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  โครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนการดําเนินการ   
ตามแผนงาน พ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิต เสริมสรางสมรรถนะ
ของอําเภอในการบริการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน กิจกรรมหลัก พัฒนาสมรรถนะ
ขาราชการ  
 

  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาวิจัยและประเมินผลการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง        
จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรนายอําเภอ รุนท่ี 75 - 76 หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233 และ
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง รุนที่ 46 - 47 วาบรรลุวัตถุประสงคของการฝกอบรมหรอืไม 
อยางไร และทําใหทราบวาผูที่ผานการฝกอบรมไดมีการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะที่ไดรับจาก  
การฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานหรือไม อยางไร รวมทั้งศึกษา ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ   
การจัดฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง เพื่อเปนขอมูลยอนกลับในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม          
และระบบงานฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครองใหตอบสนองตอความตองการดานการพัฒนาบุคลากรของ
กรมการปกครองไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

  โดยทําการประเมินผลภายหลังการฝกอบรมใน 2 มิติ คือ มิติที่  1 การนําความรู ทักษะ 
ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ ได รับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบั ติงาน โดยประเมินผล             
จากขาราชการที่ผ านการฝกอบรมโดยตรง และมิติที่  2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน              
ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน โดยประเมินผลจากผูบังคับบัญชาของขาราชการท่ีผานการฝกอบรม 
 

           วิทยาลัยการปกครอง หวังเปนอยางย่ิงวา รายงานการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผล       
การฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมและ
ระบบงานฝกอบรม ทั้งในสวนของวิทยาลัยการปกครองและสวนราชการที่เก่ียวของกับการจัดฝกอบรม      
และการพัฒนาบุคลากรของกรมการปกครองในโอกาสตอไป 
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บทคัดยอ 
 
 

  รายงานการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562                   
มี วัตถุประสงค  เพ่ือประเมินผลหลักสูตรการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง จํานวน 3 หลักสูตร                
ไดแก หลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 75 - 76 หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233 หลักสูตรสืบสวนสอบสวน
พนักงานฝายปกครอง รุนที่ 46 - 47 เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝกอบรมของ
วิทยาลัยการปกครอง เปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบดวย การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth interview) 
จากขาราชการที่ผานการฝกอบรมและผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม โดยประเมินผลภายหลัง
การฝกอบรมใน 2 มิติ คือ  
 มิติที่ 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใช     
ในการปฏิบัติงาน โดยประเมินผลจากขาราชการที่ผานการฝกอบรมโดยตรง  
 มิติที่  2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน 
ภายหลังผานการฝกอบรม โดยประเมินผลจากผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม สามารถสรุป
สาระสาํคัญโดยจําแนกออกเปนมิติของแตละหลักสูตร ไดดังตอไปนี้ 
 

1. ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ  
 1.1 หลักสูตรนายอําเภอ รุนท่ี 75 - 76  
           มิติท่ี 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน 
 

ตารางท่ี 1   ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรบัจากการฝกอบรม 
                หลักสูตรนายอําเภอในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน 
 

 

การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ  
สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับ 

จากการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ 
ในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง
นอย นอย 

1. การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ 
    ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไปใชในการปฏิบัติงาน 

25.60 57.90 16.50 - - 

2. การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ 
    ในฐานะผูบริหารพ้ืนที่ไปใชในการปฏิบัติงาน 

51.20 39.70   9.10 - - 

3. การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ 
    ในฐานะผูปกครองทองที่ไปใชในการปฏิบัติงาน 

69.40 30.60 - - - 

4. การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ 
    ที่มีสมรรถนะสูงไปใชในการปฏิบัติงาน 

51.20 46.30   2.50 - - 

5. การนําความรูจากการศึกษาดูงานในประเทศและ 
    ตางประเทศไปปรบัใชในการปฏิบัติงาน 

57.90 38.00   3.30 0.80 - 
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                 ผลการทดสอบความสัมพันธของตวัแปร โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหพันธวีของแครมเมอร (Cramer’s V) 
พบวา  
 1) อายุของผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอในฐานะ
ตัวแทนรัฐบาลไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.194, p=0.058) 
โดยมีความสัมพันธกันนอย   
                 2) รุนท่ีอบรมมีความสัมพันธกับการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอที่มีสมรรถนะสูง  
ไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.271, p=0.012) โดยมีความสัมพันธ 
กันนอย   
 

      มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน    
ภายหลังที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ  
 

ตารางท่ี  2  การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผูผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ 
 

 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวม 

ของผูท่ีผานการฝกอบรม 
หลักสูตรนายอําเภอ 

รอยละของระดับความเห็น 
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อยางมาก ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน    66.10 33.90 - 
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน   59.50 40.50 - 
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน    66.10 32.20 1.70 

 

                ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหพันธวีของแครมเมอร 
(Cramer’s V) พบวาการศึกษาของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับระดับความเห็นการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม
ดานหนวยงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.216, p=0.023) โดยมีความสัมพันธ 
กันนอย  
                             จากการวิเคราะหผลการสัมภาษณ เชิงลึก ผู บังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 75 - 76 สวนใหญมีความเห็นวาขาราชการท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ      
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลังการฝกอบรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน        
ในลักษณะที่ดีขึ้น ทั้ง 3 ดาน สําหรับขาราชการท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ สวนใหญมีความเห็นวา
ภายหลังการฝกอบรมไดมีการนําความรูความเขาใจ ที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานครบทุกดาน 
ไดแก ดานอํานาจหนาที่ ดานสมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศน และดานทัศนคติที่ดีตอตําแหนงหนาที่   
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1.2 หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233  
           มิติท่ี 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน 
 

ตารางท่ี  3   ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคต ิสมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม 
                 หลักสูตรปลัดอําเภอในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน 
 

 

การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ  
สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับ 

จากการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ 
ในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง
นอย นอย 

1. การนําความรูความเขาใจในการเปนปลัดอําเภอ 
    ของกรมการปกครองไปใชในการปฏิบัติงาน 

21.10 64.70 14.20 - - 

2. การนําความรูความเขาใจในการเปนตัวแทน 
    ของรัฐบาลในพ้ืนที่ไปใชในการปฏิบัติงาน 

23.70 60.00 15.80 0.50 - 

3. การนําความรูเก่ียวกับการเปนนักบริหาร 
    เชิงยุทธศาสตรไปใชในการปฏิบัติงาน 

16.80 53.70 27.90 1.60 - 

4. การนําความรูเก่ียวกับการเปนปลัดอําเภอ 
    ที่มีคุณธรรมไปใชในการปฏิบัติงาน 

60.00 34.70  5.30 - - 

5. การนําทักษะและความรูเก่ียวกับการเสรมิสราง 
    ภาวะผูนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

33.20 46.80   20.00 - - 

6. การนําความรูจากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงาน 
    ในหนาที่ไปใชในการปฏิบัติงาน 

35.30 43.70   20.00 1.10 - 

 

                 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหพันธวีของแครมเมอร 
(Cramer’s V) พบวา  
 1) เพศของผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับการนําความรูเกี่ยวกับการเปนนักบริหาร         
เชิงยุทธศาสตรไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.244, p=0.010) 
โดยมีความสัมพันธกันนอย   
                 2) ตําแหนงของผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับการนําความรูเก่ียวกับการเปนปลัดอําเภอ      
ที่มีคุณธรรมไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.077, p=0.572) 
โดยมีความสัมพันธกันปานกลาง   
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      มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน    
ภายหลังที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ  
 

ตารางท่ี  4  การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผูผานการฝกอบรมหลกัสูตรปลัดอําเภอ 
 

 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวม 

ของผูท่ีผานการฝกอบรม 
หลักสูตรปลัดอําเภอ 

รอยละของระดับความเห็น 
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อยางมาก ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน    35.30 63.70 1.10 - 
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน   27.90 71.10 0.50 0.50 
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน    33.70 64.20 2.10  

 

                ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหพันธวีของแครมเมอร (Cramer’s V) 
พบวาอายุของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน               
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 (Cramer’s V=0.170, p=0.027) โดยมีความสัมพันธกันนอย  
                             จากการวิเคราะหผลการสัมภาษณ เชิงลึก ผู บังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233 สวนใหญมีความเห็นวาขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ 
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลังการฝกอบรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน        
ในลักษณะที่ดีขึ้น ทั้ง 3 ดาน สําหรับขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ สวนใหญมีความเห็นวา
ภายหลังการฝกอบรมไดมีการนําความรูความเขาใจ ที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานครบทุกดาน 
ไดแก ดานอํานาจหนาที่ ดานสมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศน และดานทัศนคติที่ดีตอตําแหนงหนาที่ 
 

        1.3 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนกังานฝายปกครอง รุนท่ี 46 - 47 
         มิติท่ี 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครองในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน 
 

ตารางท่ี  5  ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม 
                หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครองในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน   
 

 

การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม 

หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง 
ในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง
นอย นอย 

1. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาพ้ืนฐานไปใช 
    ในการปฏิบัติงาน 

32.90 53.40   12.30   - 1.40 

2. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการสืบสวน 
    สอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน 

13.70 45.20 31.50   8.20 1.40 

3. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการคุมครอง 
    พยานไปใชในการปฏิบัติงาน 

13.70 34.20 30.10 19.20 2.70 
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การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม 

หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง 
ในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง
นอย นอย 

4. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชายุทธวิธี 
    การสืบสวนปราบปรามไปใชในการปฏิบัติงาน 

21.90 41.10 27.40  9.60 - 

5. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการทําสํานวน 

     การสอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน 
20.50 32.90 37.00  8.20 1.40 

6. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชารองไปใช 
    ในการปฏิบัติงาน 

19.20 37.00 35.60  6.80 1.40 

 

              ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหพันธวีของแครมเมอร 
(Cramer’s V)  พบวา 
 1) อายุของผู ผานการอบรมมีความสัมพันธกับดานการนําความรูความเขาใจในวิชายุทธวิธี    
การสืบสวนปราบปรามไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีน ัยสําคัญทางสถิต ิที ่ระดับ  0 .05 (Cramer’s 
V=0.250, p=0.167) โดยมีความสัมพันธกันนอย   
             2) การศึกษาของผู ผ านการอบรมมีความสัมพันธกับดานการนําความรูความเขาใจในวิชา
พื้นฐานไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.164, p=0.582) โดยมี
ความสัมพันธกันปานกลาง   
 

        มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน
ภายหลังที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนกังานฝายปกครอง  
 

ตารางท่ี  6  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผูผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน       
                 พนักงานฝายปกครอง 
 

 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวม 

ของผูท่ีผานการฝกอบรม 
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนกังานฝายปกครอง 

รอยละของระดับความเห็น 
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อยางมาก ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน    35.60 54.80 8.20 1.40 
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน   20.50 69.90 9.60 - 
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน    32.90 64.40 - 2.70 

 
 

         ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหพันธ วีของแครมเมอร   
(Cramer’s V) พบวาระดับตําแหนงของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดานการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.226, p=0.115) โดยมีความสัมพันธ
กันนอย 
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            จากการวิเคราะหผลการสัมภาษณเชิงลึก ผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง รุนที่ 46 - 47 สวนใหญมีความเห็นวาขาราชการที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลังการฝกอบรมดานการปฏิบัติตน 
ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงานในลักษณะที่ดีขึ้นทั้ง 3 ดาน สําหรับขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง สวนใหญมีความเห็นวาภายหลังการฝกอบรมมีการนําความรูความเขาใจ     
ไปใชกับการปฏิบัติงานบางสวน เนื่องจากไมมีภารกิจที่ตองปฏิบัติหนาที่โดยตรงในพ้ืนท่ีจึงนําความรูไปปรับใช      
กับการปฏิบัติงานในหนาท่ีอ่ืนแทน  
 

2.  ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยภาพรวม สรุปไดวา ขาราชการท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ
และหลักสูตรปลัดอําเภอ มีการนําความรูความเขาใจดานอํานาจหนาที่ ดานสมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศนและ   
ดานทัศนคติที่ดีตอตําแหนงหนาที่ไปใชในการปฏิบัติงานครบทุกดาน ในขณะที่ขาราชการที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง มีการนําความรูความเขาใจไปใชกับการปฏิบัติงานบางสวน 
เนื่องจากไมมีภารกิจที่ตองปฏิบัติหนาที่โดยตรงในพื้นที่ จึงนําความรูไปปรับใชกับการปฏิบัติงานในหนาที่อ่ืนแทน 
สวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้ง 3 ดาน คือ ดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน พบวา
ขาราชการทีผ่านการฝกอบรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น ทั้ง 3 หลักสูตร 
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บทที่ 1   บทนํา 

 
 

1.1  หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานที่มีหนาที่ฝกอบรม   
และพัฒนาขาราชการและพนักงานราชการของกรมการปกครอง โดยใชหลักสูตรฝกอบรมตางๆ              
เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาและเสริมสรางความรู (Knowledge)  ทักษะ (Skill)  ทัศนคติ (Attitude)  และ
สมรรถนะ (Competency) ของผูเขารับการฝกอบรมใหเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ และอํานาจหนาท่ีตามที่
กฎหมายไดใหอํานาจไว รวมทั้ง สามารถปฏิบัติงานภายใตบริบทเชิงวาระแหงชาติ (National agenda)      
เชิงอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย (Functional agenda) และเชิงการปฏิบัติในระดับพื้นที่ (Area agenda) ทั้งนี้ 
การประเมินผลโครงการฝกอบรมเปนกระบวนการที่สําคัญกระบวนการหนึ่ งในการพัฒนาหลักสูตร          
และระบบงานฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครองใหสามารถตอบสนองตอภารกิจและอํานาจหนาที่ภายใต
ระบบการบริหารราชการสมัยใหม รวมทั้งสามารถรับมือกับสภาพปญหาและปจจัยสภาพแวดลอมตางๆ              
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว อาทิ ปญหาอาชญากรรมรูปแบบใหม ปญหาภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรง    
และสรางความเสียหายอยางมาก ปญหาความเดือดรอนของราษฎรในรปูแบบตางๆ รองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียนของประเทศไทย และการสรางองคกรนวัตกรรม ภายใตการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม เปนตน  
  ท้ังนี้ เพื่อใหการพัฒนาหลักสูตรและการจัดฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง เปนไปอยาง          
มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองตอความตองการดานการพัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมในทุกบริบทงาน
ของกรมการปกครอง วิทยาลัยการปกครองจึงไดดําเนินโครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ข้ึน  
 

1.2  วัตถุประสงค 
 1.2.1 เพ่ือประเมินผลหลักสูตรการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ซึ่งจัดฝกอบรมในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561    
 1.2.2 เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

1.3  ขอบเขตการศกึษา 
  1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  
  โครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนการศึกษาวิจัย
ประเมินผลหลักสูตรการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ซึ่งจัดฝกอบรมในปงบประมาณ พ.ศ. 2561     
จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรนายอําเภอ หลักสูตรปลัดอําเภอ และหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงาน
ฝายปกครอง โดยทําการประเมินผลภายหลังการฝกอบรมใน 2 มิติ คือ  
  มิติที่ 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
ไปใชในการปฏิบัติงาน โดยประเมินผลจากขาราชการที่ผานการฝกอบรมโดยตรง  
  มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน
ภายหลังผานการฝกอบรม โดยประเมินผลจากผูบังคบับัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม  
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  1.3.2  ขอบเขตดานประชากร  
    ประชากร คือ ขาราชการที่ผานการฝกอบรม และผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผาน      
การฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ทั้ง 3 หลักสูตร ไดแก 
  1) หลักสูตรนายอําเภอ จํานวน 2 รุน คือ รุนท่ี 75 - 76 ประกอบดวย        
                     - ขาราชการท่ีผานการฝกอบรม  จํานวน 200  คน  
                     - ผูบังคับบัญชา     จํานวน 200  คน 
        2) หลักสูตรปลัดอําเภอ จํานวน 5 รุน คือ รุนที่ 229 - 233 ประกอบดวย        
                     - ขาราชการท่ีผานการฝกอบรม  จํานวน 300  คน  
                     - ผูบังคับบัญชา     จํานวน 300  คน 
         3) หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง จํานวน 2 รุน คือ รุนที่ 46 - 47 ประกอบดวย
   - ขาราชการที่ผานการฝกอบรม  จํานวน 120  คน  
  - ผูบังคับบญัชา     จํานวน 120  คน 

   

 1.3.3  ขอบเขตดานสถานที่  
  เก็บรวบรวมขอมูลภายในเขตจังหวัดและอําเภอที่ผูผานการฝกอบรมปฏิบัติราชการอยู 
  1.3.4  ขอบเขตดานเวลา 
  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรของวิทยาลัย 
การปกครองทั้ง 3 หลักสูตร ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
 

1.4  ระเบียบวิธีการศึกษา   
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 
 1.4.1 การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยใชจํานวนประชากรเปนกลุมตัวอยางทั้งหมดและวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบาย
ลักษณะทั่วไปของขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ที่ใชทดสอบ
ความสัมพันธของตัวแปร คือ คาสัมประสิทธ์ิสหพันธวีของแครมเมอร (Cramer’s V)    
 1.4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใชการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth interview) 
จากผูท่ีผานการฝกอบรมใน 3 หลักสูตร โดยการสุมตัวอยาง วิเคราะหขอมูลและสังเคราะหขอมูลภายใตกรอบ
แนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 

1.5  สถานท่ีดําเนินการ 
 จังหวัดและอําเภอที่ผูผานการฝกอบรมปฏิบัติราชการอยู 
 

1.6  ระยะเวลาดําเนินการ    
 ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
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1.7  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1.7.1  ทําใหทราบผลการประเมินหลักสูตรการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครองประจําป           
งบประมาณ พ.ศ. 2561 วาบรรลุตามวัตถุประสงคของการฝกอบรมหรือไม อยางไร รวมทั้งทําให           
ทราบวาผูที่ผานการฝกอบรมไดมีการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใช 
ในการปฏิบัติงานหรือไม อยางไร 
 1.7.2  ทําใหทราบปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝกอบรมของวิทยาลัย              
การปกครอง เพ่ือเปนขอมูลยอนกลับในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมและระบบงานฝกอบรมของวิทยาลัย   
การปกครอง ใหตอบสนองตอความตองการดานการพัฒนาบุคลากรของกรมการปกครองตอไป 
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บทที่ 2    แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผลการฝกอบรม 
    

 รายงานการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น        
เปนการติดตามและประเมินผลการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครองที่ จัดฝกอบรมในปงบประมาณ        
พ.ศ. 2561 จํานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรนายอําเภอ หลักสูตรปลัดอําเภอ และหลักสูตรสืบสวนสอบสวน
พนักงานฝายปกครอง โดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่ เก่ียวของกับการศึกษาวิจัย ไดแก  1) แนวคิดเก่ียวกับ            
การฝกอบรม 2) แนวคิดเก่ียวกับการสรางหลักสูตรการฝกอบรม 3) แนวคิดเก่ียวกับการติดตามผล            
การฝกอบรม 4) แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการฝกอบรม 5) แนวคิดเกี่ยวกับหลักสมรรถนะของขาราชการ
พลเรือน 6) แนวคิดการประเมินโครงการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง 7) แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร       
ที่ติดตามและประเมินผลการฝกอบรม 8) กรอบแนวคิดในการศกึษาวิจัย 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม 
 2.1.1 ความหมายของการฝกอบรม 
 การฝกอบรมเปนกระบวนการหนึ่งที่องคการตางๆ ใชในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู    
ความชํานาญ มีทัศนคติที่ดีในการทํางานเพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน              
ขององคการ ซึ่งนักวิชาการไดใหความหมายของการฝกอบรมไวหลายความหมาย ดังนี้  
 พัฒนา สุขประเสริฐ (2540 : 4) ใหความหมายวา การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการ
สําคัญที่จะชวยพัฒนาหรือฝกฝนเจาหนาท่ีหรือบุคลากรใหมที่จะเขาทํางานหรือที่ปฏิบัติงานประจําอยูแลว          
ในหนวยงาน ใหมีความรูความสามารถ ทักษะหรือความชํานาญ ตลอดจนประสบการณใหเหมาะสมกับ     
การทํางานรวมถึงกอใหเกิดความรูสึก เชน ทัศนคติหรือเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหบุคลากร 
แตละคนในหนวยงานหรือองคการมีความสามารถเฉพาะตัวสูงขึ้น มีประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับผูอ่ืน   
ไดดทํีาใหหนวยงานหรือองคกรมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
 สุภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร (2546 : 11) สรปุวา การฝกอบรมเปนกิจกรรม
การเรียนรูเฉพาะของบุคคลเพ่ือที่จะปรับปรุงและเพ่ิมพูนความรู (Knowledge) ความเขาใจ (Understanding) 
ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) อันเหมาะสม จนสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและเจตคติ
ตอการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 ชูชัย สมิทธิไกร (2548 : 7) ใหความหมายวา การฝกอบรม เปนกระบวนการเรียนรูซึ่งจัดข้ึน
อยางเปนระบบ โดยมีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถ รวมทั้ง ความตระหนักรูและแรงจูงใจ
ของบุคลากรในองคการ ท่ีจะสงผลใหบุคลากรเหลาน้ีมีเจตคติตอองคการและผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกวาเดิม 
 ทองฟู ชินะโชติ (อางถึงใน สุรพล ไมยวงษ, 2536 : 14) ใหนิยามวา การฝกอบรม คือ 
ขบวนการที่จัดข้ึนเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมพูนทักษะ (Skill) ความรู (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) 
และความเขาใจ (Understanding) พัฒนานิสัยการทํางานใหถูกตอง เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางานและ
เปนขบวนการที่มีระเบียบและระบบเพ่ือเพ่ิมพูนและกอใหเกิดผลสาํเร็จขององคการ 
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 Terpey (1959 : 154 อางถึงใน สาธิต บําเพ็ญ, 2539 : 19) กลาววา การฝกอบรม 
หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาทักษะ นิสัย ความรูและทาทีในตัวพนักงาน โดยมีความมุงหมายท่ีจะ
เพ่ิมพูนการปฏิบัติงานของพนักงานในตําแหนงปจจุบันใหดีย่ิงข้ึน และเปนการเตรียมคนงานสําหรับตําแหนง                   
ในอนาคตอีกดวย 
 Flippo (1966 : 201 อางถึงใน สาธิต บําเพ็ญ, 2539 : 19) ใหความหมาย การฝกอบรมวา
เปนกระบวนการอยางหนึ่งในการพัฒนาบุคคลใหมีความรู ทักษะ ความชํานาญในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การฝกอบรมจะบรรลุเปาหมายดังกลาวไดจําเปนตองมีการดําเนินงานอยางมีระเบียบ
แบบแผนและเปนระบบ ซึ่งจะชวยใหไมสิ้นเปลืองเงนิ เวลา โดยเปลาประโยชน 
 2.1.2 ประเภทของการฝกอบรม 
 การจําแนกประเภทของการฝกอบรมสามารถจําแนกไดตามหลักเกณฑตาง ๆ ดังนี้ 
 2.1.2.1 การจําแนกโดยยึดวัตถุประสงคของการอบรมเปนเกณฑ แบงการอบรมไดเปน    
3 ประเภท ดังนี้ 
 1) การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู (Knowledge Development) เพ่ือยกระดับความรู 
ของผูเขารับการอบรมใหสูงขึ้น ใหรูกวางขวางและลึกซึ้งมากย่ิงขึ้น โดยอาจจะรวมถึงเร่ืองตางๆ ท่ีผูเขารับ    
การอบรมควรจะรู เชน ปญหาทางกฎหมาย การบริหารงานในแขนงอ่ืนๆ หรือเรื่องราวท่ีเปนที่สนใจ (Hot issues) 
เปนตน 
 2) การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทัศนคติ (Attitude Development) เพ่ือใหผูเขารับการอบรม           
มีทัศนคติที่ดีกับหนวยงาน การปฏิบัติงานและบุคคลท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน การฝกอบรมจึงมุงศึกษา 
ทางพฤติกรรมศาสตร เชน จิตวิทยา แรงจูงใจ ภาวะผูนํา กระบวนการกลุมทั้งแบบรูปนัย (Formal Group) 
และอรูปนัย (Informal Group) มนุษยสัมพันธ นโยบาย และวัตถุประสงคขององคกร เปนตน 
 3) การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ (Skill Development) เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความ
ชํานาญเพ่ิมข้ึนในการปฏิบัติงานในหนาที่ไมวาจะเปนทักษะในงานที่ตองใชฝมือแรงงาน (Performance Skill) 
หรือทักษะดานการใชความสามารถทางสมอง (Mental Skill) การฝกอบรมประเภทนี้ตองใชวิธีการฝกอบรม
ตางๆ เชน การฝกอบรมโดยการใหงาน (On the job Training) การฝกงาน (Intership Training) การฝกอบรม  
ในหองทดลองปฏิบัติงาน (Vestibule Training) การฝกหัดชางฝมือ (Apprenticeship Training) เปนตน  
 2.1.2.2 การจําแนกโดยใชระยะเวลาในการทํางานเปนเกณฑ แบงการอบรมได เปน          
4 ประเภท ดังนี้ 
 1) การฝกอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) เปนการฝกอบรมท่ีใชสําหรับผูที่ เขามา    
ทํางานใหมในองคการตางๆ โดยอาจจะเปนการบรรจุแตงตั้งใหม ยาย โอนจากองคการอื่น หรือภายในองคการ 
        2) การฝกอบรมกอนเขาทํางาน (Pre-service Training) มี วัตถุประสงค เพื่อตองการ        
ใหบุคลากรมีความรู ความชํานาญเกี่ยวกับงานในหนาที่ที่บุคคลนั้นตองปฏิบัติตอไป และบุคลากรใดที่ไดรับ
การฝกอบรมประเภทนี้แลว ยอมแสดงวาพรอมที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ที่จะไดรับมอบหมายตอไป 
 3) การฝกอบรมหลังเขาทํางานแลว (In-service Training) การฝกอบรมประเภทนี้       
เปนการฝกอบรมสําหรับผูที่ทํางานอยูแลว เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และทัศนคติของผูเขารับการฝกอบรม   
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการ เพื่อใหนําความรู ทักษะไปใชในการปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนา             
ในการทํางาน เกิดขวัญและกําลังใจที่ดี 
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 4) การฝกอบรมกอนจะไดรับการเลื่อนตําแหนง (Pre-Promotion Training) เปนการอบรม
ใหแกผูที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน หรือโอนยายไปสูตําแหนงใหมซึ่งมีลักษณะงานที่แตกตางไปจาก
หนาที่เดิม เชน มีขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบมากขึ้นกวาเดิม องคการตางๆ จึงมักนิยมจัดโครงการฝกอบรม
ประเภทนี้ข้ึนใหแกผูท่ีจะเขารับตําแหนง ทั้งยังเปนการสรางความมั่นใจใหแกองคการไดวา เมื่อบุคคลนั้นเขารับ
ตําแหนงใหมแลวจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตองและเกิดผลดีตอองคการมากที่สุด 
 2.1.3 วงจรการฝกอบรม 
 การดําเนินการฝกอบรมเพื่อใหเกิดผลตางๆ ซึ่ง George Odiorne เรียกวา “ระบบไหลเวียน
ของการฝกอบรม” (Cybernetic System of Training) มีลักษณะการดําเนินการที่สําคัญ 4 ข้ันตอน ไดแก 
 1. การกําหนดความจําเปนในการฝกอบรม 
 2. การสรางหลักสูตร 
 3. การดําเนินการฝกอบรม 
 4. การประเมินผลและการติดตามผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  1  แสดงความสัมพันธของวงจรการฝกอบรม 
ที่มา  :  Odiorne, 1970 : 75 อางถึงใน วนิดา กมลกุลาจารย, 2537 : 16 
 

 2.1.3.1 การกําหนดความจําเปนในการฝกอบรม 
  องคการมีวัตถุประสงคและวิธีดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด ถาการบริหารงาน
ขององคการไมสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว เชน ผลงานตกต่ํา การทํางานไมมีประสิทธิภาพ 
การลาและการขาดงานสูง อุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นและบอยขึ้น คาใชจายสูงข้ึนมีการสิ้นเปลืองมาก งานลาชา       
มีการโยกยายสับเปลี่ยนตําแหนงมาก มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในองคการ เปนตน ปรากฏการณตางๆ 
เหลานี้เปนอาการที่แสดงให เห็นวามีปญหาในการบริหารเกิดขึ้นในองคการนั้นแลว ซึ่ งจําเปนจะตอง             
มีการศึกษาวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงตอไป ถาพบวาปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว เรื่องใดสามารถที่จะแกไข      
ใหหมดปญหาไปไดดวยการฝกอบรม ก็ถือวาปญหานั้นคือความจําเปนในการฝกอบรม เมื่อเกิดปญหาเชนนี้ขึ้น
แสดงวามีความจําเปนในการฝกอบรมเกิดข้ึนแลวนั่นเอง 
   กลาวโดยสรุป  ความจําเปนในการฝกอบรมก็คือ อุปสรรค ปญหา ขอขัดของหรือ
สภาพการณใดที่ไมพึงประสงค หรือปญหาที่เก่ียวกับบุคคลในองคการท่ีสามารถดําเนินการแกไขใหดีขึ้นไดดวย
การฝกอบรม ถาหากวาการฝกอบรมไมสามารถแกไขปญหาน้ันไดแลว เราไมเรียกวาเปนความจําเปน          
ในการฝกอบรม แตอาจเปนความจําเปนที่ตองแกไขดวยวิธีอื่น เชน แกไขระเบียบ หรอืซื้อเครื่องมือใหมมาใช 
เปนตน 

การกําหนดความจําเปน 
ในการฝกอบรม 

การสรางหลักสูตร 

การดาํเนินการฝกอบรม 

การประเมินผลและ 
การตดิตามผล 
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 วิธีการที่ส ามารถนํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือวิเคราะหหาความจําเปน               
ในการฝกอบรมมีอยูหลายวิธี เชน การสังเกตการณ การวิเคราะห การสํารวจความตองการ หรือแมแต           
การใชขอมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนตน 
 2.1.3.2 การสรางหลักสูตร 
 เมื่อทราบความจําเปนในการฝกอบรมอยางแนชัดแลว ขั้นตอไปก็จะตองมีการสราง 
หลักสูตรการฝกอบรม ซึ่งเปนการกําหนดวัตถุประสงค เนื้อหาสาระและเทคนิค เพ่ือตอบสนองตอความจําเปน
ในการฝกอบรมที่ไดทําการศึกษาวิเคราะหมา โดยรายละเอียดการสรางหลักสูตรการฝกอบรมนั้นจะตอง
ประกอบดวยวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นของหลักสูตร หมายถึง ส่ิงท่ีเราตองการใหเกิดข้ึนจากการฝกอบรม     
อันไดแก ความตองการใหเกิดการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางาน เปนตน กําหนดหัวขอ
วิชาและขอบเขตเนื้อหาวิชา กําหนดวิธีการหรือเทคนิคการฝกอบรม และระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม 
นอกจากนี้จะตองกําหนดวิธีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม ตลอดจนคุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
สถานที่ฝกอบรม งบประมาณ และบุคลากรผูรับผิดชอบ การกําหนดสิ่งตางๆ เหลานี้จะเปนเสมือนการวางแผน
ใหการปฏิบัติมีจุดมุงหมายที่แนชัด 
 2.1.3.3 การดําเนินการฝกอบรม  
 เปนการนําแผนงานฝกอบรมหรือโครงการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ไปสูการปฏิบัติ        
หากปราศจากขั้นนี้แลวหลักสูตรตางๆ ที่กําหนดและสรางขึ้นก็คงจะไมมีความหมาย การดําเนินการฝกอบรม
เปนการลงมือดําเนินการตั้งแตการจัดเตรียม การประสานงานแจงฝายตางๆ ที่เก่ียวของ แบงมอบกิจกรรม
ตางๆ ในการฝกอบรมใหแกทีมงานผูรับผิดชอบ จนดําเนินการใหลุลวงไปโดยเรียบรอย เร่ิมตั้งแตระยะกอน
การฝกอบรมจนถึงชวงระยะระหวางการฝกอบรมและระยะเม่ือเสร็จสิ้นการฝกอบรมไปแลว ตองมีการเตรียม
อุปกรณตางๆ ที่เก่ียวของ สิ่งอํานวยความสะดวกสบายตางๆ เพื่อใหผูรับบริการฝกอบรมจะไดมีความรูสึก
ประทับใจตามสมควร อันจะทําใหการฝกอบรมเกิดบรรยากาศของการเรียนรูท่ีดียิ่งข้ึน 
 2.1.3.4 การประเมินผลและการติดตามผล 
 ความมุงหมายของการประเมินผลและการติดตามผล ก็เพ่ือตองการที่จะทราบวาผูเขารับ
การฝกอบรมไดเรียนรูในเร่ืองตางๆ ทางดานวิชาการและเทคนิควิธีการตางๆ ที่ไดรับการถายทอดไปหรือไม
เพียงใด เปนไปตามเจตนารมณของผูเขารับการฝกอบรมและวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีกําหนดไวหรือไม      
เพื่อนําขอมูลที่ไดเหลานี้ไปใชเปนแนวทางพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป การประเมินผลการฝกอบรมอาจทํา
เปนระยะตลอดเวลาที่ทําการฝกอบรมและในวันสิ้นสุดของโครงการ สวนการติดตามผลน้ันจะกระทําภายหลัง
จากผูที่เขารับการฝกอบรมไดกลับไปปฏิบัติงานจริงแลว ทั้งนี้เพ่ือจะทราบวาผูผานการฝกอบรมสามารถ        
ที่จะนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติจริงไดเพียงใด การติดตามผลอาจจะกระทําเปนระยะๆ โดยหาขอมูลจากผูผาน
การฝกอบรม ผูบังคับบัญชา หรือบุคคล เพ่ือนรวมงานท่ีเก่ียวของกับผูที่ผานการฝกอบรมตามความเหมาะสม
ตอไป 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสรางหลักสูตรการฝกอบรม 
 2.2.1 ความหมายของหลักสูตร 
        คําวา “หลักสูตร” แปลมาจากภาษาอังกฤษวา “curriculum” มีรากศัพทมาจากภาษา
ลาตินวา “currere” หมายถึง “running sequence of course or learning experience”การเปรียบเทียบ
หลักสูตรกับสนามหรือเสนทางท่ีใชว่ิงแขง เนื่องจากการที่ผูเรียนจะสําเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ
จบหลักสูตรใดนั้น ผูเรียนจะตองเรียนและฟนฝาความยากของวิชาหรือประสบการณการเรียนรูตางๆ           
ที่กําหนดไวในหลักสูตรเชนเดียวกับนักว่ิงที่ตองว่ิงแขงและฟนฝาอุปสรรค เพ่ือชัยชนะและความสําเร็จใหได 
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สําหรับในประเทศไทย ใชคําวา “หลักสูตร” แปลมาจากภาษาอังกฤษวา “curriculum” หมายถึง รายวิชา
ตางๆ ทั้งหมดที่จัดสอนในโรงเรยีน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยรามคาํแหง, ๒๕๕๕) 
  Armstrong (๒๐๐๓, p.๔) ใหความหมายวา หลักสูตร เปนการยืนยันในกระบวนการตัดสินใจ
กับผลผลิตซึ่งใหความสําคัญจากการเตรียมแผนและออกแบบ เพื่อพัฒนาความรูและทักษะโดยกระบวนการ   
จัดการเรียนรูที่เอ้ือตอผูเรียน ผลผลิต คือ ผูเรยีนไดรับขอมูลและความรูใหม  
  Posner (๒๐๐๔, p.๕) ใหความหมายไววา หลักสูตร คือ เนื้อหามาตรฐานหรือวัตถุประสงค    
ที่ระบุวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีครูวางแผนไวและรวมถึงการวางแผน การจัดโอกาสการเรียนรูและ
ประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน            
  Oliva (๑๙๙๒, p.๙) ใหความหมายคําวา หลักสูตร คือ แผนหรือโปรแกรมของประสบการณ
ทั้งหมดที่จัดใหกับผูเรียนในทิศทางของสถานศึกษา หลักสูตรจะตองมีความสอดคลองกับแผนที่ไดกําหนดโครงราง
ไวครอบคลุมกับประสบการณที่จัดใหผูเรียนตามท่ีไดกําหนด ประกอบดวยหนวยการเรียน เนื้อหาของหลักสูตร  
ที่บรรจุในโปรแกรมของสถานศึกษา 
  ฆนัท  ธาตุทอง (๒๕๕๐, หนา, ๔) ใหความหมายคําวา หลักสูตร หมายถึง การบูรณาการ
ศิลปะ การเรียนรูและประสบการณตางๆ เขาดวยกัน สามารถนําไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหเปนไปตามที่สังคมคาดหวัง และมีการกําหนดแผนงานไวลวงหนา สามารถปรับปรุงและพัฒนา        
ใหเอื้อประโยชนตอผูเรียนมีความรู ความสามารถสูงสุดตามศักยภาพของแตละบุคคล 
  เดือนเพ็ญ หอมนวล (๒๕๕๐) ใหความหมายคําวา หลักสูตร หมายถึง ขอบเขต ขอกําหนด
ระดับชาติมาสูโรงเรียน เปนแนวทางการจัดการศึกษา วิชา ที่จัดทําขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น 
ประกอบดวยจุดมุงหมายของการเรียนรู เนื้อหาสาระ และกิจกรรมประสบการณท่ีสอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของผูเรียนและทองถิ่น และเปนแนวทางท่ีครูจะตองยึดถือในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียน
มีความสามารถและคุณลกัษณะตรงตามที่ไดกําหนดไว 
    สรุปไดวา “หลักสูตร” หมายถึง แบบหรือชุดของโครงสรางการศึกษาหรือการฝกอบรม       
ที่ประกอบดวยชุดวิชา เนื้อหารายวิชา วัตถุประสงค วิธีการศึกษาหรือฝกอบรม ระยะเวลาการศึกษาหรือ
ฝกอบรม ภายในบริบทของการพัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะ หรือความสามารถของบุคลากรหรือผูท่ีเขารบั
การศึกษาหรือฝกอบรมในหลักสูตรน้ัน ๆ  
    หลักการสําคัญหรือหัวใจของการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพนั้น                
มีแนวคิดหรือทฤษฎีที่เก่ียวของกับการสรางหลักสูตรการฝกอบรม ดังนี้ 
   องคประกอบของการฝกอบรมมี ๓ ประการ (กริช อัมโภชน, ๒๕๔๕) ไดแก 
  ๑) วัตถุประสงคของการฝกอบรม หมายถึง สิ่งที่กําหนดวาในโครงการฝกอบรมนั้นจะตอง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมใหเปนไปในลักษณะใดและระดับใด จึงจะสามารถแกไขปญหา   
ที่มีความจําเปนในการฝกอบรมได ซึ่งจะตองตอบสนองตอความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) 
แทจริงดวย ทั้งนี้ การกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรมประกอบดวย ๘ ขั้นตอน ไดแก  
  ขั้นตอนที่ ๑ ทบทวนปญหาที่มีความจําเปนในการฝกอบรม 
  ขั้นตอนที่ ๒ ระบุตัวบุคคลหรือกลุมบุคคลที่จะตองเขารบัการฝกอบรม 
  ขั้นตอนที่ ๓ ระบุภารกิจและพฤติกรรมที่เปนปญหา   
  ขั้นตอนท่ี ๔ ระบุวัตถุประสงคสูงสุดหรือพฤติกรรมในอุดมคติท่ีตองการใหเกิดขึ้นกับ
บุคคลหรือกลุมบุคคลที่เขารบัการฝกอบรม 
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  ขั้นตอนที่ ๕ ระบุปจจัยสนับสนุนที่จะทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคสูงสุดตาม
ขั้นตอนที่  ๔ ได โดยพิจารณาถึงสภาพแวดลอมหรือองคประกอบอื่นที่อาจสนับสนุนใหการฝกอบรม            
บรรลุวัตถุประสงคได  
  ขั้นตอนที่  ๖ ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการฝกอบรมเพ่ือใหบรรลุ              
วัตถุประสงคในอุดมคติเชนเดียวกับขั้นตอนที่ ๕ 
  ขั้นตอนที่ ๗ กําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรมที่เปนไปไดในทางปฏิบัติ หลังจาก
ที่พิจารณาถึงวัตถุประสงคในอุดมคติและปจจัยสนับสนุน รวมท้ังปจจัยที่เปนอุปสรรคแลว ซึ่งบางกรณี 
วัตถุประสงคในอุดมคติและวัตถุประสงคที่เปนไปได อาจเปนวัตถุประสงคเดียวกันก็ได 
  ขั้นตอนที่ ๘ การกําหนดวัตถุประสงคประกอบ หมายถึง วัตถุประสงคท่ีไมไดคาดหวัง
มากอน แตคาดวาอาจจะเปนผลสืบเนื่องมาจากการฝกอบรม อาทิ ความสนิทสนมกันของผูเขาอบรมภายในรุน 
ซึ่งจะเปนประโยชนในการประสานงานในอนาคต 
  ๒) หลักสูตรหรือแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมซึ่งจะตอง             
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการฝกอบรม และความจําเปนในการฝกอบรม 
  ๓) โครงการบริหารงานฝกอบรมที่รัดกุม ละเอียดและครบถวน  
  2.2.๒ คุณสมบัติของหลักสูตร 

                  คุณสมบัติของหลักสูตร หมายถึง ธรรมชาติหรือลักษณะของหลักสูตรวาเปนอยางไร รวมถึง       
ขอตกลงหรือขอยอมรับเกี่ยวกับเกณฑของหลักสูตร คุณสมบัติของหลักสูตรมีดังตอไปนี้ (สุนีย ภูพันธ, ๒๕๔๖, 
หนา ๑๕-๑๖) 
           ๑) หลักสูตรมีลักษณะเปนพลวัต (dynamic) คือ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการ   
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยูเสมอ แสดงวาประสบการณและกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหแกผูเรียน    
จะไมซ้ําเหมือนเดิมแตจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะคอยเปนคอยไปตามความจําเปน เนื้อหาสาระใด
ที่ตอบสนองเปาหมายและมีความจําเปนตอผูเรียนจะคงไว บางครั้งเนื้อหาคงไวอยางเดิมแตการจัดกิจกรรม
ที่เกิดการเรียนรูจะตองปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเหมาะสม 
           ๒) การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงตอเนื่องไปตามความตองการของสังคม
ที่ เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงเปนกระบวนการที่ตอเนื่องเปนวัฏจักร             
ในกระบวนการตอเนื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมอยูดวย หลักสูตรเปนสิ่งที่ควรไดรับการแกไขปรับปรุงอยูเสมอ
เพราะหลักสูตรที่ดีควรตอบสนองตอสังคมและเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาหลักสูตรจึงจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงไปดวย ดังนั้น ควรจัดใหมีองคกรหรือหนวยงานเฉพาะรับผิดชอบในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเน่ือง การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของหลักสูตรในขอนี้จะเปลี่ยนจุดมุงหมายบางประการ   
และปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตรใหความสําคัญกับกิจกรรมและเนื้อหาสาระใหม 
           ๓) หลักสูตรไมสามารถแสดงกิจกรรมหรือทํากิจกรรมตางๆ ดวยตัวเองได จําเปนตองใช
กิจกรรมหรือการกระทําอยางอ่ืนมาชวย เชน การพัฒนาหลักสูตร การจัดทําหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร     
การสรางหลักสูตร เพราะฉะนั้นหลักสูตรจึงทาํหนาที่เปนผูถูกกระทําอยูตลอดเวลา  
 2.2.๓ หลักการพัฒนาหลักสูตร 
  เพื่อใหงานการพัฒนาหลักสูตรดําเนินไปสูจุดมุงหมายของการพัฒนาอยางแทจริง จึงตอง
คํานึงถึงหลักในการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ (สุนีย ภูพันธ, ๒๕๔๖, หนา ๑๕๙) 
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                 ๑)  การพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองมีผูนําที่เชี่ยวชาญและมีความสามารถในงานพัฒนาหลักสูตร
เปนอยางดี 
                  ๒) การพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองไดรับความรวมมือและประสานงานอยางดีจากบุคคล     
ที่เกี่ยวของทุกฝายทุกระดับ 
                    ๓) การพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองมีการดําเนินงานเปนระเบียบแบบแผนอยางตอเนื่องโดย
เร่ิมจากการกําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนาหลักสูตรจนถึงการประเมินผลหลักสูตร 
                  ๔) การพัฒนาหลักสูตรจะตองรวมถึงผลงานตางๆ ทางดานหลักสูตรที่สรางขึ้นมาใหม  
อยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนเอกสารหลักสูตร เนื้อหาวิชาการทําการทดสอบหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช
หรือการจัดการเรยีนการสอน 
                  ๕) การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพจะตองมีการฝกอบรมครูประจําการใหมีความรู 
ความเขาใจในหลักสูตรใหม ความคดิใหม แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม 
                   ๖) การพัฒนาหลักสูตรจะตองคํานึงถึงประโยชนในดานการพัฒนาจิตใจและทัศนคติของ
ผูเรียนดวย 
  2.2.๔ การสรางหลักสูตรการฝกอบรม  
 การสรางหลักสูตร หมายถึง การกําหนดกระบวนการที่จะทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิด
ความรู ความเขาใจ ทักษะความชํานาญและทัศนคติในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง โดยเทคนิคและวิธีการอยางใดและ
ตองใชเวลามากนอยเพียงใดเพื่อทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม        
ตามวัตถุประสงค โดยมีขั้นตอนการสรางหลักสูตรการฝกอบรมที่สําคัญ ๓ ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนที่ ๑ การทบทวนความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) กอนสรางหลักสูตร
การฝกอบรมแมวาจะไดมีการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรมมาแลว แตคงมีความจําเปนท่ีจะตอง
ทบทวนปญหาที่ไดกําหนดไวในความจําเปนของการฝกอบรมอีกครั้งหนึ่งวามีปญหาอะไร เก่ียวของกับบุคลากร
กลุมใด ตําแหนงงานใด ระดับใด มีจํานวนเทาใด มีความเหมาะสมที่จะจัดการฝกอบรมภายในองคการหรือ
ภายนอกองคการ  
  ขั้นตอนที่  ๒ การระบุภารกิจที่เปนปญหาหรือสิ่งที่ตองการพัฒนา โดยผูสรางหลักสูตร     
การฝกอบรมจําเปนตองเขาใจถึงความแตกตางของคําวา งาน (Job) หนาที่ (Duty) และภารกิจ (Task) เพื่อสราง
หลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับความจําเปนในการฝกอบรม  
 งาน (Job) หมายถึง หนวยการปฏิบัติงานที่บุคลากรในตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดดํารง
อยูในสายการปฏิบัติงานนั้น ๆ เปนสิ่งที่กําหนดเปนทางการและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในองคการ ซึ่งงานแตละ
ตําแหนงจะประกอบไปดวย “หนาที่” ตั้งแต ๑ หนาที่ขึ้นไป 
  หนาที่ (Duty) หมายถึง สิ่งที่บุคลากรในตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดในสายปฏิบัติงานตอง
รับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงคที่มุงเนนผลงานใหตอบสนองตอตําแหนงงานของตน โดยในแตละหนาที่ประกอบ
ไปดวย “ภารกิจ” หลาย ๆ ภารกิจ 
  ภารกิจ (Task) หมายถึง หนวยงานปฏิบัติท่ีสําคัญที่สุดที่จะกอใหเกิดผลงานและ  
เปนสวนของการปฏิบัติงานที่เก่ียวของโดยตรงกับการใชเทคนิค วิธีการหรือระเบียบปฏิบัติตางๆ ทั้งนี้การปฏิบัติ
ตามภารกิจใด ๆ นั้นจําเปนจะตองใชความรู ความชํานาญและความสามารถท่ีสอดรับกับภารกิจนั้นๆ เมื่อวิเคราะห
ถึงภารกิจตางๆ ของตําแหนงงานที่มีความจําเปนในการฝกอบรมแลวจะตองหาขอมูลหรือวิเคราะหใหไดวา
ภารกิจใดที่ เบี่ ยงเบนไปจากมาตรฐานหรือสิ่ งที่มุ งหวังจนทําให เกิดปญหาข้ึน จะได กําหนดหลักสูตร               
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เพ่ือทําการฝกอบรมใหบุคคลในตําแหนงงานนั้นสามารถปฏิบัติภารกิจไดถูกตองตรงกับมาตรฐาน ซึ่งจะเปน       
การแกปญหาอันเปนความจําเปนในการฝกอบรมตอไป 
 ข้ันตอนที่  ๓ การกําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรม วัตถุประสงคของการฝกอบรม        
มีความสําคัญ ดังนี้ 
  ๑) วัตถุประสงคในการฝกอบรมทําใหเกิดการประสานทรัพยากรในการฝกอบรม  
ไดแก กําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๒) วัตถุประสงคในการฝกอบรมทําใหวิทยากรและเจาหนาที่ผูบริหารโครงการ
ฝกอบรมมีความเขาใจตรงกัน และสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางสอดคลอง นอกจากนี้ยังทําใหผูเขารับ 
การฝกอบรมมีความเขาใจการปฏิบัติงานของวิทยากรและเจาหนาที่ไดเปนอยางดีดวย 
  ๓) วัตถุประสงคในการฝกอบรมทําใหสามารถกําหนดหัวขอวิชาและเนื้อหาวิชา     
ในการฝกอบรมไดอยางเหมาะสม รวมทั้งสามารถเลือกเทคนิคหรือวิธีการฝกอบรมที่เหมาะสมและชวยกําหนด
ระยะเวลาของหลักสูตรและระยะเวลาในแตละหัวขอวิชาของการฝกอบรมไดดวย 
 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามผลการฝกอบรม 
        2.3.1 ความหมายของการติดตามผลการฝกอบรม 
 Tracy (1971 : 389 อางถึงใน โฉมเพ็ญ สนธยานนท, 2527 : 24) กลาววา การติดตามผล  
การฝกอบรม คือ การศึกษาวาผูที่สําเร็จการฝกอบรมไดนําสิ่งท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใชปฏิบัติงานในหนาที่
ความรับผิดชอบของตนไดอยางเหมาะสมเพียงใด การฝกอบรมบรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการหรือไม           
มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางในการทาํงาน และมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงแกไขโปรแกรมการฝกอบรม 

 วิรัชพร สรัคคานนท (อางถึงใน โฉมเพ็ญ สนธยานนท, 2527 : 25) กลาววา การติดตามผล
การฝกอบรมโดยทั่วไป หมายถึง การตรวจสอบผลงานเปนระยะๆ วาการปฏิบัติงานนั้นถูกตองตามวัตถุประสงค
ที่ต้ังไวหรือไม เปนการติดตามดูวาปริมาณและคุณภาพของงานแตละข้ันตอนเปนอยางไร อุปกรณในการทํางาน 
กําลังเจาหนาที่ เวลา สถานท่ี การจัดการมีเพียงพอแกการปฏิบัติงานหรือไม 
 โฉมเพ็ญ สนธยานนท (2527 : 25) กลาววา การติดตามผลการฝกอบรม คือ การศึกษาดูวา 
ผูท่ีสําเร็จการฝกอบรมไดนําวิธีการ แนวความคิด เทคนิคตางๆ ที่ไดจากการฝกอบรมไปใชใหเปนประโยชน     
ตอการปฏิบัติงานในหนาที่เพียงใด รวมทั้งการศึกษาปญหาและอุปสรรคของการนําความรูและประสบการณ
จากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานดวย 
 วิลาส สิงหวิสัย (2520 : 173) กลาววา การติดตามผลการฝกอบรม เปนการหาความตองการ
ความสําเร็จของการฝกอบรม ซึ่งตองอาศัยเวลาและไมเกิดผลชัดเจนในทันทีที่สําเร็จการอบรม การติดตามผลนี้ 
ตองอาศัยการสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการฝกอบรม ซึ่งออกไปปฏิบัติงานชั่วระยะเวลาหน่ึง 
โดยปกติจะเปนเวลาประมาณ 8-12 เดือน ภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น เพื่อดูวาผูสําเร็จการฝกอบรมไดรับ        
การเรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ไปสูแนวทางท่ีองคการพึงประสงคหรือไม 
 ชะลอ ธรรมศิริ (อางถึงใน ณรงค สมบูรณสุทธ์ิ, 2532 : 8) กลาววา การติดตามผลการฝกอบรม
เปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการฝกอบรม ซึ่งจะตองกระทําภายหลังการฝกอบรมไปแลว 4 เดือน เพ่ือใหผูเขารับ
การอบรมไดมีโอกาสนําความรูที่ไดจากการอบรมไปปฏิบัติงานของตน เพ่ือใหทราบปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
และพฤติกรรม รวมทั้งทัศนคติของผูเขารับการอบรมภายหลังที่ไดฝกอบรมไปแลว  
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 ณรงค สมบูรณสุทธ์ิ (2532 : 10) มีความเห็นวา การติดตามผลการฝกอบรม คือ การศึกษา
ดูวาเมื่อผูเขารับการอบรมท่ีผานการฝกอบรมไปแลวนั้น ไดนําความรูที่ไดจากการฝกอบรม ไมวาจะเปนหลักการ 
แนวความคิด วิธีการ เทคนิคตางๆ ไปใชหรือปรับใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ไดมากนอยเพียงไร รวมทั้ง      
ตองศึกษาวามีปจจัยอะไรบางเปนปจจัยที่เกื้อหนุนหรือเปนอุปสรรคขัดขวางตอการนําความรูและประสบการณ      
ที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชในการปฏิบัติหนาที่ 
        2.3.2 วัตถุประสงคของการติดตามผลการฝกอบรม 
 การติดตามผลการฝกอบรม มีแนวความคิดเพ่ือตองการทราบและกอใหเกิดประโยชน      
ในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 
  1) เพื่อตองการทราบวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคคลวาบรรลุผลหรือไม ภายในระยะเวลา
พอสมควร 
  2) ผูเขารับการอบรม เม่ืออบรมเสร็จไปแลวไดดําเนินการในเร่ืองใหมๆ หรือปรับปรุงสิ่งที่ได
ดําเนินการอยูแลวที่มีผลมาจากการพัฒนาหรือการฝกอบรมหรือไมเพียงใด ในระยะเวลานานพอสมควร  
  3) เพื่อตองการทราบถึงความตองการเก่ียวกับการพัฒนาหรือการฝกอบรมที่จะจัดให          
ในระยะเวลาตอไป  
  4) เพื่อใหผูบังคับบัญชามีโอกาสสงเสริมผูที่ไดรับการพัฒนาหรือไดรับการฝกอบรมนําความรู 
ความชํานาญ และทัศนคติที่ถูกตองไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่มากที่สุดในระยะเวลานาน
พอสมควร (สุภาพ ระนองธานี, 2511 : 11) 
   อุทัย หิรัญโต (2531 : 120-121) กลาววา การติดตามผลเปนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ในตัวผู เขารับการฝกอบรมหลังจากเขาผานการฝกอบรมไปแลว ทั้งในดานความรูสึกนึกคิด ทัศนคติและ                 
การเปลี่ยนแปลงในวิธีการทํางาน ซึ่งมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 
 1) เพ่ือคอยชวยชี้แนวทางและสนับสนุนใหผูเขาอบรมสามารถนําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนในการปฏิบัติงานจริงๆ 
 2) เพื่อตรวจสอบทบทวนดูวาการฝกอบรมมีผลในการนํามาใชในการปฏิบัติงานจริงๆ      
ไดแคไหน เพียงไร 
 การติดตามผลการฝกอบรมเปนการประเมินวา จุดมุงหมายท่ีเกี่ยวกับความรูความสามารถ        
ในการประยุกตความรูใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือคานิยม      
ซึ่งตองใชเวลานาน ตองใหผูเขารวมอบรมกลับเขาปฏิบัติงานชวงระยะเวลาหนึ่ง เชน 6 เดือน หรือ 1 ป     
แลวคอยทําการประเมินโดยทําการติดตามผล (A Follow-up Study) วาจุดมุงหมายของโครงการอบรมบรรลุ
เปาหมายที่วางไวหรือไม (อางถึงใน วนิดา กมลกุลาจารย และคณะ, 2537 : 29) 
 การติดตามผลการฝกอบรม นับวาเปนขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญมากในกระบวนการ
ฝกอบรมซึ่งจะใหคําตอบท่ีสําคัญเก่ียวกับโครงการฝกอบรมตางๆ ที่จัดไปแลววาบรรลุตามวัตถุประสงค
โครงการหรือไม เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานและตอหนวยงานหรือไม อยางไร ผู เขารับการอบรม           
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานในทางที่ดีขึ้นหรือไม อยางไร และผูเขารับการอบรมไดนําความรู   
หรอืสิ่งท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปปรบัใชในการปฏิบัติงานหรือไมอยางไร 
 2.3.3 วิธีการติดตามผลการฝกอบรม 
  การติดตามผลการฝกอบรมภายหลังจากผูผานการฝกอบรมไดกลับไปทํางานในหนาที่      
ในระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติอยูระหวาง 6 เดือน ถึง 1 ป มีวิธีการติดตามผลที่นิยมใช 3 วิธี คือ  
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   1) วิธีการสังเกต (Observation Method)  
   2) วิธีการสอบถาม (Questioning Method) 
   3) วิธีการวัดผล (Measurement Method) 
 1) วิธีการสังเกต (Observation Method) หมายถึง การที่ผูติดตามไปเฝาสังเกตและเฝาดู
อยางเอาใจใส โดยการพิจารณาและกําหนดไวอยางมีระเบียบถึงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานระหวางกอน    
การฝกอบรมและหลังการฝกอบรมวามีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตลอดจนการสังเกตถึงผลงาน            
ที่ออกมาจากการปฏิบัติงานจริงๆ ในหนาที่ซึ่งการสังเกตจะไดผลดีหรือไมขึ้นอยูกับความรู ความสามารถ    
ประสบการณของนักสังเกตและควรมีคูมือการสังเกต (Observation guide) ชวยดวย  
 2) วิธีการสอบถาม (Questioning Method) เปนวิธีท่ีใชเพื่อตองการทราบวาผูสําเร็จการอบรม
ไดใหขอเท็จจรงิอะไรบาง ตามท่ีผูติดตามผลตองการทราบถึงการนําสิ่งที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชปฏิบัติงานจริงๆ 
วาใชไดมากนอยแคไหน เพียงใด มีปญหาอุปสรรคขอขัดของ ตลอดจนขอควรปรับปรุงแกไขอยางไร ซึ่งโดยทั่วไป
การสอบถามมีอยู 2 แบบ คือ  
 (1) การสัมภาษณ (Interview) เปนวิธีที่นิยมใชสําหรับผูผานการอบรมที่มีตําแหนง
สูงหรือคอนขางสูง และมีจํานวนไมมากนักเน่ืองจากการสัมภาษณเปนวิธีการท่ีจําเปนตองใชผูมีความรู ทักษะ 
และประสบการณ ตลอดจนตองใชกําลังคน ระยะเวลา และคาใชจายสูง 
 (2) แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนวิธีการเก็บขอมูลที่นิยมใชสําหรับผูผาน              
การอบรมที่มีระดับตําแหนงงานไมสูงนักและมีจํานวนมาก เนื่องจากเปนวิธีการที่รวดเร็ว มีมาตรฐานและ
สามารถควบคุมเวลาการดําเนินงานและคาใชจายไดดี 
        ในทางปฏิบัติ ผูติดตามผลโครงการฝกอบรมอาจใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้ง 2 วิธีประกอบกัน 
เชน วิธีการสัมภาษณผูผานการอบรม ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชาของผูผาน การอบรม 
หรือใชแบบสอบถามผูผานการอบรม นอกจากนี้ การสังเกตและจดบันทึกการทํางานเปนการเก็บรวบรวม
ขอมูลที่มีประสิทธิภาพและใกลเคียงกับความเปนจริง แตเปนวิธีการที่เปนไปไดยากในการติดตามผลโครงการ
ฝกอบรมเนื่องจากขอจํากัดของระยะเวลาและความซับซอนในการปฏิบัติงาน 
 3) วิธีการวัดผล (Measurement Method) เปนวิธีที่ใชติดตามผลการฝกอบรมวา ไดนําความรู 
ประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานในหนาที่เพียงไร แบงออกเปนการวัดผลทางจิตวิทยา 
เชน ในดานพฤติกรรมตางๆ การวัดผลทางกายภาพ เชน การวัดน้ําหนัก สวนสูง ขนาด ในการวัดผลทางกายภาพ  
มีเครื่องมือการวัดผลท่ีทันสมัยอยูแลว สวนการวัดผลทางจิตวิทยานั้นไดพัฒนากาวหนาตามลําดับจนไดมาตรฐาน 
เชน ขอสอบมาตรฐาน (Standardized Test) ซึ่งยากกวาการวัดผลทางกายภาพมากแบงออกได เชน การทดสอบ
การเรียนรูทางเชาวปญญา การใหแสดงตนเพื่อวัดผลทางสังคมของบุคคลในหมูคณะวาใครเปนที่นิยมชมชอบ    
หรือเชื่อถือมากที่สุด ปานกลางหรือต่ํามาก แบบเกณฑมาตรฐานเพ่ือใหผูตอบ ใชวิธีประมาณคา จัดคูเปรียบเทียบ 
จัดอันดับ เปนตน 
 การติดตามผลจะเลือกใช วิธีการใดขึ้นอยูกับโอกาสและความเปนไปไดที่ เหมาะสม          
ในการเลือกใช เชน ถาเปนการสังเกตก็เหมาะสมกับการติดตามผลที่มีผูสําเร็จการอบรมไมมากนัก และทํางาน
อยูในหนวยงานเดียวกัน ผูติดตามผลไดเห็นและบันทึกพฤติกรรมการทํางานของผูสําเร็จการอบรมไว        
อยางมีระบบทั้งกอนและหลังการฝกอบรมแลวนํามาเปรียบเทียบกัน การใชแบบสอบถามก็เหมาะสมกับ     
การติดตามผลที่มผีูสําเร็จการฝกอบรมจํานวนมาก และอยูกระจัดกระจายกันออกไปในการปฏิบัติงาน  

 



รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการประเมนิผลการฝึกอบรม ปี ๒๕๖๒ 

                                                       
  ๑๔ 

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการฝกอบรม 
   ดนัย เทียนพุฒ (2547 :53 , 57) ไดสรุปรปูแบบและเครื่องมือในการประเมินผลการฝกอบรมไว ดังนี้   
 2.4.1 กําหนดรูปแบบการประเมินตามลําดับชั้นของการประเมินผล  

             ซึ่งพิจารณาไดจากแนวคิด The Four Levels ของ Kirkpatrick คือ ประเมินปฏิกิริยา ประเมิน
การเรียนรู ประเมินพฤติกรรมและผลลัพธ ซึ่ง Hamlin เสนอ The Ultimate Value คือ เพ่ิมจากการประเมินของ 
Kirkpatrick คอื ประเมินคุณคาสูงสุด (Ultimate Value) ดังนี ้

 

แผนภูมิท่ี 2 รูปแบบการประเมินผลการฝกอบรมตามลําดับช้ันของการประเมิน 
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จุดมุง วิธีการวัดผล 

มีผลลัพธอยางไร 
ตอองคกรหรือ
บุคคลตลอดเวลา 
 

การประเมินกลยุทธ 
การประเมนิความกาวหนา

ในอาชีพ 
 

คุณคาสูงสุด 

ผลลัพธอะไรที่ทาํขึ้น 
โดยเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 

ผลลัพธ การวิจัยเชิงทดลอง 
 

ผูเขาอบรมมีการ 
เปลี่ยนแปลงที่สงผลตอเนื่อง 
ถึงพฤติกรรมการทํางาน 
หรือผลงาน 
 

พฤติกรรม การแสดงออกในงาน 
ถึงการเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรม 
 

ผูเขาอบรมเปลี่ยนแปลง 
อยางไรเมื่อสิ้นสุด 
โปรแกรมการอบรม 

การเรียนรู ทดสอบ 

อะไรที่ผูเขาอบรม 
ชอบหรือไมชอบ  

ปฏิกิริยา 
การประเมนิผล 
จากผูเขาอบรม  
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 2.4.2 กําหนดรูปแบบการประเมินจาก “คาํถาม” ในการประเมิน 
 ปกติคําถามหลักๆ ของการประเมินก็คือ (1) จะประเมินอะไร (2) จะประเมินเมื่อใด                
(3) จะประเมินโดยใคร (4) มีขอบเขตการประเมินอยางไร โดยมีวิธีการที่ตอบจุดหมายของการประเมิน คอื 
 

คําถามของการประเมิน จุดมุงหมายของการประเมิน 
(1)  จะประเมินอะไร  - วิธีการสอน 

 - สื่อ - อุปกรณการสอน 
 - ทัศนคติของผูเขารับการอบรม  
 - การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม 
 - การเปล่ียนแปลงของทีมงานหรือองคกร 

(2)  จะประเมินเม่ือใด    - การออกแบบหลักสูตรภายหลังจากวิเคราะหความจําเปน  
   ในการฝกอบรม (การวิเคราะหผลงาน) 
 - ภายหลังที่สื่อ - อุปกรณการสอนจัดเตรียมเรียบรอยแลว  
   (การประเมินความกาวหนา) 
 - ขณะที่ทําการสอนไดเสร็จสิ้นลง (การสังเกตแบบเปนกลาง) 
 - ขณะที่สิ้นสุดหลักสูตรการฝกอบรม (การประเมินรวมสรุป) 
 - ขณะที่สิ้นสุดหลักสูตรการฝกอบรม แตอยูในขณะปฏิบัติงาน 
   (การประเมินรวมสรุป) 

(3) จะประเมินโดยใคร           - เจาหนาที่ฝกอบรม 
 - ผูเขาอบรม 
 - บุคคลที่ 3 
   * ผูบังคับบัญชาของผูเขาอบรม 
   * ผูใตบังคับบัญชาของผูเขาอบรม 
   * เพื่อนของผูเขาอบรม 
   * ที่ปรึกษาจากภายในองคกรหรือฝายฝกอบรม 
   * ลูกคาที่ใชบริการ 

(4) มีขอบเขตการประเมินอยางไร  - ทั้งหลกัสูตร 
 - กําหนดขอบเขตท่ีสนใจของหลักสูตร 
 - โปรแกรม 
 - ชุดวิชา 
 - วิชายอย 

 
 2.4.3 กําหนดรูปแบบการประเมินโดยอาศัยโมเดลการประเมิน 
                   การประเมินการฝกอบรมโดยอาศัยโมเดลการประเมิน จะเปนรูปแบบที่ชัดเจนและตอบ
คําถามไดครอบคลุมกับวัตถุประสงคของการประเมิน 
  1) โมเดลความกาวหนา - รวมสรุป (Formative - Summative Model) 
                      - การประเมินความกาวหนา (Formative - Evaluation) เปนการประเมินเพ่ือปรับปรุง
ทุกอยางใหดีขึ้น เปนการประเมินในขณะดําเนินหลักสูตร / โครงการฝกอบรม       
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 - การประเมินรวมสรุป (Summative - Evaluation) เปนการประเมินหลังจากสิ้นสุด
หลักสูตรการฝกอบรม เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรฝกอบรม อันจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนในกรณี 
จัดคร้ังตอไป หรือตัดสินใจยุติเลิกโครงการฝกอบรม 
 2) โมเดลการตัดสินใจ (Decision - Model) สําหรับโมเดลการตดัสินใจนี้นิยมใช เชน 
 - โมเดลของ สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ที่เนนการประเมินเต็มรูปแบบ คือ การประเมิน
หลักสูตร/โครงการฝกอบรมในกระบวนการที่เปนระบบใน 4 สวน คือ (1) บริบท (context) (2) ปจจัยเบ้ืองตน 
(Input) (3) กระบวนการ (Process) และ (4) ผลผลิต (Product (Output)) ดังรูป 
 

แผนภูมิที่ 3   การประเมินตามโมเดล CIPP 
 

(1) บริบท 
(context) 

(2) ปจจัยเบื้องตน 
(Input) 

(3) กระบวนการ 
    (Process) 

(4) ผลผลิต 
(Product (Output)) 

การประเมนิบริบท การประเมินปจจัยเบื้องตน การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต 
 การตัดสินใจ  

พิจารณาถึง 
-  ปรัชญาหลักสูตร 
-  ความจําเปน 
ในการฝกอบรม 
-  ความคาดหวัง 
ของหุนสวนธุรกิจ 

วิเคราะหเก่ียวกับ 
- แผนดําเนินการจัด
หลักสูตรเบี่ยงเบนไปจาก
ความเปนจริงมากนอย
เพียงใด 

กระบวนการบริหาร 
- บริหารหลักสูตรมีความ 
เหมาะสมอยางไร 
เพื่อการปรับเปลี่ยน 

ประเมินหลักสูตรเพ่ือ 
- ยุติหลักสูตร 
- ปรับ - เปลีย่นหรือ 
พัฒนาใหเหมาะสม
ตอไป 

 

 - โมเดลการตัดสินใจแบบการเผชิญหนา โดยพิจารณาระหวาง เมทริกซภาคการบรรยาย
กับเมทริกซภาคการตัดสินใจ ซึ่งจะนําไปสูการตัดสินใจในหลักสูตรการฝกอบรมวา (1) ปจจัยเบ้ืองตน         
(2) กระบวนการ (3) ผลไดเปนอยางไร และมีขอสรุปเพ่ือการตัดสินใจทางการบริหารในรูปแบบท่ีเหมาะสม      
ดังรูป 
 

แผนภูมิที่ 4 โมเดลการตัดสินใจแบบการเผชิญหนา  
                      เมทริกซภาคการบรรยาย                                          เมทริกซภาคการตัดสินใจ 

ส่ิงที่ตั้งใจ สิ่งที่เกิดข้ึน  มาตรฐาน การตัดสินใจ 
 

ปจจัยเบ้ืองตน 
 (INPUT) 

 

กระบวนการ 
(PROCESS) 

 

ผลได 
(OUTPUT) 
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 3) โมเดลความเปนระบบ โดยมองการฝกอบรมและพัฒนาในรูปแบบ (System Approach) 
คือ (1) ปจจัยนําเขา (Input) (2) กระบวนการ (Process) (3) ผลลัพธ (Output) จึงกําหนดโมเดลการประเมิน
หลักสูตรฝกอบรม ดังนี้ 
 

แผนภูมิที่ 5 โมเดลความเปนระบบของการประเมินหลักสูตรฝกอบรม 

1.  มุมมองของการฝกอบรม 
     และพัฒนาเปนระบบ 
 

2.  ชวงระยะเวลาการประเมิน 
        
 
 
3.  วัตถุประสงค              3.1  ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม    
     ของการประเมิน   
         I  กอนการอบรม        II  ขณะดําเนินการอบรม       III  สิ้นสุดการอบรม 
          *  ความจําเปน * วิธีการจัดอบรม               * ผลลัพธ 
          *  การเตรียมดําเนินการ    * บริหารหลักสูตร               * การตดิตามผล 
          *  ผลลัพธที่คาดหวัง * ความกาวหนาของการอบรม 
          *  จะติดตามผลอยางไร     * จะติดตามผลไหม     
       3.2  ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม   
          I มาตรฐานเทียบ         II ที่เกิดขึ้นจรงิ                  III  ผลการดําเนินการ 
                                    กับเปาหมายในอุดมคติ    เทากับมาตรฐาน                 เทากับมาตรฐาน 
                                      
4.  ขอบเขต/เนื้อหา  I  กอนการอบรม          II  ขณะดําเนินการอบรม      III  สิ้นสุดการอบรม 
     ของการประเมิน           โครงการ/หลักสูตร  โครงการ/หลักสูตร โครงการ/หลักสูตร 

   ฝกอบรมพิจารณา ฝกอบรม ฝกอบรมมองดาน 
 ในแงความจําเปน * วงจรการเรียนรู ผลสัมฤทธ์ิ 
 ในการฝกอบรม * การบริหารหลักสูตร * ผลลัพธในทันที 
* แผนการบริหาร - กระบวนการ * การนําไปใช 
  หลักสูตร                     จัดหลักสูตร 
                          - ผลลัพธ   
* กําหนดเกณฑ * เกณฑการประเมนิ        *  การเรียนรู 
  การประเมินตาม  ประเมิน                     - การเปลี่ยน 
  RLBR - ปฏิกิริยา (R) พฤติกรรม (B)                        
   - การเรียนรู (L)  - ผลลัพธกับ  
                                                             องคกร (R)   
                        

 ปจจัยนาํเขา              กระบวนการ              ผลผลิต  
     (Input)                  (Process)             (Output) 
 

  ประเมินกอน  ประเมินขณะ            ประเมินสิ้นสุด 
    การอบรม             ดําเนินการอบรม             การอบรม          
(Pre-Evaluation)   (Ongoing Evaluation)    (Post-Evaluation) 
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* แผนการประเมิน  * การประเมิน   * ประเมินรวมสรุป                   
  ความกาวหนา/ ความกาวหนา * ติดตามผล  
   รวมสรุป                       
* แผนการติดตามผล * การติดตามผล     
  ระยะสั้น ระยะยาว - ยังไมดําเนินการ  

2.5 แนวคดิเกี่ยวกับหลักสมรรถนะของขาราชการพลเรือน 

 2.5.1  ประวัติความเปนมาและความสําคัญของสมรรถนะ   

  เมื่อพูดถึงสมรรถนะก็มักจะอางถึง David C.McClelland ศาสตราจารยดานจิตวิทยา 
จากมหาวิทยาลัย Harvard กับบทความที่มีชื่อเสียงของเขาที่ตี พิมพในวารสารนักจิตวิทยาอเมริกัน  
เรื่อง Testing for Competence Rather than for Intelligence ในป 1973 
  การศึกษาทางดานจิตวิทยามักเปนการศึกษาตอมาจากแนวคิดท่ีเคยมีผูเสนอไวแลวในอดีต 
แนวคิดของ McClelland ก็เชนกัน กลาวกันวาแนวคิดของ McClelland ไมใชแนวคิดใหมเสียทีเดียวเพราะ
ในป 1920 Frederick Taylor บิดาของวิทยาศาสตรการจัดการไดกลาวถึงสิ่งที่คลายกันกับสมรรถนะมากอน 
(Raelin & Cooledge,1996) อยางไรก็ดี McClelland ไดนําสมรรถนะมาสูการปฏิบัติอยางเปนรปูธรรม 
  ในบทความเร่ือง Testing for Competence Rather than for Intelligence นั้น 
McClelland แสดงความเห็นตอตานการทดสอบความถนัด การทดสอบความรูในงานหรือผลการเรียน            
วาไมสามารถทํานายผลการปฏิบัติงานหรือความสําเร็จในชีวิตได เขาจึงหาทางวิจัยเพ่ือศึกษาตัวแปรดานสมรรถนะ
ที่เขากลาววาสามารถทํานายผลการปฏิบัติงานได และในขณะเดียวกันก็ยังมีขอดีที่สําคัญอีกประการหนึ่ง    
คือ ตัวแปรสมรรถนะมักไมแสดงผลการทดสอบท่ีลําเอียงตอเชื้อชาติ เพศ หรือฐานะทางสังคมเหมือนกับแบบวัด
ความถนัดหรือแบบวัดอ่ืนๆ ในกลุมเดยีวกัน 
  ประเด็นเร่ืองการไมแสดงผลการทดสอบที่ลําเอียงตอเชื้อชาติ เพศ หรือฐานะเปนประเด็นสําคัญ
ในอเมริกา เพราะอเมริกาเปนสังคมที่มีความหลากหลายดานเชื้อชาติ เพื่อใหเกิดความยุติธรรมในสังคม
ดานการจางงานจึงมีการตรากฎหมายเพ่ือสงเสริมโอกาสของการจางงานที่เทาเทียมกัน (Equal Employment 
Opportunity) ดังน้ัน แบบทดสอบที่แสดงผลการทดสอบของกลุมตางๆ ที่แตกตางกันมักถูกตัดสินวาผิดกฎหมาย 
  วิธีการวิจัยของ McClelland ใชการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมของผูที่ประสบ
ความสําเร็จในงาน และกลุมของผูที่ประสบความสําเร็จนอยกวา (กลุมปานกลาง) เพื่อดูวาสองกลุมนี้แตกตางกัน 
ในเร่ืองใด (หรือที่เขาเรียกวาสมรรถนะใด) วิธีการเก็บขอมูลของเขาเนนที่ความคดิ และพฤติกรรมที่สัมพันธกัน
กับผลลัพธของงานท่ีประสบความสําเร็จ 
  ในคร้ังแรก McClelland คิดจะใชการสังเกตการณทํางานประจําวันของผูท่ีประสบความสําเร็จ 
กับผูที่มีผลงานในระดับปานกลาง แตวาวิธีการนี้ใชเวลามากเกินไป และไมสะดวกในทางปฏิบัติ เขาจึงพัฒนา
เทคนิคท่ีเรียกวา Behavioral Event Interview (BEI) ซึ่งเปนวิธีการที่พัฒนามาจากการผสมผสานวิธีวิเคราะห
เหตุการณสําคัญในงานของ Flanagan (1954) และวิธีการของแบบทดสอบ Thematic Apperception Test 
(TAT) BEI เปนการสัมภาษณที่ผูใหขอมูลเลาเหตุการณที่เขารูสึกวาประสบความสําเร็จสูงสุด 3 เหตุการณ     
และเหตุการณที่เขารูสึกวาลมเหลว 3 เหตุการณ จากนั้นผูสัมภาษณก็ถามคําถามติดตามวา อะไรทําใหเกิด
สถานการณนั้นๆ มีใครที่เกี่ยวของบาง เขาคิดอยางไร รูสึกอยางไรและตองการอะไรในการจัดการกับสถานการณ 
แลวเขาทําอยางไรและเกิดอะไรขึ้นจากพฤติกรรมการทํางานนั้นของเขา 
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  การวิเคราะหเหตุการณสําคัญในงาน (Critical Incident) เปนวิธีการที่ John Flanaga
พัฒนาข้ึนในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง เปนวิธีการที่มีจุดมุงหมายเพื่อคนหาคุณลักษณะที่สําคัญและทักษะที่จําเปน
สําหรับการทํางานท่ีประสบความสําเร็จ โดยวิธีการเปนการรวบรวมขอมูลพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได ในสถานการณ
การทํางานหรือสถานการณอื่นๆ ที่เก่ียวของ จุดมุงหมายหลัก คือ พฤติกรรมที่ผูอื่นสังเกตไดแตจุดมุงหมายของ BEI 
นอกเหนือจากพฤติกรรมการทํางานท่ีสังเกตไดแลว คือ การเนนท่ีความรูสึกนึกคิดของบุคคล (คลายกับท่ีได
จากการทดสอบการเลาเรื่องจากภาพ (Thematic Apperception Test (TAT)) 
  เม่ือไดขอมูลมาแลว ก็นําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อศึกษาวาลักษณะของผูที่ประสบความสําเร็จ 
มีอะไรบางที่ไมเหมือนกับผูท่ีประสบความสําเร็จปานกลาง จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาถอดรหัสดวยวิธีการที่เรียกวา
การวิเคราะหเนื้อหาจากคําพูด (Content Analysis of Verbal Expression) แลวนําขอมูลที่ถอดรหัสแลว    
มาวิเคราะหความแตกตางทางสถิติ เพ่ือศึกษาลักษณะที่แตกตางระหวางผูที่ประสบความสําเร็จในงาน         
(มีผลงานในระดับสูง) กับผูท่ีผลงานระดับปานกลาง 
  McClelland และเพ่ือนรวมงานไดกอตั้งบริษัท McBer and Company ในชวงตน 
ของทศวรรษที่ 1970 และในชวงนั้นพวกเขาไดรบัการติดตอจากเจาหนาที่ของ The U.S State Department 
Foreign Service Information ใหชวยเหลือในการคัดเลือกนักการทูตระดับตน McClelland ใชเทคนิค BEI 
ในการศึกษาและพบวานักการทตูระดับตนท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีมีสมรรถนะที่แตกตางจากนักการทูตระดับตน
ที่มีผลการปฏิบัติงานระดับปานกลาง ในเร่ืองความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคลดานวัฒนธรรม (Cross-
cultural Interpersonal Sensitivity) ความคาดหวังทางบวกกับผูอ่ืน (Positive Expectations of Others) 
และความรวดเร็วในการเรยีนรูเครือขายดานการเมือง (Speed in Learning Political Networks) 
  ในป 1991 Barrett & Depinet ไดเขียนบทความเรื่อง A Reconsideration of Testing 
for Competence Rather than for Intelligence เน้ือหาในบทความเปนการอางถึงงานวิจัยใหมๆ ที่ลบลาง
ขอเสนอของ McClelland เกี่ยวกับการทดสอบความถนัด หรือการทดสอบเชาวนปญญาวาแบบทดสอบดังกลาว
สามารถทํานายผลการปฏิบัติไดในเกือบทุกอาชีพ ประเด็นนี้ McClelland ไดตอบวา ถาเขาจะตองเปลี่ยนแปลง
อะไรบางอยางในบทความ Testing for Competence Rather than for Intelligence เขาคงจะอธิบาย
เชาวนปญญาอยางระมัดระวังมากข้ึนวา เชาวนปญญาเปนสมรรถนะพ้ืนฐาน (Threshold Competency) ท่ีบุคคล              
ที่ปฏิบัติงานตองมี แตเม่ือบุคคลมีเชาวนปญญาในระดับหนึ่งแลว ผลการปฏิบัติของเขาก็ไมสัมพันธกับเชาวนปญญา
อีกตอไป (อธิบายไดวาผูปฏิบัติงานทุกคนตองเปนคนฉลาดทุกคนแตคนที่ฉลาดทุกคนอาจไมไดมีผลการปฏิบัติงาน
ดีเดนทุกคน สิ่งท่ีแยกระหวางผูที่ฉลาดและมีผลการปฏิบัติงานดี กับผูที่ฉลาดและมีผลการปฏิบัติงานในระดับ
ปานกลาง คือ สมรรถนะ) 
  สมรรถนะแบงออกเปน 2 ประเภท เม่ือพิจารณาโดยยึดผลการปฏิบัติงานเปนเกณฑ ไดแก 
สมรรถนะพื้นฐาน (Threshold Competencies) และสมรรถนะที่แยกความแตกตาง (Differentiating 
Competencies) 
  สมรรถนะพ้ืนฐาน (Threshold Competencies) ไดแก ความรู ทักษะพ้ืนฐานท่ีผูปฏิบัติงาน
ทุกคนจําเปนตองมีเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดแตไมสามารถแยกผูที่ปฏิบัติงานดีออกจากผูที่ปฏิบัติงาน
ในระดับปานกลาง 
  สมรรถนะที่แยกความแตกตาง (Differentiating Competencies) ไดแก ปจจัยตางๆ  
ที่ผูปฏิบัตงิานท่ีดีมีแตผูที่ปฏิบัติงานในระดับปานกลางไมมี สมรรถนะกลุมนี้จึงเปนสิ่งที่บอกความแตกตางระหวาง
ผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีและผูที่มีผลงานในระดับปานกลาง 
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  แนวคิดเร่ืองสมรรถนะมักมีการอธิบายดวยโมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model) ดังภาพ   
ที่แสดงดานลาง ซึ่งอธิบายวาความแตกตางระหวางบุคคลเปรียบเทียบไดกับภูเขาน้ําแข็ง โดยมีสวนท่ีเห็นไดงาย      
และพัฒนาไดงาย คือสวนที่ลอยอยูเหนือนํ้า นั่นคือองคความรู และทักษะตางๆ ที่บุคคลมีอยูและสวนใหญ    
ที่มองเห็นไดยากอยูใตผิวน้ํา ไดแก แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณภายในและบทบาทที่แสดงออกตอสังคม   
สวนที่อยูใตน้ํานี้มีผลตอพฤติกรรมในการทํางานของบุคคลอยางมากและเปนสวนที่พัฒนาไดยากโดยมี
รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 6 
แผนภูมิที่ 6 โมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.5.2  ความสําคัญของการพัฒนาสมรรถนะหลักของขาราชการพลเรือน 
  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 ไดบัญญัติใหสวนราชการ
มีหนาที่ดําเนินการใหมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือให
ขาราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการ    
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ทั้งนี้ กรมการปกครอง ไดนําหลักสมรรถนะมาใชในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคล   
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติดังกลาว 
 2.5.3  สมรรถนะหลักของขาราชการพลเรือน 
  ตามหลักการของหนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่  29 กันยายน 
2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ กําหนดคําจํากัดความของสมรรถนะหลัก วาเปนคุณลักษณะรวมกัน      
ของขาราชการพลเรือนทั้ งระบบเพื่ อเปนการหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่ พึ งประสงครวมกัน                 
โดยมีองคประกอบ 5 ตัว ไดแก  
  1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
  2. บริการที่ดี 
  3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
  4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
  5. การทํางานเปนทีม 

ที่มาของ competency 
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สมรรถนะหลักที่ 1 : การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
 

คําจํากัดความ : ความมุงมั่นจะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงาน 
ที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนดข้ึน อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรค
พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถ
กระทําไดมากอน  
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 : แสดงความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหดี  
 พยายามทํางานในหนาที่ใหถูกตอง 
 พยายามปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
 มานะ อดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน  
 แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดีขึ้น  
 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปลาหรือหยอนประสิทธิภาพในงาน 
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทํางานไดผลงานตามเปาหมายที่วางไว  
 กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทาํงานเพื่อใหไดผลงานที่ดี 
 ติดตามและประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคยีงกับเกณฑมาตรฐาน 
 ทํางานไดตามเปาหมายที่ผูบังคับบัญชากําหนดหรือเปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความถูกตองเพ่ือใหไดงานที่มีคุณภาพ 
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ือใหไดผลงาน 
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ปรับปรุงวิธีการที่ทําใหทํางานไดดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีข้ึน มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

หรือทําใหผูรับบรกิารพึงพอใจมากขึ้น 
 เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมที่คาดวาจะทําใหงานมีประสทิธิภาพมากขึ้น 
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถกําหนดเปาหมาย รวมทั้งพัฒนางาน 
เพ่ือใหไดผลงานท่ีโดดเดนหรือแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  
 กําหนดเปาหมายทีท่าทายและเปนไปไดยากเพ่ือใหไดผลงานท่ีดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัด 
 พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดนและแตกตางอยางที่ 

ไมเคยมีผูใดทําไดมากอน 
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกลาตัดสินใจแมวาการตัดสินใจนั้น 
จะมีความเสี่ยง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน หรือสวนราชการ   
 ตัดสินใจไดโดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยางชัดเจนและดําเนินการ เพ่ือใหภาครัฐ 

และประชาชนไดประโยชนสูงสดุ 
 บริหารจัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพ่ือใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจ 

ของหนวยงานตามที่วางแผนไว 
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สมรรถนะหลักที่ 2 : บริการท่ีดี (Service Mind) 
 

คําจํากัดความ : ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการตอประชาชน ขาราชการ 
หรอืหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 : สามารถใหบริการที่ผูรับบริการตองการไดดวยความเต็มใจ 
 ใหการบรกิารที่เปนมิตร สุภาพ  
 ใหขอมลู ขาวสารที่ถูกตอง ชัดเจนแกผูรบับริการ 
 แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่องหรือขั้นตอนงานตางๆ ที่ใหบริการอยู 
 ประสานงานภายในหนวยงาน และหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ เพ่ือใหผูรับบริการไดรบับริการ 

ท่ีตอเนื่องและรวดเร็ว 
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ 
 รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึนแกผูรับบริการอยางรวดเร็ว  

ไมบายเบี่ยง ไมแกตัวหรือปดภาระ 
 ดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจและนําขอขัดของใดๆ ในการใหบริการ  

ไปพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น 
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหบริการท่ีเกินความคาดหวังแมตองใชเวลา 
หรือความพยายามอยางมาก  
 ใหเวลาแกผูรับบริการเปนพิเศษ เพ่ือชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ 
 ใหขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวของกับงานที่กําลังใหบริการอยู ซึ่งเปนประโยชนแกผูรับบรกิาร 

แมวาผูรับบริการจะไมไดถามถึงหรือไมทราบมากอน 
 นําเสนอวิธีการในการใหบริการที่ผูรับบริการจะไดรบัประโยชนสูงสุด 
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจและใหบริการที่ตรงตามความตองการท่ีแทจริง 
ของผูรับบริการได   
 เขาใจหรือพยายามทําความเขาใจดวยวิธีการตางๆ เพ่ือใหบริการไดตรงความตองการท่ีแทจริง 

ของผูรับบริการ 
 ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผูรบับริการ เพ่ือตอบสนองความจําเปนหรือความตองการที่แทจริง 

ของผูรับบริการ 
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใหบริการท่ีเปนประโยชนอยางแทจริงใหแกผูรับบริการ  
 คิดถึงผลประโยชนของผูรบับริการในระยะยาว และพรอมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการใหบริการ  

เพื่อประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ 
 เปนที่ปรึกษาที่มีสวนชวยในการตัดสินใจที่ผูรับบรกิารไววางใจ 
 สามารถใหความเห็นที่แตกตางจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผูรับบริการตองการใหสอดคลอง 

กับความจําเปน ปญหา โอกาส เพ่ือเปนประโยชนอยางแทจริงของผูรับบริการ 
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สมรรถนะหลักที่ 3 : การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
 

คําจํากัดความ : ความสนใจใฝรู สั่งสมความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ  
ดวยการศกึษา คนควาและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองจนสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการ 
และเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ  
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 : แสดงความสนใจและติดตามความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือท่ีเกี่ยวของ  
 ศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน 
 พัฒนาความรูความสามารถของตนใหดีย่ิงข้ึน 
 ติดตามเทคโนโลยี และความรูใหมๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ  

ท่ีจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ 
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรูในวิชาการและเทคโนโลยีใหมๆ  
ในสาขาอาชีพของตน  
 รอบรูในเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เก่ียวของ  

ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน 
 รับรูถึงแนวโนมวิทยาการท่ีทันสมัยและเก่ียวของกับงานของตนอยางตอเนื่อง 
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถนําความรู วิทยาการหรือเทคโนโลยีใหมๆ  
มาปรับใชกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ   
 สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได 
 สามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได 
ระดับที่ 4 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศกึษา พัฒนาตนเองใหมีความรูและความเชี่ยวชาญ 
ในงานมากขึ้น ทั้งในเชิงลึกและเชิงกวางอยางตอเนื่อง  
 มีความรูความเชี่ยวชาญในเร่ืองที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ และสามารถนําความรูไปปรับใช 

ไดอยางกวางขวาง 
 สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทัศน เพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคต 
ระดับที่ 5 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนการทํางานของคนในสวนราชการ 
ที่เนนความเชี่ยวชาญในวิทยาการดานตางๆ 
 สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองคกร ดวยการจัดสรรทรัพยากร 

เครื่องมือ อุปกรณที่เอ้ือตอการพัฒนา 
 บริหารจัดการใหสวนราชการนําเทคโนโลยี ความรู หรือวิทยาการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติหนาที่

ราชการในงานอยางตอเนื่อง 
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สมรรถนะหลักที่ 4 : การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 
 

คําจํากัดความ : การดาํรงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม  
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพและจรรยาขาราชการ เพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราชการ 
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 : มีความสุจริต   
 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ ถูกตองตามกฎหมาย และวินัยขาราชการ 
 แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจรติ 
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได   
 รักษาคําพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได  
 แสดงใหปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความเปนขาราชการ 
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดม่ันในหลักการ  
 ยึดม่ันในหลักการ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการ ไมเบ่ียงเบนดวยอคติ 

หรือผลประโยชน กลารับผิด และรับผิดชอบ 
 เสียสละความสุขสวนตน เพ่ือใหเกิดประโยชนแกทางราชการ 
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยืนหยัดเพ่ือความถูกตอง  
 ยืนหยัดเพื่อความถูกตองโดยมุงพิทักษผลประโยชนของทางราชการ แมตกอยูในสถานการณ 

ท่ีอาจยากลําบาก 
 กลาตัดสินใจปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความถูกตองเปนธรรม แมอาจกอความไมพึงพอใจ 

ใหแกผูเสียประโยชน 
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอทุิศตนเพ่ือความยุติธรรม   
 ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของประเทศชาติ แมในสถานการณที่อาจเสี่ยงตอความมั่นคง 

ในตําแหนงหนาที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยตอชีวิต 
 

สมรรถนะหลักที่ 5 : การทํางานเปนทีม (Teamwork) 
 

คําจํากัดความ : ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืน เปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงานหรือสวนราชการ  
โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิก ไมจําเปนตองมีฐานะหัวหนาทีม รวมทั้งความสามารถในการสราง 
และรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม  
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 : ทําหนาที่ของตนในทีมใหสําเร็จ   
 สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในสวนที่ตนไดรับมอบหมาย 
 รายงานใหสมาชิกทราบความคบืหนาของการดําเนินงานของตนในทีม 
 ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานของทีม 
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใหความรวมมือในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน   
 สรางสัมพันธ เขากับผูอ่ืนในกลุมไดดี 
 ใหความรวมมือกับผูอื่นในทีมดวยดี 
 กลาวถึงเพ่ือนรวมงานในเชิงสรางสรรคและแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพ่ือนรวมทีม 

ท้ังตอหนาและลบัหลัง 
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ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสานความรวมมือของสมาชิกในทีม   
 รับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรยีนรูจากผูอื่น  
 ตัดสินใจหรือวางแผนงานรวมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนรวมทีม 
 ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุน ชวยเหลือเพื่อนรวมทีม เพ่ือใหงาน 
ประสบความสําเร็จ   
 ยกยอง และใหกําลังใจเพ่ือนรวมทีมอยางจริงใจ 
 ใหความชวยเหลือเกื้อกูลแกเพ่ือนรวมทีม แมไมมีการรองขอ 
 รักษามิตรภาพอันดีกับเพ่ือนรวมทีม เพื่อชวยเหลือกันในวาระตางๆ ใหงานสําเร็จ  
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถนําทีมใหปฏิบัติภารกิจใหไดผลสําเร็จ  
 เสรมิสรางความสามัคคีในทีม โดยไมคํานึงความชอบหรือไมชอบสวนตน 
 คลี่คลาย หรือแกไขขอขัดแยงที่เกิดข้ึนในทีม 
 ประสานสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจของทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจของสวนราชการใหบรรลุผล 

 
2.6 แนวคิดการประเมินโครงการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง 
 การประเมินโครงการฝกอบรม วิทยาลัยการปกครองไดวางแนวทางดําเนินการโดยมองการฝกอบรม 
และพัฒนาในรูประบบ (System Approach) ไดประยุกตรูปแบบการประเมินโครงการของ สตัฟเฟลบีม 
(Stufflebeam’s CIPP Model) ซึ่งไดจําแนกการประเมินโครงการออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
 1)  การประเมินสภาวะแวดลอม (Context evaluation) 
 2)  การประเมินปจจัยปอน (Input evaluation)  
 3)  การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) 
 4)  การประเมินผลผลิต (Product evaluation / Output evaluation) 
 ท้ังนี้ วิทยาลัยการปกครองจะเนนการประเมินใน 4 ลําดับแรก โดยเฉพาะการแสวงหาความจําเปน    
ในการฝกอบรม (Training Needs : TN) การประเมินปฏิกิริยาของผูรับการอบรม และการวัดผลประเมินผลผลิต 
(ดานวิชาการและพฤติกรรม) ซึ่งไดมีการวางระเบียบปฏิบัติไวอยางชัดเจน โดยมีกลุมงานวิจัยและพัฒนา
ระบบงานฝกอบรมเปนหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงและเพิ่มกิจกรรมการติดตามผลการฝกอบรมเปนการประเมิน
ประเภทที่ 5 คือ การประเมินผลลัพธ (Outcome evaluation) ซึ่งวิทยาลัยการปกครองมีการประเมินโครงการ
ฝกอบรมทั้ง 5 ประเภท เรียกรวมวา CIPOO Model (โดยมีรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 7 ในหนาถัดไป)   
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แผนภูมิที่ 7 วงจรการประเมินโครงการฝกอบรม 
 

                ประเภทของการประเมิน  สาระสาํคญัของการประเมิน   ผลท่ีตองการ            เทคนิค           เครื่องมือประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินสภาวะแวดลอม
(Context evaluation) 

 

ประเมินปจจัยปอน 
(Input evaluation) 

ประเมินกระบวนการ 
(Process evaluation) 

 

ประเมินผลผลิต 
(Out evaluation) 

 

ประเมินผลลัพธ 

(Outcome evaluation) 
 

- ความจําเปน 
ของการอบรม 
- นัยสัมพันธ 
ของเนื้อหา 
หลักสูตรกับปญหา 
และความตองการ 

 

- ความพรอม 
ดานบุคลากร
งบประมาณ อาคาร 
อุปกรณ 
- ความพรอม 
ดานการประสานงาน 
- ความรู 
ความสามารถ 
และทัศนคติ 
ของผูเขาอบรม 

 

- ปญหาการ 
ดาํเนินการฝกอบรม 
การเรียน การสอน 
- การวัดผลการเรียน 
การสอนรายวิชา 

 

  - ความรูความสามารถ 
  - ทัศนคติของผูผาน 
  การอบรม 

 

- การนําความรู 
ทักษะไปใช 
ในการทํางาน 
- ผลกระทบ 
(Impact) จาก 
การประพฤติปฏิบัติ 
ของผูผานการอบรม 

ความจําเปนใน
การฝกอบรมใหม 

ปญหาที่เกิดข้ึน 
และแนวทางแกไข 

   - ปญหาที่เกิดขึ้น 
   และแนวทางแกไข 
   - ผลสัมฤทธ์ิ 
   การฝกอบรม 

 

บรรลุวัตถุประสงค 
ของหลักสูตรเพียงใด 

 

สรปุผล 
ของการฝกอบรม 

 

พัฒนาหลักสูตร 
และปรับปรุงโครงการ 

 

    การวิเคราะห 
    ความจําเปน 
  ในการฝกอบรม  
         (TN)  
 และความตองการ 
       ฝกอบรม 

 

  การตรวจแตละ  
      รายการ   
   (Checklists) 

 
การวัดผล 

ทางวิชาการ 
 

ปฏิกิริยาของ 
ผูเขาอบรม 

 
การวัดผล 

ทางวิชาการ 
 

การวัดผลและ
ประเมินผล
ดานวิชาการ 

 
การประเมิน
พฤติกรรม 

 

การประเมิน 
ผูผานการศึกษา 

อบรมและ 
ผูที่เก่ียวของ 

 

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

 

  - แบบตรวจสอบ 
     ความพรอมแตละ 
     รายการ 
     - ประชุมผูที่เก่ียวของ 

  - แบบทดสอบ 
  กอน-หลังการฝกอบรม  
  (Pre-Post test) 

     - แบบสอบถาม 
     การบริหารโครงการ 
     (เนื้อหาและวิทยากร) 

  -  Case Study 
  - แบบทดสอบ /  
  แบบฝกหัดรายวิชา 

 - การทําเอกสาร 
 วิเคราะหเรื่องปญหา 
 - การทําเอกสาร 
 วิเคราะหเรื่องที่ไดรับ  
 มอบหมาย 
 - การจัดทําเอกสาร 
 การศึกษาดูงาน 
 - การสอบรวบยอด 

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

 - แบบสอบถาม 
 - การสังเกตพฤติกรรม 
 และผลการปฏิบัติงาน 
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2.7  แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรที่ติดตามและประเมินผลการฝกอบรม 
2.7.1 หลักสูตรนายอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
๑. หลักการและเหตุผล 

ดวยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พุทธศักราช ๒๕๓๔ กําหนดใหนายอําเภอเปนหัวหนา
บังคับบัญชาบรรดาขาราชการในอําเภอและรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ โดยมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญ
ไดแก (๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ หากกฎหมายมิไดกําหนดไววา   
เปนหนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะใหเปนหนาที่ของนายอําเภอท่ีจะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้น (๒) บริหาร
ราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ (๓) บริหารราชการ
ตามคําแนะนําของผูวาราชการจังหวัด ผูตรวจการอ่ืนท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวงกรม และ 
ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย โดยตองไมขัดกับกฎหมาย และ (๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถ่ิน
ภายในอําเภอตามกฎหมาย ทั้งน้ี การบริหารราชการของนายอําเภอนั้น จะตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมือง  
ที่ดี  เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ มีการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
คํานึงถึงประสิทธิภาพความคุมคา รวมทั้ง มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ ตลอดจนตองอํานวยความสะดวก 
และตอบสนองความตองการของประชาชน โดยจะตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานนั้นๆ ดวย  

ท้ังนี้ การบริหารราชการสวนกลาง อันไดแก กระทรวง ทบวง กรมตางๆ การบริหารราชการสวนภูมิภาค 
คือ จังหวัด และการบริหารราชการสวนทองถ่ิน อาทิ เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ลวนตอง
อาศัยกลไกการบริหารราชการผานนายอําเภอ ดังนั้น จะเห็นไดวาตําแหนงนายอําเภอนั้นมีความสําคัญ       
เปนอยางยิ่งตอการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งการบริหารงานของกระทรวง ทบวงกรมและจังหวัด รวมทั้ง
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะบรรลุเปาประสงคหรือสัมฤทธิ์ผลตามภารกิจของรัฐหรือไมก็ข้ึนอยูกับ 
“นายอําเภอ” ผูท่ีเปรียบเสมือน “ผูนําแหงการบูรณาการงานอําเภอ” เปนผูนําท่ีจะตองมีวิสัยทัศนกวางไกล    
มีความรูความเขาใจแนวนโยบายและยุทธศาสตรของการบริหารราชการแผนดินของทุกกระทรวง ทบวง กรม 
และสามารถกําหนดกลยุทธเพื่อตอบสนองตอนโยบายและยุทธศาสตรนั้นๆ ไดอยางดีเยี่ยม ภายใตบริบทของ
การบริหารราชการในยุคโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งนี้ จะตองบริหารราชการใหทันตอ
สถานการณ  มีความ ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย มีความรวดเร็วทันตอความตองการของประชาชน             
มีประสิทธิภาพและคุมคาและท่ีสําคัญตองวัดผลของการปฏิบัติงานไดดวย  
 ดังนั้น กรมการปกครอง โดยวิทยาลัยการปกครองจึงไดจัดทําหลักสูตรนายอําเภอขึ้น เพ่ือใหผูเขารับ
การศกึษาอบรมไดรับการพัฒนาทักษะ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจหนาท่ี และงานในอํานาจหนาท่ี
ของนายอําเภอ และไดรับการสรางเสริมสมรรถนะของนายอําเภอ ตลอดจนไดรับการพัฒนาองคความรูทาง     
การบริหารราชการสมัยใหมอันจะสงผลใหการปฏิบัติราชการของนายอําเภอเปนการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและประเทศเปนสําคัญ 
 

2. วัตถุประสงค 
เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรม 
2.1 ไดรับการเสริมสรางสมรรถนะของนายอําเภอ ซึ่งประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 ประการ สมรรถนะ

ทางการบริหาร 6 ประการ และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3 ประการ 
2.2 ไดรับการพัฒนาความรู ความเขาใจและฝกฝนทักษะดานการบริหารราชการสมัยใหมในยุค        

โลกาภิวัตน 
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2.3 ไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ของนักปกครองและจรรยาบรรณของขาราชการกรมการปกครอง 
2.4 ไดรับการเสริมสรางและพัฒนาภาวะผูนําในการบูรณาการงานอําเภอใหสามารถแกไขปญหาความเดือดรอน

ของประชาชนและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิผล  
 

3. คณุสมบัติของผูเขารบัการศึกษาอบรม 
เปนขาราชการผูที่ผานการคัดเลือกหรอืสอบคัดเลือกไดตามหลักเกณฑที่กรมการปกครองกําหนด 

 

4. ระยะเวลาศกึษาอบรม 22 สัปดาห หรือ 15๔ วัน       
4.1 วันรายงานตัว / พิธีเปด / พิธีปด        3 วัน  
4.2 วันเสาร-อาทิตย และวันนักขัตฤกษ      34 วัน  
4.3 กลับตนสังกัด (ทํารายงานการศกึษา)       5 วัน  
4.4 ระยะเวลาที่ศึกษาอบรม (799 ชม.)    11๒ วัน  

 (ศกึษาในชั้นเรียน / ปฏิบัติธรรม และอบรม อส. ในวันหยุด รวม 14 วัน)   
 4.4.1. ศึกษาในชั้นเรียน        5๓ วัน  

4.4.2. ปฏิบัติธรรม            6 วัน  
4.4.3. ฝกอบรม ผบ.รอย อส.      28 วัน  
4.4.4. ศึกษาดูงาน       30 วัน   
 

5. โครงสรางหลักสูตร (71 วิชา 799 ชั่วโมง)  
5.1 หมวดที่ 1 การเปนนายอําเภอในฐานะตัวแทนรัฐบาล (Government Agency) 28 วิชา 87 ชั่วโมง  
5.2 หมวดที่ 2 การเปนนายอําเภอในฐานะผูบริหารพื้นที่ (Area Manager)  15 วิชา 54 ชั่วโมง   
5.3 หมวดที่ 3 การเปนนายอําเภอในฐานะผูปกครองทองที่ (Area Director Administration) 9 วิชา 42 ชั่วโมง  
5.4 หมวดที่ 4 การเปนนายอําเภอท่ีมีสมรรถนะสูง (High Performance = CDO) 16 วิชา 424 ชั่วโมง 
5.5 หมวดที่ 5 การศึกษาดงูานในประเทศและตางประเทศ (The Best Practices) 3 วิชา 192 ชั่วโมง 

 

หมวด ๑ 
การเปนนายอําเภอในฐานะตัวแทนรัฐบาล  (Government Agency) 

จํานวน  28 วิชา 87 ชั่วโมง 
 

1. การควบคุมดูแลท่ีดินที่อยูในความดูแลของรัฐและที่สาธารณประโยชน ๓ ชั่วโมง 
2. การแกไขปญหาแนวเขตการปกครอง 3 ชั่วโมง 
3. ภัยคุกคามและสถานการณความมั่นคงของชาติในปจจุบัน 3 ชั่วโมง 
4. สถาบันพระมหากษัตริยกับความม่ันคงของชาติ 3 ชั่วโมง 
5. การจัดการปาไมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ๓ ชั่วโมง 
6. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 3 ชั่วโมง 
7. การสงเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ 3 ชั่วโมง 
8. การคุมครองดูแลเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส 3 ชั่วโมง 
9. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ๓ ชั่วโมง 
10. วัฒนธรรมและศาสนากับการบริหารการปกครอง 3 ชั่วโมง 
11. การควบคุมและปองกันโรคติดตอในสถานการณฉุกเฉิน 3 ชั่วโมง 
12. การควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ 3 ชั่วโมง 
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13. หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชา 3 ชั่วโมง 
14. ประเทศไทย ๔.๐ 3 ชั่วโมง 
15. โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 3 ชั่วโมง 
16. การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  3 ชั่วโมง 
17. การพัฒนาและสงเสรมิแหลงทองเที่ยวในพ้ืนท่ี ๓ ชั่วโมง 
18. ความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน ๓ ชั่วโมง 
19. กรอบความรวมมือและพันธกรณีระหวางประเทศ ๓ ชั่วโมง 
20. แบบพิธีทางการทูต ๓ ชั่วโมง 
21. ความรูเกี่ยวกับงานผังเมืองและอาคาร  ๓ ชั่วโมง 
22. การบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Big data) ๓ ชั่วโมง 

23. ทิศทางและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลกและไทย ดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 3 ชั่วโมง 
24. ทิศทางและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมในสังคมไทย 3 ชั่วโมง 
25. การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย  3 ชั่วโมง 
26. บทบาทของนายอําเภอกับโครงการจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” 6 ชั่วโมง 
27. การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีตาง ๆ 3 ชั่วโมง 
28. วิชาที่ผูเขาการรับอบรมตองการเรียนรู หรือวิชาที่ออกแบบโดยผูเขารบัการอบรม (Self Design) ๓ ชั่วโมง 
 

หมวด ๒ 
การเปนนายอําเภอในฐานะผูบริหารพ้ืนที่ (Area Manager) 

จํานวน  15 วิชา 54 ชั่วโมง 
    

1. การบริหารจัดการทรพัยากรมนษุย 3 ชั่วโมง 
2. การบริหารการคลัง  การงบประมาณ และงานพัสดุ 6 ชั่วโมง 
    - งานการคลังและการงบประมาณ     (3 ชั่วโมง)  
    - งานพัสดุ           (3 ชั่วโมง)  
3. การบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 6 ชั่วโมง 
4. การบริหารจัดการความขัดแยงในพื้นที่ 3 ชั่วโมง 
5. การบริหารจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่ 6 ชั่วโมง 
6. การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3 ชั่วโมง 
7. การบริหารเชิงกลยุทธ 3 ชั่วโมง 
8. หลักและเทคนิคการบริหารงานยุคปจจุบัน 3 ชั่วโมง 
9. การสรางนวัตกรรมในองคกร 3 ชั่วโมง 
10. การตลาดภาครัฐ (Public Marketing) 3 ชั่วโมง 
11. การสื่อสารภายในองคกร 3 ชั่วโมง 
12. การบริหารแบบการมีสวนรวมในรปูแบบประชารัฐ  ๓ ชั่วโมง 
13. กลไกการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรฐั  ๓ ชั่วโมง 
14. การดําเนนิการทางวินัยและทางปกครอง ๓ ชั่วโมง 
15. วิชาที่ผูเขารับการอบรมตองการเรียนรู หรือวิชาที่ออกแบบโดยผูเขารบัการอบรม (Self Design) ๓ ชั่วโมง 
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หมวด ๓ 
การเปนนายอําเภอในฐานะผูปกครองทองท่ี (Area Director Administration) 

จํานวน  9 วิชา 42 ชั่วโมง 
   

1. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 3 ชั่วโมง 
2. ความรบัผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี ๓ ชั่วโมง 
3. สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ ๓ ชั่วโมง 
4. การบริหารงานการปกครองทองที่ 6 ชั่วโมง 
5. การบริหารงานทะเบียนและบัตร 6 ชั่วโมง 
6. การบําบัดทุกข บํารุงสุข และอํานวยความเปนธรรม 6 ชั่วโมง 
7. การรกัษาความสงบเรียบรอยของสังคม 6 ชั่วโมง 
8. การอํานวยการดานความมั่นคง 6 ชั่วโมง 
9. วิชาที่ผูเขารับการอบรมตองการเรียนรู หรือวิชาที่ออกแบบโดยผูเขารับการอบรม (Self Design)  ๓ ชั่วโมง
   

หมวด ๔ 
การเปนนายอําเภอที่มีสมรรถนะสูง (High Performance = CDO) 

จํานวน  16 วิชา 424 ชั่วโมง 
 

1. คณุธรรมและจริยธรรมของขาราชการ 3 ชั่วโมง 
2. หลักนิติธรรมกับนักปกครอง 3 ชั่วโมง 
3. บุคลิกภาพและการสมาคม ๓ ชั่วโมง 
4. เทคนิคการบรรยายสรุปและรายงานขอราชการอยางมีประสิทธิภาพ  ๓ ชั่วโมง 
5. ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร                                                                        30 ชั่วโมง 
6. ศลิปะของผูนาํในการครองใจคน  3 ชั่วโมง 
7. การคิดเชิงสรางสรรค 6 ชั่วโมง 
8. การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 3 ชั่วโมง 
9. การสรางแรงบันดาลใจไปสูความสําเร็จ 3 ชั่วโมง 
10. การบริหารอารมณ (Emotional Quotient : IQ , Adversity Quotient : AQ)   3 ชั่วโมง 
11. การจัดทําเอกสารการศึกษาเชิงวิจัยสวนบุคคล (Individual Study : IS)                          24 ชั่วโมง 
      - การจัดทําเอกสารการศึกษาเชิงวิจัยสวนบุคคล (Individual Study : IS)    (๖ ชั่วโมง) 
      - เวลาการจัดทํารายงานผลการศกึษาเชิงวิจัยสวนบุคคล     (๑๘ ชั่วโมง) 
12. การจัดทําเอกสารการศึกษาเชิงวิจัยสวนบุคคลกลุม (Group Study : GS)      15 ชั่วโมง  
      - การจัดทําเอกสารการศึกษาเชิงวิจัยกลุม (Group Study : GS)          (๙ ชั่วโมง) 
      - เวลาการจัดทํารายงานผลการศกึษาเชิงวิจัยกลุม       (๖ ชั่วโมง) 
13. กิจกรรม การทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย กอนและหลังการอบรม 3 ชั่วโมง  
14. กิจกรรม การตรวจสุขภาพรายบุคคล 6 ชั่วโมง  
15. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจรยิธรรม (ปฏิบัติธรรม) (6 วัน 5 คืน)                          36 ชั่วโมง  
16. กิจกรรม การฝกอบรมผูบังคบักองรอยอาสารักษาดินแดน (๒๘ วัน)  280 ชั่วโมง 
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หมวด ๕ 
การศกึษาดูงานในประเทศและตางประเทศ (The Best Practices) 

จํานวน  3 วิชา 192 ชั่วโมง 
 

1. การศกึษาดูงานในพ้ืนท่ีภูมิภาค (20 วัน)                                                          126 ชั่วโมง 
    1.1 การศึกษาดูงานในตางจังหวัด  ๔ ภาค ๆ ละ ๕ วัน รวม ๒๐ วัน    (120 ชั่วโมง) 
    ๑.๒ รายงานผลการศกึษาดูงานในพ้ืนที่ภูมิภาค          (6 ชั่วโมง) 
2. การศกึษาดูงานกรุงเทพมหานคร (5 วัน)   
    2.1 การศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร (5 วัน)                                                      30 ชั่วโมง 
    2.2 รายงานผลการศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร 6 ชั่วโมง 
3.  การศึกษาดูงานในตางประเทศ  (5 วัน)  
     กลุมประเทศอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุน และสาธารณรัฐเกาหลี)                                        30 ชั่วโมง 
 
2.7.2 หลักสูตรปลัดอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
๑ หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.2457 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 กําหนดใหนายอําเภอมีบทบาท ภารกิจในการบริหารราชการสวนภูมิภาคระดับอําเภอเชิงบูรณาการ 
สงผลใหตองปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจของนายอําเภอใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

ดวยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พุทธศักราช ๒๕๓๔ กําหนดใหนายอําเภอเปนหัวหนา
บังคับบัญชาบรรดาขาราชการในอําเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ ซึ่งนายอําเภอ
เปรียบเสมือน “ผูนําแหงการบูรณาการงานอําเภอ” ทั้งน้ี การบริหารราชการของนายอําเภอเปนไปเพื่อประโยชน
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ตลอดจนตองอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ซึ่งจําเปนตองมีปลัดอําเภอในฐานะผูชวยเหลือนายอําเภอเพื่อใหบรรลุเปาประสงคหรือสัมฤทธิ์ผล  

กรมการปกครอง โดยวิทยาลัยการปกครองจึงไดจัดทําหลักสูตรปลัดอําเภอ ประจําปงบประมาณ       
พ.ศ. 2561 ขึ้น เพ่ือพัฒนาในเร่ืองความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงานความรูเร่ืองกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการทักษะที่ใชในการปฏิบัติงานทั่วไป ทักษะที่ จําเปนประจําตําแหนงสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ ปฏิ บัติของปลัดอําเภอ โดยอยู ภายใตกรอบการจัดทํ าหลักสูตร                    
ที่มีความทันสมัยเหมาะสมและสอดคลองกับกระบวนการบริหารงานบุคลากรยุคใหม จําเปนตองมีความรูระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดีตามท่ี สํานักงาน ก.พ.กําหนดเพ่ือปลูกฝงปรัชญาการเปน
ขาราชการที่ดีเสริมสรางสมรรถนะและทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานราชการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมการทํางานเปนทีมและพัฒนาเครือขายในการทํางานรวมถึงเปนการสรางสายสัมพันธท่ีดีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยเนนการเรียนรูจากประสบการณ และการลงมือปฏิบัติจริงอันจะสงผล                
ใหการปฏิบัติ ราชการของปลัดอําเภอเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน สุข 
ตอประชาชนและประเทศเปนสําคัญ 
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2. วัตถุประสงค 
เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรม 
2.1 ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงานความรูเร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบ

ราชการทักษะที่ใชในการปฏิบัติงานทั่วไป ทักษะที่จําเปนประจําตําแหนงสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

2.2 ไดรับการเสริมสรางแนวความคิด วิสัยทัศน ภาวะผูนําและทัศนคติที่ดีตอตําแหนงหนาที่ของปลัดอําเภอ 
2.3 ไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ของนกัปกครองและจรรยาบรรณของขาราชการกรมการปกครอง 
 

3. คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 
เปนขาราชสังกัดการกรมการปกครองตําแหนงปลัดอําเภอหรือเจาพนักงานปกครอง ซึ่งเปนผูที่อยูระหวาง

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรอืผูที่กรมการปกครองเห็นสมควร 
 

4. ระยะเวลาศึกษาอบรม  (6 สัปดาห 40 วัน / ไมนับรวมวันเสาร-วันอาทิตยสุดทายของการศึกษาอบรม) 
4.1 พิธีเปด / พิธีปด       
4.2 วันเสาร-อาทิตย และวันนักขัตฤกษ  12 วัน 
4.3 เวลาการศึกษาอบรม    (215 ชั่วโมง) 

1)  ในเวลาราชการ (จันทร-ศุกร)  30 วัน คดิเปน  180  ชั่วโมง 
2) เรยีนนอกเวลาราชการ   (38 ชั่วโมง) 

2.1) การฝกยิงปนฯ P.P.C  (20 ชั่วโมง) (ไมไดคิดจากระบบ 1 วัน มี 6 ชั่วโมง) 
2.2) การฝกยิงปนฯ วปค.    (6 ชั่วโมง) 
2.๓) หลักการและศิลปะการพูดในท่ีชุมชน 12 ชั่วโมง (นอกเวลา 9 ชั่วโมง) (ในเวลา 3 ชั่วโมง) 

4.๕ กิจกรรมเสริมการศึกษาอบรม (ผูอํานายการโครงการฯ/วิทยากร) 
1) เอกสารวิเคราะหปญหา  
2) การรายงานการศึกษาดูงาน  
3) การวิเคราะหเรื่องท่ีไดรับมอบหมาย  
4) การสอบรวบยอด  

 

5. โครงสรางหลักสูตร (48 วิชา 218 ชั่วโมง) 
5.1 หมวดที่ 1 การเปนปลัดอําเภอของกรมการปกครอง (Dopa Functions)  22 วิชา 90 ชั่วโมง 
5.2 หมวดที่ 2 การเปนตัวแทนของรัฐบาลในพ้ืนที่ (Area Manager)    9 วิชา  27 ชั่วโมง  
5.3 หมวดที่ 3 การเปนนักบริหารเชิงยุทธศาสตร (Strategic Manager)   3 วิชา    9 ชั่วโมง   
5.4 หมวดที่ 4 การเปนปลัดอําเภอท่ีมีคุณธรรม (The good officer)    4 วิชา  12 ชั่วโมง 
5.5 หมวดที่ 5 การเสรมิสรางภาวะผูนํา (Leadership)    8 วิชา  68 ชั่วโมง 
5.6 หมวดที่ 6 การศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานในหนาที่ (The Best Practice)    2 วิชา  12 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 1 
การเปนปลัดอําเภอของกรมการปกครอง (Dopa Functions) 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูเขารับการศึกษาอบรม 
๑. สามารถนําความรูและประสบการณไปใชในการบริหารจัดการในสถานการณที่แตกตางกันไดอยาง

เหมาะสม 
๒. มีความรูความเขาใจในภารกิจตางๆ ที่สําคัญของกรมการปกครองในปจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานได

อยางถูกตอง 
ขอบเขตหัวขอวิชา 3 กลุม 22 วิชา 90 ชั่วโมง 
1.1 การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ (6 วิชา 24 ชั่วโมง) 

1.1.1 ปรัชญาของการเปนขาราชการประโยชนของแผนดินและบทบาทหนาที่ 
               ของการเปนขาราชการ 3 ชั่วโมง 

1.1.2 การสรางวินัยสรางทีมและความสามัคคี/จรรยาขาราชการ 3 ชั่วโมง 
1.1.3 - งานการคลังและการงบประมาณ   (3 ชั่วโมง)  6 ชั่วโมง 

               - งานพัสดุ (3 ชั่วโมง) 
1.1.4 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 3 ชั่วโมง 
1.1.5 ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 3 ชั่วโมง 
1.1.6 สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ 3 ชั่วโมง 

1.2 การปฏิบัติงานของปลัดอําเภอ (3 วิชา 9 ชั่วโมง) 
1.2.1 ธรรมเนียมปฏิบัติของปลัดอําเภอ 3 ชั่วโมง 
1.2.2 การประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 3 ชั่วโมง 
1.2.3 การบริหารงานสารบรรณ 3 ชั่วโมง 

1.3 การอํานวยการงานกรมการปกครอง (13 วิชา 57 ชัว่โมง) 
1.3.1 งานดานการปกครองทองที่ 3 ชั่วโมง 
1.3.2 งานดานการทะเบียนราษฎร ทะเบียนทั่วไป ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 

และกฎหมายวาดวยสัญชาติ                                                                                    12 ชั่วโมง 
1.3.2.๑ หลักกฎหมายสําคญัในงานทะเบียนราษฎรและความบกพรอง 

ในการปฏิบัติงาน (3 ชั่วโมง) 
1.3.2.2 หลักกฎหมายสําคญัในงานทะเบียนทั่วไปและความบกพรอง 

ในการปฏิบัติงาน   (3 ชั่วโมง) 
1.3.2.3 หลักกฎหมายสําคัญในงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 

และความบกพรองในการปฏิบัติงาน   (3 ชั่วโมง) 
1.3.2.4 กฎหมายวาดวยสัญชาติ  3 ชั่วโมง 

1.3.3 การอํานวยความเปนธรรม 6 ชั่วโมง 
1.3.4 การรักษาความสงบเรียบรอยในหนาที่ของฝายปกครอง 6 ชั่วโมง 
1.3.5 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝายปกครอง 6 ชั่วโมง 
1.3.6 งานกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 3 ชั่วโมง 
1.3.7 งานกิจการความมั่นคงภายใน 3 ชั่วโมง 
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1.3.8 งานดานการขาว 3 ชั่วโมง 
1.3.9 การปฏิบัติงานดานการสื่อสารกรมการปกครอง 3 ชั่วโมง 
1.3.10 นิติวิทยาศาสตรที่เก่ียวของกับฝายปกครอง 3 ชั่วโมง 
1.3.11 การบูรณาการแผนพัฒนาในพื้นที่ 3 ชั่วโมง 
1.3.12 การขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการหมูบาน (กม.) 3 ชั่วโมง 
1.3.13 ยุทธวิธีการตรวจคน 6 ชั่วโมง 

 

หมวดที่ 2 
การเปนตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่ (Area Manager) 

 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการศึกษาอบรม 
๑. มีความรูความเขาใจกฎหมายในความรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกรมการปกครอง 
๒. มีความรูและเทคนิคและวิธีการทํางานในการบูรณาการการทํางานกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับ       

การปฏิบัติหนาที่ราชการงาน เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
ขอบเขตหัวขอวิชา 7 กลุม 9 วิชา 27 ชั่วโมง 
2.1 งานดานความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติ   (3 วิชา 9 ชั่วโมง) 

2.1.1 สถาบันพระมหากษัตรยิกับความมั่นคงของชาติ 3 ชั่วโมง 
2.1.2 การบริหารจัดการความขัดแยงในพ้ืนที่ 3 ชั่วโมง 
2.1.3 การบริหารจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่ 3 ชั่วโมง 

2.2 งานดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ   (1 วิชา 3  ชั่วโมง) 
2.2.1 การจัดการปาไมและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  3 ชั่วโมง 

2.3 งานดานสังคมและความมั่นคงของมนุษย   (1 วิชา 3  ชั่วโมง) 
2.3.1 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 3 ชั่วโมง 

2.4 งานดานการสงเสรมิและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่   (1 วิชา 3  ชั่วโมง) 
2.4.1 การพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกตตามแนวพระราชดําริ 3 ชั่วโมง 

2.5 งานดานความสัมพันธกับตางประเทศ   (1 วิชา 3 ชั่วโมง) 
2.5.1 ความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 3 ชั่วโมง 

2.6 งานของกระทรวงมหาดไทย   (1 วิชา 3  ชั่วโมง) 
2.6.1 ความสัมพันธระหวางราชการทองที่กับราชการสวนทองถ่ิน 3 ชั่วโมง 

2.7 งานอ่ืนๆ  (1 วิชา 3 ชั่วโมง) 
2.7.1 การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย 3 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 3 
การเปนนักบริหารเชิงยุทธศาสตร (Strategic Manager) 

 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการศึกษาอบรม 
๑. มีทักษะในการบริหารเชิงกลยุทธ การวางแผนยุทธศาสตร และการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัตไิดอยาง

มีประสิทธิภาพ 
๒. มีแนวความคดิกระบวนทัศนและทักษะในเทคนิควิธีการบริหารสมัยใหม 

ขอบเขตหัวขอวิชา 2 กลุม 3 วิชา 9 ชั่วโมง 
3.1 การบริหารเชิงยุทธศาสตร  (2 วิชา 6 ชั่วโมง) 

3.1.1 การบริหารเชิงกลยุทธ 3 ชั่วโมง 
3.1.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 3 ชั่วโมง 

3.2 แนวคิดและเทคนิคการบริหารงานยุคปจจุบัน  (1 วิชา 3 ชั่วโมง) 
3.2.1 การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 3 ชั่วโมง 

 

หมวดที่ 4 
การเปนปลัดอําเภอที่มีคุณธรรม (The good officer) 

 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการศึกษาอบรม 
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของการเปนผูนําที่ดี 
๒. การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมายคุณธรรม จรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพและจรรยาบรรณของขาราชการ 
ขอบเขตหัวขอวิชา 2 กลุม 4 วิชา 12 ชั่วโมง 
4.1 การเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม (3 วิชา 9 ชั่วโมง) 

4.1.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกราชการ 3 ชั่วโมง 
4.1.2 คุณธรรมและจริยธรรมของนักปกครอง 3 ชั่วโมง 
4.1.3 การปฏิบัติตามหลักศาสนา 3 ชั่วโมง 

4.2 การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล (1 วิชา 3 ชั่วโมง) 
4.2.1 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) 3 ชั่วโมง 

 

หมวดที่ 5 
การเสริมสรางภาวะผูนํา (Leadership) 

 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการศึกษาอบรม 
๑. ไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและตางประเทศ 
๒. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงานไดจริง 
๓. ไดรับการเสริมสรางการมีภาวะผูนํา กําหนด ทิศทาง เปาหมาย วิธีการทํางานใหทีมปฏิบัติงานไดอยาง

ราบรื่นเต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของราชการ 
ขอบเขตหัวขอวิชา 2 กลุม 8 วิชา 68 ชั่วโมง 
5.1 การเสรมิสรางภาวะผูนํา  (4 วิชา 36 ชั่วโมง) 

5.1.1 บุคลิกภาพและการสมาคม 3 ชั่วโมง 
5.1.2 การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีตางๆ 3 ชั่วโมง 
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5.1.3 หลักการและศิลปะการพูดในที่ชุมชน                                                           12 ชั่วโมง 
- ในเวลา 3 ชั่วโมง - นอกเวลา 9 ชั่วโมง 

5.1.4 คอมพิวเตอรสารสนเทศ (ป 61 อบรม 12 ชม)                                             18 ชั่วโมง 
5.1.5 ภาษาอังกฤษสําหรับขาราชการกรมการปกครอง                                             12 ชั่วโมง 

5.2 การฝกภาคสนาม  (4 วิชา 32 ชั่วโมง) 
5.2.1 การฝกภาคสนามเพ่ือเสรมิสรางบุคลิกภาพผูนํา  6 ชั่วโมง 
5.2.2 การฝกยิงปนพกระบบการตอสูปองกันตัวแบบ P.P.C (นอกเวลา)                          20 ชั่วโมง 
5.2.3 การฝกยิงปนพกทดสอบของวิทยาลัยการปกครอง  (นอกเวลา)   6 ชั่วโมง 
5.2.4 กิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะเฉพาะ“วิถีธัญบุรี” 

 

หมวดที่ 6 
การศกึษาดูงานเก่ียวกับงานในหนาที่ (The Best Practice) 

 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการศึกษาอบรม 
๑. มีความรู ความเขาใจ และเทคนิควิธีการทํางาน ในภารกิจตาง ๆที่สําคัญของปลัดอําเภอสามารถนํามา

ประยุกตใชในหนวยงานหรืองานในหนาที่ 
๒. มีการเรียนรูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมสมองกรณีศึกษาจากการศึกษาดูงานในพื้นที่ 
๓. มีวิสัยทัศนที่กวางไกลและมุมมองที่หลากหลายในการปฏิบัติภารกิจหนาที่หรือกิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวของ    

กับการปฏิบัติงานในหนาที ่
 

ขอบเขตหัวขอวิชา 2 กลุม 2 วิชา 12 ชั่วโมง 
 

6.1 การศึกษาดูงานในประเทศ (2 วิชา 1๒ ชั่วโมง) 
6.1.1 ศึกษาดูงานศูนยประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและความม่ันคง กองบัญชาการ

กองทัพไทย และศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคงและประวัติการเมืองการ
ปกครองไทยและการบริหารราชการแผนดิน (พิพิธภัณฑหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ)  6 ชั่วโมง 

6.๑.2 ศึกษาดูงานศูนยบริการรวม กระทรวงมหาดไทย และศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย    6 ชั่วโมง 
6.1.3 หรือศึกษาดูงานตามพ้ืนที่ตางๆ  

 

2.7.3 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 1. หลักการและเหตุผล 

กรมการปกครองซึ่งเปนหนวยงานหลักในการบูรณาการงานในพื้นที่ เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
โดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบรอย อํานวยความเปนธรรมในอํานาจของพนักงานฝายปกครองนั้น   
นับวาเปนภารกิจที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ดังจะเห็นไดวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย
เก่ียวกับปาไม กฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายทองถ่ิน กฎกระทรวงวาดวยการสอบสวนคดีอาญา           
บางประเภทในจังหวัด อ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครในอํานาจพนักงานฝายปกครองนั้น ไดกํ าหนด              
ใหปลัดอําเภอเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจและพนักงานสอบสวนทําหนาที่อํานวยความเปนธรรม
ใหแกราษฎร  
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ดังนั้น เพ่ือใหพนักงานฝายปกครองปฏิบัติหนาที่พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจและพนักงาน
สอบสวนตามกฎหมายดังกลาว ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะ และความสามารถดานการสืบสวน
สอบสวนคดีอาญา และนําความรูที่ไดรบัไปปฏิบัติหนาที่ในการอํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ วิทยาลัยการปกครอง จึงไดจัดทําหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค     
2.1 เพื่อเสริมสรางความรูดานการสืบสวนสอบสวนการกระทําผิดทางอาญาไดอยางเปนระบบ 

และมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือเสริมสรางทักษะในการปฏิบัติงานตามกระบวนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําผิดไดรวดเร็ว 

ถูกตอง และเปนธรรม 
2.3 เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสอบสวนฝายปกครอง 

 

3. คณุสมบัติผูเขารับการศึกษาอบรม 
ดําเนินการฝกอบรมบุคลากรของกรมการปกครองทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  และขาราชการ 

ตางสังกัด โดยคัดเลือกจากผูมีคณุสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี 
3.1 เปนขาราชการสวนภูมิภาค ดํารงตาํแหนงปลัดอําเภอ เจาพนักงานปกครอง และนิติกร 
3.2 เปนขาราชการสวนกลาง  ตําแหนง เจาพนักงานปกครอง หรือ นิติกร   
3.3 เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางรัฐศาสตร หรือ นิติศาสตร 
3.4 เปนขาราชการตํารวจหรือทหารตั้งแตชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป 
3.5 เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐท่ีกรมการปกครองเห็นสมควร 
 

4. ระยะเวลาศึกษาอบรม 8 สัปดาห (54 วัน) 
4.1 ระยะเวลาการฝกอบรม                      54 วัน* 

(* หมายเหต ุ: 8 สัปดาห ๆ ละ 7 วัน โดยไมนับวันเสาร-อาทิตยสุดทายของการฝกอบรม) 
1) วันหยุดราชการ (เสาร - อาทิตย)  14 วัน 
2) พิธีเปด - ปด                 2 วัน 
3) เวลาศึกษาอบรม              38 วัน (1 วัน คิด 6 ชั่วโมง) 

3.1) ในเวลาราชการ                   228 ชั่วโมง 
3.2) นอกเวลาราชการ             33 ชั่วโมง 
รวม                                                     261 ชั่วโมง 

4.2 กิจกรรมเสรมิการศึกษาอบรม (สํานักการสอบสวนและนิติการ/วิทยากร) 
1) เอกสารวิเคราะหปญหา  
2) การรายงานการศึกษาดูงาน  
3) การวิเคราะหเร่ืองที่ไดรับมอบหมาย  
4) การสอบรวบยอด 
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5. กรอบโครงสรางหลักสูตร 
5.1 หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐาน    9   วิชา จํานวน     36    ชั่วโมง 
5.2 หมวดที่ 2 วิชาการสืบสวนสอบสวน           23    วิชา จํานวน     75    ชั่วโมง 
5.3 หมวดที่ 3 คุมครองพยาน 2 วิชา  จํานวน       6    ชั่วโมง 
5.4 หมวดที่ 4 ยุทธวิธีการสืบสวนปราบปราม 9 วิชา จํานวน     45    ชั่วโมง 
5.5 หมวดที่ 5 การทําสํานวนการสอบสวน 7 วิชา จํานวน     75    ชั่วโมง 
5.6 หมวดที่ 6 วิชารอง 3 วิชา จํานวน     24    ชั่วโมง 
5.7 หมวดที่ 7 กิจกรรมเสรมิสรางคุณลักษณะเฉพาะ “วิถีธัญบุรี” 

                                                     รวม      53  วิชา        จํานวน   261    ชั่วโมง 

6. ขอบเขตวิชา 
หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐาน   (9 วิชา 36 ชั่วโมง) 

1.1 นโยบายและบทบาทของพนักงานฝายปกครองในการรักษา  
    ความสงบเรียบรอยและการอํานวยความยุติธรรม            3  ชั่วโมง 

1.2 กฎหมายอาญาบทบัญญัติทั่วไป (ภาค 1)                         6  ชั่วโมง 
1.3 กฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ (ภาค 2-3)                 3  ชั่วโมง 
1.4 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                         3  ชั่วโมง 
1.5 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา                          3  ชั่วโมง 
1.6 อํานาจสืบสวนและรักษาความสงบเรียบรอยของพนักงานฝายปกครอง   3  ชั่วโมง 
1.7 อํานาจสอบสวนของพนักงานสอบสวนฝายปกครอง     3  ชั่วโมง 
1.8 จรยิธรรมในการปฏิบัติหนาที่สืบสวนสอบสวน                3  ชั่วโมง 
1.9 ประสบการณสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝายปกครอง     9  ชั่วโมง 

หมวดที่ 2 วิชาการสืบสวนสอบสวน (23 วิชา 75 ชั่วโมง) 
2.1 หลักการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม                        3  ชั่วโมง 
2.2 การสืบสวนหาขาวและเทคนิคการสะกดรอย      3  ชั่วโมง 
2.3 เทคนิคการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนฝายตํารวจ   3  ชั่วโมง 
2.4 การกําหนดรูปคดีและแนวทางการทําความเห็นของพนักงานสอบสวน   3  ชั่วโมง   
2.5 เทคนิคการตรวจสํานวนการสอบสวนของพนักงานอัยการ    3  ชั่วโมง 
2.6 หลักการชันสูตรพลิกศพและการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม   3  ชั่วโมง 
2.7 หมายคน หมายจับ และหมายขัง       3  ชั่วโมง     
2.8 การชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา         3  ชั่วโมง 
2.9 การดําเนินคดีตอเด็กและเยาวชนและการพิจารณาคดี 

          ในศาลเยาวชนและครอบครัว          3  ชั่วโมง                               
2.10 การชันสูตรพลิกศพและการสอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร    6  ชั่วโมง 
2.11 กระบวนการแกตางคดีอาญาของทนายความ      3  ชั่วโมง 
2.12 การดําเนินคดีการพนันและอาวุธปนฯ      3  ชั่วโมง 
2.13 การดําเนนิคดีขายทอดตลาดและคาของเกา เรี่ยไร และโรงรับจํานํา   3  ชั่วโมง 
2.14 การดําเนินคดีโรงแรมและสถานบรกิาร      3  ชั่วโมง 
2.15 การดําเนินคดีบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร    6  ชั่วโมง 
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2.16 การกํากับตรวจสอบสถานประกอบการตามกฎหมายในอํานาจหนาที่ 
            ของพนักงานฝายปกครอง       3  ชั่วโมง 

2.17 การอํานวยความเปนธรรมในอํานาจหนาที่พนักงานฝายปกครอง   3  ชั่วโมง 
2.18 การดําเนินคดีเก่ียวกับปาไมและทรัพยากรของชาติอื่นๆ              3  ชั่วโมง 
2.19 การดําเนินคดีเก่ียวกับท่ีดิน         3  ชั่วโมง 
2.20 การสืบสวนและดําเนินคดยีาเสพติด      3  ชั่วโมง 
2.21 หลักกฎหมายและการดําเนินคดีคามนุษย      3  ชั่วโมง 
2.22 การดําเนินคดีความผิดที่อยูในอํานาจหนาที่ของ ป.ป.ท./ป.ป.ช.   3  ชั่วโมง 
2.23 อาชญากรรมรปูแบบใหมและการรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส  3  ชั่วโมง 

หมวดที่ 3 คุมครองพยาน (2 วิชา 6 ชั่วโมง)  
3.1 หลักและวิธีการคุมครองพยานในคดีอาญา         3  ชั่วโมง 
3.2 การคุมครองพยานในคดีอาญาของพนักงานฝายปกครอง    3  ชั่วโมง 

หมวดที่ 4 ยุทธวิธีการสืบสวนปราบปราม (9 วิชา 45 ชั่วโมง) 
4.1 การเผชิญเหตุและขั้นตอนการใชกําลังของเจาหนาท่ี (O.S.T.)     6  ชั่วโมง 
4.2 ยุทธวิธีการตอสูปองกันตัว                3  ชั่วโมง 
4.3 ยุทธวิธีการตรวจคน (C.Q.B.)       6  ชั่วโมง 
4.4 ยุทธวิธีการหยุดยานพาหนะและควบคุมผูขับขี่ (V.S.O.C.)     6  ชั่วโมง 
4.5 การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด        3  ชั่วโมง 
4.6 เทคนคิในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ     6  ชั่วโมง 
4.7 การวางแผนและวิธีการสืบสวนจับกุม      6  ชั่วโมง 
4.8 การออกหมายคน/หมายจับ                                   3  ชั่วโมง 
4.9 การทําบันทึกการจับกุมและการตรวจยึด/อายัด                             6  ชั่วโมง 

หมวดที่ 5 การทําสํานวนการสอบสวน ( 7 วิชา 75 ชั่วโมง) 
5.1 หนาท่ีงานธุรการทางคดี          6  ชั่วโมง 
5.2 การสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถ่ินและหลักการเปรียบเทียบคดี     3  ชั่วโมง 
5.3 การทําสํานวนการเปรียบเทียบปรับ       3  ชั่วโมง     
5.4 การทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทและการสอบสวน 

          ในอํานาจศาลแขวง                                          12  ชั่วโมง    
5.5 การทําสํานวนการสอบสวนคดีความผิดตามกฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎร 

          และกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชน             12  ชั่วโมง    
5.6 การทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาทั่วไปและการสอบสวนในอํานาจศาลจังหวัด        30  ชั่วโมง 
5.7 สัมมนาปญหาการจัดทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน 

          ฝายปกครอง          9  ชั่วโม
หมวดที่ 6 วิชารอง (3 วิชา 24 ชั่วโมง) 

6.1 หลักกฎหมายและการดําเนินคดีละเมิดทรพัยสินทางปญญา    3  ชั่วโมง 
6.2 หลักกฎหมายและการดาํเนินคดีฟอกเงิน       3  ชั่วโมง 
6.3 การศึกษาดูงาน (3 วัน ในเวลาราชการ)                18  ชั่วโมง 

หมวดที่ 7  กิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะเฉพาะ “วิถีธัญบุรี” 
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2.8  กรอบแนวคดิในการศึกษาวิจัย 

  จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับรายงานการศึกษาวิจัยดังกลาวขางตน อาจสรุปเปนกรอบแนวคิดไดวา 
รายงานการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 3 หลักสูตร 
ได แก หลักสูตรนายอําเภอ หลักสูตรปลัดอําเภอ และหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง         
ใชกรอบแนวคิดทฤษฎีระบบ (Systems theory) คือ ทําการประเมินผลผลิตที่ไดภายหลังการฝกอบรม     
2 มิติ คือ มิติที่ 1 ประเมินผลจากขาราชการที่ผานการฝกอบรมโดยตรง และมิติที ่ 2 ประเมินผลจาก
ผูบังคับบัญชาของขาราชการท่ีผานการฝกอบรม ทั้งนี้ จะทําการติดตามประเมินผล ๒ ดาน คือ  
  1) การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใช
ในการปฏิบัติงาน (ประเมินผลจากขาราชการที่ผานการฝกอบรมโดยตรง) 
  2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงาน และดานหนวยงาน
ภายหลังผานการฝกอบรม (ประเมินผลจากผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม)  
มีรายละเอียดกรอบแนวคิดดังแผนภูมิที่ 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 8  กรอบแนวคิดในการศกึษาวิจัย 

ปจจัยนําเขา 
หลักสูตรการฝกอบรม 

และขาราชการท่ีเขาอบรม 

 

กระบวนการ 
ฝกอบรม 

ปจจัยนําออก 
ขาราชการ 

ท่ีผานการฝกอบรม 

การติดตามผล 
และประเมินผล 
การฝกอบรม 

ดานการนําความรู 
สมรรถนะ แนวคิด 

ทัศนคติไปใช 
ในการปฏิบัติงาน 

(ผูผานการอบรมประเมิน) 

ดานพฤติกรรม 
ในการปฏิบัติตน 

ปฏิบัติงาน 
และหนวยงาน 

  (ผูบังคับบัญชาประเมิน) 

 
 

ผลการติดตามผล 
และประเมินผล 
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บทที่ 3   ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
 

   รายงานการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคร้ังนี้
เปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากขาราชการที ่ผ านการฝกอบรมและผูบ ังคับบัญชาของ        
ขาราชการที่ผานการฝกอบรม จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 75 - 76 หลักสูตร
ปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233 และหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง รุนที่ 46 - 47 และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth interview) จากผูผาน
การอบรมและผูปฏิบัติงานรวมกับผูผานการอบรมหลักสูตรของวิทยาลัยการปกครอง ทั้ง 3 หลักสูตร  
อาทิ ผูบังคับบัญชาระดับสูง เพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา เปนตน ซึ ่งจะทําการประเมินผลภายหลัง          
การฝกอบรมใน 2 มิติ คือ มิติท่ี 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ท่ีไดรับ       
จากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน ประเมินผลจากขาราชการท่ีผานการฝกอบรมโดยตรง และมิติที่ 2       
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน ภายหลังผานการฝกอบรม 
ประเมินผลจากผูบังคบับัญชาของขาราชการท่ีผานการฝกอบรม โดยมีขอบเขตและวิธีการศึกษาดังนี้ 
 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
 1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  ประชากร คือ ขาราชการที่ผานการฝกอบรม และผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝก   
อบรมหลักสูตรการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ทั้ง 3 หลักสูตร ไดแก  
  1) หลักสูตรนายอําเภอ จํานวน 2 รุน คือ รุนท่ี 75 - 76 ประกอบดวย        
                     - ขาราชการท่ีผานการฝกอบรม  จํานวน 200  คน  
                     - ผูบังคับบัญชา     จํานวน 200  คน 
        2) หลักสูตรปลัดอําเภอ จํานวน 5 รุน คือ รุนที่ 229 - 233 ประกอบดวย        
                     - ขาราชการท่ีผานการฝกอบรม  จํานวน 300  คน  
                     - ผูบังคับบัญชา     จํานวน 300  คน 
         3) หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง จํานวน 2 รุน คือ รุนที่ 46 - 47 ประกอบดวย
   - ขาราชการที่ผานการฝกอบรม  จํานวน 120  คน  
  - ผูบังคับบัญชา     จํานวน 120  คน 

 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ใชประชากรเปนกลุมตัวอยางและใชจํานวนประชากรทั้งหมด
เปนขนาดตัวอยาง โดยจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปยังขาราชการที่ผานการฝกอบรมและผูบังคับบัญชาของ
ขาราชการที่ผานการฝกอบรมทุกคน ตามบัญชีรายชื่อผูท่ีผานการฝกอบรมในแตละหลักสูตร  
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 1.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
    เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวมรวบขอมูล คือ แบบสอบถาม (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก)      
โดยในแตละหลักสูตรประกอบดวยแบบสอบถาม จํานวน 2 ชุด คือ 
   1.2.1 ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามที่ใชประกอบการประเมินผลการฝกอบรม ในการนําความรู 
ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ ได รับจากการฝกอบรมไปใชปฏิบัติงาน โดยประเมินผล               
จากขาราชการท่ีผานการฝกอบรมโดยตรง ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 
  1) สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ตําแหนง ระดับ
ของตําแหนง และรุนที่ผานการฝกอบรม 
  2) สวนที่  2 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ท่ีไดรับ       
จากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน เปนขอคําถามที่วัดระดับคะแนนความเห็นการนําไปใชในการปฏิบัติงาน
แบบลิเคิรทสเกล (Likert scale) 5 ระดับคะแนนความเห็น ดังนี้  
 

ระดับความเห็นการนําไปใชในการปฏิบัติงาน คะแนนท่ีได 

นําไปใชมาก 5 
นําไปใชคอนขางมาก 4 
นําไปใชปานกลาง 3 
นําไปใชคอนขางนอย 2 
นําไปใชนอย 1 

 

  หลังจากนั้นจะนําคะแนนที่ไดในแตละขอคําถามมาคํานวณหาคาเฉลี่ยเพ่ือปรับเปน
ระดับความเห็นในการนําไปใชในการปฏิบัติงานใน 5 ระดับความเห็น ดังน้ี 
 

คะแนนเฉลี่ยที่ได ระดับความเห็นการนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

1.00 - 1.80 นําไปใชนอย 
1.81 - 2.61 นําไปใชคอนขางนอย 
2.62 - 3.42 นําไปใชปานกลาง 
3.43 - 4.23 นําไปใชคอนขางมาก 
4.24 - 5.00 นําไปใชมาก 

 

  3) สวนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดอบรมหลักสูตรของวิทยาลัย
การปกครอง ซึ่งจัดทําเปนขอคําถามปลายเปด (Open-ended) ประกอบดวย ดานหลักสูตร ดานกระบวนการ
ฝกอบรม ดานวิทยากร และดานอ่ืนๆ  
  1.2.2 ชุดท่ี 2 เปนแบบสอบถามท่ีใชประกอบการประเมินผลการฝกอบรม ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงานภายหลังผานการฝกอบรม โดยประเมินผล
จากผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 
  1) สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศกึษา ตําแหนง ระดับ
ของตําแหนง รุนที่ผูใตบังคับบัญชาผานการฝกอบรมและการเปนผูบังคับบัญชาของผูเขารับการฝกอบรม    
กอนหรือหลังการฝกอบรม 
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  2) สวนที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูท่ีผานการฝกอบรม เปนขอคําถามท่ีวัด
ระดับคะแนนความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูที่ผานการฝกอบรมแบบลิเคิรทสเกล (Likert scale)  
5 ระดับคะแนนความเห็น ดังนี้ 
 

ระดับความเห็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรม คะแนนท่ีได 

ดีขึ้นอยางมาก 5 
ดีขึ้น 4 
เหมือนเดิม 3 
ควรปรับปรุง 2 
ควรปรับปรุงอยางยิ่ง 1 

 

 หลังจากนั้นจะนําคะแนนที่ไดในแตละขอคําถามมาคํานวณหาคาเฉลี่ยเพ่ือปรับเปน
ระดับความเห็นการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของผูที่ผานการฝกอบรมใน 5 ระดับความเห็น ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ยที่ได ระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

1.00 - 1.80 ควรปรับปรุงอยางย่ิง 
1.81 - 2.61 ควรปรับปรุง 
2.62 - 3.42 เหมือนเดมิ 
3.43 - 4.23 ดีขึ้น 
4.24 - 5.00 ดีขึ้นอยางมาก 

 

  3) สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝกอบรมหลักสูตรของวิทยาลัยการปกครอง             
ซึ่งจัดทําเปนขอคําถามปลายเปด (Open-ended)   
 

 1.3 การวิเคราะหขอมูล   
 การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติ       
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายลักษณะทั่วไปของขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และใชสถิติ
เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร คือ คาแครมเมอรวี (Cramer’s V) 
โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิตไิวที่ 0.05 ดงันี้ 
   

 การวัดความเขมขนของความสัมพันธทางสถิติคา Cramer’s V 

 คา V=0.00         = ตัวแปร 2 ตัว ไมมีความสัมพันธกัน 
 คา V=0.01-0.20 = ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธกันนอย 
 คา V=0.21-0.40 = ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธกันคอนขางนอย 
 คา V=0.41-0.60 = ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธกันปานกลาง 
 คา V=0.61-0.80 = ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธกันคอนขางสูง 

 คา V=0.81-0.99 = ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธกันคอนขางสูง-คา 
 คา V=1.00  ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธกันอยางสมบูรณแบบ 
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2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  ประชากร คือ ขาราชการที่ผานการฝกอบรม และผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ทั้ง 3 หลักสูตร ไดแก  
  1) หลักสูตรนายอําเภอ จํานวน 2 รุน คือ รุนท่ี 75 - 76 ประกอบดวย        
                     - ขาราชการท่ีผานการฝกอบรม  จํานวน 200  คน  
                     - ผูบังคับบัญชา    จํานวน 200  คน 
        2) หลักสูตรปลัดอําเภอ จํานวน 5 รุน คือ รุนที่ 229 - 233 ประกอบดวย        
                     - ขาราชการท่ีผานการฝกอบรม  จํานวน 300  คน  
                     - ผูบังคับบัญชา    จํานวน 300  คน 
         3) หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง จํานวน 2 รุน คือ รุนที่ 46 - 47 ประกอบดวย
   - ขาราชการที่ผานการฝกอบรม  จํานวน 120  คน  
  - ผูบังคับบัญชา    จํานวน 120  คน 

 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง และใชการสุมตัวอยาง
แบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) วิธีการสุมตามวัตถุประสงค (Purposive sampling)
ซึ่งคัดเลือกกลุมตัวอยางภายในเงื่อนไข คือ เปนขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรของวิทยาลัยการปกครอง
และเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการท่ีผานการฝกอบรม โดยตองเปนผูบังคับบัญชาทั้งกอนและหลังการฝกอบรม
เพ่ือประเมินผลความเปลี่ยนแปลงของผูผานการฝกอบรม โดยกําหนดขนาดตัวอยางดังนี้  
 1) หลักสูตรนายอําเภอ รุนท่ี 75 - 76 เก็บขอมูลจากขาราชการที่ผานการฝกอบรมและ
ผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม จํานวน 2 รุน รวมทั้งหมด 2 คน 
 2) หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233 เก็บขอมูลจากขาราชการท่ีผานการฝกอบรมและ
ผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม จํานวน 5 รุน รวมทั้งหมด 7 คน 
 3) หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง รุนท่ี 46 - 47 เก็บขอมูลจากขาราชการ      
ที่ผานการฝกอบรมและผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม จํานวน 2 รุน รวมทั้งหมด 3 คน  
โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 3-1 
ตารางที่ 3-1  รายชื่อผูใหสัมภาษณเชิงลึกหลักสูตรนายอําเภอ หลักสูตรปลัดอําเภอ และหลักสูตรสืบสวน 
                 สอบสวนพนักงานฝายปกครอง ตามโครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ 
                 พ.ศ. 2562 
 

หลักสูตร/รุนที่ 
                        รายชื่อผูใหสัมภาษณเชิงลึก 

ขาราชการท่ีผานการฝกอบรม       ผูบังคับบัญชา 

นายอําเภอ/รุนท่ี 75 1) นายชาตรี  ฉิมพรัตน 
    ปลัดอาวุโส อ.เมืองสุพรรณบุรี 
    จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

1) นายสุจินต  วาจากิจ 
    นายอําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
    จังหวัดสุพรรณบุรี 

นายอําเภอ/รุนท่ี 76 2) นายพงศเพชร  มากเก้ือ 
    ปลัดอาวุโส อ.สทิงพระ  
    จังหวัดสงขลา 
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หลักสูตร/รุนที่ 
                         รายช่ือผูใหสัมภาษณเชิงลึก 

ขาราชการที่ผานการฝกอบรม       ผูบังคับบัญชา 

ปลัดอําเภอ/รุนที่ 229 3) นายยศพล  ชัยบุลวัชร 
    ปลัดอําเภอหวยกระเจา  
    จังหวัดกาญจนบุรี 
 

2) วาท่ีรอยตรี ศุภมงคล บูชาถายเทศ 
    นายอําเภอหวยกระเจา 
    จังหวัดกาญจนบุรี 

ปลัดอําเภอ/รุนที่ 229 4) น.ส.กมลรตัน  แซล้ี 
    ปลัดอําเภอสันทราย  
    จังหวัดเชียงใหม 
 

3) นายอดุลย ฮวกนิล 
    นายอําเภอสันทราย 
    จังหวัดเชียงใหม 

ปลัดอําเภอ/รุนที่ 230 5) น.ส.นิภา  ฟุมเฟอย 
    ปลัดอําเภอแมแตง  
    จังหวัดเชียงใหม 
 

4) นายสืบพงษ นิ่มพูลสวัสดิ์ 
    นายอําเภอแมแตง 
    จังหวัดเชียงใหม 

ปลัดอําเภอ/รุนที่ 231 6) น.ส.ใกลรุง  อุมประโคม 
    ปลัดอําเภอโคกเจริญ  
    จังหวัดลพบุรี 
 

5) นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล 
    นายอําเภอโคกเจริญ 
    จังหวัดลพบุรี 

ปลัดอําเภอ/รุนที่ 232 7) น.ส.นิตยา  พุมพา 
    ปลัดอําเภอกาบเชิง  
    จังหวัดสุรินทร 
 

6) นายสุทธิโรจน เจริญธนะศักดิ์ 
    นายอําเภอกาบเชิง 
    จังหวัดสุรนิทร 

ปลัดอําเภอ/รุนที่ 233 8) น.ส.เกศราภรณ  สมใจ 
    ปลัดอําเภอบานดาน  
    จังหวัดบุรีรัมย 
 

7) นายอดิศร วิทูรศลิป 
    นายอําเภอบานดาน 
    จังหวัดบุรีรมัย 

ปลัดอําเภอ/รุนที่ 233 9) น.ส.รพีพรรณ  เอกพงศ 
    ปลัดอําเภอราชสาสน  
    จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

8) นายเกรียงไกร ปญญาพงศธร 
    นายอําเภอราชสาสน 
    จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สืบสวนสอบสวน
พนักงานฝายปกครอง 
รุนที่ 46 

10) นายวิรัตนชัย  สละ 
      ปลัดอําเภอน้ําหนาว  
      จังหวัดเพชรบูรณ 
 

9) นายภาคภูมิ ภูมี 
    นายอําเภอน้ําหนาว 
    จังหวัดเพชรบูรณ 

สืบสวนสอบสวน
พนักงานฝายปกครอง 
รุนที่ 47 

11) นายอรรถ ภารกิจ 
      ปลัดอําเภอกงหรา  
      จังหวัดพัทลุง 
 

10) นายประสิทธ์ิพร สมุหเสนีโต 
      นายอําเภอกงหรา 
      จังหวัดพัทลุง 

สืบสวนสอบสวน
พนักงานฝายปกครอง 
รุนที่ 47 

12) นายนพพล  วัฒนากร 
      ปลัดอําเภอคลองหาด  
      จังหวัดสระแกว 
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    2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษา 
  โดยใชแบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสรางประกอบดวยขอคําถามปลายเปด ทั้ง 3 หลักสูตร ดังนี้  
  1.1 แบบสัมภาษณ สําหรับขาราชการท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ หลักสูตรปลัดอําเภอ 
และหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง จํานวน 5 คําถาม ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 1) หลังผานการฝกอบรม ทานไดรับองคความรูอะไรบาง             
  2) หลังผานการฝกอบรม ทานไดนําหลักสมรรถนะไปปฏิบัติงานดีข้ึนหรือไม อยางไร        
  3) หลังผานการฝกอบรม ทานไดนําแนวคิดและวิสัยทัศนไปปฏิบัติงานดีข้ึนหรือไม อยางไร 

 4) หลังผานการฝกอบรม ทานมีการปรบัเปลี่ยนทัศนคติตอตําแหนงหนาที่อยางไร 
  5) ทานมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดฝกอบรมหรือไม อยางไร   
 1.2 แบบสัมภาษณเชิงลึก สําหรับผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร
ปลัดอําเภอ และหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง จํานวน 4 คําถาม ตามกรอบแนวคิด         
ในการศึกษาวิจัย ดังน้ี 
 1) ภายหลังการฝกอบรม ผูใตบังคับบัญชาของทานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ดานการปฏิบัติตนหรือไม อยางไร  
  2) ภายหลังการฝกอบรม ผูใตบังคับบัญชาของทานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ดานการปฏิบัติงานหรือไม อยางไร 
 3) ภายหลังการฝกอบรม ผูใตบังคับบัญชาของทานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ดานหนวยงานหรือไม อยางไร 
  4) ทานมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดฝกอบรมหรือไม อยางไร   
 

 2.3 การวิเคราะหขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูลใชกรอบแนวคิดทฤษฎีระบบ (Systems theory) คือ ทําการประเมินผลผลิต
ที่ไดภายหลังการฝกอบรม 2 มิติ คือ มิติที่ 1 ประเมินผลจากขาราชการที่ผานการฝกอบรมโดยตรง และมิติที่ 2 
ประเมินผลจากผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม ทั้งนี้ จะทําการติดตามและประเมินผล ๒ ดาน คือ  
  1) การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใช
ในการปฏิบัติงาน (ประเมินผลจากขาราชการที่ผานการฝกอบรมโดยตรง) 
  2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน
ภายหลังผานการฝกอบรม (ประเมินผลจากผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม) 
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บทที่ 4   ผลการวิเคราะหขอมูล 
      

 รายงานการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้ 
ดําเนินการประเมินผลหลักสูตรการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร
นายอําเภอ รุนที่ 75 - 76 หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233 และหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงาน  
ฝายปกครอง รุนที่ 46 - 47 โดยประเมินผลภายหลังการฝกอบรมใน 2 มิติ คือ มิติที่ 1 การนําความรู ทักษะ 
ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ ได รับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งประเมินผล           
จากขาราชการท่ีผานการฝกอบรมโดยตรง และมิติ ท่ี  2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน             
ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน ภายหลังผานการฝกอบรม ซึ่งประเมินผลจากผูบังคับบัญชาของ
ขาราชการทีผ่านการฝกอบรม และสามารถอธิบายผลการศึกษาวิจัยไดดังตอไปนี้ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
1. หลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 75 - 76  
 

 ผลการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร
นายอําเภอ รุนท่ี 75 - 76 สามารถจําแนกไดตามมิติของการประเมินผล ดังตอไปนี้ 
 

  1.1 มิติที่ 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรม     
หลักสูตรนายอําเภอไปใชในการปฏิบัติงาน  
   การประเมินผลในมิติที่ 1 ใชวิธีการประเมินผลจากขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร
นายอําเภอ รุนท่ี 75 - 76 ปรากฏผลดังนี้ 
  1.1.1 ขอมูลทั่วไป 
  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 60.50 เปนเพศชาย    
มากท่ีสุด จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 86.80 และเปนเพศหญิง จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 13.20    
  มีอายุ 46 ปขึ้นไป มากท่ีสุด จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 61.20 รองลงมามีอายุ 36-45 ป 
จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 37.20 และมีอายุ 26-35 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.70 ตามลําดับ 
  มีอายุราชการ 21-30 ป มากที่สุด จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 57.90 รองลงมามีอายุ
ราชการ 11-20 ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 33.10 รองลงมามีอายุราชการ 1-10 ป จํานวน 10 คน 
คิดเปนรอยละ 8.30 และมีอายุราชการ 31-40 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.80  
  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มากที่ สุด จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 65.30         
รองลงมาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 33.90 และสําเร็จการศึกษาระดับ
ปรญิญาเอก จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.80   
  ปจจุบันปฏิบัติงานในตําแหนงปลัดอําเภอ มากที่สุด จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 83.50 
และปฏิบัติงานในตําแหนงเจาพนักงานปกครอง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 16.50 ตามลําดับ และ
ปฏิบัติงานอยูในระดับชํานาญการพิเศษทั้งหมด จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 100 
  ผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ รุนที่  76 มากที่สุด จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 
56.20 และรุนที่ 75 จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 43.80 ตามลําดับ  
รายละเอียดปรากฏตาม ตารางท่ี 4-1 ดังน้ี 
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ตารางที่ 4-1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ  
 

 ขอมูลท่ัวไป     ความถี่ (คน)            รอยละ 

1. เพศ ชาย 105  86.80  
 หญิง   16  13.20  
2. อายุ 26 - 35 ป    2  1.70  
 36 - 45 ป   45  37.20  

 46 ปข้ึนไป   74    61.20  

3. อายุราชการ   1 - 10 ป   10  8.30  

 11 - 20 ป   40    33.10  

 21 - 30 ป   70  57.90  

 31 - 40 ป    1  0.80  

4. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี   41   33.90  

 ปริญญาโท   79   65.30  

 ปริญญาเอก 1  0.80  

5. ตําแหนง ปลัดอําเภอ 101   83.50  

 เจาพนักงานปกครอง  20     16.50  

6. ระดับ ชํานาญการเศษ    121     100  

7. รุนที่เขารับการฝกอบรม รุนท่ี 75  53    43.80  

 รุนท่ี 76  68    56.20  
 

  1.1.2 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอไปใชในการปฏิบัติงาน 
  ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอไปใชในการปฏิบัติงานในภาพรวม ปรากฏตามตารางที่ 4-2 สามารถอธิบายผลการนําความรู
ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน โดยจําแนกแตละดาน
ไดดังนี ้
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ตารางที่ 4-2 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรบัจากการฝกอบรม 
                  หลักสูตรนายอําเภอในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน 
 

 

การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ  
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับ 

จากการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ 
ในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง
นอย นอย 

1. การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ 
    ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไปใชในการปฏิบัติงาน 

25.60 57.90 16.50 - - 

2. การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ 
    ในฐานะผูบริหารพื้นที่ไปใชในการปฏิบัติงาน 

51.20 39.70   9.10 - - 

3. การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ 
    ในฐานะผูปกครองทองที่ไปใชในการปฏิบัติงาน 

69.40 30.60 - - - 

4. การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ 
    ที่มีสมรรถนะสูงไปใชในการปฏิบัติงาน 

51.20 46.30   2.50 - - 

5. การนําความรูจากการศกึษาดูงานในประเทศและ 
    ตางประเทศไปปรับใชในการปฏิบัติงาน 

57.90 38.00   3.30 0.80 - 

 

  1) ผลการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอในฐานะตัวแทนรัฐบาลไปใชในการปฏิบัติงาน 
  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ “ดานการนําความรูความเขาใจ               
ในการเปนนายอําเภอในฐานะตัวแทนรัฐบาลไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “คอนขางมาก” มากที่สุด      
คิดเปนรอยละ 57.90 รองลงมานําไปใชในระดับ “มาก” คิดเปนรอยละ 25.60 และนําไปใชในระดับ  
“ปานกลาง” คิดเปนรอยละ 16.50 ตามลําดับ   
   โดยการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ “ดานการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอในฐานะตัวแทนรัฐบาลไปใช       
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางท่ี 4-3 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการประเมนิผลการฝึกอบรม ปี ๒๕๖๒ 

                                                       
  ๕๐ 

 

ตารางที่ 4-3 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตร
นายอําเภอ “ดานการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอในฐานะตัวแทนรัฐบาลไปใช       
ในการปฏิบัติงาน”           

 

การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ 
ในฐานะตัวแทนรัฐบาล (Government Agency) 

ในประเด็นตอไปนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง
นอย นอย 

1. การควบคุมดูแลท่ีดินท่ีอยูในความดูแลของรัฐและ 
    ที่สาธารณประโยชน 

48.80 38.00 13.20 - - 

2. การแกไขปญหาแนวเขตการปกครอง 27.30 35.50 27.30   9.10   0.80 
3. ภัยคุกคามและสถานการณความมั่นคงของชาติ 
    ในปจจุบัน 

33.10 43.80 16.50   5.00   1.70 

4. สถาบันพระมหากษัตริยกับความมั่นคงของชาติ 68.60 19.80   8.30   3.30 - 
5. การจัดการปาไมและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 31.40 50.40 15.70   2.50 - 
6. การบริหารจัดการทรพัยากรน้ํา 36.40 44.60 17.40   1.70 - 
7. การสงเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ 41.30 43.80 14.90 - - 
8. การคุมครองดูแลเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ 
    และผูดอยโอกาส 

38.80 43.00 17.40   0.80 - 

9. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 64.50 28.90   6.60 - - 
10. วัฒนธรรมและศาสนากับการบริหารการปกครอง 29.80 53.70 15.70   0.80 - 
11. การควบคุมและปองกันโรคติดตอในสถานการณ 
      ฉุกเฉิน 

14.90 52.90 28.10   4.10 - 

12. การควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลและยาสูบ 28.90 49.60 18.20   3.30 - 
13. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร 
      พระราชา 

66.10 28.10   5.80 - - 

14. ประเทศไทย ๔.๐ 46.30 43.00   8.30   0.80   1.70 
15. โครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา 
      เศรษฐกิจของไทย 

37.20 39.70 22.30   0.80 - 

16. การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 17.70 50.40 28.10   4.10 - 
17. การพัฒนาและสงเสรมิแหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่ 40.50 38.00 20.70   0.80 - 
18. ความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 17.40 26.40 26.40 19.00 10.70 
19. กรอบความรวมมือและพันธกรณีระหวางประเทศ   8.30 30.60 27.30 22.30 11.60 
20. แบบพิธีทางการทูต 11.60 24.00 33.90 16.50 14.00 
21. ความรูเก่ียวกับงานผังเมืองและอาคาร 15.70 36.40 40.50   5.80   1.70 

      
 



 

รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการประเมนิผลการฝึกอบรม ปี ๒๕๖๒ 

                                                       
  ๕๑ 

 

การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ 
ในฐานะตัวแทนรัฐบาล (Government Agency) 

ในประเด็นตอไปนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง
นอย นอย 

22. การบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการ 
      ภาครัฐ (Big data) 

28.10 48.80 19.00   4.10 - 

23 ทิศทางและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลก 
     และไทย ดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

42.10 38.00 18.20 1.70 - 

24 ทิศทางและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดาน 
     วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมในสังคมไทย 

37.20 41.30 20.70 0.80 - 

25 การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย 29.80 44.60 24.00 1.70 - 
26 บทบาทของนายอําเภอกับโครงการจิตอาสา  
     “เราทําความดี ดวยหัวใจ” 

75.20 22.30   2.50 - - 

27 การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีตาง ๆ  77.70 19.00   2.50 0.80 - 
 

  2) ผลการนาํความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอในฐานะผูบริหารพ้ืนที่ไปใชในการปฏิบัติงาน 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ “ดานการนําความรูความเขาใจ     
ในการเปนนายอําเภอในฐานะผูบริหารพ้ืนที่ไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “มาก” มากที่สุด คิดเปน    
รอยละ 51.20 รองลงมานําไปใชในระดับ “คอนขางมาก” คิดเปนรอยละ 39.70 และนําไปใชในระดับ         
“ปานกลาง” คิดเปนรอยละ 9.10 ตามลําดับ 
  โดยการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ “ดานการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอในฐานะผูบริหารพ้ืนท่ีไปใช         
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางท่ี 4-4 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการประเมนิผลการฝึกอบรม ปี ๒๕๖๒ 

                                                       
  ๕๒ 

 

ตารางที่ 4-4 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตร 
 นายอําเภอ “ดานการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอในฐานะผูบริหารพ้ืนที่ไปใช

ในการปฏิบัติงาน” 
 

การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ 
ในฐานะผูบริหารพ้ืนท่ี (Area Manager) 
ในประเด็นตอไปน้ีไปใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

คอนขาง
นอย นอย 

1. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 59.50 35.50   2.50   2.50 - 
2. การบริหารการคลัง การงบประมาณ และงานพัสดุ 62.00 31.40   4.10   2.50 - 
3. การบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 64.50 30.60   3.30   1.70 - 
4. การบริหารจัดการความขัดแยงในพื้นที่ 52.90 37.20   8.30   1.70 - 
5. การบริหารจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่ 55.40 28.90 13.20   2.50 - 
6. การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 57.90 28.10 13.20   0.80 - 
7. การบริหารเชิงกลยุทธ 50.40 38.80 10.70 - - 
8. หลักและเทคนิคการบริหารงานยุคปจจุบัน 50.40 38.80 10.70 - - 
9. การสรางนวัตกรรมในองคกร 41.30 44.60 12.40   1.70 - 
10. การตลาดภาครัฐ (Public Marketing) 23.10 43.80 28.90   4.10 - 
11. การสื่อสารภายในองคกร 46.30 41.30 12.40 - - 
12. การบริหารแบบการมีสวนรวมในรูปแบบประชารัฐ 52.90 38.80   8.30 - - 
13. กลไกการควบคมุและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 37.20 47.90 13.20   1.70 - 
14. การดําเนินการทางวินัยและทางปกครอง 43.00 44.60 10.70   1.70 - 

 

  3) ผลการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอในฐานะผูปกครองทองที่ ไปใช             
ในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ “ดานการนําความรูความเขาใจ     
ในการเปนนายอําเภอในฐานะผูปกครองทองที่ไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “มาก” มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 69.40 และนําไปใชในระดับ “คอนขางมาก” คิดเปนรอยละ 30.60 ตามลําดับ  
  โดยการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ “ดานการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอในฐานะผูปกครองทองท่ีไปใช      
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางท่ี 4-5 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการประเมนิผลการฝึกอบรม ปี ๒๕๖๒ 

                                                       
  ๕๓ 

 

ตารางท่ี 4-5 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตร
นายอําเภอ “ดานการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอในฐานะผูปกครองทองที่ 

                 ไปใชในการปฏิบัติงาน” 
 

การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ
ในฐานะผูปกครองทองท่ี  

(Area Director Administration) 
ในประเด็นตอไปนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง
นอย นอย 

1. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 61.20 30.60   8.30 - - 
2. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 44.60 38.80 15.70 0.80 - 
3. สิทธิในการเขาถึงขอมลูขาวสารของราชการ 53.70 30.60 15.70 - - 
4. การบริหารงานการปกครองทองที่ 76.00 23.10   0.80 - - 
5. การบริหารงานทะเบียนและบัตร 64.50 29.80   5.80 - - 
6. การบําบัดทุกข บํารุงสุข และอํานวย 
    ความเปนธรรม 

80.20 19.80 - - - 

7. การรกัษาความสงบเรียบรอยของสังคม 76.00 22.30   1.70 - - 
8. การอํานวยการดานความมั่นคง 64.50 27.30   7.40 0.80 - 

 

  4) ผลการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอที่มีสมรรถนะสูงไปใชในการปฏิบัติงาน 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ “ดานการนําความรูความเขาใจ    
ในการเปนนายอําเภอที่มีสมรรถนะสูงไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “มาก” มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
51.20 รองลงมานําไปใชในระดับ “คอนขางมาก” คิดเปนรอยละ 46.30 และนําไปใชในระดับ “ปานกลาง” 
คิดเปนรอยละ 2.50 ตามลําดับ 
  โดยการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ “ดานการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอที่มีสมรรถนะสูงไปใชในการปฏิบัติงาน” 
สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางท่ี 4-6 ดังนี้ 
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  ๕๔ 

 

ตารางท่ี 4-6  การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรม 
                 หลักสูตรนายอําเภอ “ดานการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอที่มีสมรรถนะสูง 
                   ไปใชในการปฏิบัติงาน” 
 

การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ
ท่ีมีสมรรถนะสูง  

(High Performance = CDO) 
ในประเด็นตอไปนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง
นอย นอย 

1. คุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ 76.00 23.10  0.80 - - 
2. หลักนิติธรรมกับนักปกครอง 70.20 28.10  1.70 - - 
3. บุคลิกภาพและการสมาคม 61.20 36.40  2.50 - - 
4. เทคนิคการบรรยายสรุปและรายงาน 
    ขอราชการอยางมีประสิทธิภาพ 

57.90 35.50  6.60 - - 

5. ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร 16.50 38.00 42.10 2.50 0.80 
6. ศิลปะของผูนําในการครองใจคน 65.30 27.30  7.40 - - 
7. การคิดเชิงสรางสรรค 60.30 33.90  5.80 - - 
8. การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 73.60 24.80  1.70 - - 
9. การสรางแรงบันดาลใจไปสูความสําเร็จ  55.40 39.70  5.00 - - 
10. การบริหารอารมณ 62.80 33.90  3.30 - - 
11. การจัดทําเอกสารการศึกษาเชิงวิจัย 
      สวนบุคคล 

24.80 44.60 22.30 6.60 1.70 

12. การจัดทําเอกสารการศึกษาเชิงวิจัยกลุม 15.70 48.80 28.90 5.00 1.70 
13. กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย 
      กอนและหลังการอบรม 

34.70 47.90 12.40 4.10 0.80 

14. กิจกรรมการตรวจสุขภาพรายบุคคล 34.70 46.30 17.40 1.70 - 
15. กิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
      (ปฏิบัติธรรม) 

51.20 35.50 12.40 0.80 - 

16. กิจกรรมการฝกอบรมผูบังคบักองรอยอาสา 
      รักษาดินแดน 

54.50 30.60 12.40 2.50 - 

 

 5) ผลการนําความรูจากการศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศไปปรับใชในการปฏิบัติงาน 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ “ดานการนําความรูจากการศึกษา  
ดูงานในประเทศและตางประเทศไปปรับใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “มาก” มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
57.90 รองลงมานําไปใชในระดับ “คอนขางมาก” คิดเปนรอยละ 38.00 รองลงมานําไปใชในระดับ     
“ปานกลาง” คิดเปนรอยละ 3.30 และนําไปใชในระดับ “คอนขางนอย” คิดเปนรอยละ 0.80 ตามลําดับ 
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  โดยการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ “ดานการนําความรูจากการศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศไปปรับใช             
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางท่ี 4-7 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-7  การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม 
                  หลักสูตรนายอําเภอ“ดานการนําความรูจากการศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ 
                    ไปปรบัใชในการปฏิบัติงาน” 
 

การนําความรูจากการศึกษาดูงานในประเทศ 
และตางประเทศ (The Best Practices) 
ในประเด็นตอไปนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

คอนขาง 
นอย นอย 

1. การศึกษาดูงานเก่ียวกับงานในหนาที่  
    (Best Practice) 

57.90 38.00   3.30 0.80 - 

 

 1.1.3 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร   

 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหพันธวีของแครมเมอร 
(Cramer’s V) พบวา  
 1) อายุของผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอในฐานะ 
ตัวแทนรัฐบาลไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.194, p=0.058) 
โดยมีความสัมพันธกันนอย รายละเอียดตามตารางที่ 4-8 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-8 แสดงความสัมพันธอายุของผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับระดับความเห็นของการนํา
ความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอในฐานะตัวแทนรัฐบาลไปใชในการปฏิบัติงาน 

 

 
อายุ 

 

ความถี่ของระดับความเห็น 
การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ 

ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไปใชในการปฏิบัติงาน (คน) 

 
รวม 
(คน) 

มาก คอนขางมาก ปานกลาง 

26 - 35 ป  2  0  0    2 
36 - 45 ป  9 25 11  45 
46 ปข้ึนไป 20 45  9  74 

รวม 31 70 20 121 

   * (Cramer’s V=0.194, p=0.058) 
 

 2) รุนทีอ่บรมมีความสัมพันธกับการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอที่มีสมรรถนะสูงไปใช
ในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.271, p=0.012) โดยมีความสัมพันธ 
กันนอย รายละเอียดตามตารางท่ี 4-9 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4-9  แสดงความสัมพันธรุนที่อบรมมีความสัมพันธกับระดับความเห็นการนําความรูความเขาใจ 
                      การเปนนายอําเภอท่ีมีสมรรถนะสูงไปใชในการปฏิบัติงาน  

 

 
รุนที่ 

 

ความถี่ของระดับความเห็น 
การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอที่มีสมรรถนะสูง

ไปใชในการปฏิบัติงาน (คน) 
รวม 
(คน) 

มาก คอนขางมาก ปานกลาง 

รุนที่ 75 21 32 0  53 
รุนที่ 76 41 24 3  68 

รวม 62 56 3 121 

   * (Cramer’s V=0.271, p=0.012) 
 

   1.2 มิติท่ี 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน 
ภายหลังท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ  
   การประเมินผลในมิติที่ 2 นี้ ใชวิธีการประเมินผลจากผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผาน    
การฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ รุนที ่75 - 76 ปรากฏผลดงันี้ 
 1.2.1 ขอมูลทั่วไป 
  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 121 คน เปนเพศชาย มากที่สุด จํานวน 119 คน 
คิดเปนรอยละ 98.30 และเปนเพศหญิง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.70     
  มีอายุ 51-60 ป มากที่สุด จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 65.30 และมีอายุ 41-50 ป 
จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 34.70 ตามลําดับ 
  มีอายุราชการ 21-30 ป มากที่สุด จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 56.20 รองลงมามีอายุ
ราชการ 31-40 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 38.80 และมีอายุราชการ 10-20 ป จํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 5.00 ตามลําดับ 
  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มากที่สุด จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 84.30 รองลงมา 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 12.40 และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.30 ตามลําดับ 
  ปจจุบันปฏิบัติงานในตําแหนงนายอําเภอ มากที่สุด จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 81.80 
รองลงมาปฏิบัติงานในตําแหนงปลัดจังหวัด จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 18.20 และปฏิบัติงานในตําแหนง
ผูวาราชการจังหวัด จํานวน 1 คน คดิเปนรอยละ 0.80 ตามลําดับ 
  ดํารงตําแหนงระดับอํานวยการสูง มากที่สุด จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 80.20 และดํารง
ตําแหนงระดับอํานวยการตน จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 19.80 ตามลําดับ 
 เปนผูบังคับบัญชาของผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ รุนท่ี 76 มากที่สุด จํานวน  
64 คน คิดเปนรอยละ 52.90 และรุนที่ 75 จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 47.10 ตามลําดับ 
 เปนผูบังคับบัญชาหลังจากผูใตบังคับบัญชาเขารับการฝกอบรม มากที่สุด จํานวน 77 คน    
คิดเปนรอยละ 63.60 และเปนผูบังคับบัญชากอนผูใตบังคับบัญชาเขารับการฝกอบรม จํานวน 44 คน     
คิดเปน รอยละ 36.40 รายละเอียดตามตารางที่ 4-10 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4-10  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ที่เปนผูบังคบับัญชาของผูผานการฝกอบรม 
                    หลักสูตรนายอําเภอ  
 

 ขอมูลท่ัวไป ความถี่ (คน) รอยละ 

1. เพศ ชาย      119 98.30 
 หญิง   2   1.70 
2. อายุ 41 - 50 ป 42 34.70 

 51 - 60 ป 79 65.30 

3. อายุราชการ 10 - 20 ป  6   5.00 

 21 - 30 ป 68 56.20 

 31 - 40 ป 47 38.80 

4. การศึกษา ปริญญาตรี 15 12.40 

 ปริญญาโท      102 84.30 

 ปริญญาเอก   4   3.30 

5. ตําแหนง ปลัดจังหวัด 22 18.20 

 นายอําเภอ 99 81.80 
6. ระดับตําแหนง อํานวยการสูง 97 80.20 
 อํานวยการตน 24 19.80 
7. เปนผูบังคับบัญชาของผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ 

 รุนที่ 75 57 47.10 

 รุนที่ 76 64 52.90 
8. การเปนผูบังคับบัญชาของผูท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ 

 เปนผูบังคับบัญชากอนการฝกอบรม 44 36.40 
 เปนผูบังคับบัญชาหลังการฝกอบรม 77 63.60 

 

  1.2.2 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน
ภายหลังท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ    
  ผลการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ            
โดยภาพรวมในแตละดาน ปรากฏตามตารางที่ 4-11 สามารถอธิบายผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแตละดาน
ไดดังนี ้
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ตารางที่ 4-11  การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผูผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ 
 

 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในภาพรวม 

ของผูที่ผานการฝกอบรม 
หลักสูตรนายอําเภอ 

รอยละของระดับความเห็น 
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อยางมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน    66.10 33.90 - 
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน   59.50 40.50 - 
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน    66.10 32.20 1.70 

 

 1) ดานการปฏิบัติตน  
  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม               
ดานการปฏิบัติตน อยูในระดับ “ดีขึ้นอยางมาก” มากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.10 และรองลงมาอยูในระดับ       
“ดีขึ้น” คิดเปนรอยละ 33.90 ตามลําดับ โดยสามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตาราง     
ที่ 4-12 ดังนี้ 
ตารางที่ 4-12  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอย 
                    ไดดังน้ี 
 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน 
มีประเด็นยอยดังตอไปน้ี 

รอยละของระดับความเห็น 
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อยางมาก ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

ควร
ปรับปรุง 

1. ความเหมาะสมในการแตงกาย 64.50 35.50 - - 
2. สุขภาวะดานอารมณ 59.50 38.80 1.70 - 
3. ความเหมาะสมในการวางตัว 59.50 38.80 1.70 - 
4. ความมีระเบียบวินัย 62.00 34.70 3.30 - 
5. การดูแลรักษาสุขภาพที่ดี 56.20 43.80 - - 
6. การมีมนุษยสัมพันธและการสมาคม 53.70 41.30 5.00 - 
7. ความสามารถในการบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม 57.00 41.30 1.70  
8. การพูดในที่ชุมชนท่ีเหมาะสม 55.40 43.00 1.70 - 
9. การปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 54.50 42.10 3.30 - 
10 การมีจริยธรรมและคุณธรรม 65.30 29.80 5.00 - 
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 2) ดานการปฏิบัติงาน 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม          
ดานการปฏิบัติงาน อยูในระดับ “ดีขึ้นอยางมาก” มากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.50 และรองลงมาอยูในระดับ      
“ดีขึ้น” คิดเปนรอยละ 40.50 ตามลําดับ โดยสามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตาราง     
ที่ 4-13 ดังนี้ 
ตารางที่ 4-13  การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอย 
                     ไดดังนี้ 
 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน 
มีประเด็นยอยดังตอไปนี้ 

รอยละของระดับความเห็น 
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อยางมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

ควร
ปรับปรุง 

1. การปฏิบัติงานมีความถูกตอง 52.90 45.50   1.70 - 
2. การปฏิบัติงานมีความเท่ียงตรงตามกําหนดเวลา 55.40 43.00   1.70 - 
3. ความสามารถในการแกไขปญหา 51.20 48.80   - - 
4. ความสามารถในการวางแผน 55.40 44.60   - - 
5. ความสามารถในการตัดสินใจ 54.50 43.80   1.70 - 
6. ความสามารถในการประสานงาน 58.70 41.30   - - 
7. ความสามารถในการสื่อสารและสรางแรงจูงใจ 52.90 45.50   1.70 - 
8. ความสามารถในการแสดงความคดิเห็นในที่ชุมชน 58.70 39.70   1.70 - 
9. ความสามารถในการใชเครื่องมือ/คอมพิวเตอร  
    และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

36.40 57.90   5.80 - 

10. การมีความคดิริเร่ิม 47.10 52.90   - - 
11. การคิดเชิงบูรณาการ 57.00 41.30   1.70 - 
12. การคิดเชิงวิเคราะห 53.70 44.60   1.70 - 
13. การคิดสรางสรรคนวัตกรรมหรือวิธีการทํางานใหม ๆ 34.70 65.30   - - 
14. การทํางานเชิงรุก 51.20 47.10   1.70 - 
15. การมีภาวะความเปนผูนํา 53.70 44.60   1.70 - 
16. การมีจิตสํานึกในการใหบริการท่ีดี 64.50 35.50   - - 
17. การมีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 57.90 42.10   - - 
18. การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 64.50 35.50   - - 
19. การสรางความรวมแรงรวมใจและทีมงาน 64.50 33.90   1.70 - 
20. การทํางานเชิงยุทธศาสตรและมีวิสัยทัศน 62.00 36.40   1.70 - 
21. การตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการทํางาน 57.90 40.50   1.70 - 
22. การใชศิลปะในการสื่อสารจูงใจ 51.20 43.80   5.00 - 
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 3) ดานหนวยงาน 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน
อยูในระดับ “ดีข้ึนอยางมาก” มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 66.10 รองลงมาอยูในระดับ “ดีข้ึน” คิดเปนรอยละ 
32.20 และอยูในระดับ “เหมือนเดิม” คิดเปนรอยละ 1.70 ตามลําดับ โดยสามารถจําแนกรายละเอียด         
แตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-14 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-14  การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเดน็ยอย 
                     ไดดังนี้ 
 

 
 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน  
มปีระเด็นยอยดังตอไปนี้ 

รอยละของระดับความเห็น 
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อยางมาก ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

1. การเสริมสรางหรือปรับปรุงภารกิจของหนวยงาน 
    ที่ยังบกพรองอยูใหดีข้ึน 

52.90 45.50 1.70 

2. การเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหดีขึ้น 64.50 33.90 1.70 
 

  1.2.3 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร 
  ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหพันธวีของแครมเมอร 
(Cramer’s V) พบวาการศึกษาของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดานหนวยงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.216, p=0.023) โดยมีความสัมพันธ
กันนอย รายละเอียดตามตารางที่ 4.15 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-15   แสดงความสัมพันธการศึกษาของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับระดับความเห็น 
                  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน 
 

 
การศกึษา 

 

ความถี่ของระดับความเห็น 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน (คน) รวม 

(คน) 
 ดีขึ้นอยางมาก ดีข้ึน เหมือนเดิม 

ปริญญาตรี 13  2 0   15 
ปริญญาโท 67 33 2 102 
ปรญิญาเอก  0  4 0    4 

รวม 80 39 2 121 

* (Cramer’s V=0.216, p=0.023) 
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  1.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 75 - 76 
 สําหรับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการฝกอบรมหลักสูตรนาบอําเภอ รุนท่ี 75 - 76    
ผลการศกึษามีสาระสําคัญ สามารถสรปุเปนดานตาง ๆ ไดดังนี้   
   1) ดานหลักสูตร  
 - การฝกอบรมไมควรเนนหลักวิชาการหรือขอกฎหมายมากเกินไป เพราะผูเขาอบรมมีพื้นฐาน
อยูแลว ควรนําแนวทางปฏิบัติในเร่ืองท่ีมีผลงานเปนเลิศ มาเปนแนวทางใหกับผูเขารบัการฝกอบรม 
 - หลักสูตรนายอําเภอควรเนนใหความรูและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการใชท่ีสาธารณประโยชน 
กฎหมายปกครอง และการจัดระเบียบทางสังคม การบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจาง    
งานพัสดุ แบบพิธีการทูต และเทคนิคการประชุมอยางไรใหมีประสิทธิภาพ 
 - หลักสูตรควรมุงเนนเน้ือหาวิชาท่ีเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหมและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกในยุคปจจุบันและอนาคต 
 - หลักสูตรนายอําเภอควรเนนเร่ือง การสรางสรรคนวัตกรรมและการทํางานรูปแบบใหม  
การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ การบริหารจัดการความขัดแยง การบริหารพ้ืนที่ราชพัสดุ คุณธรรมสําหรับผูบริหาร 
คุณธรรมและจริยธรรมของนักปกครอง ทักษะการตัดสินใจและการคาดการสถานการณในอนาคต บุคลิกภาพ
และการวางตัว การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน การบริหารบุคลกรในองคกร การสรางจิตสํานึกการเปนขาราชการท่ีดี
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 - เนื้อหาวิชาในหลักสูตรควรมีกรณีตัวอยางของปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริง พรอมกับ
ใหเทคนิคแนวทางและวิธีการแกไขปญหา 
 - หลักสูตรนายอําเภอควรมีวิชาลูกเสือ เพราะในการปฏิบัติงานจริงนายอําเภอยังมีตําแหนง
เปน ผบ.ลูกเสือระดับอําเภอ อีกท้ัง ยังไดรับเชิญจากผูอํานวยการโรงเรยีนในพ้ืนที่ใหเขารวมกิจกรรมอยูเสมอ 
 - ควรเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาที่เก่ียวกับกองอาสารักษาดินแดนเขามาในหลักสูตรมากกวาที่จะเนน
หลักสูตรฝายทหารเพียงอยางเดียว 
    2) ดานกระบวนการฝกอบรม 
 - หองอบรมควรมีการขยายใหกวางขึ้น และจัดใหมีอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ที่ทันสมัย
มากขึ้น และควรจัดคอมพิวเตอรใหเพียงพอกับผูเขารับการฝกอบรม 
 - หองพักควรมีการปรับปรุง เชน ตูเสื้อผา ชั้นวางของ เครื่องปรับอากาศ ประตูหองพัก   
ใหพรอมใชงานและควรปรับปรุงใหนอนไดหองละไมเกิน ๓ คน 

- น้ําที่ใชอาบมีสีดําขุน และจับตัวกันเปนคราบหลังจากเก็บไวในภาชนะกักเก็บน้ําเปนเวลานาน 
- การเตรียมอาหารสําหรับผูเขารับการฝกอบรมควรใหมีมาตรฐานตั้งแตเร่ิมตนการฝกอบรม

จนสิ้นสุดระยะเวลาการฝกอบรม 
 - ควรขยายเวลาเปดใหบริการหองสมุดและการใหบริการรักษาพยาบาล  
 - ควรจัดใหมีอุปกรณกีฬาและหองออกกําลังกายเพ่ิมขึ้น 
 - ควรกําจัดหนูบรเิวณที่พัก เพราะบางสวนขึ้นไปถึงหองนอนและกัดสิ่งของเคร่ืองใชเสียหาย 
  3) ดานวิทยากร 
 - ควรปรับเปลี่ยนวิทยากรในบางรายวิชา ใหเปนนายอําเภอหรือนักปกครองที่มีความรู
ความสามารถ มาถายทอดประสบการณการทํางาน 

- วิทยากรที่มาบรรยายควรเปนผูมีความรูและมีประสบการณตรงในหัวขอท่ีจะถายทอด 
โดยเฉพาะหัวขอการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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- วิทยากรบางทานยังขาดความเขาใจในบริบทของภาครัฐ ทําใหการถายทอดความรู       
ไมสอดคลองกับการนําไปปฏิบัติ 

- วิทยากรที่เปนตัวแทน ยังขาดประสบการณในการถายทอดความรู ไมสามารถอธิบาย    
ใหเห็นภาพได 
 - ควรเพ่ิมวิทยากรจากภาคเอกชน ประชาสังคม และผูนําทางสังคม 
 - การถายทอดความรูของวิทยากรควรเนนการถายทอดเทคนิค ประสบการณและแนวทาง 
การแกไขปญหา 
 

       4) ดานอื่นๆ  
- ควรเนนเรื่องความมีระเบียบวินัยในการฝกอบรมใหมากขึ้น เชน การไปศึกษาดูงานไมควร

ปลอยใหนักศึกษากลับกอนหรือแยกกลับหรือไมกลับพรอมกับคณะ 
- การกําหนดตารางฝกอบรม ควรใหสอดคลองและตอเน่ืองกัน 
- การศึกษาดูงานควรเนนดูงานพ้ืนที่หรือชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการพึ่งตนเองหรือ

ปราชญชาวบาน รวมทั้งใหสรุป นําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน เมื่อไปดูงานมาแลวสามารถนําสิ่ง   
ที่ไปดูกลับมาใชประโยชนหรือตอยอดในการปฏิบัติงานได  

- การศึกษาดูงานตางประเทศ ควรกําหนดประเด็นในการดูงาน เพ่ือนํามาเปนแนวทางหรือ
แบบอยางในการพัฒนาพ้ืนที่และความเปนอยูใหดีขึ้นตอไป 

- ควรเพ่ิมการศึกษาดูงานใหมีความหลากหลายขึ้น เชน องคการระหวางประเทศ บริษัทเอกชน  
- การศึกษาดูงานควรทําในนาม วปค. ไมควรทําในนามของนักศึกษาโดยตรง 

 - ควรจัดทําคูมือรวบรวมเนื้อหาจากการฝกอบรม เพื่อนําไปศึกษาและใชประโยชนตอไป 
 

2. หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนท่ี 229 - 233 
  

 ผลการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร
ปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233 สามารถจําแนกไดตามมิติของการประเมินผล ดังตอไปนี้ 
 

  2.1 มิติที่ 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรม     
หลักสูตรปลัดอาํเภอไปใชในการปฏิบัติงาน  
   การประเมินผลในมิติที่ 1 นี้ใชวิธีการประเมินผลจากขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร
ปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233 ปรากฏผลดังนี้ 
  2.1.1 ขอมูลทั่วไป 
  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 63.33 เปนเพศชาย    
มากท่ีสุด จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 74.20 และเปนเพศหญิง จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 25.80    
  มีอายุ  26-35 ป  มากท่ีสุด จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 58.90 รองลงมามีอายุ  
36-45 ป จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 38.40 มีอายุต่ํากวา 26 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.60 
และมอีายุมากกวา 46 ปขึ้นไป จํานวน 2 คน คดิเปนรอยละ 1.10 ตามลําดับ 
  มีอายุราชการ 1-10 ป มากที่สุด จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 97.90 และรองลงมา    
มีอายุราชการ 11-20 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.10  
  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 87.30         
และรองลงมาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 12.70   
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  ปจจุบันปฏิบัติงานในตําแหนงปลัดอําเภอ มากที่สุด จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 94.20 
และรองลงมาปฏิบัติงานในตําแหนงเจาพนักงานปกครอง จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.80 ตามลําดับ 
 ปฏิบัติงานอยู ในระดับปฏิบัติการ มากที่ สุด จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 97.90 
รองลงมาปฏิบัติงานอยูในระดับชํานาญการ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.10 
  ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ รุนท่ี 230 มากที่สุด จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 
24.70 รองลงมารุนท่ี 229 จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 22.10 รุนที่ 232 จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 
18.40 และรุนที่ 231,233 จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 17.40 ตามลําดับ  
รายละเอียดปรากฏตาม ตารางท่ี 4-16 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-16  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ  
 

 ขอมูลทั่วไป ความถี่ (คน) รอยละ 

1. เพศ ชาย 141 
 49 
  3 

          112 

74.20 
 หญิง 25.80 
2. อายุ ต่ํากวา 26 ป   1.60 
 26 - 35 ป 58.90 

 36 - 45 ป  73 38.40 

 46 ปขึ้นไป   2   1.10 

3. อายุราชการ   1 - 10 ป           186 97.90 

 11 - 20 ป   4   2.10 

4. ระดับการศึกษา ปรญิญาตรี           165 87.30 

 ปริญญาโท  24 12.70 

5. ตําแหนง ปลัดอําเภอ           179 94.20 

 เจาพนักงานปกครอง 11   5.80 

6. ระดับ ปฏิบัติการ           186 97.90 

 ชํานาญการ   8   2.10 

7. รุนที่เขารับการฝกอบรม รุนที่ 229 42 22.10 

 รุนที่ 230 47 24.70 

 รุนที่ 231 33 17.40 

 รุนที่ 232 35 18.40 

 รุนที่ 233 33 17.40 
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  2.1.2 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอาํเภอไปใชในการปฏิบัติงาน 
  ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตร
ปลัดอําเภอไปใชในการปฏิบัติงานในภาพรวม ปรากฏตามตารางที่ 4-17 สามารถอธิบายผลการนําความรู ทักษะ 
ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรบัจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน โดยจําแนกแตละดานไดดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-17  ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรบัจากการฝกอบรม 
                    หลักสูตรปลัดอําเภอในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน 
 

 

การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ  
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับ 

จากการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ 
ในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง
นอย นอย 

1. การนําความรูความเขาใจในการเปนปลัดอําเภอ 
    ของกรมการปกครองไปใชในการปฏิบัติงาน 

21.10 64.70 14.20 - - 

2. การนําความรูความเขาใจในการเปนตัวแทน 
    ของรัฐบาลในพื้นที่ไปใชในการปฏิบัติงาน 

23.70 60.00 15.80 0.50 - 

3. การนําความรูเก่ียวกับการเปนนักบริหาร 
    เชิงยุทธศาสตรไปใชในการปฏิบัติงาน 

16.80 53.70 27.90 1.60 - 

4. การนําความรูเก่ียวกับการเปนปลัดอําเภอ 
    ที่มีคุณธรรมไปใชในการปฏิบัติงาน 

60.00 34.70   5.30 - - 

5. การนําทักษะและความรูเกี่ยวกับการเสรมิสราง 
    ภาวะผูนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

33.20 46.80   20.00 - - 

6. การนําความรูจากการศึกษาดูงานเก่ียวกับงาน 
    ในหนาที่ไปใชในการปฏิบัติงาน 

35.30 43.70   20.00 1.10 - 

 

  1) ผลการนําความรูความเขาใจในการเปนปลัดอําเภอของกรมการปกครองไปใชในการปฏิบัติงาน  
  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ “ดานการนําความรูความเขาใจ               
ในการเปนปลัดอําเภอของกรมการปกครองไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “คอนขางมาก” มากที่สุด      
คิดเปนรอยละ 64.70 รองลงมานําไปใชในระดับ “มาก” คิดเปนรอยละ 21.10 และนําไปใชในระดับ       
“ปานกลาง” คิดเปนรอยละ 14.20 ตามลําดับ   
   โดยการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ “ดานการนําความรูความเขาใจในการเปนปลัดอําเภอของกรมการปกครองไปใช         
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางท่ี 4-18 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4-18  การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตร
ปลัดอําเภอ “ดานการนําความรูความเขาใจในการเปนปลัดอําเภอของกรมการปกครองไปใช    
ในการปฏิบัติงาน”           

 

การนําความรูความเขาใจในการเปนปลัดอําเภอ 
ของกรมการปกครอง (Dopa Function) 
ในประเด็นตอไปนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง
นอย นอย 

1. ปรัชญาของการเปนขาราชการประโยชนของแผนดิน 
    และบทบาทหนาที่ของการเปนขาราชการ 

51.10 42.60   6.30 - - 

2. การสรางวินัยสรางทีมและความสามัคคี 
    /จรรยาขาราชการ 

54.70 38.40   6.80 - - 

3. งานการคลัง การงบประมาณและงานพัสดุ 18.40 45.80 29.50   6.30 - 
4. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 33.20 52.10 12.10   2.60 - 
5. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 26.30 57.40 14.70   0.50 1.10 
6. สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ 30.50 57.40 30.50   - - 
7. ธรรมเนียมปฏิบัติของปลัดอําเภอ 52.60 38.40   6.30   2.60 - 
8. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 34.70 48.90 12.60   3.70 - 
9. การบริหารงานสารบรรณ 44.20 43.70 11.10   1.10 - 
10. งานดานการปกครองทองที่ 44.20 47.90   6.80   1.10 - 
11. งานดานงานทะเบียนราษฎร ทะเบียนทั่วไป 
      และทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชนและ 
      กฎหมายวาดวยสัญชาติ 

30.50 48.40 18.90   1.10 1.10 

12. การอํานวยความเปนธรรม 27.90 47.90 22.10   2.10 - 
13. การรักษาความสงบเรียบรอยในหนาที่ของ 
      ฝายปกครอง 

34.70 46.80 18.40   - - 

14. การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงาน 
      ฝายปกครอง 

23.70 42.60 30.00   1.60 2.10 

15. งานกองอาสารักษาดนิแดน (อส.) 26.30 41.60 23.70   5.30 3.20 
16. งานกิจการความมั่นคงภายใน 21.60 47.40 22.10   5.30 3.70 
17. งานดานการขาว 20.50 42.10 27.40   7.40 2.60 
18. การปฏิบัติงานดานการสื่อสารของกรมการปกครอง 25.80 37.90 26.80   8.90 0.50 
19. นิติเวชศาสตรที่เก่ียวของกับฝายปกครอง 15.30 33.20 34.70   8.90 7.90 
20. การบูรณาการแผนพัฒนาในพ้ืนท่ี 32.60 33.70 29.50   4.20 - 
21. การขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการ  
      หมูบาน (กม.) 

24.70 49.50 24.70   1.10 - 

22. ยุทธวิธีการตรวจคน 20.00 37.40 34.20   7.90 0.50 
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  2)  ผลการนําความรูความเขาใจในการเปนตัวแทนของรัฐบาลในพ้ืนท่ีไปใชในการปฏิบัติงาน  
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ “ดานการนําความรูความเขาใจ    
ในการเปนตัวแทนของรัฐบาลในพ้ืนท่ีไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “คอนขางมาก” มากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 60.00 รองลงมานําไปใชในระดับ “มาก” คิดเปนรอยละ 23.70 นําไปใชในระดับ “ปานกลาง”    
คิดเปนรอยละ 15.80 และนําไปใชในระดับ “คอนขางนอย” คิดเปนรอยละ 0.50 ตามลําดับ 
  โดยการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ “ดานการนําความรูความเขาใจในการเปนตัวแทนของรัฐบาลใน พ้ืนที่ ไปใช                
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางท่ี 4-19 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-19  การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม 
   หลักสูตรปลัดอําเภอ “ดานการนําความรูความเขาใจในการเปนตัวแทนของรัฐบาล    
               ในพื้นที่ไปใชในการปฏิบัติงาน” 
 

การนําความรูความเขาใจในการเปนตัวแทน 
ของรัฐบาลในพื้นท่ี (Area Manager) 

ในประเด็นตอไปน้ีไปใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

คอนขาง
นอย นอย 

1. สถาบันพระมหากษัตริยกับความมั่นคงของชาติ 61.60 30.00   8.40   - - 
2. การบริหารจัดการความขัดแยงในพื้นที่ 41.10 43.70 13.70   1.60 - 
3. การบริหารจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่ 34.20 43.20 21.60   1.10   - 
4. การจัดการปาไมและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 28.90 38.90 25.80   5.80   0.50 
5. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 37.40 44.20 17.40   0.50   0.50 
6. การพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกตตามแนว 
    พระราชดําริ 
 

34.20 48.40 15.30   1.60   0.50 

7. ความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 16.80 35.30 30.50   6.80 10.50 
8. ความสัมพันธระหวางราชการทองที่กับราชการ 
    สวนทองถิ่น 

35.80 52.10 11.60   0.50   - 

9. การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย 22.60 45.30 25.80   6.30   - 
 

  3) ผลการนําความรูเก่ียวกับการเปนนักบริหารเชิงยุทธศาสตรไปใชในการปฏิบัติงาน 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ “ดานการนําความรูเก่ียวกับการเปน
นักบริหารเชิงยุทธศาสตรไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “คอนขางมาก” มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 53.70 
รองลงมานําไปใชในระดับ “ปานกลาง” คิดเปนรอยละ 27.90 นําไปใชในระดับ “มาก” คิดเปนรอยละ 
16.80 และนําไปใชในระดับ “คอนขางนอย” 0.30 ตามลําดับ  
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  โดยการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ “ดานการนําความรูเกี่ยวกับการเปนนักบริหารเชิงยุทธศาสตรไปใชในการปฏิบัติงาน” 
สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางท่ี 4-20 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-20 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม  
หลักสูตรปลัดอําเภอ “ดานการนําความรูเกี่ยวกับการเปนนักบริหารเชิงยุทธศาสตร 

           ไปใชในการปฏิบัติงาน” 
 

การนําความรูเกี่ยวกับการเปนนักบริหาร 
เชิงยุทธศาสตร (Strategic Manager) 
ในประเด็นตอไปนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง
นอย นอย 

1. การบริหารเชิงกลยุทธ 18.90 47.90 30.50 2.60 - 
2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 19.50 50.00 27.40 3.20 - 
3. การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 20.50 52.10 25.30 1.60 0.50 

  

  4) ผลการนําความรูเก่ียวกับการเปนปลัดอําเภอที่มีคุณธรรมไปใชในการปฏิบัติงาน 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ “ดานการนําความรูเก่ียวกับ       
การเปนปลัดอําเภอท่ีมีคุณธรรมไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “มาก” มากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.00 
รองลงมานําไปใชในระดับ “คอนขางมาก” คิดเปนรอยละ 34.70 และนําไปใชในระดับ “ปานกลาง” คิดเปน
รอยละ 5.30 ตามลําดับ 
  โดยการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ “ดานการนําความรูเก่ียวกับการเปนปลัดอําเภอที่มีคุณธรรมไปใชในการปฏิบัติงาน” 
สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางท่ี 4-21 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-21  การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม  
                    หลักสูตรปลัดอําเภอ “ดานการนําความรูเก่ียวกับการเปนปลัดอําเภอที่มีคุณธรรมไปใช 
                    ในการปฏิบัติงาน” 
 

การนําความรูเกี่ยวกับการเปนปลัดอําเภอ 
ท่ีมีคุณธรรม (The good officer) 

ในประเด็นตอไปนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก ปานกลาง 

1. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกราชการ 55.30 38.90   5.80 
2. คุณธรรมและจริยธรรมของนักปกครอง 57.90 33.70   8.40 
3. การปฏิบัติตามหลักศาสนา 47.90 42.10 10.00 
4. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) 50.50 42.60   6.80 
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 5) ผลการนําทักษะและความรูเก่ียวกับการเสริมสรางภาวะผูนําไปใชในการปฏิบัติงาน 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ “ดานการนําทักษะและความรู
เกี่ยวกับการเสริมสรางภาวะผูนําไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “คอนขางมาก” มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
46.80 รองลงมานําไปใชในระดับ “มาก” คิดเปนรอยละ 33.20 และนําไปใชในระดับ “ปานกลาง” คิดเปน
รอยละ 20.00 ตามลําดับ 
  โดยการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ “ดานการนําทักษะและความรูเก่ียวกับการเสริมสรางภาวะผูนําไปใชในการปฏิบัติงาน” 
สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางท่ี 4-22 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-22  การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม 
                    หลักสูตรปลัดอําเภอ“ดานการนําทักษะและความรูเกี่ยวกับการเสริมสรางภาวะผูนํา 
                    ไปใชในการปฏิบัติงาน” 
 

การนําทักษะและความรู 
เกี่ยวกับการเสริมสรางภาวะผูนํา (Leadership) 

ในประเด็นตอไปนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

คอนขาง 
นอย นอย 

1. บุคลิกภาพและการสมาคม 51.10 39.50   9.50 - - 
2. การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีตางๆ 51.60 34.20 14.20 - - 
3. หลักการและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 55.80 35.80   8.40 - - 
4. คอมพิวเตอรสารสนเทศ 39.50 43.20 14.70 2.60 - 
5. ภาษาอังกฤษสําหรับขาราชการกรมการปกครอง 15.80 32.60 36.80 7.40 7.40 
6. การฝกภาคสนามเพ่ือเสริมสรางบุคลิกภาพผูนํา 43.70 34.70 18.90 2.60 - 
7. การฝกยิงปนพกระบบการตอสูปองกันตัวแบบ P.P.C 36.80 29.50 20.50 7.90 5.30 
8. การฝกยิงปนพกทดสอบของวิทยาลัยการปกครอง 40.00 24.70 22.10 7.90 5.30 
9. กิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะเฉพาะ “วิถีธัญบุรี” 44.70 34.70 18.40 1.60 0.50 

 

 6) การนําความรูจากการศึกษาดูงานเก่ียวกับงานในหนาที่ไปใชในการปฏิบัติงาน 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ “ดานการนําความรูจากการศึกษา   
ดูงานเกี่ยวกับงานในหนาท่ีไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “คอนขางมาก” มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
43.70 รองลงมานําไปใชในระดับ “มาก” คิดเปนรอยละ 35.30 นําไปใชในระดับ “ปานกลาง”   คิดเปน
รอยละ 20.00 และนําไปใชในระดับ “คอนขางนอย” คิดเปนรอยละ 1.10 ตามลําดับ 
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  โดยการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ “ดานการนําความรูจากการศึกษาดูงานเก่ียวกับงานในหนาที่ไปใชในการปฏิบัติงาน” 
สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางท่ี 4-23 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-23   การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม 
                  หลักสูตรปลัดอําเภอ“ดานการนําความรูจากการศึกษาดูงานเก่ียวกับงานในหนาที่ไปใช 
                   ในการปฏิบัติงาน” 
 

การนาํความรูความเขาใจในการศึกษาดูงาน 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ (The Best Practice) 

ในประเด็นตอไปนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง 
นอย นอย 

1. ความรูจากการศึกษาดูงาน 35.30 43.70 20.00 1.10 - 
 

 2.1.3 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร   

 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหพันธวีของแครมเมอร 
(Cramer’s V) พบวา  
 1) เพศของผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับการนําความรูเกี่ยวกับการเปนนักบริหาร              
เชิงยุทธศาสตรไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.244, p=0.010) 
โดยมีความสัมพันธกันนอย รายละเอียดตามตารางที่ 4-24 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-24 แสดงความสัมพันธเพศของผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับระดับความเห็นของการนํา
ความรูเก่ียวกับการเปนนักบริหารเชิงยุทธศาสตรไปใชในการปฏิบัติงาน 

 

 
เพศ 

 

ความถี่ของระดับความเห็นการนําความรูเกี่ยวกับ 
การเปนนักบริหารเชิงยุทธศาสตรไปใชในการปฏิบัติงาน (คน) 

 
รวม 
(คน) มาก คอนขางมาก ปานกลาง คอนขางนอย 

ชาย 22  75 44 0 141 
หญิง 10  27  9 3  49 

รวม 32 102 53 3 190 

   * (Cramer’s V=0.244, p=0.010) 
    

 2) ตําแหนงของผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับการนําความรูเก่ียวกับการเปนปลัดอําเภอท่ีมี 
คุณธรรมไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.077, p=0.572) โดยมี
ความสัมพันธกันปานกลาง รายละเอียดตามตารางที่ 4-25 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4-25  แสดงความสัมพันธตําแหนงของผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับระดับความเห็น 
                      การนําความรูเกี่ยวกับการเปนปลัดอําเภอที่มีคุณธรรมไปใชในการปฏิบัติงาน 

 

 
ตําแหนง 

 

ความถี่ของระดับความเห็นการนําความรูเกี่ยวกับ 
การเปนปลัดอําเภอท่ีมีคุณธรรมไปใชในการปฏิบัติงาน (คน) รวม 

(คน) 
มาก คอนขางมาก ปานกลาง 

ปลัดอําเภอ 106 63 10 179 
เจาพนักงานปกครอง    8  3  0   11 

รวม 114 66 10 190 

   * (Cramer’s V=0.077, p=0.572) 
 

   2.2 มิติท่ี 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน 
ภายหลงัท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ  
   การประเมินผลในมิติที่ 2 นี้ ใชวิธีการประเมินผลจากผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผาน    
การฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233 ปรากฏผลดังนี้ 
 

 2.2.1 ขอมูลทั่วไป 
  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 190 คน เปนเพศชาย มากที่สุด จํานวน 180 คน 
คิดเปนรอยละ 94.70 และเปนเพศหญิง จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.30     
  มีอายุ 51-60 ป มากท่ีสุด จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 71.60 รองลงมามีอายุ 41-50 ป 
จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 19.50 และมีอายุ 30-40 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 8.90 ตามลําดับ 
  มีอายุราชการ 21-30 ป มากที่สุด จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 47.40 รองลงมามีอายุ
ราชการ 31-40 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 34.70 และมีอายุราชการ 10-20 ป จํานวน 34 คน คิดเปน
รอยละ 17.90 ตามลําดับ 
  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มากที่สุด จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 80.50 รองลงมา 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 17.40 และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.10 ตามลําดับ 
  ปจจุบันปฏิบัติงานในตําแหนงนายอําเภอ มากที่สุด จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 68.40 
รองลงมาปฏิบัติงานในตําแหนงปลัดอําเภอหัวหนากลุมงาน/ฝายบริหารงานปกครอง จํานวน 39 คน คิดเปน
รอยละ 20.50 ปฏิบัติงานในตําแหนงปลัดจังหวัด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 6.80 ปฏิบัติงานในตําแหนง 
จาจังหวัด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.10 ปฏิบัติงานในตําแหนง รองผูวาราชการจังหวัด จํานวน 2 คน 
คิดเปนรอยละ 1.10 และปฏิบัติงานในตําแหนงปองกันจังหวัด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.10 ตามลําดับ 
  ดํารงตําแหนงระดับอํานวยการสูง มากที่สุด จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 59.50 
รองลงมาดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 23.70 รองลงมาดํารง
ตําแหนงระดับอํานวยการตน จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 15.80 และดํารงตําแหนงระดับบริหารตน 
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.10 ตามลําดับ 
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 เปนผูบังคบับัญชาของผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 มากที่สุด จํานวน  
52 คน คิดเปนรอยละ 27.40 รองลงมารุนที่ 230 จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 21.60 รุนที่ 231 
จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 21.10 รุนที่ 232 จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 16.30 และรุนท่ี 233 
จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 13.70 ตามลําดับ 
 เปนผูบังคับบัญชาหลังจากผูใตบังคับบัญชาเขารับการฝกอบรม มากท่ีสุด จํานวน 116 คน 
คิดเปนรอยละ 61.10 และเปนผูบังคับบัญชากอนผูใตบังคับบัญชาเขารับการฝกอบรม จํานวน 74 คน      
คิดเปน รอยละ 38.90 รายละเอียดตามตารางที่ 4-26 ดังนี ้
 

ตารางท่ี 4-26  ขอมูลท่ัวไปของผูบังคับบัญชาผูผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ  
 

 ขอมูลทั่วไป ความถี่ (คน) รอยละ 

1. เพศ ชาย 180 94.70 
 หญิง  10   5.30 
2. อายุ 30 - 40 ป  17   8.90 

 41 - 50 ป  37 19.50 

 51 - 60 ป 136 71.60 

3. อายุราชการ 10 - 20 ป  34  17.90 

 21 - 30 ป  90 47.40 

 31 - 40 ป  66 34.70 

4. การศึกษา ปริญญาตรี  33 17.40 

 ปริญญาโท 153 80.50 

 ปริญญาเอก    4   2.10 

5. ตําแหนง รองผูวาราชการจังหวัด    2 1.10 

 ปลัดจังหวัด  13   6.80 

 นายอําเภอ 130 68.40 

 จาจังหวัด    4   2.10 

 ปองกันจังหวัด    2   1.10 

 ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงาน/ฝายบริหารงานปกครอง  39 20.50 
6. ระดับตําแหนง บริหารตน    2 1.10 
 อํานวยการสูง 113 59.50 
 อํานวยการตน  30 15.80 
 ชํานาญการพิเศษ  45 23.70 
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 ขอมูลท่ัวไป  ความถี่ (คน) รอยละ 

7. เปนผูบังคับบัญชาของผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ 

 รุนที่ 229  52   27.40 
 รุนที่ 230  41   21.60 
 รุนที่ 231  40     21.10 
 รุนที่ 232  31     16.30 
 รุนที่ 233  26   13.70 
8. การเปนผูบังคับบัญชาของผูท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ 

 เปนผูบังคับบัญชากอนการฝกอบรม  74 38.90 
 เปนผูบังคับบัญชาหลังการฝกอบรม      116 61.10 

 

  2.2.2 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน
ภายหลังท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ    
  ผลการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของขาราชการท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ            
โดยภาพรวมในแตละดาน ปรากฏตามตารางที่ 4-27 สามารถอธิบายผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแตละดาน
ไดดังนี ้
 

ตารางที่ 4-27  การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ 
 

 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในภาพรวม 

ของผูที่ผานการฝกอบรม 
หลักสูตรปลัดอําเภอ 

รอยละของระดับความเห็น 
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อยางมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน    35.30 63.70 1.10 - 
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน   27.90 71.10 0.50 0.50 
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน    33.70 64.20 2.10  

  

 1) ดานการปฏิบัติตน  
  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม               
ดานการปฏิบัติตน อยูในระดับ “ดีขึ้น” มากที่สุด คิดเปนรอยละ 63.70 รองลงมาอยูในระดับ “ดีขึ้นอยาง
มาก” คิดเปนรอยละ 35.30 และอยูในระดับ “เหมือนเดิม” คิดเปนรอยละ 1.10 ตามลําดับ โดยสามารถ
จําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-28 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการประเมนิผลการฝึกอบรม ปี ๒๕๖๒ 

                                                       
  ๗๓ 

 

ตารางที่ 4-28  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอย 
                    ไดดังน้ี 
 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน 
มีประเด็นยอยดังตอไปน้ี 

รอยละของระดับความเห็น 
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อยางมาก ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

ควร
ปรับปรุง 

1. ความเหมาะสมในการแตงกาย 32.10 64.70 2.60 0.50 
2. สุขภาวะดานอารมณ 32.10 64.70 2.60 0.50 
3. ความเหมาะสมในการวางตัว 42.60 54.70 2.10 0.50 
4. ความมีระเบียบวินัย 44.20 53.20 2.10 0.50 
5. การดูแลรักษาสุขภาพที่ดี 40.50 54.20 5.30 - 
6. การมีมนุษยสัมพันธและการสมาคม 48.90 49.50 1.10 0.50 
7. ความสามารถในการบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม 33.70 65.80 0.50 - 
8. การพูดในที่ชุมชนที่เหมาะสม 34.70 65.30 - - 
9. การปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 31.10 66.80 2.10 - 
10 การมีจริยธรรมและคุณธรรม 43.70 54.70 1.60 - 

 

 2) ดานการปฏิบัติงาน 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม              
ดานการปฏิบัติงาน อยูในระดับ “ดีขึ้น” มากที่สุด คิดเปนรอยละ 71.10 รองลงมาอยูในระดับ “ดีขึ้นอยางมาก” 
คิดเปนรอยละ 27.90 อยูในระดับ “เหมือนเดิม” คิดเปนรอยละ 0.50 และอยูในระดับ “ควรปรับปรุง”     
คิดเปนรอยละ 0.50 ตามลําดับ โดยสามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-29 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-29   การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอย 
                     ไดดังนี้ 
 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน 
มีประเด็นยอยดังตอไปนี้ 

รอยละของระดับความเห็น 
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อยางมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

ควร
ปรับปรุง 

1. การปฏิบัติงานมีความถูกตอง 31.60 67.40   1.10 - 
2. การปฏิบัติงานมีความเท่ียงตรงตามกําหนดเวลา 33.70 64.20   1.60 0.50 
3. ความสามารถในการแกไขปญหา 31.60 66.30   1.60 0.50 
4. ความสามารถในการวางแผน 37.90 58.90   2.60 0.50 
5. ความสามารถในการตัดสินใจ 34.70 62.60   2.10 0.50 
6. ความสามารถในการประสานงาน 46.30 51.60   1.60 0.50 
7. ความสามารถในการสื่อสารและสรางแรงจูงใจ 37.40 60.00   2.10 0.50 



 

รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการประเมนิผลการฝึกอบรม ปี ๒๕๖๒ 

                                                       
  ๗๔ 

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน 
มีประเด็นยอยดังตอไปนี้ 

รอยละของระดับความเห็น 
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อยางมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

ควร
ปรับปรุง 

8. ความสามารถในการแสดงความคดิเห็นในที่ชุมชน 32.10 66.80   1.10 - 
9. ความสามารถในการใชเครื่องมือ/คอมพิวเตอร  
    และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

45.80 52.10   2.10 - 

10. การมีความคดิริเร่ิม 27.90 70.50   1.10 0.50 
11. การคิดเชิงบูรณาการ 31.10 66.30   2.10 0.50 
12. การคิดเชิงวิเคราะห 25.80 70.50   3.20 0.50 
13. การคิดสรางสรรคนวัตกรรมหรือวิธีการทํางานใหม ๆ 20.50 75.30   4.20 - 
14. การทํางานเชิงรุก 27.40 70.00   2.10 0.50 
15. การมีภาวะความเปนผูนํา 36.80 60.50   2.10 0.50 
16. การมีจิตสํานึกในการใหบริการท่ีดี 45.80 53.20   0.50 0.50 
17. การมีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 26.30 71.60   1.60 0.50 
18. การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 28.40 69.50   1.60 0.50 
19. การสรางความรวมแรงรวมใจและทีมงาน 44.70 53.70   1.10 0.50 
20. การทํางานเชิงยุทธศาสตรและมีวิสัยทัศน 26.80 70.50   2.10 0.50 
21. การตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการทํางาน 29.50 68.40   1.60 0.50 
22. การใชศิลปะในการสื่อสารจูงใจ 27.90 70.00   1.60 0.50 

 

 3) ดานหนวยงาน 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน
อยูในระดับ “ดีข้ึน” มากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.20 รองลงมาอยูในระดับ “ดีข้ึนอยางมาก” คิดเปนรอยละ 
33.70  และอยูในระดับ “เหมือนเดิม” คิดเปนรอยละ 2.10 ตามลําดับ โดยสามารถจําแนกรายละเอียด         
แตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-30 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-30  การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอย 
                     ไดดังนี้ 
 

 
 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน  
มปีระเด็นยอยดังตอไปนี้ 

รอยละของระดับความเห็น 
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อยางมาก ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

1. การเสริมสรางหรือปรับปรุงภารกิจของหนวยงาน 
    ที่ยังบกพรองอยูใหดีข้ึน 

23.70 74.20 2.10 

2. การเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหดีขึ้น 33.70 63.70 2.60 
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  2.2.3 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร 
  ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหพันธวีของแครมเมอร (Cramer’s V) 
พบวาอายุของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.170, p=0.027) โดยมีความสัมพันธกันนอย รายละเอียดตาม
ตารางที่ 4.31 ดังนี ้
 

ตารางท่ี 4-31   แสดงความสัมพันธอายุของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับระดับความเห็น 
                  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน 
 

 
อายุ 

 

ความถี่ของระดับความเห็น 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน (คน) รวม 

(คน) 
 ดีขึ้นอยางมาก ดีข้ึน เหมือนเดิม 

30 - 40 ป 11  6 0   17 
41 - 50 ป 13 22 2   37 
51 - 60 ป 40 94 2 136 

รวม 64 122 4 190 

* (Cramer’s V=0.170, p=0.027) 
 

  2.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233 
 สําหรับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ รุนท่ี 229 - 233    
ผลการศกึษามีสาระสําคัญ สามารถสรปุเปนดานตาง ๆ ไดดังนี้   
 

   1) ดานหลักสูตร  
 - หลักสูตรมีเนื้อหาคอนขางมาก แตเวลาในการอบรมมีระยะเวลาสั้นและจํากัด ไมเพียงพอ
สําหรับเน้ือหาที่มีมาก ดวยขอจํากัดของเวลาควรเพิ่มเวลาในแตละเร่ืองที่อบรมใหมากขึ้น  
 - ควรปรับเวลาการฝกอบรมของหลักสูตรจาก 45 วันเปน 60 วัน  

- ควรเพ่ิมวิชาในเชิงปฏิบัติเขามาในหลักสูตร เชน การสืบสวนสอบสวนเบื้องตน การจําลอง
เหตุการณจริงขึ้นมาเพ่ือแกไขสถานการณตางๆ 

- การฝกอบรมควรจัดใหมีวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากอํานาจหนาที่ของปลัดอําเภอ ที่จะตอง  
มีสวนเก่ียวของหรือประสานงานทั้งทางตรงหรือทางออม เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดนําความรูมาปรับใชไดอยาง     
มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและสัมฤทธ์ิผล 

- หลักสูตรควรเนนใหความรูในเรื่องการตรวจรับ ตรวจการจาง เทคนิควิธีสืบสวนสอบสวนคดี            
ที่เกี่ยวของกับฝายปกครอง การทํารายงานชันสูตรพลิกศพ เทคนิคการบริหารความขัดแยง การไกลเกลี่ย        
การพูดในที่ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพความเปนผูนํา การประสานงาน วิชาดานจิตวิทยาและการสรางทีมงาน 
เพราะมีความจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

- ควรมีการปรับหลักสูตรใหทันสมัยเขากับบริบทในยุคปจจุบันใหมากขึ้น 
- ควรเพิ่มองคความรูในการทํางานดานยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และการเขียนโครงการ 
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 - ปลัดอําเภอควรไดรับความรูเก่ียวกับระเบียบงานสารบรรณ เนื่องจากมีความจําเปนในการราง 
โตตอบหนังสือกับสวนราชการตางๆ รวมถึงการเสนองานใหถูกตองและการสรุปประเด็น โดยเฉพาะการสรุป
ประเด็นจากหนังสือสั่งการมาเปนแนวทางปฏิบัติ  
 - ปลัดอําเภอควรไดรับการพัฒนาดานภาษาอังกฤษ เพราะมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน 
 - ควรมีชั่วโมงการแบงปนประสบการณ ปญหาในการทํางานจากพ้ืนที่  และแนวทาง           
การแกปญหาจากประสบการณจริงมากกวาการบรรยายถายทอดความรู 
 

    2) ดานกระบวนการฝกอบรม 
 - ควรปรับปรุงอาคาร สถานท่ี ที่พัก สําหรับการฝกอบรมใหพรอมกอนที่จะมีการฝกอบรม 
เน่ืองจากมีการใชงานมานาน นอกจากนี้ควรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับการฝกอบรมใหเพียงพอกับ
ผูเขารับการฝกอบรม เชน คอมพิวเตอร เคร่ืองปริ้นเตอร และวัสดุอุปกรณสําหรับการทํารายงาน เปนตน 
 - ควรปรับปรุงระบบน้ําประปา เพราะน้ํามีสีเหลืองขุนและไมไหลบอยคร้ัง 
 - ควรมีมาตรการในการดูแลผูเขารับการฝกอบรมอยางเครงครัด 
 

  3) ดานวิทยากร 
 - วิทยากรควรเปนผูมีประสบการณตรงและเปนผูท่ีเชี่ยวชาญในเร่ืองที่บรรยาย มีผลงาน      
เปนที่ประจักษ มีประสบการณในพื้นที่อําเภอ สามารถถายทอดประสบการณ เทคนิคการแกปญหาการทํางาน
และเปนผูท่ีมีทัศนคติและมุมมองที่ดีตอองคกร 

- วิทยากรบางทานเปนผูมีความรูความสามารถ แตไมไดบรรยายเนื้อหาตามท่ีกําหนดไว   
ในหลักสูตร ผูเขาอบรมจึงไมไดรับความรูจากวิทยากรเทาที่ควร 
 - การบรรยายของวิทยากรควรมีตัวอยางของปญหา อุปสรรค หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง         
ในการปฏิบัติงาน เพราะผูเขาอบรมจะไดมองเห็นภาพและนําไปปรับใชกับการปฏิบัติงานได 
 

       4) ดานอื่นๆ  
 - ควรใหปลัดอําเภอบรรจุใหมเขาอบรมกอนที่จะลงปฏิบัติงานประจําอําเภอ เพื่อใหเห็น
ภาพรวมและเขาใจกระบวนการทํางานของปลัดอําเภอกอน  
 - การดูงานตองคํานึงวาสามารถนําความรูจากการดูงานมาปรับใชกับงานไดหรือไม  
 - จํานวนชั่วโมงท่ีบรรยายบางรายวิชานอยเกินไป ทําใหการบรรยายเน้ือหายังไมละเอียด 

- ควรใหนักศึกษามีกิจกรรมการทํางานเปนทีมใหมากขึ้น เพ่ือฝกการทํางานแบบ Team Work  
 - ปลัดอําเภอควรไดรบัการสงเสริมและปลูกจิตสํานึกในเรื่องจิตสาธารณะ การอุทิศตน ทุมเท 
เสียสละในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  
 

3. หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง รุนท่ี 46 - 47 
    

  ผลการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง รุนที่ 46 - 47 จําแนกตามมิติของการประเมินผลไดดังตอไปนี้ 
 

  3.1 มิติที่ 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครองไปใชในการปฏิบัติงาน 
  การประเมินผลในมิติที่ 1 นี้ ใชวิธีการประเมินผลจากขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง รุนที่ 46 - 47 ปรากฏผลดังน้ี 
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  3.1.1 ขอมูลท่ัวไป 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 60.83 เปนเพศชาย      
มากที่สุด จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 68.50 และเปนเพศหญิง จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 31.50 
  มีอายุ 36-45 ป มากที่สุด จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 54.80 รองลงมามีอายุ 26-35 ป 
จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 37.00 และมีอายุ 46 ปขึ้นไป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 8.20 ตามลําดับ 
  มีอายุราชการ 1-10 ป มากที่สุด จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 79.50 รองลงมามีอายุราชการ 
11-20 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 15.10 และรองลงมามีอายุราชการ 21-30 ป จํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 5.50 
  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มากที่สุด จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 56.20 รองลงมา
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 43.80  
  ปจจุบันปฏิบัติงานในตําแหนงปลัดอําเภอ มากที่สุด จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 89.00 
รองลงมาปฏิบัติงานในตําแหนงเจาพนักงานปกครอง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 8.20 และปฏิบัติงาน     
ในตําแหนงนิติกร จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.70 ตามลําดับ  
 ปฏิบัติงานอยูในระดับชํานาญการ มากที่สุด จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 52.10 รองลงมา
ปฏิบัติงานอยูในระดับปฏิบัติการ จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 47.90 
  ผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง รุนที่ 46 มากที่สุด จํานวน 
40 คน คิดเปนรอยละ 54.80 และรุนท่ี 47 จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 45.20   
รายละเอียดตามตารางท่ี 4-32 ดังนี้ 
 
 

ตารางที่ 4-32 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน 
                     พนักงานฝายปกครอง                        

 ขอมูลทั่วไป ความถี่ (คน) รอยละ 

1. เพศ ชาย 50 68.50 
 หญิง 23 31.50 
2. อายุ 26 - 35 ป 27 37.00 
 36 - 45 ป 40 54.80 
 46 ปขึ้นไป  6   8.20 
3. อายุราชการ   1 - 10 ป 58 79.50 
 11 - 20 ป 11 28.90 
 21 - 30 ป  4   5.50 
4. การศึกษา ปริญญาตรี 32 43.80 
 ปริญญาโท 41 56.20 
5. ตําแหนง ปลัดอําเภอ 65 89.00 
 เจาพนักงานปกครอง  6   8.20 
 นิติกร  2   2.70 
6. ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ 35 47.90 
 ชํานาญการ 38 52.10 
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 ขอมูลทั่วไป ความถี่ (คน) รอยละ 

7. รุนที่เขารับการฝกอบรม รุนท่ี 46 40 54.80 
 รุนท่ี 47 33 45.20 

 

  3.1.2 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครองไปใชในการปฏิบัติงาน  
 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครองไปใชในการปฏิบัติงานในภาพรวม ปรากฎตามตารางท่ี 4-33 
สามารถอธิบายผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใช   
ในการปฏิบัติงาน โดยจําแนกแตละดานไดดงันี้ 
 

ตารางที่ 4-33  ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรม 
                    หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครองในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน 
 

 

การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรม 

หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนกังานฝายปกครอง 
ในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง
นอย นอย 

1. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาพื้นฐานไปใช 
    ในการปฏิบัติงาน 

32.90 53.40   12.30   - 1.40 

2. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการสืบสวน 
    สอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน 

13.70 45.20 31.50   8.20 1.40 

3. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการคุมครอง 
    พยานไปใชในการปฏิบัติงาน 

13.70 34.20 30.10 19.20 2.70 

4. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชายุทธวิธี 
    การสืบสวนปราบปรามไปใชในการปฏิบัติงาน 

21.90 41.10 27.40   9.60 - 

5. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการทาํสํานวน 

     การสอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน 
20.50 32.90 37.00   8.20 1.40 

6. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชารองไปใช 
    ในการปฏิบัติงาน 

19.20 37.00 35.60   6.80 1.40 

 

 1) ผลการนําความรูความเขาใจในวิชาพ้ืนฐานไปใชในการปฏิบัติงาน 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะและประสบการณ ท่ีไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง       
“ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาพื้นฐานไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “คอนขางมาก” มากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 53.40 รองลงมานําไปใชในระดับ “มาก” คิดเปนรอยละ 32.90 นําไปใชในระดับ “ปานกลาง” 
คิดเปนรอยละ 12.30 และนําไปใชในระดับ “นอย” คดิเปนรอยละ 1.40 ตามลําดับ 



 

รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการประเมนิผลการฝึกอบรม ปี ๒๕๖๒ 

                                                       
  ๗๙ 

 

  โดยมีการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง “ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาพ้ืนฐานไปใช            
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางท่ี 4-34 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-34 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรม 
 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง “ดานการนําความรูความเขาใจในวิชา 
 พ้ืนฐานไปใชในการปฏิบัติงาน” 
 

 

ดานการนําความรูความเขาใจ 
วิชาพื้นฐานไปใชในการปฏิบัติงาน 

ในประเด็นยอยดังตอไปนี้ 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง
นอย นอย 

1. นโยบายและบทบาทของพนักงานฝายปกครอง 
    ในการรักษาความสงบเรียบรอยและอํานวย 
    ความยุติธรรม  

50.70 42.50    6.80 - - 

2. กฎหมายอาญาบทบัญญัติทั่วไป (ภาค 1) 31.50 49.30 17.80 1.40 - 
3. กฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ  
    (ภาค 2-3) 

26.00 52.10 16.40 2.70 2.70 

4. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 37.00 39.70 17.80 2.70 2.70 
5. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 26.00 53.40 17.80 - 2.70 

6. อํานาจสืบและรักษาความสงบเรยีบรอย 
    ของพนักงานฝายปกครอง 

45.20 38.40 15.10 1.40 - 

7. อํานาจสอบสวนของพนักงานสอบสวนฝายปกครอง 38.40 43.80 15.10 1.40 1.40 

8. จรยิธรรมในการปฏิบัติหนาที่สืบสวนสอบสวน 46.60 43.80   8.20 - 1.40 

9. ประสบการณสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
    ของพนักงานฝายปกครอง 

31.50 39.70 26.00 1.40 1.40 

 

 2) ผลการนําความรูความเขาใจในวิชาการสืบสวนสอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะและประสบการณ ท่ีไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง      
“ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการสืบสวนสอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “คอนขางมาก” 
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.20 รองลงมานําไปใชในระดับ “ปานกลาง” คิดเปนรอยละ 31.50 นําไปใช    
ในระดับ “มาก” คิดเปนรอยละ 13.70 นําไปใชในระดับ “คอนขางนอย” คิดเปนรอยละ 8.20 และนําไปใช   
ในระดับ “นอย” คิดเปนรอยละ 1.40 ตามลําดับ  
  โดยมีการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง “ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการสืบสวนสอบสวนไปใช 
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-35 ดังนี้ 
 



 

รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการประเมนิผลการฝึกอบรม ปี ๒๕๖๒ 

                                                       
  ๘๐ 

 

ตารางที่ 4-35 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรม 
                    หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง “ดานการนําความรูความเขาใจในวิชา 
                    การสืบสวนสอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน” 
 

 

ดานการนําความรูความเขาใจ 
วิชาการสืบสวนสอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน 

ในประเด็นยอยดังตอไปนี้ 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง
นอย นอย 

1. หลักการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 26.00 42.50 27.40   4.10 - 
2. การสืบสวนหาขาวและเทคนิคการสะกดรอย 16.40 46.60 23.30 12.30 1.40 
3. เทคนิคการสอบสวนคดีอาญาของพนักงาน 
    สอบสวนฝายตํารวจ 

27.40 34.20 24.70 12.30 1.40 

4. การกําหนดรูปคดีและแนวทางการทําความเห็น 
    ของพนักงานสอบสวน 

12.30 45.20 32.90   8.20 1.40 

5. เทคนิคการตรวจสํานวนการสอบสวนของ 
    พนักงานอัยการ 

26.00 31.50 30.10   9.60 2.70 

6. หลักการชันสูตรพลิกศพและการสอบสวนคดี 
    วิสามัญฆาตกรรม 

13.70 45.20 23.30   9.60 8.20 

7. หมายคน หมายจับ และหมายขัง 16.40 46.60 17.80 11.00 8.20 
8. การชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา   4.10 45.20 32.90 15.10 2.70 
9. การดําเนินคดีตอเด็กและเยาวชนและการพิจารณา 
    คดีในศาลเยาชนและครอบครัว 

11.00 43.80 24.70 13.70 6.80 

10. การชันสูตรศพและการสอบสวนทางนิติ 
      วิทยาศาสตร 

15.10 35.60 21.90 20.50 6.80 

11. กระบวนการแกตางคดีอาญาของทนายความ 12.30 32.90 34.20 17.80 2.70 
12. การดําเนินคดีการพนันและอาวุธปนฯ  27.40 42.50 20.50   8.20 1.40 
13. การดําเนินคดีขายทอดตลาดและคาของเกา 
      เรี่ยไรและโรงรับจํานํา 

31.50 41.10 12.30 15.10 - 

14. การดําเนินคดีโรงแรมและสถานบริการ 31.50 39.70 16.40 11.00 1.40 
15. การดําเนินคดีบัตรประจําตัวประชาชนและ 
      ทะเบียนราษฎร 

34.20 32.90 20.50  8.20 4.10 

16. การกํากับตรวจสอบสถานประกอบการ 
      ตามกฎหมายในอํานาจหนาท่ีของพนักงาน 
      ฝายปกครอง 

38.40 46.60 13.70   1.40  

17. การอํานวยความเปนธรรมในอํานาจหนาที่ 
      พนักงานฝายปกครอง 

41.10 47.90 11.00   

18. การดําเนินคดีเก่ียวกับปาไมและทรัพยากร 
      ของชาติอ่ืนๆ 

17.80 41.10 28.80   8.20 4.10 



 

รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการประเมนิผลการฝึกอบรม ปี ๒๕๖๒ 

                                                       
  ๘๑ 

 

 

ดานการนําความรูความเขาใจ 
วิชาการสืบสวนสอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน 

ในประเด็นยอยดังตอไปนี้ 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง
นอย นอย 

19 การดําเนินคดีเก่ียวกับที่ดิน 13.70 47.90 27.40 4.10 6.80 
20 การดําเนินคดีเก่ียวกับยาเสพติด 26.00 53.40 15.10 4.10 1.40 
21 หลักกฎหมายและการดําเนินคดีคามนุษย 21.90 41.10 23.30 9.60 4.10 
22 การดําเนินคดีความผิดที่อยูในอํานาจหนาที่ 
       ของ ป.ป.ท./ป.ป.ช. 

15.10 32.90 38.40 9.60 4.10 

23 อาชญากรรมรูปแบบใหมและการรวบรวม 
     พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส 

13.70 35.60 30.10 9.60 11.00 

 

 3) ผลการนําความรูความเขาใจในวิชาการคุมครองพยานไปใชในการปฏิบัติงาน  
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะและประสบการณ ท่ีไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง      
“ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการคุมครองพยานไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ“คอนขางมาก”  
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.20 รองลงมานําไปใชในระดับ “ปานกลาง” คิดเปนรอยละ 30.10 นําไปใช   
ในระดับ “คอนขางนอย” คิดเปนรอยละ 19.20 นําไปใชในระดับ “มาก” คิดเปนรอยละ 13.70 และ
นําไปใชในระดับ “นอย” คิดเปนรอยละ 2.70 ตามลําดับ  
  โดยมีการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง “ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการคุมครองพยานไปใช
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-36 ดงันี้ 
 

ตารางที่ 4-36 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรม 
                    หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง “ดานการนําความรูความเขาใจในวิชา 
                    การคุมครองพยานไปใชในการปฏิบัติงาน” 
 

 

ดานการนําความรูความเขาใจในวิชา 
การคุมครองพยานไปใชในการปฏิบัติงาน 

ในประเด็นยอยดังตอไปนี้ 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง
นอย นอย 

1. หลักและวิธีการคุมครองพยานในคดีอาญา  6.80 39.70 31.50 19.20 2.70 
2. การคุมครองพยานในคดีอาญาของพนักงาน 
    ฝายปกครอง 

 12.30 34.20 28.80 21.90 2.70 

 
 
 



 

รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการประเมนิผลการฝึกอบรม ปี ๒๕๖๒ 

                                                       
  ๘๒ 

 

 4) ผลการนําความรูความเขาใจในวิชายุทธวิธีการสืบสวนปราบปรามไปใชในการปฏิบัติงาน 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะและประสบการณ ท่ีไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง      
“ดานการนําความรูความเขาใจในวิชายุทธวิธีการสืบสวนปราบปรามไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ 
“คอนขางมาก” มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.10 รองลงมานําไปใชในระดับ “ปานกลาง” คิดเปนรอยละ 
27.40 นําไปใชในระดับ “มาก” คิดเปนรอยละ 21.90 และนําไปใชในระดับ “คอนขางนอย” คิดเปนรอยละ 
9.60 ตามลําดับ 
  โดยมีการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง “ดานการนําความรูความเขาใจในวิชายุทธวิธีการสืบสวน
ปราบปรามไปใชในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางท่ี 4-37 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 4-37  ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรม 
                   หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง “ดานการนําความรูความเขาใจในวิชา 
                    ยุทธวิธีการสืบสวนปราบปรามไปใชในการปฏิบัติงาน” 
 

 

ดานการนําความรูความเขาใจ 
วิชายุทธวิธีการสืบสวนปราบปราม 

ไปใชในการปฏิบัติงาน  
ในประเด็นยอยดังตอไปน้ี 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง 
นอย นอย 

1. การเผชิญเหตุและข้ันตอนการใชกําลังของเจาหนาที่ 16.40 45.20 26.00 11.00 1.40 
2. ยุทธวิธีการตอสูปองกันตัว 24.70 39.70 23.30 11.00 1.40 
3. ยุทธวิธีการตรวจคน  27.40 38.40 26.00   8.20 - 
4. ยุทธวิธีหยุดยานพาหนะและควบคุมผูขับข่ี  26.00 31.50 35.60   4.10 2.70 
5. การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด 35.60 41.10 19.20   4.10 - 
6. เทคนิคในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสาํคัญ 27.40  28.80 28.80   8.20 6.80 
      
7. การวางแผนและวิธีการสืบสวนจับกุม 32.90 38.40 20.50   8.20 - 
8. การออกหมายคน/หมายจับ 20.50 35.60 30.10   9.60 4.10 
9. การทําบันทึกการจับกุมและการตรวจยึด/อายัด 28.80 38.40 26.00   6.80 - 

 

 5) ผลการนําความรูความเขาใจในวิชาการทําสํานวนการสอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะและประสบการณ ท่ีไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง      
“ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการทําสํานวนการสอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ     
“ปานกลาง” มากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.00 รองลงมานําไปใชในระดับ “คอนขางมาก” คิดเปนรอยละ 
32.90 นําไปใชในระดับ “มาก” คิดเปนรอยละ 20.50 นําไปใชในระดับ “คอนขางนอย” คิดเปนรอยละ 
8.20 และนําไปใชในระดับ “นอย” คิดเปนรอยละ 1.40 ตามลําดับ 
 



 

รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการประเมนิผลการฝึกอบรม ปี ๒๕๖๒ 

                                                       
  ๘๓ 

 

  โดยมีการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง “ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการทําสํานวน           
การสอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-38 
ดังน้ี 
 

ตารางที่ 4-38  ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรม 
                 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง “ดานการนําความรูความเขาใจในวิชา   

การทําสํานวนการสอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน” 
 

 

ดานการนําความรูความเขาใจ 
วิชาการทําสํานวนการสอบสวน 

ไปใชในการปฏิบัติงาน  
ในประเด็นยอยดังตอไปนี้ 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง 
นอย นอย 

1. หนาที่งานธุรการทางคดี 27.40 30.10 38.40 2.70 1.40 
2. การสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถ่ินและ 
    หลักการเปรียบเทียบคดี 

17.80 31.50 39.70 9.60 1.40 

3. การทาํสํานวนการเปรียบเทียบปรับ 28.80 42.50 21.90 5.50 1.40 
4. การทาํสํานวนการสอบสวนคดีอาญาบางประเภท 
    และการสอบสวนในอํานาจศาลแขวง 

20.50 34.20 34.20 9.60 1.40 

5. การทําสํานวนการสอบสวนคดีความผิดตาม 
    กฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎรและกฎหมาย 
    วาดวยบัตรประจําตัวประชาชน 

23.30 34.20 28.80 9.60 4.10 

6. การทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาทั่วไปและ 
    การสอบสวนในอํานาจศาลจังหวัด 

21.90 31.50 31.50 9.60 5.50 

7. สัมมนาปญหาการจัดทําสํานวนการสอบสวน 
    คดีอาญาของพนักงานสอบสวนฝายปกครอง 

24.70 24.70 38.40 8.20 4.10 

 

 6) ผลการนําความรูความเขาใจในรองไปใชในการปฏิบัติงาน 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะและประสบการณ ท่ีไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง      
“ดานการนําความรูความเขาใจในวิชารองไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “คอนขางมาก” มากที่สุด    
คิดเปนรอยละ 37.00 รองลงมานําไปใชในระดับ “ปานกลาง” คิดเปนรอยละ 35.60 นําไปใชในระดับ 
“มาก” คิดเปนรอยละ 19.20 นําไปใชในระดับ “คอนขางนอย” คิดเปนรอยละ 6.80 และนําไปใชในระดับ 
“นอย” คิดเปนรอยละ 1.40 ตามลําดับ 
  โดยมีการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง “ดานการนําความรูความเขาใจในวิชารองไปใชในการปฏิบัติงาน” 
สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-39 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4-39  ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม 
                 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง “ดานการนําความรูความเขาใจในวิชารอง 
                    ไปใชในการปฏิบัติงาน” 
 

 

ดานการนําความรูความเขาใจ 
วิชารองไปใชในการปฏิบัติงาน  

ในประเด็นยอยดังตอไปนี้ 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง 
นอย นอย 

1. หลักกฎหมายและการดําเนินคดีละเมิดทรัพยสิน 
    ทางปญญา 

17.80 24.70 35.60 16.40 5.50 

2. หลักกฎหมายและการดําเนินคดีฟอกเงิน 11.00 27.40 34.20 20.50 6.80 
3. การศกึษาดูงาน 20.50 37.00 27.40 12.30 2.70 
4. กิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะเฉพาะ “วิถีธัญบุรี”  42.50 35.60 16.40   2.70 2.70 

 

 3.1.3 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร 
 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหพันธวีของแครมเมอร  
(Cramer’s V) พบวา 
 1) อายุของผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับดานการนําความรูความเขาใจในวิชายุทธวิธี 
การสืบสวนปราบปรามไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.250, 
p=0.167) โดยมีความสัมพันธกันนอย รายละเอียดตามตาราง ที่ 4-40 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-40  แสดงความสัมพันธอายุของผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับระดับความเห็นการนําความรู 
                ความเขาใจในวิชายุทธวิธีการสืบสวนปราบปรามไปใชในการปฏิบัติงาน 
 

 
อาย ุ

ความถี่ของระดับความเห็นการนําความรูความเขาใจ 
ในวิชายุทธวิธีการสืบสวนปราบปรามไปใชในการปฏิบัติงาน (คน) 

รวม 
(คน) 

มาก คอนขางมาก ปานกลาง คอนขางนอย  

26 - 35 ป  7   8 10 2 27 
36 - 45 ป  7 20 10 3 40 
46 ปข้ึนไป  2  2   0 2   6 

รวม 16 30 20 7 73 

* (Cramer’s V=0.250, p=0.167) 
 

  2) การศึกษาของผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับดานการนําความรูความเขาใจในวิชา
พื้นฐานไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.164, p=0.582) 
โดยมีความสัมพันธกันปานกลาง รายละเอียดตามตาราง ที่ 4-41 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4-41  แสดงความสัมพันธการศึกษาของผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับระดับความเห็น 
 การนําความรูความเขาใจในวิชาพื้นฐานไปใชในการปฏิบัติงาน 

 

 
การศึกษา 

ความถี่ของระดับความเห็นการนําความรูความเขาใจ 
ในวิชาพ้ืนฐานไปใชในการปฏิบัติงาน (คน) 

รวม 
(คน) 

มาก คอนขางมาก ปานกลาง นอย  

ปรญิญาตรี 10 16 5 1 32 
ปริญญาโท 14 23 4 0 41 

รวม 24 39 9 1 73 

  * (Cramer’s V=0.164, p=0.582) 
 

   3.2 มิติท่ี 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน
ภายหลังท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง  
   การประเมินผลในมิติที่ 2 นี้ ใชวิธีการประเมินผลจากผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผาน    
การฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนกังานฝายปกครอง รุนที่ 46 - 47 ปรากฏผลดังน้ี 
 

  3.2.1 ขอมูลท่ัวไป 
  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 73 คน เปนเพศชาย มากที่สุด จํานวน 69 คน  
คิดเปนรอยละ 94.50 และเปนเพศหญิง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 5.50     
  มีอายุ 51-60 ป มากที่สุด จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 67.10 รองลงมามีอายุ 41-50 ป 
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 27.40 และมีอายุ 30-40 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 5.50 ตามลําดับ   
  มีอายุราชการ 21-30 ป มากที่สุด จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 52.10 รองลงมามีอายุ
ราชการ 31-40 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 38.40 และมีอายุราชการ 10-20 ป จํานวน 7 คน      
คิดเปนรอยละ 9.60 ตามลําดับ          
 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มากที่สุด จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 79.50 รองลงมา
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 19.20 และรองลงมาสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.40 
 ปจจุบันปฏิบัติงานในตําแหนงนายอําเภอ มากที่สุด จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 60.30 
รองลงมาปฏิบัติงานในตําแหนงปลัดอําเภอหัวหนากลุมงาน/ฝายบริหารงานปกครอง จํานวน 18 คน คิดเปน
รอยละ 24.70 ปฏิบัติงานในตําแหนงปลัดจังหวัด จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 12.30 และปฏิบัติงาน     
ในตําแหนงจาจังหวัดและปองกันจังหวัดเทากัน ตําแหนงละ 1  คน คิดเปนรอยละ 1.40 ตามลําดับ  
  ดํารงตําแหนงระดับอํานวยการสูง มากที่สุด จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 60.30 รองลงมา
ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 27.40 และดํารงตําแหนงระดับ
อํานวยการตน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 12.30 ตามลําดับ  
 เปนผูบังคับบัญชาของผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง        
รุนที่ 46 มากที่สุด จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 54.80 และรุนที่ 47 จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 45.20 
  เปนผูบังคับบัญชากอนผูใตบังคับบัญชาเขารับการฝกอบรม มากที่สุด จํานวน 43 คน คิดเปน 
รอยละ 58.90 และเปนผูบังคับบัญชาหลังจากผูใตบังคับบัญชาเขารับการฝกอบรม จํานวน 30 คน คิดเปน
รอยละ 41.10 รายละเอียดตามตารางท่ี 4-42 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4-42  ขอมูลท่ัวไปของผูบังคับบัญชาผูผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง 
                ท่ีตอบแบบสอบถาม     
 

 ขอมูลทั่วไป ความถี่ (คน) รอยละ 

1. เพศ ชาย 69 94.50 
 หญิง  4   5.50 
2. อายุ 30 - 40 ป  4   5.50 
 41 - 50 ป 20 27.40 
 51 - 60 ป 49 67.10 
3. อายุราชการ 10 - 20 ป  7   9.60 
 21 - 30 ป 38 52.10 
 31 - 40 ป 28 38.40 
4. การศึกษา ปรญิญาตรี 14 19.20 
 ปริญญาโท 58 79.50 
 ปริญญาเอก  1 1.40 
5. ตําแหนง ปลัดจังหวัด  9 12.30 
 นายอําเภอ 44 60.30 
 จาจังหวัด  1 1.40 
 ปองกันจังหวัด  1   1.40 
 ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงาน/ฝายบริหารงานปกครอง 18 24.70 
6. ระดับตําแหนง อํานวยการสูง 44 60.30 
 อํานวยการตน  9 12.30 
 ชํานาญการพิเศษ 20 27.40 
7. เปนผูบังคับบัญชาของผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ  
 รุนที่ 46 40 54.80 
 รุนที่ 47 33 45.20 
8. การเปนผูบังคับบัญชาของผูท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ  
 เปนผูบังคับบัญชากอนการฝกอบรม 43 58.90 
 เปนผูบังคับบัญชาหลังการฝกอบรม 30 41.10 

 

 3.2.2  ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน
ภายหลังที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง  
  ผลการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวน
สอบสวนพนักงานฝายปกครองในภาพรวม ปรากฏตามตารางที่ 4-43 สามารถอธิบายผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  แตละดานไดดังนี้ 
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ตารางที่ 4-43 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผูผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน 
                 พนักงานฝายปกครอง 
 

 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในภาพรวม 

ของผูที่ผานการฝกอบรม 
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง 

รอยละของระดับความเห็น 
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อยางมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน    35.60 54.80 8.20 1.40 
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน   20.50 69.90 9.60 - 
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน    32.90 64.40 - 2.70 

 

 1) ดานการปฏิบัติตน  
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม          
ดานการปฏิบัติตนอยูในระดับ “ดีขึ้น” มากที่สุด คดิเปนรอยละ 54.80 รองลงมาอยูในระดับ “ดีข้ึนอยางมาก” 
คิดเปนรอยละ 35.60 อยู ในระดับ “เหมือนเดิม” คิดเปนรอยละ 8.20 และอยู ในระดับ “ควรปรับปรุง”  
คิดเปนรอยละ 1.40 ตามลําดับ โดยสามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-44 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-44 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอย 
                  ไดดังนี้ 
 

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน  
ในประเด็นยอยดังนี้ 

รอยละของระดับความเห็น 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อยางมาก ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

ควร 
ปรับปรุง 
อยางยิ่ง 

1. ความเหมาะสมในการแตงกาย 31.50 58.90 8.20 1.40 - 
2. สุขภาวะดานอารมณ 24.70 65.80 5.50 2.70 1.40 
3. ความเหมาะสมในการวางตัว 31.50 57.50 6.80 4.10 - 
4. ความมีระเบียบวินัย 42.50 45.20 11.00 1.40 - 
5. การดูแลรักษาสุขภาพที่ดี 35.60 54.80 8.20 1.40 - 
6. การมีมนุษยสัมพันธและการสมาคม 38.40 50.70 6.80 2.70 1.40 
7. ความสามารถในการบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม   35.60 53.40 6.80 1.40 2.70 
8. การพูดในที่ชุมชนท่ีเหมาะสม 24.70 65.80 8.20 - 1.40 
9. การปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 31.50 58.90 8.20 1.40 - 
10. การมีจริยธรรมและคุณธรรม 41.10 42.50   15.10 1.40 - 
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 2) ดานการปฏิบัติงาน 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดานการปฏิบัติงานอยูในระดับ “ดีขึ้น” มากที่สุด คิดเปนรอยละ 69.90 รองลงมาอยูในระดับ “ดีข้ึนอยางมาก” 
คิดเปนรอยละ 20.50 และอยูในระดับ “เหมือนเดิม” คิดเปนรอยละ 9.60 ตามลําดับ โดยสามารถจําแนก
รายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-45 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-45 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอย 
                  ไดดังนี้   
 

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน  
ในประเด็นยอยดังนี้ 

รอยละของระดับความเห็น 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อยางมาก ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

ควร 
ปรับปรุง 
อยางยิ่ง 

1. การปฏิบัติงานมีความถูกตอง 41.10 50.70   5.50 2.70 - 
2. การปฏิบัติงานมีความเท่ียงตรงตามกําหนดเวลา 37.00 53.40   6.80 2.70 - 
3. ความสามารถในการสืบสวนคดีอาญาทั่วไป 26.00 65.80   8.20 - - 
4. ความสามารถในการสอบสวนคดีอาญาทั่วไป 27.40 64.40   8.20 - - 
5. ความสามารถในการรวบรวมพยานหลักฐาน
คดีอาญา 

30.10 58.90 11.00 - - 

6. ความสามารถในการขอออกหมายคน หมายจับ 17.80 71.20 11.00 - - 
7. ความสามารถในการสอบสวนและเปรียบเทียบ 
    คดีละเมิดกฎหมายทองถ่ิน 

15.10 68.50 16.40 - - 

8. ความสามารถในการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม 21.9 61.60 16.40 - - 
9. ความสามารถในการชันสูตรพลิกศพ 19.20 69.90 11.00 - - 
10. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวน 
      คดีปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ 

19.20 69.90 11.00 - - 

11. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีท่ีดิน 24.70 61.60 13.70 - - 
12. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด 30.10 57.50 12.30 - - 
13. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี 
      ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 

21.90 67.10 11.00 - - 

14. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี 
      ตามกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 

21.90 68.50   9.60 - - 

15. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี 
      ตามกฎหมายการพนนั 

20.50 72.60   6.80 - - 

16. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี 
      ตามกฎหมายโรงแรม 

21.90 69.90   8.20 - - 

17. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี 
      ตามกฎหมายอาวุธปนฯ 

16.40 78.10   5.50 - - 
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน  
ในประเด็นยอยดังนี้ 

รอยละของระดับความเห็น 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อยางมาก ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

ควร 
ปรับปรุง 
อยางยิ่ง 

18. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี 
      ตามกฎหมายสถานบริการ 

24.70 69.90   5.50 - - 

19. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี 
      ตามกฎหมายขายทอดตลาดและคาของเกา 

23.30 67.10   9.60 - - 

20. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี 
      ตามกฎหมายโรงรับจํานําและการเร่ียไร 

15.10 75.30   9.60 - - 

21. ความสามารถในการทําสํานวนการสอบสวน 
      คดีในอํานาจศาลเด็กเยาวชนและครอบครัว 

12.30 69.90 17.80 - - 

22. ความสามารถในการทําสํานวนการสอบสวน 
      คดีในอํานาจศาลแขวง 

11.00 75.30 13.70 - - 

 

 3) ดานหนวยงาน 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน
อยูในระดับ “ดีข้ึน” มากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.40 รองลงมาอยูในระดับ “ดีข้ึนอยางมาก” คิดเปนรอยละ 
32.90 และอยูในระดับ “ควรปรับปรุง” คิดเปนรอยละ 2.70 ตามลําดับ โดยสามารถจําแนกรายละเอียด          
แตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-46 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-46 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอย 
                   ไดดังนี้   
 

 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน 

ในประเด็นยอยดังนี้ 

รอยละของระดับความเห็น 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อยางมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

1. การเสริมสรางหรือปรับปรุงภารกิจของหนวยงาน 
    ที่ยังบกพรองอยูใหดีข้ึน 

31.50 65.80 - 2.70 

2. การเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหดีขึ้น 32.90 63.00 1.40 2.70 
    ที่ยังบกพรองอยูใหดีข้ึน     

 

 3.2.3 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร 
  ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหพันธวีของแครมเมอร  
(Cramer’s V) พบวาระดับตําแหนงของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดานการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.226, p=0.115) โดยมีความสัมพันธ
กันนอย รายละเอียดตามตารางที่ 4-47 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4-47 แสดงความสัมพันธระดับตําแหนงของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับระดับความเห็น 
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน 
 

 

 
ระดับตําแหนง 

 
 

ความถี่ของระดับความเห็น 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน (คน) รวม 

(คน) 
ดีข้ึนอยางมาก ดีข้ึน เหมือนเดิม 

อํานวยการสูง 10 31 3 44 
อํานวยการตน  0  9 0  9 

ชํานาญการพิเศษ  5 11 4 20 

รวม 15 51 7 73 

* (Cramer’s V=0.226, p=0.115) 
 

  3.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง 
รุนที่ 46 - 47  
  สําหรบัปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง 
รุนที่ 46 - 47 ผลการศึกษามีสาระสําคัญสรุปแยกเปนดานตาง ๆ ไดดังนี้   
 

 1) ดานหลักสูตร 
- หลักสูตรการฝกอบรมควรเปนหลักสูตรระยะยาวและตอเนื่อง และควรเปนการฝกอบรม

แบบ Learning by doing ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการทําสํานวนการสอบสวน การทําบันทึกการจับกุม การตรวจคน 
การใชอาวุธปน ศิลปะการปองกันตัว เปนตน 

- ควรมีการฝกปฏิบัติภาคสนามใหมากขึ้น เพราะเปนการสรางความเขาใจระยะยาวใหกับ 
ผูเขารบัการฝกอบรม และยังชวยเพ่ิมทักษะและความรูในการปฏิบัติงานไดอยางแทจรงิ 

- ควรเพ่ิมเวลาบรรยายวิชาสืบสวนสอบสวนคดีท่ีอยูในอํานาจหนาที่ของฝายปกครอง    
การเขาตรวจสถานบริการและการคามนุษย และลดเวลาการบรรยายวิชาประสบการณสืบสวนสอบสวนฯ ลง 
เพราะโดยปกติแลววิทยากรท่ีมาบรรยายมักจะถายทอดประสบการณการทํางานดวยอยูแลว 

- รายวิชาในหลักสูตรหรือในตารางเรียนมีมากเกินไป ซึ่งทําใหไดรับความรูวิชาที่สําคัญนอยลง 
บางวิชาแทบจะไมไดนํามาใชปฏิบัติหนาที่เลย เชน การดําเนินคดีการฟอกเงิน หรือคดีละเมิดทรัพยสิน         
ทางปญญา 

- ขอบเขตของเนื้อหาวิชาท่ีวิทยากรนํามาบรรยาย ควรมีความชัดเจนเพ่ือปองกันการบรรยาย
เนื้อหาที่ซ้ําซอน 
 - อยากใหหลักสูตรมีความกระชับมากขึ้นและเนนเนื้อหาที่สําคัญ สวนการฝกยุทธวิธีดีมาก
และวิถีธัญบุรีควรคงไวเปนเอกลักษณของวิทยาลัยการปกครองตอไป 
 

 2) ดานกระบวนการฝกอบรม 
- สถานที่จัดหลักสูตรการฝกอบรมควรมีการตรวจสภาพใหพรอมใชงาน เชน หองพัก     

หองอบรม เครื่องปรับอากาศ ระบบน้ําประปา เนื่องจากอาคารและหองพักรวมถึงเคร่ืองปรับอากาศมีการใชงาน
เปนเวลานาน และน้ําประปามีสีดําขุน ควรไดรับการแกไขและปรับปรุง 

- ควรจัดเตรียมเอกสารและสื่อการเรียนรูใหเพียงพอกับผูเขารับการฝกอบรม 
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- อาหารสําหรับผูเขาอบรม ควรจัดใหมีความหลากหลายและมีคุณภาพมาตรฐาน 
 - ควรจัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและสามารถใชงานไดตลอดเวลา 
 

 3) ดานวิทยากร 
- วิทยากรท่ีมาบรรยายควรเนนการถายทอดประสบการณการทํางาน สามารถใหแนวทาง

และคําแนะนําแกผูเขาอบรมได เพื่อนําไปปรับใชกับการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ 
- ลักษณะการบรรยายควรยกตัวอยางเปนกรณีศึกษาตั้งแตเร่ิมตนจนส้ินสุดกระบวนการ

เพ่ือใหเห็นแนวทางการทํางานไดชัดเจนขึ้น 
- วิทยากรที่มาบรรยายสามารถปูพ้ืนฐานทางกฎหมายไดดี โดยเฉพาะคนท่ีไมไดจบ

นิติศาสตรมากอนทําใหเขาใจงายและเห็นภาพในการทํางาน 
- ควรเพิ่มวิทยากรใหมีความหลากหลายในการถายทอดความรูดานการสืบสวนสอบสวน 
- วิทยากรภายนอกบางทานยังขาดประสบการณในการถายทอดความรูและยังไมเขาใจ

บทบาทของฝายปกครอง ทําใหบรรยายไมตรงกับเนื้อหาเทาที่ควร 
 

 4) ดานอื่น ๆ  
- ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ มีความคิดเห็นวารูปแบบการฝกอบรม    

มีความเหมาะสม โดยเฉพาะการฝกปฏิบัติถือวาดี แตไมสามารถนํามาใชปฏิบัติงานไดจริง เพราะไมตรงกับงาน 
ที่ปฏิบัติอยู จึงนําความรูมาปรบัใชกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีอื่นและคอยใหคําปรกึษาแกผูใตบังคับบัญชาแทน 

- ควรสงพนักงานสืบสวนสอบสวนฝายปกครองไปฝกงานกับหนวยงานที่มีอํานาจการสอบสวน
ในชวงระยะเวลาหน่ึง เพ่ือเรียนรูเทคนิควิธีการสอบสวนจากหนวยงานท่ีมีความชํานาญ 

- ควรมีการนําเทคโนโลยีการสืบสวนคดีอาญามาใชกับการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ 
- ควรมีการจัดฝกอบรมใหมากข้ึน เชน เพ่ิมเปน 4 รุนตอปงบประมาณ 

 - ปจจุบันงานของฝายปกครองมีภารกิจมากมาย ทั้งงานนโยบายของรัฐบาล งานในตําแหนง
หนาที่ จึงทําใหบทบาทดานงานสืบสวนสอบสวนลดนอยลง ซึ่งอาจจะเกิดจากขอจํากัดดานบุคลากรไมเพียงพอ 
และภารกิจในดานอื่นๆ มีความเรงดวนและสําคัญกวา ดังนั้น หากจะเพ่ิมบทบาทดานงานสืบสวนสอบสวน   
ของพนักงานฝายปกครองใหชัดเจนและมีผลงานเปนที่ประจักษมากขึ้น ควรจะกําหนดกรอบตําแหนงพนักงาน
สอบสวนฝายปกครอง เพื่อไมใหไปกระทบกับภารกิจงานดานอ่ืน 
 

ผลการสัมภาษณเชิงลึก 
โดยประเมินผลภายหลังการฝกอบรมใน 2 มิติ คือ มิติที่ 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ

และประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งประเมินผลจากขาราชการผูที่ผาน       
การฝกอบรมโดยตรง และมิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและ     
ดานหนวยงาน ภายหลังผานการฝกอบรม ซึ่งประเมินผลจากผูบังคับบัญชาของผูท่ีผานการฝกอบรม 
 

1. หลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 75 - 76  
 ผลการสัมภาษณ 
 

  มิติที่ 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใช 
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประเมินผลจากขาราชการผูท่ีผานการฝกอบรมโดยตรง มีความคิดเห็นดังตอไปนี้ 
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  1.1 ภายหลังการฝกอบรมทานไดรับองคความรูอะไรบาง และมีการนําหลักสมรรถนะ ทัศนคติ 
แนวคิดและวิสัยทัศนจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานอยางไร 
  

  นายชาตรี ฉิมพรัตน ปลัดอําเภอชํานาญการพิเศษ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
หลักสูตรนายอําเภอ รุนท่ี 75 

“...หลังผานการฝกอบรมมาแลว ไดรับองคความรูครบถวนทุกดาน ทั้งดานสมรรถนะและการบริหาร 
การทํางานบูรณาการกับหนวยงานอ่ืน รวมถึงการศึกษาดูงานที่สามารถนํามาปรับใชกับการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น หลังฝกอบรมสามารถปฏิบัติงานไดดีข้ึน โดยไดนําความรูจากการศึกษาดูงานและ      
การบริหารเชิงยุทธศาสตรมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ และยังชวยอําเภอจัดทําแผน     
ลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล มีโครงการชื่อวา “ใครกินเหลา เขาไปเตือน” เปนโครงการที่ชวยลดการเกิดอุบัติเหตุ
ไดเปนอยางดี หลังอบรมมาแลวผมมีแนวคิดในการพัฒนางานในพื้นที่ของอําเภอใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
และมีทัศนคติท่ีดีตอตําแหนงเพราะถือวาเปนเสนทางความกาวหนาตามสายงานปกครองอยูแลว...” 
 

นายพงศเพชร มากเก้ือ ปลัดอําเภอชํานาญการพิเศษ อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา หลักสูตร
นายอําเภอ รุนท่ี 76 

“...หลักสูตรนายอําเภอถือวามีเนื้อหาการอบรมครบทุกดานและความรูที่ไดรับถือวาครบถวนเชนกัน 
ไมวาจะเปน การทํางานเปนทีม การติดตอสื่อสาร เทคนิควิธีแกปญหาตางๆ เชน การบุกรุกปา แนวทาง         
การแกปญหาพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน หลังการฝกอบรม สามารถนําความรูมาปรับใชในการทํางานไดครบทุกดาน 
และสามารถนํามาเปนเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่ออบรมมาแลว   
ทําใหมีทัศนคติตอตําแหนงหนาที่ดี มีความรับผิดชอบดีขึ้น มีภาวะผูนําเดนชัดและมีเครือขายในการทํางาน       
ไดดีข้ึน...” 

 

มิติท่ี 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน 
ภายหลังผานการฝกอบรม โดยประเมินผลจากผูบังคับบัญชาของผูที่ผานการฝกอบรม มีความคิดเห็น
ดังตอไปนี ้

1.2 ภายหลังการฝกอบรมผูใตบังคับบัญชามีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน     
การปฏิบัติงาน และดานหนวยงานอยางไร 
 

นายสุ จินต  วาจากิจ นายอําเภอเมืองสุพรรณบุ รี ผูบั งคับบัญชาของ นายชาตรี ฉิมพรัตน  
ปลัดอําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

“...หลังผานการฝกอบรม กลาตัดสินใจและมีภาวะผูนําสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ  
ของงาน นําความรูมาบูรณาการไดมากขึ้น มีหลักการในการพูดที่ดี และนําความรูดานวิชาการและศาสตร       
การบริหารมาถายทอดและบูรณาการกับหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับ      
ของหนวยงานตางๆ…” 
 

1.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 

- หลักสูตรนายอําเภอควรเนนใหความรูดานงบประมาณการเงิน การจัดซื้อจัดจาง และงานพัสดุ 
และเสริมเทคนิคการประชุมอยางไรใหมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการศกึษาดูงานใหมีความหลากหลายขึ้น 

- หลักสูตรการฝกอบรมถือวามีความเหมาะสมดี ทั้งระยะเวลา รูปแบบและเนื้อหาการฝกอบรม        
ที่ครบถวน โดยเฉพาะรูปแบบวิถีธัญบุรีควรจะคงไวเปนแบบอยาง เพราะถือวามีความเปนเอกลักษณ 
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2. หลักสูตรปลัดอาํเภอ รุนท่ี 229 - 233 
 ผลการสัมภาษณ 
 

  มิติที่ 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใช
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประเมินผลจากขาราชการผูท่ีผานการฝกอบรมโดยตรง มีความคิดเห็นดังตอไปนี้ 
 

  1.1 ภายหลังการฝกอบรมทานไดรับองคความรูอะไรบาง และมีการนําหลักสมรรถนะ ทัศนคติ 
แนวคิดและวิสัยทัศนจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานอยางไร 
 

  นายยศพล ชัยบุลวัชร ปลัดอําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 
 

“...หลังจากเขารับการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอมาแลว ผมไดรับองคความรูหลายดาน เชน  
การบริการท่ีดี การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ จริยธรรมของนักปกครอง การทํางานเปนทีม ความเปนผูนํา  
การทํางานเชิงรุก และศิลปะการสื่อสาร ซึ่งเปนสมรรถนะที่จําเปนของปลัดอําเภอและมีความสําคัญอยางยิ่ง
กับการทํางานในพื้นที่...” 
 “...หลังจากอบรมมาแลว ผมไดนําความรูในเรื่องจิตสํานึกในการบริการประชาชน คุณธรรมจริยธรรม 
การเปนแบบอยางท่ีดีของขาราชการยุคใหม มาปรับใชกับการปฏิบัติงาน ทําใหไดรับการตอบรับจากประชาชน     
ในพ้ืนที่และหนวยงานราชการไปในทิศทางที่ดี ทําใหกระผมมีกําลังใจที่จะพัฒนาตนเองตอไป...” 
 “...แนวคิดและวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานนั้น ผมมุงเนนการทํางานแบบบูรณาการทุกภาคสวน    
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและเพ่ือตอบโจทยของประชาชนในพ้ืนท่ีใหไดมากที่สุด...”  
  “...ผมมองวาปลัดอําเภอเปนตําแหนงท่ีมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสําคัญและทําหนาที่ขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลไปสูประชาชน แตเนื่องจากสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม รวมถึงความตองการของประชาชนในการรับบริการที่มากกวาเดิม การปฏิบัติงานของปลัดอําเภอ      
จึงจําเปนตองมีความแมนยําและชัดเจนมากข้ึน รวมถึงตองมีเทคนิคการทํางานท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
จึงจะสามารถบรรลุภารกิจและบําบัดทุกขบํารุงสขุใหแกประชาชนได...” 
 

 นางสาวกมลรัตน แซลี้ ปลัดอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 
 

“...จากการฝกอบรมไดรับความรูเก่ียวกับหลักกฎหมายสําคัญในงานทะเบียนและบัตร งานสัญชาติ 
กฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการหมูบาน         
การรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม งานกองอาสารักษาดินแดง การอํานวยความเปนธรรม และไดฝก
ทักษะการพูด ซึ่งองคความรูเหลานี้ไมสามารถเรียนรูไดจากท่ีอ่ืน โดยเฉพาะในชวงเวลาสั้นๆ ทําใหมองภาพรวม
ของงานไดมากขึ้น และสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางดียิ่งขึ้น...” 
 “...กอนเขารับการฝกอบรมไมมีความรูในตําแหนงหนาที่ของปลัดอําเภอมากนัก เมื่อบรรจุเปน
ปลัดอําเภอไดปฏิบัติหนาที่งานทะเบียนและบัตรอยางเดียว ทําใหไมมีความรูเก่ียวกับงานดานอื่นๆ การเขา
ฝกอบรมทําใหรูวางานของปลัดอําเภอนอกจากงานทะเบียนและบัตรแลว ยังมีงานฝายอ่ืนๆ เชน งานปกครอง 
งานสํานักงาน งานความมั่นคง งานอํานวยความเปนธรรม ซึ่งแตละฝายมีความรับผิดชอบแตกตางกัน หลังจาก
ที่อบรมมาแลวทําใหเขาใจงานของแตละฝายมากขึ้น และสามารถปฏิบัติงานไดดีขึ้นดวย...” 
 
 
 



 

รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการประเมนิผลการฝึกอบรม ปี ๒๕๖๒ 

                                                       
  ๙๔ 

 

 “...แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของปลัดอําเภอน้ัน ปลัดอําเภอตองมีการปรับตัวอยู เสมอ      
ดวยสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังความเจริญดานเทคโนโลยี การสื่อสาร ความตองการและปญหาของ
ประชาชนท่ีเพิ่มมากขึ้น ปลัดอําเภอในฐานะเปนผูชวยเหลือนายอําเภอ จึงพรอมที่จะรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้ เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการแกไขปญหาและการใหบริการประชาชนไดอยาง   
มีประสิทธิภาพและทันทวงที...” 

“...เมื่อไดมาปฏิบัติหนาท่ีเปนปลัดอําเภอแลวทําใหเขาใจไดเปนอยางดีวางานของปลัดอําเภอไมมี
วันหยุด และมีภารกิจท่ีตองรับผิดชอบคอนขางมาก ทั้งการบริการประชาชน บําบัดทุกขบํารุงสุขและ        
การแกไขปญหาใหกับประชาชน เพราะปญหาของชาวบานไมมีวันหยุด ไมเลือกเวลา ปลัดอําเภอจึงพรอมที่จะ
ปฏิบัติงานตลอดเวลา ไมใชเจานายแตเปนผูรับใชประชาชน…” 
 

นางสาวนิภา ฟุมเฟอย ปลัดอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนท่ี 230 
 

“...จากการเขาอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ ไดรับความรูที่ครบถวนสมบูรณ สามารถนําไปปรับใชกับ     
การปฏิบัติงานไดเปนอยางดี ทั้งทางทฤษฏีและแนวทางปฏิบัติ เชน งานสํานักงาน งานอํานวยความเปนธรรม 
การรักษาความสงบเรียบรอย งานสภากาชาดไทยและการบริการประชาชน รวมถึงการใชเทคโนโลยี
ประกอบการนําเสนองาน นอกจากนี้หลักสูตรปลัดอําเภอยังมีวิชาที่สอนเร่ืองบุคลิกภาพ ศิลปะการพูดในที่
ชุมชน การฝกยุทธวิธีการตรวจคน ซึ่งในภาพรวมนั้นเปนหลักสูตรที่มีความหลากหลายและเหมาะสมดี...” 
 “...สามารถนําความรูไปปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีไดดีขึ้น มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานและ
สามารถจัดระเบียบการทํางานไดอยางมีระบบ มีการนําความรูไปปรับใชไดอยางเปนรปูธรรม และนําความรูมา
พัฒนาตัวเองอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ไดนอมนําหลักของศาสตรพระราชา เขาใจ เขาถึง พัฒนา มาใชในการปฏิบัติ
หนาท่ีเพ่ือบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับพ่ีนองประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานใหสม
กับเปนนักปกครองรุนใหม รวมถึงการจัดการภัยพิบัติในพ้ืนท่ี เมื่อครั้งเหตุการณภัยพิบัติถํ้าหลวงขุนน้ํานางนอน 
ที่สามารถบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นๆ ในการปฏิบัติการชวยชีวิตทีมหมูปา 13 คน ถือวาเปนบทเรียน
ที่ทาทายในการปฏิบัติงาน...”  

“...หลังผานการฝกอบรม ทําใหมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานมากขึ้น เขาใจหลักการทํางานและ
สามารถจัดลําดับความสําคัญของงานไดดี ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกตอง มีคุณธรรมและมีจิตสาธารณะ
ตอการใหบริการแกประชาชน…” 
 

นางสาวใกลรุง อุมประโคม ปลัดอําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุร ีหลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 231 
 

“...หลังจากการฝกอบรม ดิฉันไดรับความรูเพ่ิมขึ้นเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของปลัดอําเภอในดานตางๆ 
ไมวาจะเปนการปฏิบัติงานตามภารกิจนโยบายรัฐบาล กรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทยที่บูรณาการ
รวมกับกระทรวงอ่ืนๆ รวมทั้งดานสมรรถนะในการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน        
ตามเปาหมายที่ยากและทาทาย ดานการบริการ เชน การไดชวยเหลือเพ่ือนนักศึกษาดวยกันเองในทุกๆ ดาน 
ซึ่งถือไดวาเปนพื้นฐานของจิตสาธารณะในการใหบริการประชาชน...”  
 “...มีการนําความรูมาปรับใชกับการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบดียิ่งขึ้น มีมาตรฐานขั้นตอน      
การปฏิบัติงานท่ีดีกวากอนเขารับการอบรม สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและทันตอ
เหตุการณ...” 
 
 



 

รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการประเมนิผลการฝึกอบรม ปี ๒๕๖๒ 

                                                       
  ๙๕ 

 

 “...การเปนปลัดอําเภอตองพัฒนาองคความรูทุกดานที่อยูในอํานาจหนาที่ เพ่ือจะไดนําไปปฏิบัติงาน
และชวยเหลือประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล สามารถที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุขไดอยางแทจริง...” 
 

นางสาวนิตยา พุมพา ปลัดอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนท่ี 232 
 

“...หลังจากอบรมมาแลว ไดรับความรูในภาพรวมการทํางานของปลัดอําเภอ โดยเฉพาะการบริการ 
สามารถนํามาปรับใชกับงานทะเบียนและบัตรไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไดรับแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ทําใหมีความม่ันใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน พ้ืนที่อําเภอกาบเชิงเปนพ้ืนท่ีชายแดนที่มีแนวเขตติดกับประเทศ
เพ่ือนบาน ปญหาในการปฏิบัติงานสวนใหญคือเรื่องทะเบียนและบัตร พอลงพื้นที่สามารถนําความรูมาปรับใช
กับการปฏิบัติงานและแกปญหาในพื้นที่ ไดดี ข้ึน แนวคิดในการปฏิบัติหนาที่ของปลัดอําเภอนั้นยังตองใช
ประสบการณอีกมากจึงตองหาความรูเพ่ิมเติม สวนทัศนคติตอตําแหนงหนาที่นั้น ดิฉันรูสึกมีความสุขในการทํางาน
เพราะเราไดรับผิดชอบงานของเราเอง...”  
 

นางสาวเกศราภรณ สมใจ ปลัดอําเภอบานดาน จังหวัดบุรีรัมย หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 233 
 

“...จากการอบรมที่ผานมา ดิฉันไดรับความรูจากวิทยากรผูมากดวยความสามารถเฉพาะดาน ทั้งความรู
ดานวิชาการและตัวบทกฎหมายในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ดานงานทะเบียนและบัตร การทําบันทึกการจับกุม 
รวมถึงประสบการณการทํางานที่เปนเทคนิคนอกตํารา ที่วิทยากรนํามาถายทอดใหฟง นอกจากในดานเน้ือหา
วิชาการ ดิฉันไดมีโอกาสฝกฝนการพูดในที่ชุมชน ซึ่งเปนการฝกเอาชนะความประหมาเมื่อตองพูดตอหนาคน
จํานวนมาก อีกทั้งการอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอยังสรางทักษะการใชอาวุธปนใหกับดิฉัน ไดมีความรูและ      
ความกลาในการใชอาวุธปน เพื่อตอสูปองกันตัว...” 

“...หลังจากไดรับความรูมาแลว สามารถปฏิบัติงานไดดีขึ้นกวาเดิม มองภาพรวมของงานไดชัดเจน
ยิ่งข้ึน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมั่นใจ มีแนวทางในการแกไขปญหา...” 
 “...เมื่อกลับมาปฏิบัติงานในพื้นที่ จึงเขาใจงานของปลัดอําเภอมากขึ้น วาเปนงานที่ตองบริการ
ประชาชนดวยใจ เปนงานที่อาจจะไมมีวันหยุดเหมือนเชนสาขาอาชีพอ่ืน ซึ่งการทํางานจะตองเสียสละ
ประโยชนสวนตนในบางอยาง เพื่อคํานึงถึงผลประโยชนสุขของประชาชน และความเจริญกาวหนาของ
ประเทศ...” 
 “...หลังผานการฝกอบรม ดิฉันมีความภาคภูมิใจในตําแหนงหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ และมีความตั้งใจ 
ที่จะพัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหดีเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือประชาชนและประเทศชาติตอไป...” 
 

นางสาวรพีพรรณ เอกพงศ ปลัดอําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 233 
 

“...การเขารับการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ ทําใหดิฉันไดรับความรูในดานกฎหมายที่ใชสําหรับ
การปฏิบัติหนาท่ี ความรูเก่ียวกับงานรัฐพิธีที่ไดทําหนาที่โดยตรง รวมถึงความรูทางดานทะเบียนและบัตรและ
การพูดตอหนาชุมชน การฝกใชอาวุธปนเพ่ือใชในการปฏิบัติหนาท่ี หลังจากฝกอบรมมาแลวสามารถ
ปฏิบัติงานไดดีขึ้น เนื่องจากมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น เชน งานรัฐพิธี การประสานความรวมมือกับ
หนวยงานอื่น ทําใหไดรับความรวมมือเปนอยางดีและมีความสุขกับการทํางาน และดิฉันมองวาการเปน
ปลัดอําเภอจะตองทุมเทปฏิบัติงานใหประชาชนไดรบัประโยชนสูงสดุ...” 
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 มิติท่ี 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน 
ภายหลังผานการฝกอบรม โดยประเมินผลจากผูบังคับบัญชาของผูที่ผานการฝกอบรม มีความคิดเห็น
ดังตอไปนี ้
 

  1.2 ภายหลังการฝกอบรมผูใตบังคับบัญชามีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน     
การปฏิบัติงาน และดานหนวยงานอยางไร 
 

 วาที่รอยตรีศุภมงคล บูชาถายเทศ นายอําเภอ  หวยกระเจา ผูบังคับบัญชาของ นายยศพล ชัยวิบุลวัชร 
ปลัดอําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุร ี
 

 “...หลังผานการฝกอบรม ปลัดท่ีผานการอบรมมาแลวมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถปฏิบัติตนเปนผูนํา
และมีการปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานที่ดี กลาแสดงออกในการรายงานสถานการณตางๆ ตอผูบังคับบัญชา 
สามารถปฏิบัติงานไดดีขึ้น และมีการประสานงานรวมกับหนวยงานอื่นไดดี...” 
 

 นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย ผูบังคับบัญชาของ นางสาวกมลรัตน แซลี้ ปลัดอําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 
 

 “...ปลัดอําเภอบรรจุใหมมีทัศนคติที่ดี แตยังขาดความเปนผูนํา ความทุมเทในการทํางานและยังไม
กลาแสดงออก สามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายไดดีและสามารถทํางานเปนทีมได มีการประสานงานท่ีดี
กับหนวยงานอ่ืน เชน กับกํานัน ผูใหญบาน…” 
 

 นายสืบพงษ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอําเภอแมแตง ผูบังคับบัญชาของ นางสาวนิภา  ฟุมเฟอย ปลัดอําเภอ
แมแตง จังหวัดเชียงใหม 
 

 “...การประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ของปลัดอําเภอเปนสิ่งสําคัญสําหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
แตปลัดอําเภอใหมยังขาดประสบการณตองอาศัยเวลาในการเรียนรู ปลัดอําเภอที่ผานการอบรมมาแลว     
สวนใหญมีการปฏิบัติตนดี มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา เปนคนซื่อสัตย แตยังขาดความอดทนและ         
การแกปญหาในการทํางาน โดยเฉพาะการมอบภารกิจยังขาดการแกปญหาเฉพาะหนา มีความรับผิดชอบ    
ตอการปฏิบัติงานดี ไมปฏิเสธการทํางาน และสามารถทํางานเปนทีมได เปนที่ยอมรับของผูรวมงานแตยังขาด 
การกระจายงานและทํางานอยูในกรอบ...” 
 

 นายธีรเมธ  เทพวิชัยศิลปกุล นายอําเภอโคกเจริญ ผูบังคับบัญชาของ นางสาวใกลรุง อุมประโคม 
ปลัดอําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุร ี
 

 “...หลังผานการฝกอบรม ปลัดอําเภอที่ผานการฝกอบรมมีองคความรูเพ่ิมขึ้น มีบุคลิกภาพและ
ภาพลักษณการเปนนักปกครองท่ีโดดเดนและเหมาะสมกับงานในหนาที่ มีคุณธรรมและจริยธรรมเปน           
ที่ประจักษและยอมรับของสวนราชการ หนวยงานและภาคสวนตางๆ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย 
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของงานในหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน สามารถขับเคลื่อนภารกิจรวมกับภาคสวน
ตางๆ ไดอยางเปนรูปธรรม บรรลุเปาหมาย เกิดประโยชนตอทางราชการ สามารถแกปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
อยางเปนระบบ มีผลงานเปนที่โดดเดนไดรับการยอมรับและไววางใจจากทุกภาคสวน ถือเปนกําลังสําคัญ     
ในการสนับสนุนงานของนายอําเภอและสวนราชการตางๆ...” 
 

 นายสุทธิโรจน เจริญธนะศักดิ์ นายอําเภอกาบเชิง ผูบังคับบัญชาของ นางสาวนิตยา พุมพา ปลัดอําเภอ
กาบเชิง จังหวัดสุรินทร 
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 “...อําเภอกาบเชิงมีการทํางานที่หลากหลายมิติ โดยเฉพาะการประสานงานและความสัมพันธระหวาง
ประเทศ ความสัมพันธท่ีดีตอกันจึงเปนมิติท่ีสําคัญ ปลัดอําเภอท่ีผานการอบรมมาแลวสามารถใชหลักการ
ประสานงานเขามาบูรณาการทํางานไดดี สามารถใชความรูในการพิจารณา กลั่นกรอง โดยเฉพาะการทํางาน
ทะเบียน และสามารถที่จะลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นไดเปนอยางดีแตตองชวยเปนพี่เลี้ยง อีกทั้งยังมี
ความขยัน มีความมุมานะและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานในหนาที่ มีการพัฒนาตัวเองอยางตอเน่ือง...” 
 

 นายอดิศร วิทูรศิลป นายอําเภอบานดาน ผูบังคับบัญชาของ นางสาวเกศราภรณ สมใจ ปลัดอําเภอ
บานดาน จังหวัดบุรีรัมย 
 

 “...ปลัดที่ผานการฝกอบรมมีการปฏิบัติตนดีข้ึนเมื่อเทียบกับกอนเขาอบรม มีภาวะความเปนผูนํา    
มีการวางตัวไดอยางเหมาะสม มีความรับผิดชอบและตรงตอเวลา และเอาใจใสหนาที่การงานไดเปนอยางดี     
มีความรูความเขาใจในหนาที่เพ่ิมมากขึ้น สามารถมองภาพรวมของงานไดดีกวาเดิม สามารถประสานงานกับ
หนวยงานในระดับอําเภอไดดี มีความมั่นใจในการสื่อสารตอที่ชุมชน สรางภาพลักษณเปนแบบอยางที่ดีในการ
ตอนรับประชาชนท่ีมาติดตอราชการอยางสุภาพและเปนกันเอง…” 
 

 นายเกรียงไกร ปญญาพงศธร นายอําเภอราชสาสน ผูบังคับบัญชาของ นางสาวรพีพรรณ เอกพงศ 
ปลัดอําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 “...ปลัดอําเภอบรรจุใหมตองรูลึกทุกเรื่อง ไมใชงานในหนาท่ีอยางเดียวแตรวมถึงงานในพ้ืนที่ดวย
ปลัดอําเภอจําเปนตองรู และปลัดอําเภอตองทํางานใหละเอียด รูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง และจะตองมีการ
พัฒนาใหความรูแบบตอเนื่องเหมือนหนวยงานอื่น เชน สาธารณสุข ปลัดอําเภอท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตร
ปลัดอําเภอมาแลวนั้น มีการปฏิบัติตน การปฏิบัติงานและปฏิบัติหนาท่ีรวมกับหนวยงานอื่นไดดีขึ้น…” 
 

1.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 

 - หลักสูตรปลัดอําเภอ เปนหลักสูตรที่จําเปนอยางยิ่งกับปลัดอําเภอที่บรรจุใหม เปนหลักสูตรที่สราง
ความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่ของปลัดอําเภอ เปนแหลงบมเพาะปลัดอําเภอที่ดี เปนแหลงฝกฝนใหความรูและ
สรางความสามัคคีระหวางผูเขาอบรม และชวยสรางเครือขายเพ่ือนรวมรุนใหคอยชวยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน  

- ปลัดอําเภอบรรจุใหมควรไดรับความรูและพัฒนาในเร่ืองบทบาทและอํานาจหนาท่ีของปลัดอําเภอ 
การสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน ความรบัผิดชอบและการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 - หลักสูตรปลัดอําเภอควรเนนความเขาใจของผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีการทดสอบความรูความเขาใจ 
ในแตละวิชาหลังจากท่ีวิทยากรไดบรรยายจบ 
 - หลักสูตรมีเนื้อหาคอนขางมาก แตเวลาในการอบรมมีระยะเวลาสั้นและจํากัด ซึ่งอาจไมเพียงพอ
สําหรับรายละเอียดและเนื้อหาที่มีมาก บางครั้งวิทยากรอาจใหขอมูลไมครบดวยขอจํากัดของเวลา ควรใหเวลา 
ในแตละเรื่องที่อบรมมากขึ้น 
 - หลักสูตรปลัดอําเภอควรปรับขยายเวลาใหเหมาะสมกับเน้ือการอบรม และเนื้อหาการอบรมควรเนน
ใหความรูในเรื่องการเปนกรรมการตรวจรับ ตรวจการจาง เพราะมีความสําคญัตอการปฏิบัติงาน 
 - หลักสูตรมีระยะเวลาการฝกอบรมนอยเกินไป ควรปรับเวลาการฝกอบรมจาก 45 วันเปน 60 วัน  
และควรเพิ่มวิชาในเชิงปฏิบัติเขามาในหลักสูตร เชน การสืบสวนสอบสวนเบื้องตน การจําลองเหตุการณจริงข้ึนมา
เพ่ือแกไขสถานการณตางๆ 
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- การฝกอบรมควรจัดใหมีหลักสูตรอ่ืนๆ ในอํานาจหนาที่ของปลัดอําเภอที่จะตองมีสวนเก่ียวของ
หรือประสานงานทั้งทางตรงหรือทางออม เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดนําความรูมาปรับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วและสัมฤทธิ์ผล 

- หลักสูตรการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ควรปรับใหมีความทันสมัย ผูเขาอบรมสามารถ    
ที่จะนําความรูไปใชกับการปฏิบัติงานไดอยางแทจริง 
 - ควรใหปลัดอําเภอบรรจุใหมเขาอบรมกอนท่ีลงปฏิบัติงานประจําอําเภอ เพ่ือใหเห็นภาพรวมของ
การทํางานและเขาใจกระบวนการทํางานของปลัดอําเภอกอน 
 - ควรใหปลัดอําเภอไดเขาอบรมหลักสูตร ผบ.หมวด หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง 
หลักสูตรดานงานทะเบียนและบัตรฯ และงานศูนยดํารงธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหกับ
ปลัดอําเภอมากย่ิงขึ้น 
 - การดูงานตองคํานึงวาสามารถนําความรูจากการดูงานมาปรับใชกับงานไดหรือไม และควรเพ่ิมเติม
เน้ือหาวิชาดานจิตวิทยาและการสรางทีมงานของปลัดอําเภอ 
 

3. หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนกังานฝายปกครอง รุนท่ี 46 - 47  
 ผลการสัมภาษณ 
 

  มิติที่ 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใช
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประเมินผลจากขาราชการผูท่ีผานการฝกอบรมโดยตรง มีความคิดเห็นดังตอไปนี้ 
 

  1.1 ภายหลังการฝกอบรมทานไดรับองคความรูอะไรบาง และมีการนําหลักสมรรถนะ ทัศนคติ 
แนวคิดและวิสัยทัศนจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานอยางไร 
 

  นายวิรัตนชัย สละ ปลัดอําเภอนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงาน       
ฝายปกครอง รุนที่ 46 
 

“...ความรูที่ไดรับหลังจากที่ผานการฝกอบรมมาแลวถือวาคอนขางครอบคลุมและครบถวน สามารถ
นํามาปรับใชกับการปฏิบัติงานไดดีขึ้น ทั้งดานกฎหมายพื้นฐานที่นํามาปรบัใชกับการรักษาความสงบเรียบรอย
และการอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชน รวมท้ังยุทธวิธีในการปองกันและปราบปรามปญหาตางๆ ในพื้นที่ 
เชน การวางแผนออกตรวจพ้ืนท่ี การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด หลังจากที่ไดรับการฝกปฏิบัติยุทธวิธีตางๆ ทําใหมี
ความมั่นใจและกลาตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่มากขึ้น เชน การทําบันทึกการจับกุม การทําสํานวน           
การสอบสวน และการออกตรวจในพ้ืนที่...” 
 

  นายอรรถ ภารกิจ ปลัดอําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง 
รุนที่ 47 
 

“...ความรูที่ไดรับคอนขางหลากหลายและครอบคลุมทุกเนื้อหาของภารกิจ ความรูที่นํามาใชขึ้นอยูกับ
ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย เชน งานปองกันหรือการไกลเกลี่ย สามารถนําความรูหรือเทคนิคยุทธวิธีตางๆ       
มาปรับใชกับงานของปลัดอําเภอที่มีความหลากหลายใหประสบผลสําเร็จ...” 
 

นายนพพล วัฒนากร ปลัดอําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงาน 
ฝายปกครอง รุนที่ 47 
 

“...หลังผานการฝกอบรม ความรูที่ไดถือวาดีมีประโยชนสามารถนํามาปรับใชกับการปฏิบัติงานได     
ทั้งกระบวนการทางกฎหมาย การทําสํานวน ทักษะการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง กระบวนการสืบสวน
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สอบสวนหาขอเท็จจริง และยังสามารถแนะนําใหความรูแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการได ผมมองวา
ประสบการณการทํางานเปนสิ่งสําคัญ ในการทํางานของภาคเอกชนนั้นตองทําเพื่อใหไดกําไร สวนเปาหมาย
ของการรับราชการเปนปลัดอําเภอที่ดีนั้นตองทําเพื่อประโยชนสาธารณะเพ่ือสวนรวม งานของปลัดอําเภอ
คอนขางสนุกเพราะมีความหลากหลายและมีความมั่นคงในอาชีพรับราชการ...” 
 

 มิติท่ี 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน 
ภายหลังผานการฝกอบรม โดยประเมินผลจากผูบังคับบัญชาของผูที่ผานการฝกอบรม มีความคิดเห็น
ดังตอไปนี ้
 

  1.2 ภายหลังการฝกอบรมผูใตบังคับบัญชามีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน     
การปฏิบัติงาน และดานหนวยงานอยางไร 
 

 นายภาคภูมิ ภูมี นายอําเภอน้ําหนาว ผูบังคับบัญชาของ นายวิรัตนชัย สละ ปลัดอําเภอน้ําหนาว
จังหวัดเพชรบูรณ 
 

 “...ปลัดอําเภอที่ผานการฝกอบรมมีการวางตัวที่ดีมีความเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานดี   
มีความเปนผูนํา กลาตัดสินใจในการแกปญหาเมื่ออยูในสถานการณฉุกเฉิน หลังจากผานการฝกอบรมมาแลว 
สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่ไดดีข้ึน โดยนําทีมชุดปฏิบัติการในการรักษาความสงบเรียบรอยลงพ้ืนท่ีตรวจตราดูแล
ความสงบเรียบรอยและอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน และสามารถที่จะปฏิบัติงานและบูรณาการงาน      
ในหนาที่รวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีไดดี ท้ังทหาร ตํารวจ และเจาหนาที่ฝายปกครอง...” 
 

 นายประสิทธ์ิพร สมุหเสนีโต นายอําเภอกงหรา ผูบังคับบัญชาของ นายอรรถ ภารกิจ ปลัดอําเภอ 
กงหรา จังหวัดพัทลุง 
 

 “...หลังผานการฝกอบรม ปลัดอําเภอที่อบรมมาแลวมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถที่จะเขียนบันทึก
การจับกุมไดโดยอาศัยขอกฎหมายเปนหลัก และนําความรูมาปรับใชกับงานในภารกิจและงานอ่ืนที่ไมใชงาน 
ในภารกิจของกรมการปกครองไดดี ปลัดอําเภอยังชวยใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูมาติดตอราชการไดเปน
อยางดอีีกดวย...” 
 

1.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 

 - หลักสูตรการฝกอบรมในภาพรวมถือวามีความเหมาะสมกับงานในหนาที่ของฝายปกครองดี      
แตควรกระชับและเนนเนื้อหาที่สําคัญในหลักสูตรมากขึ้น และควรจัดการฝกอบรมใหความรูกับปลัดอําเภอ 
อยางตอเนื่องหรือจัดหลักสูตรการฝกอบรมเฉพาะงานท่ีปลัดอําเภอรับผิดชอบ 
 - หลักสูตรการฝกอบรมควรเพ่ิมระยะเวลาวิชาภาคปฏิบัติใหมากขึ้น เชน การทําสํานวนการสอบสวน 
การทําบันทึกการจับกุม การตรวจคน การใชอาวุธปน ยุทธวิธีการปองกันตัว เปนตน 

- วิทยากรที่มาอบรมสามารถปูพื้นฐานทางกฎหมายไดดีโดยเฉพาะคนที่ไมไดจบนิติศาสตรมากอน 
ทําใหเขาใจงายและเห็นภาพในการทํางาน สวนการฝกปฏิบัติถือวาดี แตไมสามารถนํามาใชปฏิบัติงานไดจริง
เพราะไมตรงกับงานที่ปฏิบัติแตเปนประโยชนสามารถนํามาประยุกตและแนะนําผูใตบังคับบัญชาได 
 

การวิเคราะหผลการสัมภาษณเชิงลึก 
 

 ผลการวิเคราะหการประเมินผลภายหลังการฝกอบรม โดยการสัมภาษณเชิงลึกใน 2 มิติ คือ มิติที่ 1     
การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน      
โดยประเมินผลจากขาราชการท่ีผานการฝกอบรมโดยตรง และมิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติ
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ตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงานภายหลังผานการฝกอบรม โดยประเมินผลจากผูบังคับบัญชาของ
ขาราชการที่ผานการฝกอบรม สรุปไดวา ผูบังคับบัญชาของผูที่ผานการฝกอบรมและผูท่ีผานการฝกอบรม       
ทั้ง 3 หลักสูตร มีการใหความเห็นครบถวนทุกดานท้ัง 2 มิติ 
 จากการวิเคราะหผลการสัมภาษณเชิงลึก ผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร
นายอําเภอ รุนที่ 75 - 76 และขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233 สวนใหญ 
มีความเห็นวาขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอและหลักสูตรปลัดอําเภอ มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมภายหลังการฝกอบรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงานในลักษณะท่ีดีข้ึน      
ทั้ง 3 ดาน สําหรับขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอและหลักสูตรปลัดอําเภอ สวนใหญ           
มีความเห็นวาภายหลังการฝกอบรมไดมีการนําความรูความเขาใจ ที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน
ครบทุกดาน ไดแก ดานอํานาจหนาที่ ดานสมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศน และดานทัศนคติท่ีดีตอตําแหนงหนาที่     
 

  จากการวิเคราะหผลการสัมภาษณเชิงลึก ผูบังคับบัญชาของขาราชการท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง รุนท่ี 46 - 47 สวนใหญมีความเห็นวาขาราชการที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลังการฝกอบรมดาน      
การปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงานในลักษณะที่ดีขึ้นทั้ง 3 ดาน สําหรับขาราชการที่ผาน    
การฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง สวนใหญมีความเห็นวาภายหลังการฝกอบรม     
มีการนําความรูความเขาใจไปใชกับการปฏิบัติงานบางสวน เนื่องจากไมมีภารกิจที่ตองปฏิบัติหนาที่โดยตรง   
ในพ้ืนที่จึงนําความรูไปปรับใชกับการปฏิบัติงานในหนาที่อ่ืนแทน  
 

  ดังนั้น ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยภาพรวม สรุปไดวา ขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร
นายอําเภอและหลักสูตรปลัดอําเภอ มีการนําความรูความเขาใจดานอํานาจหนาที่ ดานสมรรถนะ แนวคิด 
วิสัยทัศน และดานทัศนคติที่ดีตอตําแหนงหนาที่ไปใชในการปฏิบัติงานครบทุกดาน ในขณะที่ขาราชการที่ผาน   
การฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง มีการนําความรูความเขาใจไปใชกับการปฏิบัติงาน
บางสวน เนื่องจากไมมีภารกิจที่ตองปฏิบัติหนาที่ โดยตรงในพ้ืนที่ จึงนําความรูไปปรับใชกับการปฏิบัติงาน        
ในหนาที่อื่นแทน สวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้ง 3 ดาน คือ ดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและ    
ดานหนวยงาน พบวาขาราชการท่ีผานการฝกอบรมมีการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น ทั้ง 3 หลักสูตร  
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 บทที่ 5   สรุปและขอเสนอแนะ 

       

 รายงานการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้
มี วัตถุประสงค เพื่อประเมินผลหลักสูตรการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง จํานวน 3 หลักสูตร              
ไดแก หลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 75 - 76 หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนท่ี 229 - 233 หลักสูตรสืบสวนสอบสวน
พนักงานฝายปกครอง รุนที่ 46 - 47 และเพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดฝกอบรมของ
วิทยาลัยการปกครอง โดยประเมินผลภายหลังการฝกอบรมใน 2 มิติ คือ มิติที่ 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับ จากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน โดยประเมินผลจากขาราชการที่ผาน
การฝกอบรมโดยตรง และมิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดาน
หนวยงาน ภายหลังผานการฝกอบรม โดยประเมินผลจากผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม 
 

1. สรุปผลการประเมินจากหลักสูตรการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง 
  การประเมินผลหลักสูตรการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง สามารถสรุปสาระสําคัญ โดยจําแนก
ออกเปนมิติของแตละหลักสูตร ไดดังตอไปนี ้ 
                 

         1.1 หลักสูตรนายอําเภอ รุนท่ี 75 - 76  
           มิติท่ี 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน 
 

ตารางท่ี 5-1 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรม 
                  หลักสูตรนายอําเภอในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน 
 

 

การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ  
สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับ 

จากการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ 
ในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง
นอย นอย 

1. การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ 
    ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไปใชในการปฏิบัติงาน 

25.60 57.90 16.50 - - 

2. การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ 
    ในฐานะผูบริหารพ้ืนที่ไปใชในการปฏิบัติงาน 

51.20 39.70   9.10 - - 

3. การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ 
    ในฐานะผูปกครองทองที่ไปใชในการปฏิบัติงาน 

69.40 30.60 - - - 

4. การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ 
    ที่มีสมรรถนะสูงไปใชในการปฏิบัติงาน 

51.20 46.30   2.50 - - 

5. การนําความรูจากการศึกษาดูงานในประเทศและ 
    ตางประเทศไปปรบัใชในการปฏิบัติงาน 

57.90 38.00   3.30 0.80 - 

 



 
 

รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการประเมนิผลการฝึกอบรม ปี ๒๕๖๒ 

                                                       
  ๑๐๒ 

 

                 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหพันธวีของแครมเมอร (Cramer’s V) 
พบวา  
 1) อายุของผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอในฐานะ 
ตัวแทนรัฐบาลไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.194, p=0.058) 
โดยมีความสัมพันธกันนอย   
                 2) รุนท่ีอบรมมีความสัมพันธกับการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอที่มีสมรรถนะสูงไปใช
ในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.271, p=0.012) โดยมีความสัมพันธ   
กันนอย   
 

      มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน    
ภายหลังที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ  
 

ตารางท่ี 5-2  การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผูผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ 
 

 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวม 

ของผูท่ีผานการฝกอบรม 
หลักสูตรนายอําเภอ 

รอยละของระดับความเห็น 
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อยางมาก ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน    66.10 33.90 - 
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน   59.50 40.50 - 
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน    66.10 32.20 1.70 

 

                ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหพันธวีของแครมเมอร 
(Cramer’s V) พบวาการศึกษาของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับระดับความเห็นการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม
ดานหนวยงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.216, p=0.023) โดยมีความสัมพันธ 
กันนอย  
                             จากการวิเคราะหผลการสัมภาษณ เชิงลึก ผู บังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 75 - 76 สวนใหญมีความเห็นวาขาราชการท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ      
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลังการฝกอบรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน        
ในลักษณะที่ดีขึ้น ทั้ง 3 ดาน สําหรับขาราชการท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ สวนใหญมีความเห็นวา
ภายหลังการฝกอบรมไดมีการนําความรูความเขาใจ ที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานครบทุกดาน 
ไดแก ดานอํานาจหนาที่ ดานสมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศน และดานทัศนคติที่ดีตอตําแหนงหนาที่   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการประเมนิผลการฝึกอบรม ปี ๒๕๖๒ 

                                                       
  ๑๐๓ 

 

1.2 หลกัสูตรปลัดอาํเภอ รุนที่ 229 - 233  
           มิติท่ี 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน 
 

ตารางท่ี 5-3 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรม 
                 หลักสูตรปลัดอําเภอในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน 
 

 

การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ  
สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับ 

จากการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ 
ในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง
นอย นอย 

1. การนําความรูความเขาใจในการเปนปลัดอําเภอ 
    ของกรมการปกครองไปใชในการปฏิบัติงาน 

21.10 64.70 14.20 - - 

2. การนําความรูความเขาใจในการเปนตัวแทน 
    ของรัฐบาลในพ้ืนที่ไปใชในการปฏิบัติงาน 

23.70 60.00 15.80 0.50 - 

3. การนําความรูเก่ียวกับการเปนนักบริหาร 
    เชิงยุทธศาสตรไปใชในการปฏิบัติงาน 

16.80 53.70 27.90 1.60 - 

4. การนําความรูเก่ียวกับการเปนปลัดอําเภอ 
    ที่มีคุณธรรมไปใชในการปฏิบัติงาน 

60.00 34.70  5.30 - - 

5. การนําทักษะและความรูเก่ียวกับการเสรมิสราง 
    ภาวะผูนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

33.20 46.80   20.00 - - 

6. การนําความรูจากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงาน 
    ในหนาที่ไปใชในการปฏิบัติงาน 

35.30 43.70   20.00 1.10 - 

 

                 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหพันธวีของแครมเมอร 
(Cramer’s V) พบวา  
 1) เพศของผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับการนําความรูเกี่ยวกับการเปนนักบริหาร         
เชิงยุทธศาสตรไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.244, p=0.010) 
โดยมีความสัมพันธกันนอย   
                 2) ตําแหนงของผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับการนําความรูเก่ียวกับการเปนปลัดอําเภอท่ีมี
คุณธรรมไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.077, p=0.572) โดยมี
ความสัมพันธกันปานกลาง   
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการประเมนิผลการฝึกอบรม ปี ๒๕๖๒ 

                                                       
  ๑๐๔ 

 

      มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน    
ภายหลังที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ  
 

ตารางท่ี 5-4  การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผูผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ 
 

 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวม 

ของผูท่ีผานการฝกอบรม 
หลักสูตรปลัดอําเภอ 

รอยละของระดับความเห็น 
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อยางมาก ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน    35.30 63.70 1.10 - 
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน   27.90 71.10 0.50 0.50 
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน    33.70 64.20 2.10  

 

                ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหพันธวีของแครมเมอร (Cramer’s V) 
พบวาอายุของผูบั งคับบัญชามีความสัมพันธกับระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน               
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 (Cramer’s V=0.170, p=0.027) โดยมีความสัมพันธกันนอย  
                             จากการวิเคราะหผลการสัมภาษณ เชิงลึก ผู บังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233 สวนใหญมีความเห็นวาขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ 
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลังการฝกอบรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน        
ในลักษณะที่ดีขึ้น ทั้ง 3 ดาน สําหรับขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ สวนใหญมีความเห็นวา
ภายหลังการฝกอบรมไดมีการนําความรูความเขาใจ ที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานครบทุกดาน 
ไดแก ดานอํานาจหนาที่ ดานสมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศน และดานทัศนคติที่ดีตอตําแหนงหนาที่ 
 

        1.3 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนกังานฝายปกครอง รุนท่ี 46 - 47 
         มิติท่ี 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครองในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน 
 

ตารางท่ี 5-5  ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรม 
                  หลักสูตรสบืสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครองในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน   
 

 

การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม 

หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง 
ในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง
นอย นอย 

1. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาพ้ืนฐานไปใช 
    ในการปฏิบัติงาน 

32.90 53.40   12.30   - 1.40 

2. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการสืบสวน 
    สอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน 

13.70 45.20 31.50   8.20 1.40 



 
 

รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการประเมนิผลการฝึกอบรม ปี ๒๕๖๒ 

                                                       
  ๑๐๕ 

 

 

การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม 

หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง 
ในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละของระดับความเห็น 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง
นอย นอย 

3. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการคุมครอง 
    พยานไปใชในการปฏิบัติงาน 

13.70 34.20 30.10 19.20 2.70 

4. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชายุทธวิธี 
    การสืบสวนปราบปรามไปใชในการปฏิบัติงาน 

21.90 41.10 27.40  9.60 - 

5. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการทําสํานวน 

     การสอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน 
20.50 32.90 37.00  8.20 1.40 

6. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชารองไปใช 
    ในการปฏิบัติงาน 

19.20 37.00 35.60  6.80 1.40 

 

              ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหพันธวีของแครมเมอร (Cramer’s V)
พบวา 
 1) อายุของผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับดานการนําความรูความเขาใจในวิชายุทธวิธี 
การสืบสวนปราบปรามไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.250, 
p=0.167) โดยมีความสัมพันธกันนอย   
             2) การศึกษาของผู ผ านการอบรมมีความสัมพันธกับดานการนําความรูความเขาใจในวิชา
พื้นฐานไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.164, p=0.582) โดยมี
ความสัมพันธกันปานกลาง   
 

        มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน
ภายหลังที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง  
 

ตารางท่ี 5-6  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผูผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน       
                   พนักงานฝายปกครอง 
 

 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวม 

ของผูท่ีผานการฝกอบรม 
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนกังานฝายปกครอง 

รอยละของระดับความเห็น 
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
อยางมาก ดีขึ้น 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน    35.60 54.80 8.20 1.40 
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน   20.50 69.90 9.60 - 
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน    32.90 64.40 - 2.70 

 
 
 
 



 
 

รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการประเมนิผลการฝึกอบรม ปี ๒๕๖๒ 

                                                       
  ๑๐๖ 

 

         ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหพันธ วีของแครมเมอร  
(Cramer’s V) พบวาระดับตําแหนงของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดานการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.226, p=0.115) โดยมีความสัมพันธ
กันนอย 
            จากการวิเคราะหผลการสัมภาษณเชิงลึก ผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง รุนที่ 46 - 47 สวนใหญมีความเห็นวาขาราชการที่ผาน      
การฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลังการฝกอบรม
ดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงานในลักษณะที่ดีขึ้นทั้ง 3 ดาน สําหรับขาราชการท่ีผาน    
การฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง สวนใหญมีความเห็นวาภายหลังการฝกอบรม     
มีการนําความรูความเขาใจไปใชกับการปฏิบัติงานบางสวน เนื่องจากไมมีภารกิจท่ีตองปฏิบัติหนาที่โดยตรง     
ในพื้นทีจึ่งนําความรูไปปรับใชกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีอื่นแทน 
 

สรุปผลการศกึษา 
 ผลการศึกษาวิจัยจากโครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช
การสํารวจดวยแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก สรุปไดวา ขาราชการท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตร
นายอําเภอและหลักสูตรปลัดอําเภอ มีการนําความรูความเขาใจดานอํานาจหนาท่ี ดานสมรรถนะ แนวคิด 
วิสัยทัศน และดานทัศนคติที่ดีตอตําแหนงหนาที่ไปใชในการปฏิบัติงานครบทุกดาน ในขณะที่ขาราชการท่ีผาน   
การฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง มีการนําความรูความเขาใจไปใชกับการปฏิบัติงาน
บางสวน เนื่องจากไมมีภารกิจที่ตองปฏิบัติหนาท่ีโดยตรงในพ้ืนที่ จึงนําความรูไปปรับใชกับการปฏิบัติงาน         
ในหนาที่อื่นแทน สวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้ง 3 ดาน คือ ดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและ    
ดานหนวยงาน พบวาขาราชการที่ผานการฝกอบรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีข้ึน ท้ัง 3 หลักสูตร 
 

2. ขอเสนอแนะจากหลักสูตรการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง 
 

 1)  ดานหลักสูตร  
 หลักสูตรนายอําเภอ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
  - การฝกอบรมไมควรเนนหลักวิชาการหรือขอกฎหมายมากเกินไป เพราะผูเขาอบรมมีพื้นฐาน
อยูแลว ควรนําแนวทางปฏิบัติในเรื่องที่มีผลงานเปนเลิศ มาเปนแนวทางใหกับผูเขารบัการฝกอบรม 
 - หลักสูตรนายอําเภอควรเนนใหความรูและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการใชที่สาธารณประโยชน 
กฎหมายปกครอง และการจัดระเบียบทางสังคม การบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจาง       
งานพัสดุ แบบพิธีการทูต และเทคนิคการประชุมอยางไรใหมีประสิทธิภาพ 
 - หลักสูตรควรมุงเนนเนื้อหาวิชาที่เก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหมและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกในยุคปจจุบันและอนาคต 
 - หลักสูตรควรเนนเรื่องการสรางสรรคนวัตกรรมและการทํางานรูปแบบใหม การบริหารจัดการ
เชิงพ้ืนที่ การบริหารจัดการความขัดแยง การบริหารพ้ืนที่ราชพัสดุ คุณธรรมสําหรับผูบริหาร คุณธรรมและ
จริยธรรมของนักปกครอง ทักษะการตัดสินใจและการคาดการสถานการณในอนาคต บุคลิกภาพและการวางตัว 
การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน การบริหารบุคลกรในองคกร การสรางจิตสํานึกการเปนขาราชการท่ีดีและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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 - เนื้อหาวิชาในหลักสูตรควรมีกรณีตัวอยางของปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจริง พรอมกับให
เทคนิคแนวทางและวิธีการแกไขปญหา 
 - หลักสูตรนายอําเภอควรมีวิชาลูกเสือ เพราะในการปฏิบัติงานจริงนายอําเภอยังมีตําแหนง
เปน ผบ.ลูกเสือระดับอําเภอ อีกทั้ง ยังไดรบัเชิญจากผูอํานวยการโรงเรียนในพื้นที่ใหเขารวมกิจกรรมอยูเสมอ 
 - ควรเพ่ิมเติมเนื้อหาวิชาที่เก่ียวกับกองอาสารักษาดินแดนเขามาในหลักสูตรมากกวาที่จะเนน
หลักสูตรฝายทหารเพียงอยางเดียว 
 

 หลักสูตรปลัดอําเภอ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
  - หลักสูตรมีเนื้อหาคอนขางมาก แตเวลาในการอบรมมีระยะเวลาสั้นและจํากัด ไมเพียงพอ
สําหรบัเนื้อหาที่มีมาก ดวยขอจํากัดของเวลาควรเพ่ิมเวลาในแตละเร่ืองที่อบรมใหมากขึ้น  
 - ควรปรับเวลาการฝกอบรมของหลักสูตรจาก 45 วันเปน 60 วัน  

- ควรเพ่ิมวิชาในเชิงปฏิบัติเขามาในหลักสูตร เชน การสืบสวนสอบสวนเบ้ืองตน การจําลอง
เหตกุารณจริงข้ึนมาเพื่อแกไขสถานการณตางๆ 

- การฝกอบรมควรจัดใหมีวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากอํานาจหนาที่ของปลัดอําเภอ ท่ีจะตอง   
มีสวนเกี่ยวของหรือประสานงานท้ังทางตรงหรือทางออม เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดนําความรูมาปรับใชไดอยาง     
มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและสัมฤทธิ์ผล 

- หลักสูตรควรเนนใหความรูในเรื่องการตรวจรับ ตรวจการจาง เทคนิควิธีสืบสวนสอบสวนคดี            
ที่ เก่ียวของกับฝายปกครอง การทํารายงานชันสูตรพลิกศพ เทคนิคการบริหารความขัดแยง การไกลเกลี่ย        
การพูดในที่ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพความเปนผูนํา การประสานงาน วิชาดานจิตวิทยาและการสรางทีมงาน 
เพราะมีความจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

- ควรมีการปรับหลักสูตรใหทันสมัยเขากับบริบทในยุคปจจุบันใหมากขึ้น 
- ควรเพ่ิมองคความรูในการทํางานดานยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และการเขียนโครงการ 

 - ปลัดอําเภอควรไดรับความรูเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ เนื่องจากมีความจําเปนในการราง 
โตตอบหนังสือกับสวนราชการตางๆ รวมถึงการเสนองานใหถูกตองและการสรุปประเด็น โดยเฉพาะการสรุปประเด็น
จากหนังสือสั่งการมาเปนแนวทางปฏิบัติ  
 - ปลัดอําเภอควรไดรับการพัฒนาดานภาษาอังกฤษ เพราะมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน 
 - ควรมีชั่วโมงการแบงปนประสบการณ ปญหาในการทํางานจากพื้นท่ี และแนวทาง           
การแกปญหาจากประสบการณจริงมากกวาการบรรยายถายทอดความรู 
 

 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง มีขอเสนอแนะดังนี้ 
- หลักสูตรการฝกอบรมควรเปนหลักสูตรระยะยาวและตอเน่ืองและควรเปนการฝกอบรมแบบ 

Learning by doing ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทําสํานวนการสอบสวน การทําบันทึกการจับกุม การตรวจคน การใช
อาวุธปน ศิลปะการปองกันตัว เปนตน 

- ควรมีการฝกปฏิบัติภาคสนามใหมากข้ึน เพราะเปนการสรางความเขาใจระยะยาวใหกับ   
ผูเขารับการฝกอบรม และยังชวยเพ่ิมทักษะและความรูในการปฏิบัติงานไดอยางแทจริง 

- ควรเพิ่มเวลาบรรยายวิชาสืบสวนสอบสวนคดีท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของฝายปกครอง      
การเขาตรวจสถานบริการและการคามนุษย และลดเวลาการบรรยายวิชาประสบการณสืบสวนสอบสวนฯ ลง 
เพราะโดยปกติแลววิทยากรท่ีมาบรรยายมักจะถายทอดประสบการณการทํางานดวยอยูแลว 



 
 

รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการประเมนิผลการฝึกอบรม ปี ๒๕๖๒ 

                                                       
  ๑๐๘ 

 

- รายวิชาในหลักสูตรหรือในตารางเรียนมีมากเกินไป ซึ่งทําใหไดรับความรูวิชาที่สําคัญนอยลง 
บางวิชาแทบจะไมไดนํามาใชปฏิบัติหนาที่เลย เชน การดําเนินคดีการฟอกเงิน หรือคดีละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

- ขอบเขตของเนื้อหาวิชาที่นํามาบรรยาย ควรมีความชัดเจนเพื่อปองกันการบรรยายเน้ือหา     
ที่ซ้ําซอน 
 - อยากใหหลักสูตรมีความกระชับมากขึ้นและเนนเนื้อหาที่สําคัญ สวนการฝกยุทธวิธีดีมาก 
และวิถีธัญบุรีควรคงไวเปนเอกลักษณของวิทยาลัยการปกครองตอไป 
 

    2)  ดานกระบวนการฝกอบรม 
  หลักสูตรนายอําเภอ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 - หองอบรมควรมีการขยายใหกวางขึ้น และจัดใหมีอุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ ที่ทันสมัย
มากขึ้น และควรจัดคอมพิวเตอรใหเพียงพอกับผูเขารับการฝกอบรม 
 - หองพักควรมีการปรับปรุง เชน ตูเสื้อผา ชั้นวางของ เครื่องปรับอากาศ ประตูหองพัก    
ใหพรอมใชงานและควรปรบัปรงุใหนอนไดหองละไมเกิน ๓ คน 

- น้ําที่ใชอาบมีสีดําขุน และจับตัวกันเปนคราบหลังจากเก็บไวในภาชนะกักเก็บน้ําเปนเวลานาน 
- การเตรียมอาหารสําหรับผูเขารับการฝกอบรมควรใหมีมาตรฐานตั้งแตเริ่มตนการฝกอบรม 

จนสิ้นสุดระยะเวลาการฝกอบรม 
 - ควรขยายเวลาเปดใหบริการหองสมุดและการใหบริการรักษาพยาบาล  
 - ควรจัดใหมีอุปกรณกีฬาและหองออกกําลังกายเพ่ิมข้ึน 
 - ควรกําจัดหนูบริเวณที่พัก เพราะบางสวนขึ้นไปถึงหองนอนและกัดสิ่งของเคร่ืองใชเสียหาย 
 

 หลักสูตรปลัดอําเภอ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 - ควรปรับปรุงอาคาร สถานที่ ที่พัก สําหรับการฝกอบรมใหพรอมกอนที่จะมีการฝกอบรม 
เนื่องจากมีการใชงานมานาน นอกจากนี้ควรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับการฝกอบรมใหเพียงพอกับผูเขา
อบรม เชน คอมพิวเตอร เคร่ืองปริ้นเตอร และวัสดุอุปกรณสําหรับการทํารายงาน เปนตน 
 - ควรปรับปรงุระบบน้ําประปา เพราะน้ํามีสีเหลืองขุนและไมไหลบอยคร้ัง 
 - ควรมมีาตรการในการดแูลผูเขารับการฝกอบรมอยางเครงครัด 
 

 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง มีขอเสนอแนะดังนี้ 
- สถานที่จัดหลักสูตรการฝกอบรมควรมีการตรวจสภาพใหพรอมใชงาน เชน หองพัก หองอบรม 

เครื่องปรับอากาศ ระบบนํ้าประปา เนื่องจากอาคารและหองพักรวมถึงเครื่องปรับอากาศ มีการใชงานเปนเวลานาน 
และน้ําประปามีสีดําขุน ควรไดรบัการแกไขและปรับปรุง 

- ควรจัดเตรียมเอกสารและสื่อการเรียนรูใหเพียงพอกับผูเขารับการฝกอบรม 
- อาหารสําหรับผูเขาอบรม ควรจัดใหมีความหลากหลายและมีคณุภาพมาตรฐาน 

 - ควรจัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถใชงานไดตลอดเวลา 
 

  3)  ดานวิทยากร 
  หลักสูตรนายอําเภอ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
  - ควรปรับเปลี่ยนวิทยากรในบางรายวิชา ใหเปนนายอําเภอหรือนักปกครองที่มีความรู
ความสามารถ มาถายทอดประสบการณการทํางาน 
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- วิทยากรท่ีมาบรรยายควรเปนผูมีความรูและมีประสบการณตรงในหัวขอที่จะถายทอด 
โดยเฉพาะหัวขอการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- วิทยากรบางทานยังขาดความเขาใจในบริบทของภาครัฐ ทําใหการถายทอดความรู        
ไมสอดคลองกับการนําไปปฏิบัติ 

- วิทยากรที่เปนตัวแทน ยังขาดประสบการณในการถายทอดความรู ไมสามารถอธิบาย     
ใหเห็นภาพได 
 - ควรเพ่ิมวิทยากรจากภาคเอกชน ประชาสังคม และผูนําทางสังคม 

 - การถายทอดความรูของวิทยากรควรเนนการถายทอดเทคนิค ประสบการณและแนวทาง  
การแกไขปญหา 

 

 หลักสูตรปลัดอาํเภอ มีขอเสนอแนะดังน้ี 
  - วิทยากรควรเปนผูมีประสบการณตรงและเปนผูที่เชี่ยวชาญในเรื่องที่บรรยาย มีผลงาน      
เปนที่ประจักษ มีประสบการณในพื้นที่อําเภอ สามารถถายทอดประสบการณ เทคนิคการแกปญหาการทํางาน
และเปนผูที่มีทศันคติและมุมมองท่ีดีตอองคกร 

- วิทยากรบางทานเปนผูมีความรูความสามารถ แตไมไดบรรยายเนื้อหาตามที่กําหนดไว    
ในหลักสูตร ผูเขาอบรมจึงไมไดรับความรูจากวิทยากรเทาที่ควร 

 - การบรรยายของวิทยากรควรมีตัวอยางของปญหา อุปสรรค หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง         
ในการปฏิบัติงาน เพราะผูเขาอบรมจะไดมองเห็นภาพและนําไปปรบัใชกับการปฏิบัติงานได 

 

 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง มีขอเสนอแนะดังน้ี 
- วิทยากรที่มาบรรยายควรเนนการถายทอดประสบการณการทํางาน สามารถใหแนวทาง

และคําแนะนําแกผูเขาอบรมได เพ่ือนําไปปรับใชกับการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ 
- ลักษณะการบรรยายควรยกตัวอยางเปนกรณีศึกษาตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดกระบวนการ

เพ่ือใหเห็นแนวทางการทํางานไดชัดเจนขึ้น 
- วิทยากรที่มาบรรยายสามารถปูพ้ืนฐานทางกฎหมายไดดี  โดยเฉพาะคนที่ไมไดจบ

นิติศาสตรมากอนทําใหเขาใจงายและเห็นภาพในการทํางาน 
- ควรเพ่ิมวิทยากรใหมีความหลากหลายในการถายทอดความรูดานการสืบสวนสอบสวน 

- วิทยากรภายนอกบางทานยังขาดประสบการณในการถายทอดความรูและยังไมเขาใจบทบาทของฝายปกครอง 
ทําใหบรรยายไมตรงกับเนื้อหาเทาท่ีควร  
 

       4)  ดานอื่นๆ  
  หลักสูตรนายอําเภอ มีขอเสนอแนะดังนี้ 

- ควรเนนเรื่องความมีระเบียบวินัยในการฝกอบรมใหมากขึ้น เชน การไปศึกษาดูงานไมควร
ปลอยใหนกัศึกษากลับกอนหรือแยกกลับหรือไมกลับพรอมกับคณะ 

- การกําหนดตารางฝกอบรม ควรใหสอดคลองและตอเนื่องกัน 
- การศึกษาดูงานควรเนนดูงานพื้นที่หรือชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในการพ่ึงตนเองหรือ

ปราชญชาวบาน รวมทั้งใหสรุป นําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน เมื่อไปดูงานมาแลวสามารถนําสิ่ง   
ที่ไปดูกลับมาใชประโยชนหรือตอยอดในการปฏิบัติงานได  

- การศึกษาดูงานตางประเทศ ควรกําหนดประเด็นในการดูงาน เพ่ือนํามาเปนแนวทางหรือ
แบบอยางในการพัฒนาพื้นท่ีและความเปนอยูใหดีขึ้นตอไป 
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- ควรเพิ่มการศึกษาดูงานใหมีความหลากหลายข้ึน เชน องคการระหวางประเทศ บริษัทเอกชน  
- การศึกษาดูงานควรทําในนาม วปค. ไมควรทําในนามของนักศึกษาโดยตรง 

 - ควรจัดทําคูมือรวบรวมเนื้อหาจากการฝกอบรม เพ่ือนําไปศึกษาและใชประโยชนตอไป 
 

 หลักสูตรปลัดอําเภอ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 - ควรใหปลัดอําเภอบรรจุใหมเขาอบรมกอนที่จะลงปฏิบัติงานประจําอําเภอ เพ่ือใหเห็น
ภาพรวมและเขาใจกระบวนการทํางานของปลัดอําเภอกอน  
 - การดูงานตองคํานึงวาสามารถนําความรูจากการดูงานมาปรับใชกับงานไดหรือไม  
 - จํานวนชั่วโมงที่บรรยายบางรายวิชานอยเกินไป ทําใหการบรรยายเนื้อหายังไมละเอียด 

- ควรใหนักศึกษามีกิจกรรมการทํางานเปนทีมใหมากขึ้น เพื่อฝกการทํางานแบบ Team Work  
 - ปลัดอําเภอควรไดรับการสงเสริมและปลูกจิตสํานึกในเรื่องจิตสาธารณะ การอุทิศตน ทุมเท 
เสียสละในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ 
 

  หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง มีขอเสนอแนะดังนี้ 
- ผูท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ มีความคิดเห็นวารูปแบบการฝกอบรม        

มีความเหมาะสม โดยเฉพาะการฝกปฏิบัติถือวาดี แตไมสามารถนํามาใชปฏิบัติงานไดจริง เพราะไมตรงกับงาน      
ที่ปฏิบัตอิยู จึงนําความรูมาปรบัใชกับการปฏิบัติงานในหนาที่อ่ืนและคอยใหคําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชาแทน 

- ควรสงพนักงานสืบสวนสอบสวนฝายปกครองไปฝกงานกับหนวยงานท่ีมีอํานาจการสอบสวน
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเรียนรูเทคนิควิธีการสอบสวนจากหนวยงานที่มีความชํานาญ 

- ควรมกีารนําเทคโนโลยีการสืบสวนคดีอาญามาใชกับการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ 
- ควรมีการจัดฝกอบรมใหมากขึ้น เชน เพ่ิมเปน 4 รุนตอปงบประมาณ 

 - ปจจุบันงานของฝายปกครองมีภารกิจมากมาย ทั้งงานนโยบายของรัฐบาล งานในตําแหนง
หนาที่ จึงทําใหบทบาทดานงานสืบสวนสอบสวนลดนอยลง ซึ่งอาจจะเกิดจากขอจํากัดดานบุคลากรไมเพียงพอ 
และภารกิจในดานอื่นๆ มีความเรงดวนและสําคัญกวา ดังนั้น หากจะเพิ่มบทบาทดานงานสืบสวนสอบสวน    
ของพนักงานฝายปกครองใหชัดเจนและมีผลงานเปนที่ประจักษมากข้ึน ควรจะกําหนดกรอบตําแหนงพนักงาน
สอบสวนฝายปกครอง เพ่ือไมใหไปกระทบกับภารกิจงานดานอ่ืน 
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แบบสอบถาม 

โครงการประเมินผลการฝึกอบรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หลักสูตรนายอ าเภอ  
 

 

ค าชี้แจง   แบบสอบถามนี้จัดท าข้ึนเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิชาการประกอบการติดตามประเมินผลการศึกษา    
              อบรมหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองเท่านั้น  
   

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
              กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงใน [    ] และเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 

ข้อ 1. เพศ  [    ]  ชาย   [    ]  หญิง 
ข้อ 2. อายุ       [    ]  ต่ ากว่า 26 ปี  [    ]  26 - 35 ป ี  
   [    ]  36 - 45 ป ี  [    ]  46 ปีขึ้นไป 
ข้อ 3. อายุราชการ    [    ]  1 - 10 ป ี  [    ]  11 - 20 ป ี [    ]  21 - 30 ป ี  
ข้อ 4. ระดับการศึกษา [    ]  ปริญญาตรี  [    ]  ปริญญาโท [    ]  ปริญญาเอก    
        [    ]  อ่ืนๆ (ระบุ)................................. 
ข้อ 5. ต าแหน่งปัจจุบัน 
 5.1 ชื่อต าแหน่ง  [    ]  ปลัดอ าเภอ  [    ]  เจ้าพนักงานปกครอง 
   [    ]  นิติกร   [    ]  อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................     
 5.2 ระดับ  [    ]  ช านาญการพิเศษ        
   [    ]  อ่ืนๆ (ระบุ)................................  
ข้อ 6. ผ่านการอบรมหลักสูตรนายอ าเภอ   

[    ]  รุ่นที่ 75   [    ]  รุ่นที่ 76   
 

ส่วนที่  2   การน าความรู้ ทักษะ ทัศนคติ แนวคิด วิสัยทัศน์ สมรรถนะ ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนายอ าเภอ 
              ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

 
 

ความรู้ ทักษะ ทศันคติ แนวคิด วิสัยทัศน ์
สมรรถนะ ที่ผูผ้่านการฝึกอบรม 

หลักสูตรนายอ าเภอน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระดับการน าไปใช้ในการปฏบิัติงาน 
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1. การเป็นนายอ าเภอในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาล (Government Agency) 
ท่านได้น าความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 

1.1 การควบคุมดูแลที่ดินที่อยู่ในความดูแลของรัฐและที่สาธารณประโยชน์      

1.2 การแก้ไขปัญหาแนวเขตการปกครอง      

1.3 ภัยคุกคามและสถานการณ์ความม่ันคงของชาติในปัจจุบัน      

1.4 สถาบันพระมหากษัตริย์กับความม่ันคงของชาติ      

1.5 การจัดการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่      

1.6 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า      

นอ.ชุดที่ 1 
ส าหรับนักศึกษา 
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ความรู้ ทักษะ ทศันคติ แนวคิด วิสัยทัศน ์
สมรรถนะ ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

หลักสูตรนายอ าเภอน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระดับการน าไปใช้ในการปฏบิัติงาน 
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1.7 การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่      

1.8 การคุ้มครองดูแลเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส      

1.9 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      

1.10 วัฒนธรรมและศาสนากับการบริหารการปกครอง      

1.11 การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในสถานการณ์ฉุกเฉิน      

1.12 การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ      

1.13 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา      

1.14 ประเทศไทย ๔.๐      

1.15 โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย      

1.16 การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน      

1.17 การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่      

1.18 ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน      

1.19 กรอบความร่วมมือและพันธกรณีระหว่างประเทศ      

1.20 แบบพิธีทางการทูต      

1.21 ความรู้เกี่ยวกบังานผังเมืองและอาคาร      

1.22 การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Big data)      

1.23 ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกและไทย ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
        และการเมือง 

     

1.24 ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
        และสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย 

     

1.25 การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย      

1.26 บทบาทของนายอ าเภอกับโครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ”      

1.27 การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ       

2. การเป็นนายอ าเภอในฐานะผู้บริหารพื้นที่ (Area Manager)  
    ท่านได้น าความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
2.1 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์      

2.2 การบริหารการคลัง การงบประมาณ และงานพัสดุ      

2.3 การบรูณาการแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่      

2.4 การบริหารจัดการความขัดแย้งในพ้ืนที่      

2.5 การบริหารจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่      

2.6 การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
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ความรู้ ทักษะ ทศันคติ แนวคิด วิสัยทัศน ์
สมรรถนะ ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

หลักสูตรนายอ าเภอน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

ระดับการน าไปใช้ในการปฏบิัติงาน 
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2.7 การบริหารเชิงกลยุทธ์      

2.8 หลักและเทคนิคการบริหารงานยุคปัจจุบัน      

2.9 การสร้างนวัตกรรมในองค์กร      

2.10 การตลาดภาครัฐ (Public Marketing)      

2.11 การสื่อสารภายในองค์กร      

2.12 การบริหารแบบการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐ      

2.13 กลไกการควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ      

2.14 การด าเนินการทางวินัยและทางปกครอง      

3. การเป็นนายอ าเภอในฐานะผู้ปกครองท้องที่ (Area Director Administration)  
    ท่านได้น าความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
3.1 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง      

3.2 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่      

3.3 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ      

3.4 การบริหารงานการปกครองท้องที่      

3.5 การบริหารงานทะเบียนและบัตร      

3.6 การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข และอ านวยความเป็นธรรม      

3.7 การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม      

3.8 การอ านวยการด้านความม่ันคง      

4. การเป็นนายอ าเภอที่มีสมรรถนะสูง (High Performance = CDO)  
    ท่านได้น าความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
4.1 คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ      

4.2 หลักนิติธรรมกับนักปกครอง      

4.3 บุคลิกภาพและการสมาคม      

4.4 เทคนิคการบรรยายสรุปและรายงานข้อราชการอย่างมีประสิทธิภาพ      

4.5 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหาร      

4.6 ศิลปะของผู้น าในการครองใจคน      

4.7 การคิดเชิงสร้างสรรค์      

4.8 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ      

4.9 การสร้างแรงบันดาลใจไปสู่ความส าเร็จ       

4.10 การบริหารอารมณ์      

4.11 การจัดท าเอกสารการศึกษาเชิงวิจัยส่วนบุคคล      
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ความรู้ ทักษะ ทศันคติ แนวคิด วิสัยทัศน ์
สมรรถนะ ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

หลักสูตรนายอ าเภอน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
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4.12 การจัดท าเอกสารการศึกษาเชิงวิจัยกลุ่ม      

4.13 กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ก่อนและหลังการอบรม      

4.14 กิจกรรมการตรวจสุขภาพรายบุคคล      

4.15 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม (ปฏิบัติธรรม)      

4.16 กิจกรรมการฝึกอบรมผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน      

5. ท่านได้น าความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาดูงาน (The Best Practice) ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
5.1 การศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (Best Practice)      

 

ส่วนที่ 3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนายอ าเภอของวิทยาลัยการปกครอง                                

1. ด้านหลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา ขอบเขตและเนื้อหาวิชา วิทยากร วิธีการฝึกอบรม และ
เวลาในการฝึกอบรม เป็นต้น  

............................................................................................................................. ........................................................... 

............................................................................................................................................ ............................................ 

...................................................................................... .................................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................... 

.................................................................................................................................................. ...................................... 

....................................................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................... 
 
2. ด้านกระบวนการฝึกอบรม เช่น การบริหารโครงการ การอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่

ฝึกอบรม และบุคลากรผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม เป็นต้น 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
......................................................... ......................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
........................................................................................................................................... ............................................. 
..................................................................................... ................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
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3. ด้านวิทยากร เช่น วิทยากรเป็นผู้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ วิธีถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรเหมาะสม
หรือไม่ เป็นต้น 
.............................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
.................................................................... .............................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
.................................................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................ ........................................................................................ 
4. ด้านอ่ืน ๆ เช่น จ านวนชั่วโมงเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาหรือไม่ การศึกษาดูงานเป็นเช่นไร ปัญหาหรือข้อเสนอแนะ
อ่ืนๆ  
......................................................... ......................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................................ ............................................ 
...................................................................................... .................................................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
.................................................................................................................................................. ...................................... 
 
หมายเหตุ แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการปกครอง ดังนั้น วิทยาลัยการปกครอง   
ขอความร่วมมือมายังท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามและบรรจุแบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยแล้วลงในซองจดหมาย               
ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งคืนวิทยาลัยการปกครองด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 
 
                                   
                   
 

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



 
 

แบบสอบถาม 
โครงการประเมินผลการฝึกอบรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หลักสูตรนายอ าเภอ  
 
 

 

ค าชี้แจง   แบบสอบถามนี้ จัดท าข้ึนเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิชาการประกอบการติดตามประเมินผล 
             การศึกษาอบรมหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองเท่านั้น    
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
            กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงใน [    ] และเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 

ข้อ 1. เพศ  [    ]  ชาย  [    ]  หญิง 
ข้อ 2. อายุ   [    ]  30 - 40 ป ี [    ]  41 - 50 ป ี [    ]  51 - 60 ป ี      
ข้อ 3. อายุราชการ  [    ]  10 - 20 ป ี [    ]  21 - 30 ป ี [    ]  31 - 40 ป ี  
ข้อ 4. ระดับการศึกษา [    ]  ปริญญาตรี [    ]  ปริญญาโท [    ]  ปริญญาเอก         
ข้อ 5. ต าแหน่งปัจจุบัน 
  5.1  ชื่อต าแหน่ง  
  [    ]  ผู้ว่าราชการจังหวัด  [    ]  รองผู้ว่าราชการจังหวัด [    ]  ปลัดจังหวัด   
  [    ]  นายอ าเภอ   [    ]  ผู้อ านวยการส านัก  [    ]  ผู้อ านวยการกอง   

[    ]  จ่าจังหวัด   [    ]  ป้องกันจังหวัด  
[    ]  ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง  
[    ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).....................................................        

         5.2 ระดับ  
  [    ]  บริหารสูง   [    ]  บริหารต้น   [    ]  อ านวยการสูง   

[    ]  อ านวยการต้น  [    ]  ช านาญการพิเศษ      [    ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………..      
ข้อ 6. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอ าเภอ  
 [    ]  รุ่นที่ 75     [    ]  รุ่นที่ 76       
ข้อ 7. ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นี้อยู่ก่อนที่ข้าราชการผู้นี้จะเข้ารับการศึกษาอบรมหรือไม่ 

[    ]  เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการศึกษาอบรม 
 

[    ]  ไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการศึกษาอบรม 
 
 
 
 
 
 
 

 

นอ.ชุดที่ 2 
ส าหรับผู้บังคับบัญชา 
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ส่วนที ่2   ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาภายหลังที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอ าเภอ 
 (กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน) 

 
 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรม 
หลักสูตรนายอ าเภอ 

ระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

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

งย
ิ่ง (

1)
 

1. ภายหลังการศึกษาอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านการปฏิบัติตน  
    เรื่องต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 
1.1 ความเหมาะสมในการแต่งกาย      

1.2 สุขภาวะด้านอารมณ์      

1.3 ความเหมาะสมในการวางตัว      

1.4 ความมีระเบียบวินัย      

1.5 การดูแลรักษาสุขภาพที่ดี      

1.6 การมีมนุษยสัมพันธ์และการสมาคม      

1.7 ความสามารถในการบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม      

1.8 การพูดในที่ชุมชนที่เหมาะสม      

1.9 การปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

1.10 การมีจริยธรรมและคุณธรรม      

2. ภายหลังการศึกษาอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านการปฏิบัติงาน  
    เรื่องต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 

2.1 การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง      

2.2 การปฏิบัติงานมีความเที่ยงตรงตามก าหนดเวลา      

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      
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรม 
หลักสูตรนายอ าเภอ 

ระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

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

งย
ิ่ง (

1)
 

2.13 การคิดสร้างสรรคน์วัตกรรมหรือวิธีการท างานใหม่ ๆ      

2.14 การท างานเชิงรุก      

2.15 การมภีาวะความเป็นผู้น า      

2.16 การมีจิตส านึกในการให้บริการที่ดี      

2.17 การมคีวามเชี่ยวชาญในงานอาชีพ      

2.18 การท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์      

2.19 การสร้างความร่วมแรงร่วมใจและทีมงาน      

2.20 การท างานเชิงยุทธศาสตร์และมีวิสัยทัศน์      

2.21 การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการท างาน      

2.22 การใช้ศิลปะในการสื่อสารจูงใจ      

3. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านหน่วยงาน เรื่องต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 
3.1 การเสริมสร้างหรือปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานที่ยังบกพร่องอยู่ให้ดีขึ้น      

3.2 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ดีขึน้      

ส่วนที ่3   ข้อเสนอแนะ เช่น นายอ าเภอรุ่นใหม่ ควรได้รับการฝึกอบรมในเรื่องอะไรเป็นพิเศษ เพราะอะไร เป็นต้น 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
................................................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
.................................................................................................................................................. ...................................... 
 
หมายเหตุ  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการปกครอง ดังนั้น วิทยาลัยการปกครอง    
ขอความร่วมมือมายังท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามและบรรจุแบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยแล้วลงในซองจดหมาย         
ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งคืนวิทยาลัยการปกครองด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 
 

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



 
 

 
แบบสอบถาม 

โครงการประเมินผลการฝึกอบรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หลักสูตรปลัดอ าเภอ  
 

 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้จัดท าข้ึนเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิชาการประกอบการติดตามประเมินผล 
            การศึกษาอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองเท่านั้น    

ส่วนที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
            กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงใน [    ] และเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 

ข้อ 1. เพศ [    ]  ชาย  [    ]  หญิง 
ข้อ 2. อายุ  [    ]  ต่ ากว่า 26 ปี [    ]  26 - 35 ป ี [    ]  36 - 45 ป ี [    ]  46 ปีขึ้นไป 
ข้อ 3. อายุราชการ  
  [    ]  1 - 10 ป ี [    ]  11 - 20 ป ี
ข้อ 4. ระดับการศึกษา    
  [    ]  ปริญญาตรี [    ]  ปริญญาโท [    ]  ปริญญาเอก    
ข้อ 5. ต าแหน่งปัจจุบัน 
 5.1 ชื่อต าแหน่ง  
   [    ]  ปลัดอ าเภอ [    ]  เจ้าพนักงานปกครอง  
  [    ]  นิติกร  [    ]  อ่ืน ๆ (ระบุ)........................... 
 5.2 ระดับ  

[    ]  ปฏิบัติการ    [    ]  ช านาญการ        
ข้อ 6. ผ่านการอบรมหลักสูตรปลัดอ าเภอ   
  [    ]  รุ่นที่ 229    [    ]  รุ่นที่ 230 [    ]  รุ่นที่ 231     
  [    ]  รุ่นที่ 232  [    ]  รุ่นที่ 233  
      

ส่วนที่ 2  การน าความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอ าเภอไปใช้ใน 
            การปฏิบัติงาน 
 

 

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ  
ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

หลักสูตรปลัดอ าเภอน าไปใชใ้นการปฏิบัติงาน 

ระดับการน าไปใช้ปฏิบัติงาน 

มา
ก 

 

ค่อ
นข

้าง
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ก 
 

ปา
นก

ลา
ง  

 

ค่อ
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้าง
น้อ

ย 
 

น้อ
ย 

 

 

1. การเป็นปลัดอ าเภอของกรมการปกครอง (Dopa Function)  
ท่านได้น าความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะในเรื่องดังต่อไปนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
 

1.1 ปรัชญาของการเป็นข้าราชการประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาทหน้าที่   
      ของการเป็นข้าราชการ 

     

1.2 การสร้างวินัยสร้างทีมและความสามัคคี/จรรยาข้าราชการ      

1.3 งานการคลัง  การงบประมาณ และงานพัสดุ      

1.4 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง      

ปอ.ชุดที่ 1 
ส ำหรับนักศึกษำ 
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ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ  

ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
หลักสูตรปลัดอ าเภอน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระดับการน าไปใช้ปฏิบัติงาน 
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1.5 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่      

1.6 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ      

1.7 ธรรมเนียมปฏิบัติของปลัดอ าเภอ      

1.8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ      

1.9 การบริหารงานสารบรรณ      

1.10 งานด้านการปกครองท้องที่      

1.11 งานด้านการทะเบียนราษฎร ทะเบียนทั่วไป และทะเบียนบัตรประจ าตัว 
        ประชาชนและกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 

     

1.12 การอ านวยความเป็นธรรม      

1.13 การรักษาความสงบเรียบร้อยในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง      

1.14 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง      

1.15 งานกองอาสารักษาดินแดน (อส.)      

1.16 งานกิจการความมั่นคงภายใน      

1.17 งานด้านการข่าว      

1.18 การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารของกรมการปกครอง      

1.19 นิติวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับฝ่ายปกครอง      

1.20 การบูรณาการแผนพัฒนาในพื้นท่ี      

1.21 การขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)      

1.22 ยุทธวธิีการตรวจค้น      
 

2. การเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่ (Area Manager)  
    ท่านได้น าความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะในเรื่องดังต่อไปนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
 

2.1 สถาบันพระมหากษัตริย์กับความม่ันคงของชาติ      

2.2 การบริหารจัดการความขัดแย้งในพ้ืนที่      

2.3 การบริหารจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่      

2.4 การจัดการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่      

2.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      

2.6 การพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ      

2.7 ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน      

2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างราชการท้องที่กับราชการส่วนท้องถิ่น      

2.9 การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย      
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ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ  

ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
หลักสูตรปลัดอ าเภอน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระดับการน าไปใช้ปฏิบัติงาน 
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3. การเป็นนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Manager)  
    ท่านได้น าความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะในเรื่องดังต่อไปนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
 

3.1 การบริหารเชิงกลยุทธ์      

3.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลง      

3.3 การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ      
 

4. การเป็นปลัดอ าเภอที่มีคุณธรรม (The good officer)  
    ท่านได้น าความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะในเรื่องดังต่อไปนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
 

4.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกราชการ      

4.2 คุณธรรมและจริยธรรมของนักปกครอง      

4.3 การปฏิบัติตามหลักศาสนา      

4.4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)      
 

5. การเสริมสร้างภาวะผู้น า (Leadership)  
    ท่านได้น าทักษะและความรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
 

5.1 บุคลิกภาพและการสมาคม      

5.2 การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีต่างๆ      

5.3 หลักการและศิลปะการพูดในที่ชุมชน      

5.4 คอมพิวเตอร์สารสนเทศ      

5.5 ภาษาอังกฤษส าหรับข้าราชการกรมการปกครอง      

5.6 การฝึกภาคสนามเพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพผู้น า      

5.7 การฝึกยิงปืนพกระบบการต่อสู้ป้องกันตัวแบบ P.P.C      

5.8 การฝึกยิงปืนพกทดสอบของวิทยาลัยการปกครอง      

5.9 กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะเฉพาะ “วิถีธัญบุรี”      
 

6. ท่านได้น าความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (The Best Practice)  
    ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
 

6.1 ความรู้จากการศึกษาดูงาน      
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ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอ าเภอของวิทยาลัยการปกครอง                                
1. ด้านหลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา ขอบเขตและเนื้ อหาวิชา วิทยากร วิธีการฝึกอบรมและ

เวลาในการฝึกอบรม เป็นต้น  
.................................................................................. ...................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
.................................................................................................................................................. ...................................... 
.............................................................................................................. .......................................................................... 
2. ด้านกระบวนการฝึกอบรม เช่น การบริหารโครงการ การอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่

ฝึกอบรม และบุคลากรผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม เป็นต้น 
.................................................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................ ............................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
................................................................. ................................................................................. ...................................... 
3. ด้านวิทยากร เช่น วิทยากรเป็นผู้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ วิธีถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรเหมาะสม

หรือไม่ เป็นต้น 
................................................................................................................................................ ....................................... 
........................................................................................... ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
.................................................................................................................................................. ...................................... 
4. ด้านอ่ืน ๆ เช่น จ านวนชั่วโมงเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาหรือไม่ การศึกษาดูงานเป็นเช่นไร ปัญหาหรือข้อเสนอแนะ

อ่ืนๆ  
...................................................................................................................................... ................................................. 
................................................................................. ....................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
.................................................................................................................................................. ...................................... 
 
หมายเหตุ แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการปกครอง ดังนั้น วิทยาลัยการปกครอง 
ขอความร่วมมือมายังท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามและบรรจุแบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยแล้วลงในซองจดหมาย    
ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งคืนวิทยาลัยการปกครองด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 
                                   
                   
 

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



 
แบบสอบถาม 

โครงการประเมินผลการฝึกอบรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หลักสูตรปลัดอ าเภอ  
 

 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้ จัดท าข้ึนเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิชาการประกอบการติดตามประเมินผล 
            การศึกษาอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองเท่านั้น    
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
            กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงใน [    ] และเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 

ข้อ 1. เพศ  [    ]  ชาย  [    ]  หญิง 
ข้อ 2. อายุ   [    ]  30 - 40 ป ี [    ]  41 - 50 ป ี [    ]  51 - 60 ป ี      
ข้อ 3. อายุราชการ  [    ]  10 - 20 ป ี [    ]  21 - 30 ป ี [    ]  31 - 40 ป ี  
ข้อ 4. ระดับการศึกษา [    ]  ปริญญาตรี [    ]  ปริญญาโท [    ]  ปริญญาเอก         
ข้อ 5. ต าแหน่งปัจจุบัน 
  5.1  ชื่อต าแหน่ง  
  [    ]  ผู้ว่าราชการจังหวัด  [    ]  รองผู้ว่าราชการจังหวัด [    ]  ปลัดจังหวัด   
  [    ]  นายอ าเภอ   [    ]  ผู้อ านวยการส านัก  [    ]  ผู้อ านวยการกอง   

[    ]  จ่าจังหวัด   [    ]  ป้องกันจังหวัด  
[    ]  ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง  
[    ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).....................................................        

         5.2 ระดับ  
  [    ]  บริหารสูง   [    ]  บริหารต้น   [    ]  อ านวยการสูง   

[    ]  อ านวยการต้น  [    ]  ช านาญการพิเศษ      [    ]  ช านาญการ      
ข้อ 6. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอ าเภอ  
 [    ]  รุ่นที่ 229     [    ]  รุ่นที่ 230  [    ]  รุ่นที่ 231     
 [    ]  รุ่นที่ 232   [    ]  รุ่นที่ 233    
ข้อ 7. ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นี้อยู่ก่อนที่ข้าราชการผู้นี้จะเข้ารับการศึกษาอบรมหรือไม่ 

[    ]  เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการศึกษาอบรม 
 

[    ]  ไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการศึกษาอบรม 
 
 
 
 
 

 
 

ปอ.ชุดที่ 2 
ส ำหรับผู้บังคับบัญชำ 
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ส่วนที่ 2  ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาภายหลังที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอ าเภอ 
  (กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน) 

 
 
 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรม 
หลักสูตรปลัดอ าเภอ 

ระดับการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 
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1. ภายหลังการศึกษาอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านการปฏิบัติตน  
    เรื่องต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 
 

1.1 ความเหมาะสมในการแต่งกาย      

1.2 สุขภาวะด้านอารมณ์      

1.3 ความเหมาะสมในการวางตัว      

1.4 ความมีระเบียบวินัย      

1.5 การดูแลรักษาสุขภาพที่ดี      

1.6 การมีมนุษยสัมพันธ์และการสมาคม      

1.7 ความสามารถในการบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม      

1.8 การพูดในที่ชุมชนที่เหมาะสม      

1.9 การปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

1.10 การมีจริยธรรมและคุณธรรม      
 

2. ภายหลังการศึกษาอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านการปฏิบัติงาน  
    เรื่องต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 
 

2.1 การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง      

2.2 การปฏิบัติงานมีความเที่ยงตรงตามก าหนดเวลา      

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      
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรม 
หลักสูตรปลัดอ าเภอ 

ระดับการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 
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2.13 การคิดสร้างสรรคน์วัตกรรมหรือวิธีการท างานใหม่ ๆ      

2.14 การท างานเชิงรุก      

2.15 การมภีาวะความเป็นผู้น า      

2.16 การมีจิตส านึกในการให้บริการที่ดี      

2.17 การมคีวามเชี่ยวชาญในงานอาชีพ      

2.18 การท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์      

2.19 การสร้างความร่วมแรงร่วมใจและทีมงาน      

2.20 การท างานเชิงยุทธศาสตร์และมีวิสัยทัศน์      

2.21 การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการท างาน      

2.22 การใช้ศิลปะในการสื่อสารจูงใจ      
 

3. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านหน่วยงาน เรื่องต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 
 

3.1 การเสริมสร้างหรือปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานที่ยังบกพร่องอยู่ให้ดีขึ้น      

3.2 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ดีขึ้น      

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ เช่น ปลัดอ าเภอรุ่นใหม่ ควรได้รับการฝึกอบรมในเรื่องอะไรเป็นพิเศษ เพราะอะไร เป็นต้น 
.................................................................................................. ....................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.................................................................................................................................................. ....................................... 
.......................................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
................................................................................................................................... ...................................................... 
 
หมายเหตุ  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการปกครอง ดังนั้น วิทยาลัยการปกครอง 
ขอความร่วมมือมายังท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามและบรรจุแบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยแล้วลงในซองจดหมาย            
ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งคืนวิทยาลัยการปกครองด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 
 

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



 
 

แบบสอบถาม 
โครงการประเมินผลการฝึกอบรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง  
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้ จัดท าข้ึนเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิชาการประกอบการติดตามประเมินผล         
             การศึกษาอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองเท่านั้น   
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
              กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงใน [    ] และเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 

ข้อ 1. เพศ  [    ]  ชาย   [    ]  หญิง 
ข้อ 2. อายุ       [    ]  ต่ ากว่า 26 ปี  [    ]  26 - 35 ป ี  
   [    ]  36 - 45 ป ี  [    ]  46 ปีขึ้นไป 
ข้อ 3. อายุราชการ    [    ]  1 - 10 ป ี  [    ]  11 - 20 ป ี [    ]  21 - 30 ป ี  
ข้อ 4. ระดับการศึกษา [    ]  ปริญญาตรี  [    ]  ปริญญาโท [    ]  ปริญญาเอก    
        [    ]  อ่ืนๆ (ระบุ)................................. 
ข้อ 5. ต าแหน่งปัจจุบัน 
 5.1 ชื่อต าแหน่ง  [    ]  ปลัดอ าเภอ  [    ]  เจ้าพนักงานปกครอง 
   [    ]  นิติกร   [    ]  อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................     
 5.2 ระดับ  [    ]  ช านาญการ      [    ]  ปฏิบัติการ 
   [    ]  อ่ืนๆ (ระบุ)................................  
ข้อ 6. ผ่านการอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง   

[    ]  รุ่นที่ 46   [    ]  รุ่นที่ 47   
 
ส่วนที่  2  การน าความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงาน 

ฝ่ายปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

ความรู ้ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ  
ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ 

น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระดับการน าไปใช้ปฏิบัติงาน 

มา
ก 

 

ค่อ
นข

้าง
มา

ก 
 

ปา
นก

ลา
ง  

ค่อ
นข

้าง
น้อ

ย 
 

น้อ
ย 

 

 

1. ท่านได้น าความรู้ ความเข้าใจในวิชาพื้นฐานไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด   

1.1 นโยบายและบทบาทของพนักงานฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อย  
      และอ านวยความยุติธรรม  

     

1.2 กฎหมายอาญาบทบัญญัติทั่วไป (ภาค 1)      

1.3 กฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ (ภาค 2-3)      

1.4 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา      

สส.ชุดที่ 1 
ส ำหรับนักศึกษำ 



- ๒ - 
 

ความรู ้ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ  
ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ 

น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระดับการน าไปใช้ปฏิบัติงาน 

มา
ก 

 

ค่อ
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้าง
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ก 
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1.5 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา      

1.6 อ านาจสืบสวนและรักษาความสงบเรียบร้อยของพนักงานฝ่ายปกครอง      

1.7 อ านาจสอบสวนของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง      

1.8 จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวน      

1.9 ประสบการณ์สืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง      
 

2. ท่านได้น าความรู้ ความเข้าใจในวิชาการสืบสวนสอบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
 

2.1 หลักการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม      

2.2 การสืบสวนหาข่าวและเทคนิคการสะกดรอย      

2.3 เทคนิคการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนฝ่ายต ารวจ      

2.4 การก าหนดรูปคดีและแนวทางการท าความเห็นของพนักงานสอบสวน      

2.5 เทคนิคการตรวจส านวนการสอบสวนของพนักงานอัยการ      

2.6 หลักการชันสูตรพลิกศพและการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม      

2.7 หมายค้น หมายจับ และหมายขัง      

2.8 การชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา      

2.9 การด าเนินคดีต่อเด็กและเยาวชนและการพิจารณาคดีในศาลเยาชนและครอบครัว      

2.10 การชันสูตรศพและการสอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์      

2.11 กระบวนการแก้ต่างคดีอาญาของทนายความ      

2.12 การด าเนินคดีการพนันและอาวุธปืนฯ       

2.13 การด าเนินคดขีายทอดตลาดและค้าของเก่า เรี่ยไรและโรงรับจ าน า      

2.14 การด าเนินคดโีรงแรมและสถานบริการ      

2.15 การด าเนินคดีบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร      

2.16 การก ากับตรวจสอบสถานประกอบการตามกฎหมายในอ านาจหน้าที่ 
        ของพนักงานฝ่ายปกครอง 

     

2.17 การอ านวยความเป็นธรรมในอ านาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง      

2.18 การด าเนินคดีเก่ียวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติอ่ืนๆ      

2.19 การด าเนินคดเีกี่ยวกับที่ดิน      

2.20 การด าเนินคดเีกี่ยวกับยาเสพติด      

2.21 หลักกฎหมายและการด าเนินคดีค้ามนุษย์      

2.22 การด าเนินคดีความผิดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ ป.ป.ท./ป.ป.ช.      

2.23 อาชญากรรมรูปแบบใหม่และการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์      
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ความรู ้ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ  
ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ 

น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระดับการน าไปใช้ปฏิบัติงาน 
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3. ท่านได้น าความรู้ ความเข้าใจในวิชาการคุ้มครองพยานไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด  
 

3.1 หลักและวิธีการคุ้มครองพยานในคดีอาญา      

3.2 การคุ้มครองพยานในคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง      
 

4. ท่านได้น าความรู้ ความเข้าใจในวิชายุทธวิธีการสืบสวนปราบปรามไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
 

4.1 การเผชิญเหตุและขั้นตอนการใช้ก าลังของเจ้าหน้าที่ (O.S.T.)      

4.2 ยุทธวิธีการต่อสู้ป้องกันตัว      

4.3 ยุทธวิธีการตรวจค้น (C.Q.B.)      

4.4 ยุทธวิธีหยุดยานพาหนะและควบคุมผู้ขับขี่ (V.S.O.C.)      

4.5 การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด      

4.6 เทคนิคในการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ      

4.7 การวางแผนและวิธีการสืบสวนจับกุม      

4.8 การออกหมายค้น/หมายจับ      

4.9 การท าบันทึกการจับกุมและการตรวจยึด/อายัด      
 

5. ท่านได้น าความรู้ ความเข้าใจในการท าส านวนการสอบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
 

5.1 หน้าที่งานธุรการทางคดี      

5.2 การสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่นและหลักการเปรียบเทียบคดี      

5.3 การท าส านวนการเปรียบเทียบปรับ      

5.4 การท าส านวนการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทและการสอบสวน 
      ในอ านาจศาลแขวง 

     

5.5 การท าส านวนการสอบสวนคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร 
      และกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน 

     

5.6 การท าส านวนการสอบสวนคดีอาญาทั่วไปและการสอบสวนในอ านาจศาลจังหวัด      

5.7 สัมมนาปัญหาการจัดท าส านวนการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน 
      ฝ่ายปกครอง 

     

 

6. ท่านได้น าความรู้ ความเข้าใจในวิชารองไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
 

6.1 หลักกฎหมายและการด าเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา      

6.2 หลักกฎหมายและการด าเนินคดีฟอกเงิน      

6.3 การศึกษาดูงาน      

6.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะเฉพาะ “วิถีธัญบุรี”      
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ส่วนที่  3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
ของวิทยาลัยการปกครอง 

1. ด้านหลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา ขอบเขตและเนื้อหาวิชา วิทยากร วิธีการฝึกอบรม และเวลา 
ในการฝึกอบรม เป็นต้น  

................................................................................................................................... ............................................................... 

................................................................... ............................................................................... ................................................ 

.................................................................................................................. ................................................................................ 

............................................................................................................................. ..................................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................................... 

.................................................................................................................................................. ................................................ 
2. ด้านกระบวนการฝึกอบรม เช่น การบริหารโครงการ การอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่

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

เหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
........................................................... ....................................................................................... ................................................ 
........................................................................................................................ .......................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
4. ด้านอื่น ๆ เช่น จ านวนชั่วโมงเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาหรือไม่ การศึกษาดูงานเป็นเช่นไร ปัญหาหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
.................................................................................................................................................. ................................................ 
....................................................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
 

หมายเหตุ  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการปกครอง ดังนั้น วิทยาลัยการปกครอง   
ขอความร่วมมือมายังท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามและบรรจุแบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยแล้วลงในซองจดหมาย               
ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งคืนวิทยาลัยการปกครองด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

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



 
แบบสอบถาม 

โครงการประเมินผลการฝึกอบรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง  
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้ จัดท าข้ึนเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิชาการประกอบการติดตามประเมินผล  
             การศึกษาอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองเท่านั้น   
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
             กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงใน [    ] และเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 

ข้อ 1. เพศ  [    ]  ชาย  [    ]  หญิง 
ข้อ 2. อายุ   [    ]  30 - 40 ป ี [    ]  41 - 50 ป ี [    ]  51 - 60 ป ี  
ข้อ 3. อายุราชการ  [    ]  10 - 20 ป ี [    ]  21 - 30 ป ี [    ]  31 - 40 ป ี  
ข้อ 4. ระดับการศึกษา    [    ]  ปริญญาตรี       [    ]  ปริญญาโท       [    ]  ปริญญาเอก         
ข้อ 5. ต าแหน่งปัจจุบัน   
        5.1 ชื่อต าแหน่ง  
   [    ]  ผู้ว่าราชการจังหวัด  [    ]  รองผู้ว่าราชการจังหวัด [    ]  ปลัดจังหวัด   
    [    ]  นายอ าเภอ   [    ]  ผู้อ านวยการส านัก  [    ]  ผู้อ านวยการกอง   

[    ]  จ่าจังหวัด   [    ]  ป้องกันจังหวัด  
[    ]  ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง  
[    ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).....................................................        

        5.2 ระดับ  
    [    ]  บริหารสูง   [    ]  บริหารต้น   [    ]  อ านวยการสูง   

[    ]  อ านวยการต้น  [    ]  ช านาญการพิเศษ      [    ]  ช านาญการ      
ข้อ 6. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง   
    [    ] รุ่นที่ 46        [    ] รุ่นที่ 47     
ข้อ 7. ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นี้อยู่ก่อนที่ข้าราชการผู้นี้จะเข้ารับการศึกษาอบรมหรือไม่ 

[    ] เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการศึกษาอบรม 
 

[    ] ไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการศึกษาอบรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สส.ชุดที ่2 
ส ำหรับผู้บังคับบัญชำ 
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ส่วนที่ 2 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาภายหลังทีผ่่านการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน 
           พนักงานฝ่ายปกครอง (กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งตรงกับระดับ 
           ความคิดเห็นของท่าน) 
 

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรม 
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 

ระดับการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 
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1. ภายหลังการศึกษาอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านการปฏิบัติตน  
    เรื่องต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 
  

1.1 ความเหมาะสมในการแต่งกาย      

1.2 สุขภาวะด้านอารมณ์      

1.3 ความเหมาะสมในการวางตัว      

1.4 ความมีระเบียบวินัย      

1.5 การดูแลรักษาสุขภาพที่ดี      

1.6 การมีมนุษยสัมพันธ์และการสมาคม      

1.7 ความสามารถในการบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม      

1.8 การพูดในที่ชุมชนที่เหมาะสม      

1.9 การปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

1.10 การมีจริยธรรมและคุณธรรม      
 

2. ภายหลังการศึกษาอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านการปฏิบัติงาน  

    เรื่องต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 
 

2.1 การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง      

2.2 การปฏิบัติงานมีความเที่ยงตรงตามก าหนดเวลา      

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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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรม 
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 

ระดับการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 
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2.13 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร      

2.14 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน      

2.15 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายการพนัน      

2.16 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายโรงแรม      

2.17 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายอาวุธปืนฯ      

2.18 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายสถานบริการ      

2.19 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายขายทอดตลาด 
        และค้าของเก่า 

     

2.20 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายโรงรับจ าน า 
        และการเรี่ยไร 

     

2.21 ความสามารถในการท าส านวนการสอบสวนคดีในอ านาจศาลเด็ก  
        เยาวชนและครอบครัว 

     

2.22 ความสามารถในการท าส านวนการสอบสวนคดีในอ านาจศาลแขวง      
 

3. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านหน่วยงาน เรื่องต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 
 

3.1 การเสริมสร้างหรือปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานที่ยังบกพร่องอยู่ให้ดีขึ้น      

3.2 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ดีขึ้น      
 

ส่วนที่  3  ข้อเสนอแนะ เช่น พนักงานสืบสวนสอบสวนฝ่ายปกครอง ควรได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในเรื่องอะไร 
เพราะอะไร เป็นต้น 

......................................................................................... ................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................... 

.................................................................................................................................................. .......................................... 

..................................................................................................... ....................................................................................... 
 

หมายเหตุ  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการปกครอง ดังนั้น วิทยาลัยการปกครอง 
ขอความร่วมมือมายังท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามและบรรจุแบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยแล้วลงในซองจดหมาย         
ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งคืนวิทยาลัยการปกครองด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 

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



 
                                      ที่ปรึกษาคณะวจิัย     
                                   
 

1. ร.ต.ท.อาทิตย์  บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง   
2. นายศักดิ์ชัย   แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง 
3.     นายนิวัฒน์   รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง 
4.  นายวิเชียร   ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง 
5.  นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักค า รองอธิบดีกรมการปกครอง 
6.     นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
7.  นายณัฏฐพงศ์   สุขวิสิฏฐ ์ รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง 
8.  ดร.เทวุษย์   บริรักษ์สันติกุล รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง 

 
 

 
  คณะวิจัย 

 
     

1. นายวรุตม์   วิศิษฏ์ศิลป์  หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม 
2. นายนิพัฒน์  ปรีศิริ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
3. นางจิรภา  เจริญภูม ิ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
4. นางสาวปริม  เทศกาลวรกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
5. นายวิริยะ   มานาดี                นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
6. นางสาวเครือมาส  จันทร์แก้ว  เจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการ) 
  


