัติงาน  
    ในเรื่องดังต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 
2.1 การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง      

2.2 การปฏิบัติงานมีความเที่ยงตรงตามกำหนดเวลา      

2.3 ความสามารถในการแก้ไขปัญหา      

2.4 ความสามารถในการวางแผน      

2.5 ความสามารถในการตัดสินใจ      

2.6 ความสามารถในการประสานงาน      

2.7 ความสามารถในการสื่อสารและสร้างแรงจูงใจ      

2.8 ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นในที่ชุมชน      

2.9 ความสามารถในการใช้เครื่องมือ/คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย      

2.10 การมีความคิดริเริ่ม      

2.11 การคิดเชิงบูรณาการ      

2.12 การคิดเชิงวิเคราะห์      

2.13 การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือวิธีการทำงานใหม่ ๆ      
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรม 
หลักสูตรปลัดอำเภอ 

ระดับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ดีข
ึ้นอ

ย่า
งม

าก
 (5

) 

ดีข
ึ้น 

(4
) 

เห
มือ

นเ
ดิม

 (3
)  

คว
รป

รับ
ปร

ุง (
2)

 

คว
รป

รับ
ปร

ุงอ
ย่า

งยิ่
ง 

(1
) 

2.14 การทำงานเชิงรุก      

2.15 การมีภาวะความเป็นผู้นำ      

2.16 การมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี      

2.17 การมีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ      

2.18 การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์      

2.19 การสร้างความร่วมแรงร่วมใจและทีมงาน      

2.20 การทำงานเชิงยุทธศาสตร์และมีวิสัยทัศน์      

2.21 การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทำงาน      
 

3. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านหน่วยงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 
 

3.1 การเสริมสร้างหรือปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานที่ยังบกพร่องอยู่ให้ดีขึ้น      

3.2 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ดีขึ้น      

ส่วนที ่3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
......................................................................................................... ................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.......................................................................................................................................................... ............................... 
........................................................... ............................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
หมายเหตุ  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมการปกครอง ดังนั้น วิทยาลัยการปกครอง  
ขอความร่วมมือมายังท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามและบรรจุแบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยแล้วลงในซองจดหมาย            
ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งคืนวิทยาลัยการปกครองด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 
 ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม 

วิทยาลัยการปกครอง 
โทร. 02-577-4913-8 ต่อ 146 โทรสาร  02-577-1832 
 
 



 
 
 

แบบสอบถาม 
โครงการประเมินผลการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง  
 

คำชี้แจง  แบบสอบถามนี้ จัดทำข้ึนเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิชาการประกอบการติดตามประเมินผล         
             การศึกษาอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองเท่านั้น 
   

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
              กรุณาทำเครื่องหมาย   ลงใน [    ] และเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 

ข้อ 1. เพศ  [    ]  ชาย   [    ]  หญิง 
ข้อ 2. อายุ       [    ]  ต่ำกว่า 26 ปี  [    ]  26 - 35 ปี  
   [    ]  36 - 45 ปี  [    ]  46 ปีขึ้นไป 
ข้อ 3. อายุราชการ    [    ]  1 - 10 ปี   [    ]  11 - 20 ปี [    ]  21 - 30 ปี   
ข้อ 4. ระดับการศึกษา [    ]  ปริญญาตรี  [    ]  ปริญญาโท [    ]  ปริญญาเอก    
ข้อ 5. ตำแหน่งปัจจุบัน 
 5.1 ชื่อตำแหน่ง  [    ]  เจ้าพนักงานปกครอง [    ]  ปลัดอำเภอ [    ]  นิติกร   
 5.2 ระดับ  [    ]  ชำนาญการ      [    ]  ปฏิบัติการ  

 

ส่วนที่  2  การนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงาน 
ฝ่ายปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ  
ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ 

นำไปใชใ้นการปฏิบัติงาน 

ระดับการนำไปใช้ปฏิบัติงาน 

มา
กท

ี่สดุ
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง (

3)
 

น้อ
ย 

(2
) 

น้อ
ยท

ี่สุด
 (1

) 

1. ท่านได้นำความรู้ ความเข้าใจในวิชาพื้นฐานไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด   

1.1 นโยบายและบทบาทของพนักงานฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อย  
      และอำนวยความเป็นธรรม  

     

1.2 หลักกฎหมายอาญาทั่วไป       

1.3 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา      

1.4 อำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา      

1.5 กระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและคุณธรรมของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน      

      

สส.ชุดที่ 1 
สำหรับนักศึกษา 
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ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ  
ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ 

นำไปใชใ้นการปฏิบัติงาน 

ระดับการนำไปใช้ปฏิบัติงาน 

มา
กท

ี่สดุ
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง (

3)
 

น้อ
ย 

(2
) 

น้อ
ยท

ี่สุด
 (1

) 

2. ท่านได้นำความรู้ ความเข้าใจในวิชาการสืบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
2.1 หลักการสืบสวนและเทคนิคการสืบสวน      

2.2 การสืบสวนทางอิเล็กทรอนิกส์      

2.3 หลักการจัดทำรายงานการสืบสวน      

2.4 ปฏิบัติการสืบสวน      

3. ท่านได้นำความรู้ ความเข้าใจในวิชาการฝึกทางยุทธวิธีไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด  
3.1 หลักการเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่      

3.2 การยิงปืนระบบต่อสู้ป้องกันตัว      

3.3 ยุทธวิธีการรอดพ้นอันตรายของเจ้าหน้าที่ (Officer Survival Tactics หรือ O.S.T.)      

3.4 การเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร (Close Quarters Battle หรือ C.Q.B.)      

3.5 การหยุด/ควบคุมยานพานะ (VEHICLE STOP AND OCCUPANTS CONTROL 
     หรือ V.S.O.C.) 

     

3.6 การตั้งจุดตรวจ/สกัด      

3.7 ปฏิบัติการทางยุทธวิธีในสถานการณ์จำลอง      

4. ท่านได้นำความรู้ ความเข้าใจในวิชาการจับกุมปราบปรามไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
4.1 หมายค้น / หมายจับ และหมายอาญาต่างๆ      

4.2 ฝึกภาคปฏิบัติการขอหมายค้นและหมายจับ      

4.3 การจัดทำบันทึกการจับกุม      

4.4 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมาย 
     ที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานฝ่ายปกครอง 

     

4.5 การป้องกันและปราบปรามคดีอาชญากรรมทั่วไป      

4.6 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด      

4.7 การสืบสวนปราบปรามคดียาเสพติด      

4.8 การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์      

4.9 การสืบสวนปราบปรามคดีค้ามนุษย์และการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์      

4.10 การสืบสวนปราบปรามคดีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ      

4.11 การสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่      

4.12 การดำเนินคดีความผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ท. / ป.ป.ช.      
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ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ  
ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ 

นำไปใชใ้นการปฏิบัติงาน 

ระดับการนำไปใช้ปฏิบัติงาน 

มา
กท

ี่สดุ
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง (

3)
 

น้อ
ย 

(2
) 

น้อ
ยท

ี่สุด
 (1

) 

4.13 การดำเนินคดีความผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ปปง.      

4.14 ฝึกภาคปฏิบัติการจัดทำบันทึกการจับกุม      

5. ท่านได้นำความรู้ ความเข้าใจในวิชาการสอบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
5.1 ระเบียบการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง      

5.2 อำนาจเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนและการสอบสวนคดีละเมิด 
     ข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎหมายในอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

5.3 ฝึกภาคปฏิบัติการทำสำนวนเปรียบเทียบปรับ      

5.4 หลักกฎหมายลักษณะพยานและการชั่งน้ำหนักพยาน      

5.5 หลักการดำเนินคดีในเขตอำนาจศาลแขวง      

5.6 หลักการดำเนินคดีในเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว      

5.7 หลักการวางรูปคดีและการรวบรวมพยานหลักฐาน      

5.8 หลักการสอบสวนปากคำและการทำความเห็นของพนักงานสอบสวน      

5.9 ฝึกภาคปฏิบัติการทำสำนวนการสอบสวนในเขตอำนาจศาลแขวง      

5.10 การตรวจสอบการทุจริตบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร      

5.11 การจัดทำรายงานการสอบสวนและสำนวนการสอบสวน      

5.12 ฝึกภาคปฏิบัติการทำสำนวนการสอบสวนคดีบัตรประจำตัวประชาชน 
       และทะเบียนราษฎร 

     

5.13 การรักษาและการตรวจสถานที่เกิดเหตุ      

5.14 นิติวิทยาศาสตร์และการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์      

5.15 นิติวิทยาศาสตร์และการชันสูตรพลิกศพ      

5.16 การจัดทำรายงานการชันสูตรพลิกศพ      

5.17 เทคนิคการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม      

5.18 เทคนิคการสอบสวนคดีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ      

5.19 การทำสำนวนการสอบสวนในเขตอำนาจศาลจังหวัด      

5.20 สัมมนาการจัดทำสำนวนการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง      

5.21 การเบิกความในชั้นศาล      

5.22 การคุ้มครองพยานในคดีอาญา      

5.23 วิธีการรักษาความปลอดภัยพยานในคดีอาญาและบุคคลสำคัญอ่ืนๆ      
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ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ  
ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ 

นำไปใชใ้นการปฏิบัติงาน 

ระดับการนำไปใช้ปฏิบัติงาน 

มา
กท

ี่สดุ
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง (

3)
 

น้อ
ย 

(2
) 

น้อ
ยท

ี่สุด
 (1

) 

6. ท่านได้นำความรู้ ความเข้าใจในวิชาพิเศษไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
6.1 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย      

6.2 การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย      

7. ท่านได้นำความรู้ ความเข้าใจจากการศึกษาดูงานไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
7.1 การศึกษาดูงาน      

8. ท่านได้นำความรู้ ความเข้าใจในวิชาเสริมไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
8.1 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น      

8.2 ประสบการณ์สืบสวนสอบสวน      

8.3 การประสานงานและการบริหารจัดการสื่อ      

 
ส่วนที่  3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 

ของวิทยาลัยการปกครอง 
1. ด้านหลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา ขอบเขตและเนื้อหาวิชา วิทยากร วิธีการฝึกอบรม และเวลา 

ในการฝึกอบรม เป็นต้น  
......................................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................. ..................................................................................... ................................................ 
.......................................................................................................................... ........................................................................ 
2. ด้านกระบวนการฝึกอบรม เช่น การบริหารโครงการ การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่

ฝึกอบรม และบุคลากรผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม เป็นต้น 
.................................................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................. ................................................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
.................................................................................................................................................. ................................................ 
..................................................................................... ............................................................. ................................................ 
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3. ด้านวิทยากร เช่น วิทยากรเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่บรรยายหรือไม่ วิธีการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร

เหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น 
............................................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................... ................................................................... ................................................ 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
................................................................................................................................... ............................................................... 
................................................................... ............................................................................... ................................................ 
4. ด้านอื่น ๆ เช่น จำนวนชั่วโมงเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาหรือไม่ การศึกษาดูงานเป็นเช่นไร ปัญหาหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
.............................................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. .................................................................... ................................................ 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
.................................................................................................................................. ................................................................ 
.................................................................. ................................................................................ ................................................ 
 

หมายเหตุ  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมการปกครอง ดังนั้น วิทยาลัยการปกครอง   
ขอความร่วมมือมายังท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามและบรรจุแบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยแล้วลงในซองจดหมาย               
ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งคืนวิทยาลัยการปกครองด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 
 

ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม 
วิทยาลัยการปกครอง 
โทร. 02-577-4913-8 ต่อ 146 โทรสาร  02-577-1832 
 
 



 
แบบสอบถาม 

โครงการประเมินผลการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง  
 

คำชี้แจง  แบบสอบถามนี้ จัดทำข้ึนเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิชาการประกอบการติดตามประเมินผล  
             การศึกษาอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองเท่านั้น   

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
             กรุณาทำเครื่องหมาย   ลงใน [    ] และเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 

ข้อ 1. เพศ  [    ]  ชาย  [    ]  หญิง 
ข้อ 2. อายุ   [    ]  30 - 40 ปี [    ]  41 - 50 ปี [    ]  51 - 60 ปี       
ข้อ 3. อายุราชการ  [    ]  10 - 20 ปี [    ]  21 - 30 ปี [    ]  31 - 40 ปี   
ข้อ 4. ระดับการศึกษา [    ]  ปริญญาตรี [    ]  ปริญญาโท [    ]  ปริญญาเอก         
ข้อ 5. ตำแหน่งปัจจุบัน 
  5.1 ชื่อตำแหน่ง  [    ]  ปลัดจังหวัด   [    ]  นายอำเภอ  [    ]  จ่าจังหวัด    
            [    ]  ป้องกันจังหวัด  [    ]  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง  
         5.2 ระดับ  [    ]  อำนวยการสูง   [    ]  อำนวยการต้น 

[    ]  ชำนาญการพิเศษ  [    ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………….     
ข้อ 6. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ .......... 
ข้อ 7. ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นี้อยู่ก่อนที่ข้าราชการผู้นี้จะเข้ารับการศึกษาอบรมหรือไม่ 

[    ]  เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการศึกษาอบรม 
 

[    ]  ไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการศึกษาอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สส.ชุดที่ 2 
สำหรับผู้บังคับบัญชา 
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ส่วนที่ 2 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาภายหลังทีผ่่านการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน 
           พนักงานฝ่ายปกครอง (กรุณาทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งตรงกับระดับ 
           ความคิดเห็นของท่าน) 
 

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรม 
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 

ระดับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ดีข
ึ้นอ

ย่า
งม

าก
 (5

) 

ดีข
ึ้น 

(4
) 

เห
มือ

นเ
ดิม

 (3
) 

คว
รป

รับ
ปร

ุง 
(2

) 

คว
รป

รับ
ปร

ุงอ
ย่า

งยิ่
ง 

(1
) 

 

1. ภายหลังการศึกษาอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านการปฏิบัติตน  
    ในเรื่องดังต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 
  

1.1 ความเหมาะสมในการแต่งกาย      

1.2 ความเหมาะสมในการวางตัว      

1.3 ความมีระเบียบวินัย      

1.4 สุขภาวะด้านอารมณ์      

1.5 การมีมนุษยสัมพันธ์และการสมาคม      

1.6 การมีคุณธรรมและจริยธรรม      
 

2. ภายหลังการศึกษาอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านการปฏิบัติงาน  

    ในเรื่องดังต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 
 

2.1 การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง      

2.2 การปฏิบัติงานมีความเที่ยงตรงตามกำหนดเวลา      

2.3 ความสามารถในการสืบสวนคดีอาญาทั่วไป      

2.4 ความสามารถในการสอบสวนคดีอาญาทั่วไป      

2.5 ความสามารถในการรวบรวมพยานหลักฐานคดีอาญา      

2.6 ความสามารถในการขอออกหมายค้น หมายจับ      

2.7 ความสามารถในการสอบสวนและเปรียบเทียบคดีละเมิดกฎหมายท้องถิ่น      

2.8 ความสามารถในการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม      

2.9 ความสามารถในการชันสูตรพลิกศพ      

2.10 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ      

2.11 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีที่ดิน      

2.12 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด      
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2.13 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร      

2.14 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน      

2.15 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายการพนัน      

2.16 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายโรงแรม      

2.17 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายอาวุธปืนฯ      

2.18 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายสถานบริการ      

2.19 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายขายทอดตลาดและค้าของเก่า      

2.20 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายโรงรับจำนำและการเรี่ยไร      

2.21 ความสามารถในการทำสำนวนการสอบสวนคดีในอำนาจศาลเด็กเยาวชนและครอบครวั      

2.22 ความสามารถในการทำสำนวนการสอบสวนคดีในอำนาจศาลแขวง      
 

3. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านหน่วยงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 
 

3.1 การเสริมสร้างหรือปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานที่ยังบกพร่องอยู่ให้ดีขึ้น      

3.2 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ดีขึ้น      
 

ส่วนที่  3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.............................................................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
.................................................................................................................................................. .......................................... 
.......................................................................................................................... .................................................................. 
 

หมายเหตุ  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมการปกครอง ดังนั้น วิทยาลัยการปกครอง 
ขอความร่วมมือมายังท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามและบรรจุแบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยแล้วลงในซองจดหมาย         
ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งคืนวิทยาลัยการปกครองด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 

ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม 
วิทยาลัยการปกครอง 
โทร. 02-577-4913-8 ต่อ 146 โทรสาร  02-577-1832 
 
 



 
                                      ที่ปรึกษาคณะวิจัย     
                                   
 

1. นายธนาคม  จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง   
2. นายศักดิ์ฤทธิ์   สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง 
3.     นายพิริยะ   ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง 
4.  ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง 
5.  นายสมยศ  พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง 
6.      นายอำนาจ เจริญศรี อธิการวิทยาลัยการปกครอง 

 
 

 
  คณะวิจัย 

 
     

1. นายมานิต   โยธะพันธ์  ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม 
2. นายปริวัชร  วัชรวิภา  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
3. นายไพบูรณ ์  เสือนาค  หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย 
4. นายภัทรวีร์   สุริยะธำรงกุล  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
5. นายนิพัฒน์  ปรีศิริ   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
6. นางจิรภา  เจริญภูม ิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
7. นางสาวน้ำฝน   รักสัตย์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
8. นายวิริยะ   มานาด ี               นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
9. นางสาวพรนภา ญาติโสม  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
10. นางสาวเครือมาส  จันทร์แก้ว  เจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการ) 
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