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โครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป น การดํ าเนิ น การ
ตามแผนงาน พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิต เสริมสรางสมรรถนะ
ของอํ าเภอในการบริก ารและแก ไขป ญ หาความเดื อดร อ นของประชาชน กิ จกรรมหลั ก พั ฒ นาสมรรถนะ
ขาราชการ
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ ศึกษาวิจัยและประเมิ นผลการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง
จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 75 - 76 หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233 และ
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง รุนที่ 46 - 47 วาบรรลุวัตถุประสงคของการฝกอบรมหรือไม
อยางไร และทําใหทราบวาผูที่ผานการฝกอบรมไดมีการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะที่ไดรับจาก
การฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานหรือไม อยางไร รวมทั้งศึกษา ปญ หา อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจั ด ฝก อบรมของวิท ยาลั ย การปกครอง เพื่ อ เป น ขอ มู ล ย อ นกลั บ ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการฝก อบรม
และระบบงานฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครองใหตอบสนองตอความตองการดานการพัฒนาบุคลากรของ
กรมการปกครองไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยทํ าการประเมิ นผลภายหลั งการฝ กอบรมใน 2 มิ ติ คื อ มิ ติ ที่ 1 การนํ าความรู ทั กษะ
ทั ศ นคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ ได รั บ จากการฝ ก อบรมไปใช ในการปฏิ บั ติ งาน โดยประเมิ น ผล
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ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน โดยประเมินผลจากผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม
วิท ยาลั ย การปกครอง หวั ง เป น อย า งยิ่ ง วา รายงานการศึ ก ษาวิ จั ย โครงการประเมิ น ผล
การฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมและ
ระบบงานฝ กอบรม ทั้ง ในสวนของวิท ยาลัย การปกครองและส วนราชการที่เกี่ ย วขอ งกั บ การจั ดฝก อบรม
และการพัฒนาบุคลากรของกรมการปกครองในโอกาสตอไป
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บทคัดยอ
รายงานการศึ ก ษาวิ จั ย โครงการประเมิ น ผลการฝ ก อบรม ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2562
มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ประเมิ น ผลหลั ก สู ต รการฝ ก อบรมของวิ ท ยาลั ย การปกครอง จํ า นวน 3 หลั ก สู ต ร
ได แก หลักสูตรนายอํ าเภอ รุนที่ 75 - 76 หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233 หลักสูตรสืบสวนสอบสวน
พนักงานฝายปกครอง รุนที่ 46 - 47 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝ กอบรมของ
วิทยาลัยการปกครอง เปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบดวย การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth interview)
จากขาราชการที่ผานการฝกอบรมและผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม โดยประเมินผลภายหลัง
การฝกอบรมใน 2 มิติ คือ
มิติที่ 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ ไดรับจากการฝกอบรมไปใช
ในการปฏิบัติงาน โดยประเมินผลจากขาราชการที่ผานการฝกอบรมโดยตรง
มิ ติ ที่ 2 การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมด านการปฏิ บั ติ ต น ด า นการปฏิ บั ติ ง านและด า นหน ว ยงาน
ภายหลังผานการฝกอบรม โดยประเมินผลจากผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม สามารถสรุป
สาระสําคัญโดยจําแนกออกเปนมิติของแตละหลักสูตร ไดดังตอไปนี้
1. ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 หลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 75 - 76
มิติที่ 1 การนํ าความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ไดรับจากการฝ กอบรม
หลักสูตรนายอําเภอในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 1 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรบั จากการฝกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับ
จากการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ
ในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
1. การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ
ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไปใชในการปฏิบัติงาน
2. การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ
ในฐานะผูบริหารพื้นที่ไปใชในการปฏิบัติงาน
3. การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ
ในฐานะผูปกครองทองที่ไปใชในการปฏิบัติงาน
4. การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ
ที่มีสมรรถนะสูงไปใชในการปฏิบัติงาน
5. การนําความรูจากการศึกษาดูงานในประเทศและ
ตางประเทศไปปรับใชในการปฏิบัติงาน

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
คอนขาง ปาน คอนขาง
มาก
มาก
กลาง
นอย นอย
25.60 57.90 16.50
51.20 39.70

9.10

-

-

69.40 30.60

-

-

-

51.20 46.30

2.50

-

-

57.90 38.00

3.30

0.80

-
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ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหพันธวีของแครมเมอร (Cramer’s V)
พบวา
1) อายุของผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอในฐานะ
ตัวแทนรั ฐบาลไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.194, p=0.058)
โดยมีความสัมพันธกันนอย
2) รุนที่อบรมมีความสัมพันธกับการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอที่มีสมรรถนะสูง
ไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.271, p=0.012) โดยมีความสัมพันธ
กันนอย
มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิ บัติตน ดานการปฏิบั ติงานและดานหน วยงาน
ภายหลังที่ผา นการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ
ตารางที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผูผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวม
ของผูที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ
1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน

รอยละของระดับความเห็น
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดีขึ้น
อยางมาก
66.10
59.50
66.10

ดีขึ้น
33.90
40.50
32.20

เหมือน
เดิม
1.70

ผลการทดสอบความสัม พั น ธ ข องตัว แปร โดยใช ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ส หพั น ธ วี ข องแครมเมอร
(Cramer’s V) พบว า การศึกษาของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดานหนวยงาน อย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.216, p=0.023) โดยมีความสัมพัน ธ
กันนอย
จากการวิ เคราะห ผ ลการสั มภาษณ เชิ งลึ ก ผู บั งคั บ บั ญ ชาของข าราชการที่ ผ านการฝ กอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 75 - 76 สวนใหญ มีความเห็นวาขาราชการที่ ผานการฝ กอบรมหลักสูตรนายอําเภอ
มีการปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมภายหลังการฝ กอบรมดานการปฏิ บั ติ ตน ด านการปฏิ บั ติงานและด านหนวยงาน
ในลักษณะที่ดีขึ้น ทั้ง 3 ดาน สําหรับขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ สวนใหญมีความเห็นวา
ภายหลังการฝกอบรมไดมีการนําความรูความเขาใจ ที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิ บัติงานครบทุกดาน
ไดแก ดานอํานาจหนาที่ ดานสมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศน และดานทัศนคติที่ดีตอตําแหนงหนาที่
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1.2 หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233
มิติที่ 1 การนํ าความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ไดรับจากการฝ กอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 3 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับ
จากการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ
ในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
1. การนําความรูความเขาใจในการเปนปลัดอําเภอ
ของกรมการปกครองไปใชในการปฏิบัติงาน
2. การนําความรูความเขาใจในการเปนตัวแทน
ของรัฐบาลในพื้นที่ไปใชในการปฏิบัติงาน
3. การนําความรูเกี่ยวกับการเปนนักบริหาร
เชิงยุทธศาสตรไปใชในการปฏิบัติงาน
4. การนําความรูเกี่ยวกับการเปนปลัดอําเภอ
ที่มีคุณธรรมไปใชในการปฏิบัติงาน
5. การนําทักษะและความรูเกี่ยวกับการเสริมสราง
ภาวะผูนําไปใชในการปฏิบัติงาน
6. การนําความรูจากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ไปใชในการปฏิบัติงาน

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
คอนขาง ปาน คอนขาง
มาก
มาก
กลาง
นอย นอย
21.10 64.70 14.20
23.70 60.00 15.80

0.50

-

16.80 53.70 27.90

1.60

-

60.00 34.70

5.30

-

-

33.20 46.80

20.00

-

-

35.30 43.70

20.00

1.10

-

ผลการทดสอบความสั ม พั น ธ ข องตั ว แปร โดยใช ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หพั น ธ วี ข องแครมเมอร
(Cramer’s V) พบวา
1) เพศของผู ผ า นการอบรมมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การนํ า ความรูเกี่ ย วกั บ การเป น นั ก บริห าร
เชิงยุทธศาสตรไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.244, p=0.010)
โดยมีความสัมพันธกันนอย
2) ตําแหนงของผูผานการอบรมมีความสัมพั นธกับการนําความรูเกี่ยวกับการเป นปลัดอําเภอ
ที่มีคุณธรรมไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.077, p=0.572)
โดยมีความสัมพันธกันปานกลาง
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มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิ บัติตน ดานการปฏิบั ติงานและดานหน วยงาน
ภายหลังที่ผา นการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ
ตารางที่ 4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผูผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวม
ของผูที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ
1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน

รอยละของระดับความเห็น
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดีขึ้น
อยางมาก
35.30
27.90
33.70

ดีขึ้น
63.70
71.10
64.20

เหมือน
เดิม
1.10
0.50
2.10

ควร
ปรับปรุง
0.50

ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหพันธวีของแครมเมอร (Cramer’s V)
พบว าอายุ ข องผู บั งคั บ บั ญ ชามี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ระดั บ ความเห็ น การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมด านหน วยงาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.170, p=0.027) โดยมีความสัมพันธกันนอย
จากการวิ เคราะห ผ ลการสั มภาษณ เชิ งลึ ก ผู บั งคั บ บั ญ ชาของข าราชการที่ ผ านการฝ กอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233 สวนใหญมีความเห็นวาขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ
มีการปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมภายหลังการฝ กอบรมดานการปฏิ บั ติ ตน ด านการปฏิ บั ติงานและด านหนวยงาน
ในลักษณะที่ดีขึ้น ทั้ง 3 ดาน สําหรับขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ สวนใหญมีความเห็นวา
ภายหลังการฝกอบรมไดมีการนําความรูความเขาใจ ที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิ บัติงานครบทุกดาน
ไดแก ดานอํานาจหนาที่ ดานสมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศน และดานทัศนคติที่ดีตอตําแหนงหนาที่
1.3 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง รุนที่ 46 - 47
มิติ ที่ 1 การนํ าความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ ไดรับจากการฝ กอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครองในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 5 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครองในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง
ในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
1. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาพื้นฐานไปใช
ในการปฏิบัติงาน
2. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการสืบสวน
สอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน
3. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการคุมครอง
พยานไปใชในการปฏิบัติงาน

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
คอนขาง
มาก
มาก
32.90 53.40

ปาน คอนขาง
กลาง
นอย นอย
12.30
- 1.40

13.70 45.20

31.50

8.20 1.40

13.70 34.20

30.10

19.20 2.70
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การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง
ในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
4. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชายุทธวิธี
การสืบสวนปราบปรามไปใชในการปฏิบัติงาน
5. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการทําสํานวน
การสอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน
6. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชารองไปใช
ในการปฏิบัติงาน

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
คอนขาง ปาน คอนขาง
มาก
มาก
กลาง
นอย นอย
21.90 41.10 27.40 9.60
20.50 32.90

37.00

8.20 1.40

19.20 37.00

35.60

6.80 1.40

ผลการทดสอบความสั ม พั น ธ ข องตั ว แปร โดยใช ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หพั น ธ วี ข องแครมเมอร
(Cramer’s V) พบวา
1) อายุข องผูผา นการอบรมมีค วามสัม พั นธ กับ ดา นการนํ าความรู ความเข า ใจในวิช ายุท ธวิธี
การสื บ สวนปราบปรามไปใช ในการปฏิ บั ติ ง าน อยา งมีน ัย สํ า คั ญ ทางสถิต ิ ที ่ ร ะดั บ 0.05 (Cramer’s
V=0.250, p=0.167) โดยมีความสัมพันธกันนอย
2) การศึ ก ษาของผูผ า นการอบรมมี ค วามสั มพั น ธกับ ด า นการนํ าความรู ค วามเขา ใจในวิ ช า
พื้นฐานไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.164, p=0.582) โดยมี
ความสัมพันธกันปานกลาง
มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติ ตน ด านการปฏิบั ติงานและด านหนวยงาน
ภายหลังที่ผา นการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง
ตารางที่ 6 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผูผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน
พนักงานฝายปกครอง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวม
ของผูที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง
1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน

รอยละของระดับความเห็น
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดีขึ้น
อยางมาก
35.60
20.50
32.90

ดีขึ้น
54.80
69.90
64.40

เหมือน
เดิม
8.20
9.60
-

ควร
ปรับปรุง
1.40
2.70

ผลการทดสอบความสั ม พั น ธ ข องตั ว แปร โดยใช ค าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หพั น ธ วี ข องแครมเมอร
(Cramer’s V) พบวาระดับตําแหนงของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดานการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.226, p=0.115) โดยมีความสัมพันธ
กันนอย
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จากการวิเคราะหผลการสัมภาษณ เชิ งลึก ผูบั งคั บบั ญชาของข าราชการที่ผานการฝกอบรมหลั กสู ตร
สืบ สวนสอบสวนพนั กงานฝ ายปกครอง รุนที่ 46 - 47 สวนใหญ มี ความเห็ นวาขาราชการที่ ผ านการฝ กอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลังการฝกอบรมดานการปฏิบัติตน
ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงานในลักษณะที่ดีขึ้นทั้ง 3 ดาน สําหรับขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง สวนใหญ มีความเห็ นวาภายหลังการฝกอบรมมีการนําความรูความเขาใจ
ไปใช กั บการปฏิ บั ติ งานบางสวน เนื่องจากไมมีภารกิ จที่ ต องปฏิ บัติ หน าที่ โดยตรงในพื้ นที่ จึ งนํ าความรูไปปรับใช
กับการปฏิบัติงานในหนาที่อื่นแทน
2. ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยภาพรวม สรุปไดวา ขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ
และหลั กสูตรปลัดอํ าเภอ มีการนําความรูความเข าใจด านอํ านาจหน าที่ ด านสมรรถนะ แนวคิ ด วิสัยทัศนและ
ดานทัศนคติที่ดีตอตําแหนงหน าที่ไปใชในการปฏิ บัติงานครบทุกดาน ในขณะที่ข าราชการที่ผานการฝ กอบรม
หลั กสู ตรสืบสวนสอบสวนพนั กงานฝ ายปกครอง มี การนํ าความรูความเข าใจไปใชกับการปฏิ บั ติ งานบางส วน
เนื่องจากไมมีภารกิจที่ตองปฏิบัติหนาที่โดยตรงในพื้นที่ จึงนําความรูไปปรับใชกับการปฏิบัติงานในหนาที่อื่นแทน
สวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้ง 3 ดาน คือ ดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน พบวา
ขาราชการทีผ่ านการฝกอบรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น ทั้ง 3 หลักสูตร
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บทที่ 1 บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
วิทยาลัย การปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป น หน วยงานที่ มี หน าที่ ฝก อบรม
และพั ฒ นาข า ราชการและพนั ก งานราชการของกรมการปกครอง โดยใช ห ลั ก สู ต รฝ ก อบรมต า งๆ
เป น กลไกสําคัญ ในการพัฒ นาและเสริม สรางความรู (Knowledge) ทัก ษะ (Skill) ทั ศนคติ (Attitude) และ
สมรรถนะ (Competency) ของผูเขารับการฝกอบรมใหเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ และอํานาจหนาที่ตามที่
กฎหมายได ให อํ านาจไว รวมทั้ ง สามารถปฏิ บั ติ งานภายใตบ ริ บ ทเชิง วาระแห งชาติ (National agenda)
เชิงอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย (Functional agenda) และเชิงการปฏิบัติในระดับพื้นที่ (Area agenda) ทั้งนี้
การประเมิ น ผลโครงการฝ ก อบรมเป น กระบวนการที่ สํ า คั ญ กระบวนการหนึ่ ง ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
และระบบงานฝกอบรมของวิทยาลัย การปกครองให สามารถตอบสนองต อภารกิจและอํ านาจหนาที่ภายใต
ระบบการบริหารราชการสมัย ใหม รวมทั้ งสามารถรับ มือ กั บ สภาพป ญ หาและปจจัย สภาพแวดลอมตางๆ
ที่ เปลี่ย นแปลงไปอยางรวดเร็ว อาทิ ปญ หาอาชญากรรมรูป แบบใหม ป ญ หาภั ย ธรรมชาติที่มีค วามรุ น แรง
และสรางความเสียหายอยางมาก ปญหาความเดือดรอนของราษฎรในรูปแบบตางๆ รองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียนของประเทศไทย และการสรางองคกรนวัตกรรม ภายใตการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม เปนตน
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาหลัก สู ต รและการจั ด ฝ ก อบรมของวิ ท ยาลั ย การปกครอง เป น ไปอย า ง
มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองตอความตองการดานการพัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมในทุกบริบทงาน
ของกรมการปกครอง วิทยาลัยการปกครองจึงไดดําเนินโครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อประเมินผลหลักสูตรการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ซึ่งจัดฝกอบรมในปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
1.2.2 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
โครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนการศึกษาวิจัย
ประเมินผลหลั กสูตรการฝก อบรมของวิทยาลัยการปกครอง ซึ่งจัดฝก อบรมในป งบประมาณ พ.ศ. 2561
จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรนายอําเภอ หลักสูตรปลัดอําเภอ และหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงาน
ฝายปกครอง โดยทําการประเมินผลภายหลังการฝกอบรมใน 2 มิติ คือ
มิติท่ี 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
ไปใชในการปฏิบัติงาน โดยประเมินผลจากขาราชการที่ผานการฝกอบรมโดยตรง
มิติท่ี 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน
ภายหลังผานการฝกอบรม โดยประเมินผลจากผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม
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1.3.2 ขอบเขตดานประชากร
ประชากร คื อ ขา ราชการที่ ผ า นการฝ ก อบรม และผู บั งคั บ บั ญ ชาของข า ราชการที่ ผา น
การฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ทั้ง 3 หลักสูตร ไดแก
1) หลักสูตรนายอําเภอ จํานวน 2 รุน คือ รุนที่ 75 - 76 ประกอบดวย
- ขาราชการที่ผานการฝกอบรม
จํานวน 200 คน
- ผูบังคับบัญชา
จํานวน 200 คน
2) หลักสูตรปลัดอําเภอ จํานวน 5 รุน คือ รุนที่ 229 - 233 ประกอบดวย
- ขาราชการที่ผานการฝกอบรม
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
1.3.3 ขอบเขตดานสถานที่
เก็บรวบรวมขอมูลภายในเขตจังหวัดและอําเภอที่ผูผานการฝกอบรมปฏิบัติราชการอยู
1.3.4 ขอบเขตดานเวลา
ดํา เนิน การเก็บ รวบรวมข อมู ลจากประชากรที่ผา นการฝ ก อบรมหลั กสูต รของวิ ทยาลัย
การปกครองทั้ง 3 หลักสูตร ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
1.4.1 การศึ กษาวิ จัย เชิงปริมาณ (Quantitative research) ใชแบบสอบถามเปน เครื่ อ งมื อ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยใชจํานวนประชากรเปนกลุมตัวอย างทั้ง หมดและวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบาย
ลักษณะทั่วไปของขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ที่ใชทดสอบ
ความสัมพันธของตัวแปร คือ คาสัมประสิทธิ์สหพันธวีของแครมเมอร (Cramer’s V)
1.4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใชการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth interview)
จากผูท ี่ผานการฝกอบรมใน 3 หลักสูตร โดยการสุมตัวอยาง วิเคราะหขอมูลและสังเคราะหขอมูลภายใตกรอบ
แนวคิดในการศึกษาวิจัย
1.5 สถานที่ดําเนินการ
จังหวัดและอําเภอที่ผูผานการฝกอบรมปฏิบัติราชการอยู
1.6 ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
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1.7 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.7.1 ทํ า ให ท ราบผลการประเมิ น หลั ก สู ต รการฝ ก อบรมของวิ ท ยาลั ย การปกครองประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ว า บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการฝ ก อบรมหรือ ไม อย า งไร รวมทั้ ง ทํ า ให
ทราบวาผูที่ผานการฝกอบรมไดมีการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใช
ในการปฏิบัติงานหรือไม อยางไร
1.7.2 ทํ า ให ท ราบป ญ หา อุป สรรค และข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การจั ด ฝ ก อบรมของวิท ยาลั ย
การปกครอง เพื่อเปนขอมูลยอนกลับในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมและระบบงานฝกอบรมของวิทยาลัย
การปกครอง ใหตอบสนองตอความตองการดานการพัฒนาบุคลากรของกรมการปกครองตอไป
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บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผลการฝกอบรม
รายงานการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น
เป น การติ ด ตามและประเมิ น ผลการฝ ก อบรมของวิ ท ยาลัย การปกครองที่ จั ด ฝ ก อบรมในป งบประมาณ
พ.ศ. 2561 จํานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรนายอําเภอ หลักสูตรปลัดอํ าเภอ และหลักสูตรสืบสวนสอบสวน
พนั ก งานฝ ายปกครอง โดยมี แ นวคิ ด และทฤษฎี ท่ี เกี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ได แก 1) แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
การฝ ก อบรม 2) แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การสร า งหลั ก สู ต รการฝ ก อบรม 3) แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การติ ด ตามผล
การฝกอบรม 4) แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการฝกอบรม 5) แนวคิดเกี่ยวกับหลักสมรรถนะของขาราชการ
พลเรือน 6) แนวคิดการประเมิ นโครงการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง 7) แนวคิดเกี่ ยวกับ หลักสู ตร
ที่ติดตามและประเมินผลการฝกอบรม 8) กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม
2.1.1 ความหมายของการฝกอบรม
การฝกอบรมเปนกระบวนการหนึ่งที่องคก ารตางๆ ใชในการพัฒ นาบุคลากรให มีความรู
ความชํ า นาญ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ในการทํ า งานเพื่ อ เพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง าน
ขององคการ ซึ่งนักวิชาการไดใหความหมายของการฝกอบรมไวหลายความหมาย ดังนี้
พัฒนา สุขประเสริฐ (2540 : 4) ใหความหมายวา การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการ
สําคัญ ที่จะช วยพัฒ นาหรือฝกฝนเจาหนาที่หรือบุ คลากรใหมที่จะเขาทํางานหรือที่ป ฏิ บัติง านประจําอยูแล ว
ในหน วยงาน ใหมีค วามรูค วามสามารถ ทั ก ษะหรือ ความชํา นาญ ตลอดจนประสบการณ ให เหมาะสมกั บ
การทํางานรวมถึงกอใหเกิดความรูสึก เชน ทัศนคติหรือเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหบุคลากร
แตละคนในหนวยงานหรือองคการมีความสามารถเฉพาะตัวสูงขึ้น มีป ระสิทธิภาพในการทํางานรวมกับผูอื่น
ไดดที ําใหหนวยงานหรือองคกรมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
สุภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร (2546 : 11) สรุปวา การฝกอบรมเปนกิจกรรม
การเรียนรูเฉพาะของบุ คคลเพื่อที่จะปรับปรุงและเพิ่ มพูนความรู (Knowledge) ความเขาใจ (Understanding)
ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) อันเหมาะสม จนสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและเจตคติ
ตอการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ชูชัย สมิทธิไกร (2548 : 7) ใหความหมายวา การฝกอบรม เปนกระบวนการเรียนรูซึ่งจัดขึ้น
อยางเปนระบบ โดยมี จุดประสงคเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถ รวมทั้ง ความตระหนักรูและแรงจูงใจ
ของบุคลากรในองคการ ที่จะสงผลใหบุคลากรเหลานี้มีเจตคติตอองคการและผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกวาเดิม
ทองฟู ชินะโชติ (อางถึงใน สุรพล ไมยวงษ, 2536 : 14) ใหนิ ยามวา การฝกอบรม คื อ
ขบวนการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒ นาบุคลากรและเพิ่มพูน ทักษะ (Skill) ความรู (Knowledge) ทั ศนคติ (Attitude)
และความเขาใจ (Understanding) พัฒนานิสัยการทํางานใหถูกตอง เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานและ
เปนขบวนการที่มีระเบียบและระบบเพื่อเพิ่มพูนและกอใหเกิดผลสําเร็จขององคการ
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Terpey (1959 : 154 อางถึงใน สาธิต บําเพ็ญ , 2539 : 19) กล าววา การฝ กอบรม
หมายถึ ง กระบวนการในการพั ฒ นาทั กษะ นิสัย ความรูและทาทีในตั วพนั กงาน โดยมี ความมุงหมายที่ จะ
เพิ่มพูนการปฏิบัติงานของพนักงานในตําแหนงปจจุบันใหดียิ่งขึ้น และเปนการเตรียมคนงานสําหรับตําแหนง
ในอนาคตอีกดวย
Flippo (1966 : 201 อางถึงใน สาธิต บําเพ็ญ, 2539 : 19) ใหความหมาย การฝกอบรมวา
เป น กระบวนการอยา งหนึ่ ง ในการพั ฒ นาบุ ค คลให มี ค วามรู ทั ก ษะ ความชํ านาญในการปฏิ บั ติ ง านให มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การฝกอบรมจะบรรลุเปาหมายดังกลาวไดจําเปนตองมีการดํ าเนิน งานอยางมีระเบียบ
แบบแผนและเปนระบบ ซึ่งจะชวยใหไมสิ้นเปลืองเงิน เวลา โดยเปลาประโยชน
2.1.2 ประเภทของการฝกอบรม
การจําแนกประเภทของการฝกอบรมสามารถจําแนกไดตามหลักเกณฑตาง ๆ ดังนี้
2.1.2.1 การจําแนกโดยยึดวัตถุประสงคของการอบรมเปน เกณฑ แบ งการอบรมได เปน
3 ประเภท ดังนี้
1) การฝกอบรมเพื่ อพั ฒ นาความรู (Knowledge Development) เพื่ อยกระดับ ความรู
ของผูเขารับการอบรมใหสูงขึ้น ใหรูกวางขวางและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โดยอาจจะรวมถึ งเรื่องตางๆ ที่ ผูเขารับ
การอบรมควรจะรู เชน ปญหาทางกฎหมาย การบริหารงานในแขนงอื่นๆ หรือเรื่องราวที่เปนที่สนใจ (Hot issues)
เปนตน
2) การฝกอบรมเพื่อพัฒนาทัศนคติ (Attitude Development) เพื่อใหผูเขารับการอบรม
มีทัศนคติที่ดีกับหนวยงาน การปฏิบัติงานและบุคคลที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน การฝกอบรมจึ งมุ งศึกษา
ทางพฤติกรรมศาสตร เชน จิตวิทยา แรงจูงใจ ภาวะผูนํา กระบวนการกลุมทั้งแบบรูปนัย (Formal Group)
และอรูปนัย (Informal Group) มนุษยสัมพันธ นโยบาย และวัตถุประสงคขององคกร เปนตน
3) การฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ (Skill Development) เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความ
ชํานาญเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงานในหนาที่ไมวาจะเปนทักษะในงานที่ตองใชฝมือแรงงาน (Performance Skill)
หรื อทักษะดานการใชความสามารถทางสมอง (Mental Skill) การฝกอบรมประเภทนี้ ตองใช วิธีก ารฝ กอบรม
ตางๆ เช น การฝ กอบรมโดยการให งาน (On the job Training) การฝกงาน (Intership Training) การฝ กอบรม
ในหองทดลองปฏิบัติงาน (Vestibule Training) การฝกหัดชางฝมือ (Apprenticeship Training) เปนตน
2.1.2.2 การจํ า แนกโดยใช ระยะเวลาในการทํ างานเป น เกณฑ แบ งการอบรมได เป น
4 ประเภท ดังนี้
1) การฝ ก อบรมปฐมนิ เทศ (Orientation) เป น การฝ ก อบรมที่ ใช สํ า หรั บ ผู ที่ เข า มา
ทํางานใหมในองคการตางๆ โดยอาจจะเปนการบรรจุแตงตั้งใหม ยาย โอนจากองคการอื่น หรือภายในองคการ
2) การฝ ก อบรมก อ นเข า ทํ า งาน (Pre-serviceTraining) มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ต อ งการ
ใหบุคลากรมีความรู ความชํานาญเกี่ยวกับ งานในหนาที่ที่บุคคลนั้นตองปฏิ บัติตอไป และบุ คลากรใดที่ไดรับ
การฝกอบรมประเภทนี้แลว ยอมแสดงวาพรอมที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ที่จะไดรับมอบหมายตอไป
3) การฝ ก อบรมหลั ง เข า ทํ า งานแล ว (In-serviceTraining) การฝ ก อบรมประเภทนี้
เปนการฝกอบรมสําหรับผูที่ทํางานอยูแลว เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และทัศนคติของผูเขารับการฝกอบรม
ให เป นไปตามวัตถุประสงคที่ตองการ เพื่อ ใหนําความรู ทัก ษะไปใชในการปฏิ บัติงานใหเกิดความกาวหน า
ในการทํางาน เกิดขวัญและกําลังใจที่ดี
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4) การฝกอบรมกอนจะไดรับการเลื่อนตําแหน ง (Pre-PromotionTraining) เปนการอบรม
ให แกผูที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงให สูงขึ้น หรือโอนยายไปสูตําแหนงใหมซึ่งมีลักษณะงานที่แตกตางไปจาก
หนาที่เดิม เชน มีขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบมากขึ้นกวาเดิม องคการตางๆ จึงมักนิยมจัดโครงการฝกอบรม
ประเภทนี้ขึ้นใหแกผูที่จะเขารับตําแหนง ทั้งยังเปนการสรางความมั่นใจใหแกองคการไดวา เมื่อบุคคลนั้นเขารับ
ตําแหนงใหมแลวจะสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตองและเกิดผลดีตอองคการมากที่สุด
2.1.3 วงจรการฝกอบรม
การดําเนินการฝกอบรมเพื่อใหเกิดผลตางๆ ซึ่ง George Odiorne เรียกวา “ระบบไหลเวียน
ของการฝกอบรม” (Cybernetic System of Training) มีลักษณะการดําเนินการที่สําคัญ 4 ขั้นตอน ไดแก
1. การกําหนดความจําเปนในการฝกอบรม
2. การสรางหลักสูตร
3. การดําเนินการฝกอบรม
4. การประเมินผลและการติดตามผล
การกําหนดความจําเปน
ในการฝกอบรม
การประเมินผลและ
การติดตามผล

การสรางหลักสูตร
การดําเนินการฝกอบรม

แผนภูมิที่ 1 แสดงความสัมพันธของวงจรการฝกอบรม
ที่มา : Odiorne, 1970 : 75 อางถึงใน วนิดา กมลกุลาจารย, 2537 : 16
2.1.3.1 การกําหนดความจําเปนในการฝกอบรม
องคการมีวัตถุประสงคและวิธีดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด ถาการบริหารงาน
ขององคการไมสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว เชน ผลงานตกต่ํา การทํางานไมมีป ระสิทธิภาพ
การลาและการขาดงานสูง อุบั ติเหตุเพิ่มสูงขึ้นและบอยขึ้น คาใชจายสูง ขึ้น มีการสิ้นเปลืองมาก งานล าช า
มีการโยกยายสั บ เปลี่ยนตํา แหน งมาก มี การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ในองคการ เป นต น ปรากฏการณ ต างๆ
เหล า นี้ เป น อาการที่ แ สดงให เห็ น ว า มี ป ญ หาในการบริ ห ารเกิ ด ขึ้ น ในองค ก ารนั้ น แล ว ซึ่ งจํ า เป น จะต อ ง
มีการศึกษาวิเคราะหห าสาเหตุที่แทจริงตอ ไป ถ าพบวา ป ญ หาที่ เกิ ดขึ้ นดั งกลาว เรื่อ งใดสามารถที่จะแกไข
ใหหมดปญหาไปไดดวยการฝกอบรม ก็ถือวาปญหานั้นคือความจําเปนในการฝกอบรม เมื่อเกิดปญหาเชนนี้ขึ้น
แสดงวามีความจําเปนในการฝกอบรมเกิดขึ้นแลวนั่นเอง
กล า วโดยสรุ ป ความจํ า เป น ในการฝ ก อบรมก็ คื อ อุ ป สรรค ป ญ หา ข อ ขั ด ข อ งหรื อ
สภาพการณใดที่ไมพึงประสงค หรือปญหาที่เกี่ยวกับบุคคลในองคการที่สามารถดําเนินการแกไขใหดีขึ้นไดดวย
การฝ ก อบรม ถ าหากว า การฝ ก อบรมไมส ามารถแก ไขป ญ หานั้ น ได แ ล ว เราไม เรีย กว า เป น ความจํ าเป น
ในการฝกอบรม แตอาจเปนความจําเปนที่ตองแกไขดวยวิธีอื่น เชน แกไขระเบียบ หรือซื้อเครื่องมือใหมมาใช
เปนตน
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วิ ธี ก ารที่ ส ามารถนํ า มาใช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ วิ เคราะห ห าความจํ า เป น
ในการฝก อบรมมี อ ยูห ลายวิธี เชน การสั งเกตการณ การวิเคราะห การสํ า รวจความต องการ หรือแมแ ต
การใชขอมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนตน
2.1.3.2 การสรางหลักสูตร
เมื่ อทราบความจํ า เป น ในการฝ ก อบรมอย างแน ชั ด แล ว ขั้ น ต อ ไปก็ จ ะต อ งมี ก ารสร า ง
หลักสูตรการฝกอบรม ซึ่งเปนการกําหนดวัตถุประสงค เนื้อหาสาระและเทคนิค เพื่อตอบสนองตอความจําเปน
ในการฝกอบรมที่ ได ทํ าการศึกษาวิเคราะห มา โดยรายละเอี ยดการสรางหลั กสู ตรการฝ กอบรมนั้ น จะต อง
ประกอบดวยวั ตถุป ระสงคที่ กําหนดขึ้นของหลักสูต ร หมายถึง สิ่ งที่เราตองการให เกิ ดขึ้ น จากการฝ ก อบรม
อันไดแก ความตองการใหเกิดการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางาน เปนตน กําหนดหัวข อ
วิ ช าและขอบเขตเนื้ อหาวิช า กํ าหนดวิ ธีการหรื อเทคนิ ค การฝก อบรม และระยะเวลาที่ ใช ในการฝก อบรม
นอกจากนี้ จะตองกํ าหนดวิธีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม ตลอดจนคุณสมบั ติของผู เขารั บการฝกอบรม
สถานที่ฝกอบรม งบประมาณ และบุคลากรผูรับผิดชอบ การกําหนดสิ่งตางๆ เหลานี้จะเปนเสมือนการวางแผน
ใหการปฏิบัติมีจุดมุงหมายที่แนชัด
2.1.3.3 การดําเนินการฝกอบรม
เป น การนํ า แผนงานฝ ก อบรมหรื อ โครงการฝ ก อบรมหลั ก สู ต รต า งๆ ไปสู ก ารปฏิ บั ติ
หากปราศจากขั้นนี้แลวหลักสูตรตางๆ ที่กําหนดและสรางขึ้นก็คงจะไมมีความหมาย การดําเนินการฝกอบรม
เปนการลงมือดํ าเนินการตั้งแตการจัดเตรียม การประสานงานแจงฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ แบ งมอบกิจกรรม
ตางๆ ในการฝกอบรมใหแกทีมงานผูรับ ผิดชอบ จนดําเนินการใหลุลวงไปโดยเรียบรอย เริ่มตั้งแตระยะกอน
การฝกอบรมจนถึงชวงระยะระหวางการฝกอบรมและระยะเมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมไปแลว ตองมีการเตรียม
อุ ปกรณ ตางๆ ที่เกี่ยวของ สิ่งอํานวยความสะดวกสบายตางๆ เพื่อใหผูรับบริการฝกอบรมจะไดมีความรูสึก
ประทับใจตามสมควร อันจะทําใหการฝกอบรมเกิดบรรยากาศของการเรียนรูที่ดียิ่งขึ้น
2.1.3.4 การประเมินผลและการติดตามผล
ความมุงหมายของการประเมินผลและการติดตามผล ก็เพื่ อต องการที่จะทราบวาผูเขารับ
การฝกอบรมไดเรียนรูในเรื่องตางๆ ทางดานวิชาการและเทคนิควิธีการตางๆ ที่ไดรับการถายทอดไปหรือไม
เพี ยงใด เป นไปตามเจตนารมณ ของผู เข ารับ การฝ กอบรมและวั ตถุ ป ระสงค ของหลั กสู ตรที่ กํ าหนดไวหรื อไม
เพื่อนําขอมูลที่ได เหลานี้ไปใชเปนแนวทางพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป การประเมินผลการฝกอบรมอาจทํา
เปนระยะตลอดเวลาที่ทําการฝกอบรมและในวันสิ้นสุดของโครงการ สวนการติดตามผลนั้นจะกระทําภายหลัง
จากผูที่ เขารับ การฝ ก อบรมไดก ลับ ไปปฏิบั ติงานจริงแลว ทั้งนี้เพื่ อ จะทราบวาผู ผ านการฝ กอบรมสามารถ
ที่จะนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติจริงไดเพียงใด การติดตามผลอาจจะกระทําเปนระยะๆ โดยหาขอมูลจากผูผาน
การฝกอบรม ผูบังคับบัญชา หรือบุคคล เพื่อนรวมงานที่เกี่ยวของกับผูท่ีผานการฝกอบรมตามความเหมาะสม
ตอไป
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสรางหลักสูตรการฝกอบรม
2.2.1 ความหมายของหลักสูตร
คําวา “หลัก สูตร” แปลมาจากภาษาอัง กฤษวา “curriculum” มีรากศัพ ทม าจากภาษา
ลาตินวา “currere” หมายถึง “running sequence of course or learning experience”การเปรียบเทียบ
หลักสูตรกับสนามหรือเสนทางที่ใชวิ่งแขง เนื่องจากการที่ผูเรียนจะสําเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ
จบหลั ก สู ต รใดนั้ น ผู เรี ย นจะต อ งเรีย นและฟ น ฝ า ความยากของวิ ช าหรื อประสบการณ ก ารเรี ย นรูต า งๆ
ที่กําหนดไวในหลักสูตรเชนเดียวกับนักวิ่งที่ตองวิ่งแขงและฟนฝาอุปสรรค เพื่อชัยชนะและความสําเร็จใหได
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สําหรับในประเทศไทย ใชคําวา “หลักสูตร” แปลมาจากภาษาอังกฤษวา “curriculum” หมายถึง รายวิช า
ตางๆ ทั้งหมดที่จัดสอนในโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๕)
Armstrong (๒๐๐๓, p.๔) ใหความหมายวา หลักสูตร เปนการยืนยันในกระบวนการตัดสินใจ
กั บผลผลิตซึ่งให ความสํ าคั ญ จากการเตรี ยมแผนและออกแบบ เพื่ อพั ฒ นาความรูและทักษะโดยกระบวนการ
จัดการเรียนรูที่เอื้อตอผูเรียน ผลผลิต คือ ผูเรียนไดรับขอมูลและความรูใหม
Posner (๒๐๐๔, p.๕) ใหความหมายไววา หลักสูตร คือ เนื้อหามาตรฐานหรือวัตถุประสงค
ที่ ร ะบุ วิธีก ารจัด การเรีย นการสอนที่ ค รู ว างแผนไว แ ละรวมถึ งการวางแผน การจั ด โอกาสการเรีย นรู แ ละ
ประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน
Oliva (๑๙๙๒, p.๙) ใหความหมายคําวา หลักสูตร คือ แผนหรือโปรแกรมของประสบการณ
ทั้งหมดที่จัดใหกับผูเรียนในทิศทางของสถานศึกษา หลักสูตรจะตองมีความสอดคลองกับแผนที่ไดกําหนดโครงราง
ไวครอบคลุมกับประสบการณที่จัดใหผูเรียนตามที่ไดกําหนด ประกอบดวยหนวยการเรียน เนื้อหาของหลักสูตร
ที่บรรจุในโปรแกรมของสถานศึกษา
ฆนัท ธาตุทอง (๒๕๕๐, หนา, ๔) ใหความหมายคําวา หลักสูตร หมายถึง การบูรณาการ
ศิลปะ การเรียนรูและประสบการณตางๆ เขาดวยกัน สามารถนําไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนา
ผูเรีย นให เปนไปตามที่ สังคมคาดหวั ง และมีการกํ าหนดแผนงานไว ลวงหน า สามารถปรับ ปรุงและพั ฒ นา
ใหเอื้อประโยชนตอผูเรียนมีความรู ความสามารถสูงสุดตามศักยภาพของแตละบุคคล
เดือนเพ็ญ หอมนวล (๒๕๕๐) ใหความหมายคําวา หลักสูตร หมายถึง ขอบเขต ขอกําหนด
ระดับชาติมาสูโรงเรียน เปนแนวทางการจัดการศึกษา วิชา ที่จัดทําขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น
ประกอบดวยจุดมุงหมายของการเรียนรู เนื้อหาสาระ และกิจกรรมประสบการณที่สอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของผูเรียนและทองถิ่น และเปนแนวทางที่ครูจะตองยึดถือในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียน
มีความสามารถและคุณลักษณะตรงตามที่ไดกําหนดไว
สรุป ไดวา “หลัก สูตร” หมายถึง แบบหรือชุดของโครงสร างการศึ กษาหรือการฝก อบรม
ที่ป ระกอบดวยชุด วิชา เนื้อหารายวิชา วัตถุป ระสงค วิธีก ารศึก ษาหรือฝกอบรม ระยะเวลาการศึก ษาหรือ
ฝกอบรม ภายในบริบทของการพัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะ หรือความสามารถของบุคลากรหรือผูที่เขารับ
การศึกษาหรือฝกอบรมในหลักสูตรนั้น ๆ
หลั ก การสํ า คั ญ หรื อ หั ว ใจของการฝ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น
มีแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางหลักสูตรการฝกอบรม ดังนี้
องคประกอบของการฝกอบรมมี ๓ ประการ (กริช อัมโภชน, ๒๕๔๕) ไดแก
๑) วัตถุประสงคของการฝกอบรม หมายถึง สิ่งที่กําหนดวาในโครงการฝกอบรมนั้นจะตอง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมใหเปนไปในลักษณะใดและระดับใด จึงจะสามารถแกไขปญหา
ที่ มี ความจํา เป น ในการฝ กอบรมได ซึ่งจะต องตอบสนองตอ ความจําเป น ในการฝก อบรม (Training need)
แทจริงดวย ทั้งนี้ การกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรมประกอบดวย ๘ ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ ๑ ทบทวนปญหาที่มีความจําเปนในการฝกอบรม
ขั้นตอนที่ ๒ ระบุตัวบุคคลหรือกลุมบุคคลที่จะตองเขารับการฝกอบรม
ขั้นตอนที่ ๓ ระบุภารกิจและพฤติกรรมที่เปนปญหา
ขั้นตอนที่ ๔ ระบุวัตถุประสงคสูงสุดหรือพฤติกรรมในอุดมคติที่ตองการใหเกิดขึ้นกับ
บุคคลหรือกลุมบุคคลที่เขารับการฝกอบรม
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ขั้นตอนที่ ๕ ระบุ ปจจัยสนับ สนุนที่จะทําใหสามารถบรรลุวัตถุ ประสงคสูงสุ ดตาม
ขั้ น ตอนที่ ๔ ได โดยพิ จ ารณาถึ ง สภาพแวดล อ มหรื อ องค ป ระกอบอื่ น ที่ อ าจสนั บ สนุ น ให ก ารฝ ก อบรม
บรรลุวัตถุประสงคได
ขั้ นตอนที่ ๖ ระบุ ป จจัย ที่เป น อุ ป สรรคต อ การดํา เนิ น การฝ ก อบรมเพื่ อ ให บ รรลุ
วัตถุประสงคในอุดมคติเชนเดียวกับขั้นตอนที่ ๕
ขั้นตอนที่ ๗ กําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรมที่เปนไปไดในทางปฏิบัติ หลังจาก
ที่ พิ จ ารณาถึ งวั ต ถุ ป ระสงค ในอุ ด มคติ และป จ จัย สนับ สนุน รวมทั้ งป จ จัย ที่เป น อุ ป สรรคแล ว ซึ่ งบางกรณี
วัตถุประสงคในอุดมคติและวัตถุประสงคที่เปนไปได อาจเปนวัตถุประสงคเดียวกันก็ได
ขั้นตอนที่ ๘ การกําหนดวัตถุประสงคประกอบ หมายถึง วัตถุประสงคที่ไมไดคาดหวัง
มากอน แตคาดวาอาจจะเปนผลสืบเนื่องมาจากการฝกอบรม อาทิ ความสนิทสนมกันของผูเขาอบรมภายในรุน
ซึ่งจะเปนประโยชนในการประสานงานในอนาคต
๒) หลัก สูตรหรือแนวทางการปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมของผู เขารับ การฝ กอบรมซึ่งจะต อง
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
จะไมซ้ํา เหมือนเดิมแตจะมีก ารเปลี่ยนแปลงในลัก ษณะคอยเปนคอยไปตามความจํา เปน เนื้อ หาสาระใด
ที่ตอบสนองเปาหมายและมีความจําเปนตอผูเรียนจะคงไว บางครั้งเนื้อหาคงไวอยางเดิมแตการจัดกิจกรรม
ที่เกิดการเรียนรูจะต องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม
๒) การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงตอเนื่องไปตามความตองการของสังคม
ที่ เปลี่ ย นแปลงไปตามกาลเวลา ดั งนั้ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รจึ ง เป น กระบวนการที่ ต อ เนื่ อ งเป น วั ฏ จั ก ร
ในกระบวนการตอเนื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมอยูดวย หลักสูตรเปนสิ่งที่ควรไดรับการแกไขปรับปรุงอยูเสมอ
เพราะหลักสูตรที่ดีควรตอบสนองตอสังคมและเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาหลักสูตรจึงจํา เปนตอง
เปลี่ ยนแปลงไปด วย ดังนั้ น ควรจัดใหมีอ งคกรหรือ หน วยงานเฉพาะรับผิด ชอบในการปรับ ปรุ งและพั ฒ นา
หลั กสู ตรอย างตอเนื่ อง การเปลี่ยนแปลงคุณ สมบัติของหลักสูตรในขอนี้จ ะเปลี่ยนจุ ดมุ งหมายบางประการ
และปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตรใหความสําคัญกับกิจกรรมและเนื้อหาสาระใหม
๓) หลักสูตรไมสามารถแสดงกิจกรรมหรือทํากิจกรรมตางๆ ดวยตัวเองได จําเป น ตองใช
กิจกรรมหรือการกระทําอยางอื่นมาชวย เชน การพัฒนาหลักสูตร การจัดทําหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร
การสรางหลักสูตร เพราะฉะนั้นหลักสูตรจึงทําหนาที่เปนผูถูกกระทําอยูตลอดเวลา
2.2.๓ หลักการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อใหงานการพัฒ นาหลักสูตรดําเนินไปสูจุดมุงหมายของการพัฒนาอยางแทจริง จึงตอง
คํานึงถึงหลักในการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ (สุนีย ภูพันธ, ๒๕๔๖, หนา ๑๕๙)
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๑) การพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองมีผูนําที่เชี่ยวชาญและมีความสามารถในงานพัฒนาหลักสูตร
เปนอยางดี
๒) การพัฒ นาหลักสูตรจําเปน ตองไดรับ ความรวมมื อและประสานงานอย างดีจ ากบุ คคล
ที่เกี่ยวของทุกฝายทุกระดับ
๓) การพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองมีการดําเนินงานเปนระเบียบแบบแผนอยางตอเนื่องโดย
เริ่มจากการกําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนาหลักสูตรจนถึงการประเมินผลหลักสูตร
๔) การพัฒ นาหลัก สู ตรจะต อ งรวมถึ งผลงานตางๆ ทางดา นหลัก สู ต รที่ ส รา งขึ้ น มาใหม
อยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนเอกสารหลักสูตร เนื้อหาวิชาการทําการทดสอบหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช
หรือการจัดการเรียนการสอน
๕) การพั ฒ นาหลักสูตรที่มีประสิท ธิภาพจะตองมีก ารฝก อบรมครูป ระจําการใหมี ความรู
ความเขาใจในหลักสูตรใหม ความคิดใหม แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม
๖) การพัฒนาหลักสูตรจะตองคํานึงถึงประโยชนในดานการพัฒ นาจิตใจและทัศนคติของ
ผูเรียนดวย
2.2.๔ การสรางหลักสูตรการฝกอบรม
การสรางหลักสูตร หมายถึง การกําหนดกระบวนการที่จะทําใหผูเขารับ การฝ กอบรมเกิด
ความรู ความเขาใจ ทักษะความชํานาญและทัศนคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเทคนิคและวิธีการอยางใดและ
ต อ งใช เวลามากน อ ยเพี ย งใดเพื่ อ ทํ า ให ผูเข า รับ การฝ ก อบรมเกิ ดการเรี ย นรูแ ละเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
ตามวัตถุประสงค โดยมีขั้นตอนการสรางหลักสูตรการฝกอบรมที่สําคัญ ๓ ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ ๑ การทบทวนความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) กอนสรางหลักสูตร
การฝ ก อบรมแม วาจะไดมีก ารวิเคราะหความจําเป นในการฝก อบรมมาแล ว แตค งมี ค วามจําเป น ที่ จะต อ ง
ทบทวนปญหาที่ไดกําหนดไวในความจําเปนของการฝกอบรมอีกครั้งหนึ่งวามีปญหาอะไร เกี่ยวของกับบุคลากร
กลุมใด ตําแหนงงานใด ระดับ ใด มีจํานวนเทาใด มีความเหมาะสมที่จะจัดการฝกอบรมภายในองคการหรือ
ภายนอกองคการ
ขั้ นตอนที่ ๒ การระบุ ภ ารกิ จที่ เป น ป ญ หาหรือ สิ่ งที่ ต อ งการพั ฒ นา โดยผู สร างหลั ก สู ตร
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 หนวยงานปฏิบั ติ ที่สํา คัญ ที่ สุ ด ที่ จะกอ ให เกิด ผลงานและ
เปนสวนของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใชเทคนิค วิธีการหรือระเบียบปฏิบัติตางๆ ทั้งนี้การปฏิบัติ
ตามภารกิจใด ๆ นั้นจําเปนจะตองใชความรู ความชํานาญและความสามารถที่สอดรับกับภารกิจนั้นๆ เมื่อวิเคราะห
ถึงภารกิ จต างๆ ของตําแหนงงานที่มีความจําเปนในการฝกอบรมแลวจะตองหาข อมูลหรื อวิเคราะห ใหไดวา
ภารกิ จ ใดที่ เบี่ ย งเบนไปจากมาตรฐานหรื อ สิ่ ง ที่ มุ ง หวั งจนทํ า ให เกิ ด ป ญ หาขึ้ น จะได กํ า หนดหลั ก สู ต ร
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เพื่ อทํ าการฝกอบรมใหบุคคลในตําแหนงงานนั้ นสามารถปฏิบัติภารกิจไดถู กต องตรงกับ มาตรฐาน ซึ่งจะเป น
การแกปญหาอันเปนความจําเปนในการฝกอบรมตอไป
ขั้ น ตอนที่ ๓ การกํ า หนดวั ตถุ ป ระสงค ในการฝ ก อบรม วัต ถุ ป ระสงค ข องการฝก อบรม
มีความสําคัญ ดังนี้
๑) วัตถุป ระสงคในการฝกอบรมทําใหเกิดการประสานทรั พยากรในการฝกอบรม
ไดแก กําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒) วัตถุ ป ระสงค ในการฝ ก อบรมทํ า ให วิ ท ยากรและเจา หน า ที่ ผู บ ริห ารโครงการ
ฝกอบรมมีความเขาใจตรงกัน และสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางสอดคลอง นอกจากนี้ยังทํ าใหผูเขารับ
การฝกอบรมมีความเขาใจการปฏิบัติงานของวิทยากรและเจาหนาที่ไดเปนอยางดีดวย
๓) วัตถุป ระสงคในการฝ กอบรมทํ าใหส ามารถกํ าหนดหั วขอ วิช าและเนื้อ หาวิช า
ในการฝกอบรมไดอยางเหมาะสม รวมทั้งสามารถเลือกเทคนิคหรือวิธีการฝกอบรมที่เหมาะสมและชวยกําหนด
ระยะเวลาของหลักสูตรและระยะเวลาในแตละหัวขอวิชาของการฝกอบรมไดดวย
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามผลการฝกอบรม
2.3.1 ความหมายของการติดตามผลการฝกอบรม
Tracy (1971 : 389 อางถึงใน โฉมเพ็ญ สนธยานนท, 2527 : 24) กลาววา การติดตามผล
การฝกอบรม คือ การศึกษาวาผูที่สําเร็จการฝกอบรมไดนําสิ่งที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชปฏิบัติงานในหนาที่
ความรั บ ผิ ดชอบของตนได อย า งเหมาะสมเพี ย งใด การฝ กอบรมบรรลุ ผ ลตามเป าหมายที่ ต องการหรื อไม
มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางในการทํางาน และมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงแกไขโปรแกรมการฝกอบรม
วิรัชพร สรัคคานนท (อางถึงใน โฉมเพ็ญ สนธยานนท, 2527 : 25) กลาววา การติดตามผล
การฝกอบรมโดยทั่วไป หมายถึง การตรวจสอบผลงานเปนระยะๆ วาการปฏิบัติงานนั้นถูกตองตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไวหรือไม เปนการติดตามดูวาปริมาณและคุณภาพของงานแตละขั้นตอนเปนอยางไร อุปกรณในการทํางาน
กําลังเจาหนาที่ เวลา สถานที่ การจัดการมีเพียงพอแกการปฏิบัติงานหรือไม
โฉมเพ็ญ สนธยานนท (2527 : 25) กลาววา การติดตามผลการฝกอบรม คือ การศึกษาดูวา
ผูที่สําเร็ จการฝกอบรมไดนําวิธีการ แนวความคิด เทคนิคตางๆ ที่ไดจากการฝกอบรมไปใช ใหเปน ประโยชน
ตอการปฏิบัติงานในหนาที่เพียงใด รวมทั้งการศึกษาปญหาและอุปสรรคของการนําความรูและประสบการณ
จากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานดวย
วิลาส สิงหวิสัย (2520 : 173) กลาววา การติดตามผลการฝกอบรม เปนการหาความตองการ
ความสําเร็จของการฝกอบรม ซึ่งตองอาศัยเวลาและไมเกิดผลชัดเจนในทันทีที่สําเร็จการอบรม การติดตามผลนี้
ตองอาศัยการสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการฝกอบรม ซึ่งออกไปปฏิบัติงานชั่วระยะเวลาหนึ่ง
โดยปกติจะเปนเวลาประมาณ 8-12 เดือน ภายหลังการอบรมเสร็จสิ้ น เพื่ อดูวาผูสํ าเร็จการฝกอบรมได รับ
การเรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ไปสูแนวทางที่องคการพึงประสงคหรือไม
ชะลอ ธรรมศิริ (อางถึงใน ณรงค สมบูรณสุทธิ์, 2532 : 8) กลาววา การติดตามผลการฝกอบรม
เปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการฝกอบรม ซึ่งจะตองกระทําภายหลังการฝกอบรมไปแลว 4 เดือน เพื่อใหผูเขารับ
การอบรมไดมีโอกาสนําความรูที่ไดจากการอบรมไปปฏิบัติงานของตน เพื่อใหทราบปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
และพฤติกรรม รวมทั้งทัศนคติของผูเขารับการอบรมภายหลังที่ไดฝกอบรมไปแลว
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ณรงค สมบูรณสุทธิ์ (2532 : 10) มีความเห็นวา การติดตามผลการฝกอบรม คือ การศึกษา
ดูวาเมื่อผูเขารับการอบรมที่ผานการฝกอบรมไปแลวนั้น ไดนําความรูที่ไดจากการฝกอบรม ไมวาจะเปนหลักการ
แนวความคิ ด วิ ธีการ เทคนิ คต างๆ ไปใช หรือปรับ ใช ในการปฏิ บั ติงานในหน าที่ ได มากน อยเพี ยงไร รวมทั้ ง
ตองศึกษาวามีปจจัยอะไรบางเปนปจจัยที่เกื้อหนุนหรือเปนอุปสรรคขัดขวางตอการนําความรูและประสบการณ
ที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชในการปฏิบัติหนาที่
2.3.2 วัตถุประสงคของการติดตามผลการฝกอบรม
การติด ตามผลการฝก อบรม มีแ นวความคิด เพื่ อ ตอ งการทราบและก อ ให เกิ ดประโยชน
ในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
1) เพื่อตองการทราบวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคคลวาบรรลุผลหรือไม ภายในระยะเวลา
พอสมควร
2) ผูเขารับการอบรม เมื่ออบรมเสร็จไปแลวไดดําเนินการในเรื่องใหมๆ หรือปรับปรุงสิ่งที่ได
ดําเนินการอยูแลวที่มีผลมาจากการพัฒนาหรือการฝกอบรมหรือไมเพียงใด ในระยะเวลานานพอสมควร
3) เพื่ อต องการทราบถึ งความต อ งการเกี่ ยวกั บ การพั ฒ นาหรื อ การฝ กอบรมที่ จะจั ด ให
ในระยะเวลาตอไป
4) เพื่อใหผูบังคับบัญชามีโอกาสสงเสริมผูที่ไดรับการพัฒนาหรือไดรับการฝกอบรมนําความรู
ความชํา นาญ และทั ศนคติที่ ถูกตองไปใชป ระโยชนตอการปฏิ บัติงานในหน า ที่ มากที่สุด ในระยะเวลานาน
พอสมควร (สุภาพ ระนองธานี, 2511 : 11)
อุทัย หิรัญโต (2531 : 120-121) กลาววา การติดตามผลเปนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ในตั วผู เข ารั บ การฝ กอบรมหลั งจากเขาผ านการฝ กอบรมไปแล ว ทั้ งในด านความรู สึ กนึ กคิ ด ทั ศนคติ แ ละ
การเปลี่ยนแปลงในวิธีการทํางาน ซึ่งมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ
1) เพื่ อ คอยช วยชี้ แ นวทางและสนั บ สนุ น ให ผู เข า อบรมสามารถนํ าความรูไปใช ให เกิ ด
ประโยชนในการปฏิบัติงานจริงๆ
2) เพื่อ ตรวจสอบทบทวนดูว าการฝ กอบรมมี ผลในการนํ ามาใช ในการปฏิ บั ติงานจริ งๆ
ไดแคไหน เพียงไร
การติดตามผลการฝกอบรมเปนการประเมินวา จุดมุงหมายที่เกี่ยวกับความรูความสามารถ
ในการประยุ ก ตความรูใหเกิดประโยชนในการปฏิบั ติงาน ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงทั ศนคติ ห รื อค านิย ม
ซึ่ งตอ งใชเวลานาน ตอ งใหผูเขา รวมอบรมกลับ เขา ปฏิบัติงานชวงระยะเวลาหนึ่ ง เชน 6 เดือน หรื อ 1 ป
แลวคอยทําการประเมินโดยทําการติดตามผล (A Follow-up Study) วาจุดมุงหมายของโครงการอบรมบรรลุ
เปาหมายที่วางไวหรือไม (อางถึงใน วนิดา กมลกุลาจารย และคณะ, 2537 : 29)
การติด ตามผลการฝกอบรม นั บ วาเปนขั้นตอนหนึ่งที่ มีความสํ าคั ญ มากในกระบวนการ
ฝก อบรมซึ่งจะใหคํ าตอบที่ สําคั ญ เกี่ ย วกั บ โครงการฝ กอบรมตา งๆ ที่ จัดไปแล วว าบรรลุต ามวัต ถุ ป ระสงค
โครงการหรือ ไม เป น ประโยชน ต อการปฏิ บั ติ ง านและต อ หน ว ยงานหรือ ไม อย า งไร ผู เข ารั บ การอบรม
มีการเปลี่ย นแปลงพฤติ กรรมการทํางานในทางที่ดี ขึ้ นหรื อไม อย างไร และผูเขา รั บ การอบรมไดนํ าความรู
หรือสิ่งที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชในการปฏิบัติงานหรือไมอยางไร
2.3.3 วิธีการติดตามผลการฝกอบรม
การติด ตามผลการฝกอบรมภายหลังจากผูผา นการฝกอบรมได กลั บ ไปทํ างานในหน าที่
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 โดยการพิจารณาและกําหนดไวอยางมีระเบี ยบถึงพฤติก รรมในการปฏิบั ติงานระหวางกอน
การฝก อบรมและหลั งการฝก อบรมวามีสิ่งใดที่เปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ ดีขึ้ น ตลอดจนการสั งเกตถึงผลงาน
ที่ ออกมาจากการปฏิ บัติงานจริงๆ ในหนาที่ซึ่งการสังเกตจะไดผลดีห รือไม ขึ้น อยูกับ ความรู ความสามารถ
ประสบการณของนักสังเกตและควรมีคูมือการสังเกต (Observation guide) ชวยดวย
2) วิธีการสอบถาม (Questioning Method) เปนวิธีที่ใชเพื่อตองการทราบวาผูสําเร็จการอบรม
ไดใหขอเท็จจริงอะไรบาง ตามที่ผูติดตามผลตองการทราบถึงการนําสิ่งที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชปฏิบัติงานจริงๆ
วาใชไดมากนอยแคไหน เพียงใด มีปญหาอุปสรรคขอขัดของ ตลอดจนขอควรปรับปรุงแกไขอยางไร ซึ่งโดยทั่วไป
การสอบถามมีอยู 2 แบบ คือ
(1) การสัมภาษณ (Interview) เปนวิธีที่นิยมใชสําหรับผูผานการอบรมที่มีตําแหนง
สูงหรือคอนขางสูง และมีจํานวนไมมากนักเนื่องจากการสัมภาษณเปนวิธีการที่จําเปนตองใชผูมีความรู ทักษะ
และประสบการณ ตลอดจนตองใชกําลังคน ระยะเวลา และคาใชจายสูง
(2) แบบสอบถาม (Questionnaire) เป นวิธีก ารเก็ บ ขอมู ลที่นิ ยมใช สํา หรับ ผูผ าน
การอบรมที่มีระดับ ตําแหนงงานไมสูงนักและมีจํานวนมาก เนื่อ งจากเป น วิ ธีการที่ รวดเร็ว มีม าตรฐานและ
สามารถควบคุมเวลาการดําเนินงานและคาใชจายไดดี
ในทางปฏิบัติ ผูติดตามผลโครงการฝกอบรมอาจใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้ง 2 วิธีประกอบกัน
เชน วิธีการสัมภาษณผูผานการอบรม ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชาของผูผาน การอบรม
หรื อใชแบบสอบถามผูผานการอบรม นอกจากนี้ การสังเกตและจดบัน ทึ กการทํา งานเปน การเก็บ รวบรวม
ขอมูลที่มีประสิทธิภาพและใกลเคียงกับความเปนจริง แตเปนวิธีการที่เปนไปไดยากในการติดตามผลโครงการ
ฝกอบรมเนื่องจากขอจํากัดของระยะเวลาและความซับซอนในการปฏิบัติงาน
3) วิธีการวัดผล (Measurement Method) เปนวิธีที่ใชติดตามผลการฝกอบรมวา ไดนําความรู
ประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานในหนาที่เพียงไร แบงออกเปนการวัดผลทางจิตวิทยา
เชน ในดานพฤติกรรมตางๆ การวัดผลทางกายภาพ เชน การวัดน้ําหนัก สวนสูง ขนาด ในการวัดผลทางกายภาพ
มีเครื่องมือการวัดผลที่ทันสมัยอยูแลว สวนการวัดผลทางจิตวิทยานั้นไดพัฒนากาวหนาตามลําดับจนไดมาตรฐาน
เชน ขอสอบมาตรฐาน (Standardized Test) ซึ่งยากกวาการวั ดผลทางกายภาพมากแบงออกได เชน การทดสอบ
การเรียนรูทางเชาวปญญา การให แสดงตนเพื่อวัดผลทางสั งคมของบุคคลในหมู คณะว าใครเป นที่ นิ ยมชมชอบ
หรือเชื่อถือมากที่สุด ปานกลางหรือต่ํามาก แบบเกณฑมาตรฐานเพื่อใหผูตอบ ใชวิธีประมาณคา จัดคูเปรียบเทียบ
จัดอันดับ เปนตน
การติ ด ตามผลจะเลื อ กใช วิ ธี ก ารใดขึ้ น อยู กั บ โอกาสและความเป น ไปได ที่ เหมาะสม
ในการเลือกใช เชน ถาเปนการสังเกตก็เหมาะสมกับการติดตามผลที่มีผูสําเร็จการอบรมไมมากนัก และทํางาน
อยู ในหน ว ยงานเดี ย วกั น ผู ติ ด ตามผลได เห็ น และบั น ทึ ก พฤติ ก รรมการทํ า งานของผู สํ า เร็ จ การอบรมไว
อยางมีระบบทั้งก อนและหลังการฝก อบรมแลวนํามาเปรีย บเที ย บกัน การใช แ บบสอบถามก็ เหมาะสมกั บ
การติดตามผลที่มผี ูสําเร็จการฝกอบรมจํานวนมาก และอยูกระจัดกระจายกันออกไปในการปฏิบัติงาน
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการฝกอบรม
ดนัย เทียนพุฒ (2547 :53 , 57) ไดสรุปรูปแบบและเครื่องมือในการประเมินผลการฝกอบรมไว ดังนี้
2.4.1 กําหนดรูปแบบการประเมินตามลําดับชั้นของการประเมินผล
ซึ่งพิจารณาไดจากแนวคิด The Four Levels ของ Kirkpatrick คือ ประเมินปฏิกิริยา ประเมิน
การเรียนรู ประเมินพฤติกรรมและผลลัพธ ซึ่ง Hamlin เสนอ The Ultimate Value คือ เพิ่มจากการประเมินของ
Kirkpatrick คือ ประเมินคุณคาสูงสุด (Ultimate Value) ดังนี้
แผนภูมิที่ 2 รูปแบบการประเมินผลการฝกอบรมตามลําดับชั้นของการประเมิน
จุดมุง

มีผลลัพธอยางไร
ตอองคกรหรือ
บุคคลตลอดเวลา
ผลลัพธอะไรที่ทาํ ขึ้น
โดยเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผูเขาอบรมมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สงผลตอเนื่อง
ถึงพฤติกรรมการทํางาน
หรือผลงาน

ลําดับชั้นของการประเมิน

คุณคาสูงสุด

วิธีการวัดผล

การประเมินกลยุทธ
การประเมินความกาวหนา
ในอาชีพ

ผลลัพธ

การวิจัยเชิงทดลอง

พฤติกรรม

การแสดงออกในงาน
ถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

ผูเขาอบรมเปลี่ยนแปลง
อยางไรเมื่อสิ้นสุด
โปรแกรมการอบรม

การเรียนรู

ทดสอบ

อะไรที่ผูเขาอบรม
ชอบหรือไมชอบ

ปฏิกิริยา

การประเมินผล
จากผูเขาอบรม
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2.4.2 กําหนดรูปแบบการประเมินจาก “คําถาม” ในการประเมิน
ปกติ คํ า ถามหลั กๆ ของการประเมิ น ก็ คือ (1) จะประเมิ น อะไร (2) จะประเมิ น เมื่ อ ใด
(3) จะประเมินโดยใคร (4) มีขอบเขตการประเมินอยางไร โดยมีวิธีการที่ตอบจุดหมายของการประเมิน คือ
คําถามของการประเมิน
(1) จะประเมินอะไร

(2) จะประเมินเมื่อใด

(3) จะประเมินโดยใคร

(4) มีขอบเขตการประเมินอยางไร

จุดมุงหมายของการประเมิน
- วิธีการสอน
- สื่อ - อุปกรณการสอน
- ทัศนคติของผูเขารับการอบรม
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม
- การเปลี่ยนแปลงของทีมงานหรือองคกร
- การออกแบบหลักสูตรภายหลังจากวิเคราะหความจําเปน
ในการฝกอบรม (การวิเคราะหผลงาน)
- ภายหลังที่สื่อ - อุปกรณการสอนจัดเตรียมเรียบรอยแลว
(การประเมินความกาวหนา)
- ขณะที่ทําการสอนไดเสร็จสิ้นลง (การสังเกตแบบเปนกลาง)
- ขณะที่สิ้นสุดหลักสูตรการฝกอบรม (การประเมินรวมสรุป)
- ขณะที่สิ้นสุดหลักสูตรการฝกอบรม แตอยูในขณะปฏิบัติงาน
(การประเมินรวมสรุป)
- เจาหนาที่ฝกอบรม
- ผูเขาอบรม
- บุคคลที่ 3
* ผูบังคับบัญชาของผูเขาอบรม
* ผูใตบังคับบัญชาของผูเขาอบรม
* เพื่อนของผูเขาอบรม
* ที่ปรึกษาจากภายในองคกรหรือฝายฝกอบรม
* ลูกคาที่ใชบริการ
- ทั้งหลักสูตร
- กําหนดขอบเขตที่สนใจของหลักสูตร
- โปรแกรม
- ชุดวิชา
- วิชายอย

2.4.3 กําหนดรูปแบบการประเมินโดยอาศัยโมเดลการประเมิน
การประเมินการฝกอบรมโดยอาศัยโมเดลการประเมิน จะเปน รูปแบบที่ชั ดเจนและตอบ
คําถามไดครอบคลุมกับวัตถุประสงคของการประเมิน
1) โมเดลความกาวหนา - รวมสรุป (Formative - Summative Model)
- การประเมินความกาวหนา (Formative - Evaluation) เปนการประเมินเพื่อปรับปรุง
ทุกอยางใหดีขึ้น เปนการประเมินในขณะดําเนินหลักสูตร / โครงการฝกอบรม
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- การประเมินรวมสรุป (Summative - Evaluation) เป นการประเมินหลังจากสิ้น สุด
หลักสูตรการฝกอบรม เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรม อันจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนในกรณี
จัดครั้งตอไป หรือตัดสินใจยุติเลิกโครงการฝกอบรม
2) โมเดลการตัดสินใจ (Decision - Model) สําหรับโมเดลการตัดสินใจนี้นิยมใช เชน
- โมเดลของ สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ที่เนนการประเมินเต็มรูปแบบ คือ การประเมิน
หลักสูตร/โครงการฝกอบรมในกระบวนการที่เปนระบบใน 4 สวน คือ (1) บริบท (context) (2) ปจจัยเบื้องตน
(Input) (3) กระบวนการ (Process) และ (4) ผลผลิต (Product (Output)) ดังรูป
แผนภูมิที่ 3 การประเมินตามโมเดล CIPP
(1) บริบท
(context)
การประเมินบริบท

(2) ปจจัยเบื้องตน
(3) กระบวนการ
(4) ผลผลิต
(Input)
(Process)
(Product (Output))
การประเมินปจจัยเบื้องตน การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต

การตัดสินใจ
พิจารณาถึง
- ปรัชญาหลักสูตร
- ความจําเปน
ในการฝกอบรม
- ความคาดหวัง
ของหุนสวนธุรกิจ

วิเคราะหเกี่ยวกับ
- แผนดําเนินการจัด
หลักสูตรเบี่ยงเบนไปจาก
ความเปนจริงมากนอย
เพียงใด

กระบวนการบริหาร
- บริหารหลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยางไร
เพื่อการปรับเปลี่ยน

ประเมินหลักสูตรเพื่อ
- ยุติหลักสูตร
- ปรับ - เปลีย่ นหรือ
พัฒนาใหเหมาะสม
ตอไป

- โมเดลการตัดสินใจแบบการเผชิญหนา โดยพิจารณาระหวาง เมทริกซภาคการบรรยาย
กั บ เมทริก ซ ภ าคการตั ด สิ น ใจ ซึ่ งจะนํ า ไปสู ก ารตั ด สิ น ใจในหลั ก สู ต รการฝ ก อบรมว า (1) ป จ จั ย เบื้ อ งต น
(2) กระบวนการ (3) ผลได เป นอยางไร และมีขอสรุปเพื่ อการตัดสินใจทางการบริหารในรูปแบบที่เหมาะสม
ดังรูป
แผนภูมิที่ 4 โมเดลการตัดสินใจแบบการเผชิญหนา
เมทริกซภาคการบรรยาย
สิ่งที่ตั้งใจ

สิ่งที่เกิดขึ้น

เมทริกซภาคการตัดสินใจ
มาตรฐาน

การตัดสินใจ

ปจจัยเบื้องตน
(INPUT)
กระบวนการ
(PROCESS)
ผลได
(OUTPUT)
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3) โมเดลความเปนระบบ โดยมองการฝกอบรมและพัฒนาในรูปแบบ (System Approach)
คือ (1) ปจจัยนําเข า (Input) (2) กระบวนการ (Process) (3) ผลลัพธ (Output) จึ งกําหนดโมเดลการประเมิ น
หลักสูตรฝกอบรม ดังนี้
แผนภูมิที่ 5 โมเดลความเปนระบบของการประเมินหลักสูตรฝกอบรม
1. มุมมองของการฝกอบรม
และพัฒนาเปนระบบ

ปจจัยนําเขา
(Input)

กระบวนการ
(Process)

2. ชวงระยะเวลาการประเมิน

ประเมินกอน
การอบรม

ประเมินขณะ
ดําเนินการอบรม

ผลผลิต
(Output)

ประเมินสิ้นสุด
การอบรม

(Pre-Evaluation) (Ongoing Evaluation) (Post-Evaluation)

3. วัตถุประสงค
ของการประเมิน

3.1 ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม
I กอนการอบรม
II ขณะดําเนินการอบรม
III สิ้นสุดการอบรม
* ความจําเปน
* วิธีการจัดอบรม
* ผลลัพธ
* การเตรียมดําเนินการ * บริหารหลักสูตร
* การติดตามผล
* ผลลัพธที่คาดหวัง
* ความกาวหนาของการอบรม
* จะติดตามผลอยางไร * จะติดตามผลไหม
3.2 ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม
I มาตรฐานเทียบ
II ที่เกิดขึ้นจริง
III ผลการดําเนินการ
กับเปาหมายในอุดมคติ เทากับมาตรฐาน
เทากับมาตรฐาน

4. ขอบเขต/เนื้อหา
ของการประเมิน

I กอนการอบรม
โครงการ/หลักสูตร
ฝกอบรมพิจารณา
ในแงความจําเปน
ในการฝกอบรม
* แผนการบริหาร
หลักสูตร
* กําหนดเกณฑ
การประเมินตาม
RLBR

II ขณะดําเนินการอบรม
โครงการ/หลักสูตร
ฝกอบรม
* วงจรการเรียนรู
* การบริหารหลักสูตร
- กระบวนการ
จัดหลักสูตร
- ผลลัพธ
* เกณฑการประเมิน
ประเมิน
- ปฏิกิริยา (R)
- การเรียนรู (L)

III สิ้นสุดการอบรม
โครงการ/หลักสูตร
ฝกอบรมมองดาน
ผลสัมฤทธิ์
* ผลลัพธในทันที
* การนําไปใช
* การเรียนรู
- การเปลี่ยน
พฤติกรรม (B)
- ผลลัพธกับ
องคกร (R)
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* แผนการประเมิน
* การประเมิน
* ประเมินรวมสรุป
ความกาวหนา/
ความกาวหนา
* ติดตามผล
รวมสรุป
* แผนการติดตามผล
* การติดตามผล
ระยะสั้น ระยะยาว
- ยังไมดําเนินการ
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสมรรถนะของขาราชการพลเรือน
2.5.1 ประวัติความเปนมาและความสําคัญของสมรรถนะ
เมื่อ พูดถึงสมรรถนะก็มัก จะอา งถึง David C.McClelland ศาสตราจารยดานจิตวิ ทยา
จากมหาวิ ท ยาลัย Harvard กั บ บทความที่ มี ชื่ อ เสี ย งของเขาที่ ตี พิ ม พ ใ นวารสารนั ก จิ ต วิ ท ยาอเมริ กั น
เรื่ อง Testing for Competence Rather than for Intelligence ในป 1973
การศึกษาทางดานจิตวิทยามักเปนการศึกษาตอมาจากแนวคิดที่เคยมีผูเสนอไวแลวในอดีต
แนวคิดของ McClelland ก็เชนกัน กลาวกันวาแนวคิดของ McClelland ไมใชแนวคิดใหมเสีย ทีเดีย วเพราะ
ในป 1920 Frederick Taylor บิดาของวิทยาศาสตรการจัดการไดกลาวถึงสิ่งที่คลายกันกับสมรรถนะมากอน
(Raelin & Cooledge,1996) อยางไรก็ดี McClelland ไดนําสมรรถนะมาสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ในบทความเรื่ อง Testing for Competence Rather than for Intelligence นั้ น
McClelland แสดงความเห็นตอตานการทดสอบความถนัด การทดสอบความรู ใ นงานหรือผลการเรี ยน
วาไมสามารถทํานายผลการปฏิบัติงานหรือความสําเร็จในชีวิตได เขาจึงหาทางวิจัยเพื่อศึกษาตัวแปรดานสมรรถนะ
ที่ เขากลา วว าสามารถทํานายผลการปฏิบัติงานได และในขณะเดีย วกัน ก็ยังมี ขอดีที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
คือ ตัวแปรสมรรถนะมักไมแสดงผลการทดสอบที่ลําเอียงตอเชื้อชาติ เพศ หรือฐานะทางสังคมเหมือนกับแบบวัด
ความถนัดหรือแบบวัดอื่นๆ ในกลุมเดียวกัน
ประเด็นเรื่องการไมแสดงผลการทดสอบที่ลําเอียงตอเชื้อชาติ เพศ หรือฐานะเปนประเด็นสําคัญ
ในอเมริก า เพราะอเมริกาเปน สัง คมที่มีค วามหลากหลายดา นเชื้อชาติ เพื่อใหเกิดความยุติธรรมในสังคม
ดา นการจางงานจึ งมีการตรากฎหมายเพื่อสงเสริมโอกาสของการจางงานที่เทาเที ยมกัน (Equal Employment
Opportunity) ดังนั้น แบบทดสอบที่แสดงผลการทดสอบของกลุมตางๆ ที่แตกตางกันมักถูกตัดสินวาผิดกฎหมาย
วิธีการวิจัยของ McClelland ใชการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมของผูที่ประสบ
ความสําเร็จในงาน และกลุมของผูที่ประสบความสําเร็จนอยกวา (กลุมปานกลาง) เพื่อดูวาสองกลุมนี้แตกตางกัน
ในเรื่องใด (หรือที่เขาเรียกวาสมรรถนะใด) วิธีการเก็บขอมูลของเขาเนนที่ความคิด และพฤติกรรมที่สัมพันธกัน
กับผลลัพธของงานที่ประสบความสําเร็จ
ในครั้งแรก McClelland คิดจะใชการสังเกตการณทํางานประจําวันของผูที่ประสบความสําเร็จ
กับผูที่มีผลงานในระดับปานกลาง แตวาวิธีการนี้ใชเวลามากเกินไป และไมสะดวกในทางปฏิบัติ เขาจึงพัฒนา
เทคนิคที่เรียกวา Behavioral Event Interview (BEI) ซึ่งเปนวิธีการที่พัฒนามาจากการผสมผสานวิธีวิเคราะห
เหตุการณสําคัญในงานของ Flanagan (1954) และวิธีการของแบบทดสอบ Thematic Apperception Test
(TAT) BEI เปนการสัมภาษณที่ผูใหขอมูลเลาเหตุการณที่เขารูสึกว าประสบความสําเร็จสูงสุด 3 เหตุการณ
และเหตุการณที่เขารูสึกวาลมเหลว 3 เหตุการณ จากนั้นผูสัมภาษณก็ถามคําถามติดตามวา อะไรทํา ใหเกิด
สถานการณนั้นๆ มีใครที่เกี่ยวของบาง เขาคิดอยางไร รูสึกอยางไรและตองการอะไรในการจัดการกับสถานการณ
แลวเขาทําอยางไรและเกิดอะไรขึ้นจากพฤติกรรมการทํางานนั้นของเขา
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การวิเคราะหเหตุการณสําคัญ ในงาน (Critical Incident) เปนวิธีการที่ John Flanaga
พัฒนาขึ้นในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง เปนวิธีการที่มีจุดมุงหมายเพื่อคนหาคุณลักษณะที่สําคัญและทักษะที่จําเปน
สําหรับการทํางานที่ประสบความสําเร็จ โดยวิธีการเปนการรวบรวมขอมูลพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได ในสถานการณ
การทํางานหรือสถานการณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จุดมุงหมายหลัก คือ พฤติกรรมที่ผูอื่นสังเกตไดแตจุดมุงหมายของ BEI
นอกเหนือจากพฤติกรรมการทํางานที่สังเกตไดแลว คือ การเนนที่ความรูสึกนึกคิดของบุคคล (คลายกับที่ได
จากการทดสอบการเลาเรื่องจากภาพ (Thematic Apperception Test (TAT))
เมื่อไดขอมูลมาแลว ก็นําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อศึกษาวาลักษณะของผูที่ประสบความสําเร็จ
มีอะไรบางที่ไมเหมือนกับผูที่ประสบความสําเร็จปานกลาง จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาถอดรหัสดวยวิธีการที่เรียกวา
การวิ เคราะหเนื้อ หาจากคํ าพู ด (Content Analysis of Verbal Expression) แลวนํ าขอ มู ลที่ถอดรหั สแล ว
มาวิ เคราะห ค วามแตกตา งทางสถิติ เพื่ อ ศึ กษาลัก ษณะที่ แ ตกต างระหว า งผูที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในงาน
(มีผลงานในระดับสูง) กับผูที่ผลงานระดับปานกลาง
McClelland และเพื่ อ นรว มงานได ก อ ตั้ง บริษัท McBer and Company ในช วงต น
ของทศวรรษที่ 1970 และในชวงนั้นพวกเขาไดรบั การติดตอจากเจาหนาที่ของ The U.S State Department
Foreign Service Information ใหชวยเหลือในการคัดเลือกนักการทูตระดับตน McClelland ใชเทคนิค BEI
ในการศึกษาและพบวานักการทูตระดับตนที่มีผลการปฏิบัติงานดีมีสมรรถนะที่แตกตางจากนักการทูตระดับตน
ที่มีผลการปฏิบัติงานระดับปานกลาง ในเรื่องความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคลดานวัฒนธรรม (Crosscultural Interpersonal Sensitivity) ความคาดหวังทางบวกกับผูอื่น (Positive Expectations of Others)
และความรวดเร็วในการเรียนรูเครือขายดานการเมือง (Speed in Learning Political Networks)
ในป 1991 Barrett & Depinet ไดเขียนบทความเรื่อง A Reconsideration of Testing
for Competence Rather than for Intelligence เนื้อหาในบทความเปนการอางถึงงานวิจัยใหมๆ ที่ลบลาง
ขอเสนอของ McClelland เกี่ยวกับการทดสอบความถนัด หรือการทดสอบเชาวนปญญาวาแบบทดสอบดังกลาว
สามารถทํานายผลการปฏิบัติไดในเกือบทุกอาชีพ ประเด็นนี้ McClelland ไดตอบวา ถาเขาจะตองเปลี่ยนแปลง
อะไรบางอยางในบทความ Testing for Competence Rather than for Intelligence เขาคงจะอธิบาย
เชาวนปญญาอยางระมัดระวังมากขึ้นวา เชาวนปญญาเปนสมรรถนะพื้นฐาน (Threshold Competency) ที่บุคคล
ที่ปฏิบัติงานตองมี แตเมื่อบุคคลมีเชาวนปญญาในระดับหนึ่งแลว ผลการปฏิบัติของเขาก็ไมสัมพันธกับเชาวนปญญา
อีกตอไป (อธิบายไดวาผูปฏิบัติงานทุกคนตองเปนคนฉลาดทุกคนแตคนที่ฉลาดทุกคนอาจไมไดมีผลการปฏิบัติงาน
ดีเดนทุกคน สิ่งที่แยกระหวางผูที่ฉลาดและมีผลการปฏิบัติงานดี กับผูที่ฉลาดและมีผลการปฏิบัติงานในระดับ
ปานกลาง คือ สมรรถนะ)
สมรรถนะแบงออกเปน 2 ประเภท เมื่อพิจารณาโดยยึดผลการปฏิบัติงานเปนเกณฑ ไดแก
สมรรถนะพื้นฐาน (Threshold Competencies) และสมรรถนะที่แ ยกความแตกตาง (Differentiating
Competencies)
สมรรถนะพื้นฐาน (Threshold Competencies) ไดแก ความรู ทักษะพื้นฐานที่ผูปฏิบัติงาน
ทุกคนจํา เปนตอ งมีเพื่อ ใหส ามารถปฏิบัติงานไดแตไมสามารถแยกผูที่ปฏิบัติงานดี ออกจากผูที่ป ฏิ บัติ งาน
ในระดับปานกลาง
สมรรถนะที่แยกความแตกตาง (Differentiating Competencies) ไดแก ปจจั ยตา งๆ
ที่ผปู ฏิบัตงิ านที่ดีมีแตผูที่ปฏิบัติงานในระดับปานกลางไมมี สมรรถนะกลุมนี้จึงเปนสิ่งที่บอกความแตกตางระหวาง
ผูที่มีผลการปฏิบัติงานดีและผูที่มีผลงานในระดับปานกลาง
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แนวคิดเรื่องสมรรถนะมักมีการอธิบายดวยโมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model) ดังภาพ
ที่แสดงดานลาง ซึ่งอธิบายวาความแตกตางระหวางบุคคลเปรียบเทียบไดกับภูเขาน้ําแข็ง โดยมีสวนที่เห็นไดงาย
และพัฒ นาไดงาย คือสวนที่ลอยอยูเหนือน้ํา นั่น คือองคความรู และทักษะตางๆ ที่ บุคคลมี อยูและสวนใหญ
ที่มองเห็น ไดยากอยูใตผิวน้ํา ไดแก แรงจูงใจ อุป นิสัย ภาพลักษณภายในและบทบาทที่แ สดงออกต อสังคม
ส วนที่ อ ยู ใตน้ํ านี้ มี ผลต อ พฤติ กรรมในการทํ างานของบุ ค คลอย า งมากและเป น ส วนที่ พั ฒ นาได ย ากโดยมี
รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 6
แผนภูมิที่ 6 โมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model)

ที่มาของ competency

2.5.2 ความสําคัญของการพัฒนาสมรรถนะหลักของขาราชการพลเรือน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 ไดบัญญัติใหสวนราชการ
มีหนาที่ดําเนินการใหมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให
ขาราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการ
ใหเกิ ดผลสัมฤทธิ์ ตอภารกิจภาครัฐ ทั้งนี้ กรมการปกครอง ได นําหลักสมรรถนะมาใชในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการที่ สํานักงาน ก.พ. กําหนด ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุ คคล
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติดังกลาว
2.5.3 สมรรถนะหลักของขาราชการพลเรือน
ตามหลั กการของหนั งสื อเวี ยนสํานั กงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวั นที่ 29 กั นยายน
2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกํ าหนดความรู ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะที่ จํ าเป นสํ าหรับ
ตํา แหนง ข า ราชการพลเรือนสามัญ กํา หนดคําจํ ากัด ความของสมรรถนะหลั ก วา เป น คุ ณ ลั กษณะรวมกัน
ของข า ราชการพลเรื อ นทั้ งระบบเพื่ อ เป น การหล อ หลอมค า นิ ย มและพฤติ ก รรมที่ พึ งประสงค ร ว มกั น
โดยมีองคประกอบ 5 ตัว ไดแก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม
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สมรรถนะหลักที่ 1 : การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
คําจํากัดความ : ความมุงมั่นจะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงาน
ที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรค
พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถ
กระทําไดมากอน
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : แสดงความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหดี
 พยายามทํางานในหนาที่ใหถูกตอง
 พยายามปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
 มานะ อดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน
 แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดีขึ้น
 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปลาหรือหยอนประสิทธิภาพในงาน
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทํางานไดผลงานตามเปาหมายที่วางไว
 กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่ดี
 ติดตามและประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐาน
 ทํางานไดตามเปาหมายที่ผบู ังคับบัญชากําหนดหรือเปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ
 มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความถูกตองเพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่อใหไดผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ปรับปรุงวิธีการที่ทําใหทํางานไดดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หรือทําใหผูรับบริการพึงพอใจมากขึ้น
 เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมที่คาดวาจะทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถกําหนดเปาหมาย รวมทั้งพัฒนางาน
เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดนหรือแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
 กําหนดเปาหมายทีท่ าทายและเปนไปไดยากเพื่อใหไดผลงานที่ดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัด
 พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดนและแตกตางอยางที่
ไมเคยมีผูใดทําไดมากอน
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกลาตัดสินใจแมวาการตัดสินใจนั้น
จะมีความเสี่ยง เพื่อใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน หรือสวนราชการ
 ตัดสินใจไดโดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยางชัดเจนและดําเนินการ เพื่อใหภาครัฐ
และประชาชนไดประโยชนสูงสุด
 บริหารจัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจ
ของหนวยงานตามที่วางแผนไว
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สมรรถนะหลักที่ 2 : บริการที่ดี (Service Mind)
คําจํากัดความ : ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการตอประชาชน ขาราชการ
หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : สามารถใหบริการที่ผูรับบริการตองการไดดวยความเต็มใจ
 ใหการบริการที่เปนมิตร สุภาพ
 ใหขอมูล ขาวสารที่ถูกตอง ชัดเจนแกผูรบั บริการ
 แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่องหรือขั้นตอนงานตางๆ ที่ใหบริการอยู
 ประสานงานภายในหนวยงาน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูรับบริการไดรบั บริการ
ที่ตอเนื่องและรวดเร็ว
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ
 รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแกผูรับบริการอยางรวดเร็ว
ไมบายเบี่ยง ไมแกตัวหรือปดภาระ
 ดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจและนําขอขัดของใดๆ ในการใหบริการ
ไปพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหบริการที่เกินความคาดหวังแมตองใชเวลา
หรือความพยายามอยางมาก
 ใหเวลาแกผูรับบริการเปนพิเศษ เพื่อชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ
 ใหขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวของกับงานที่กําลังใหบริการอยู ซึ่งเปนประโยชนแกผูรับบริการ
แมวาผูรับบริการจะไมไดถามถึงหรือไมทราบมากอน
 นําเสนอวิธีการในการใหบริการที่ผูรับบริการจะไดรบั ประโยชนสูงสุด
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจและใหบริการที่ตรงตามความตองการที่แทจริง
ของผูรับบริการได
 เขาใจหรือพยายามทําความเขาใจดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหบริการไดตรงความตองการที่แทจริง
ของผูรับบริการ
 ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผรู บั บริการ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการที่แทจริง
ของผูรับบริการ
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใหบริการที่เปนประโยชนอยางแทจริงใหแกผูรับบริการ
 คิดถึงผลประโยชนของผูรบั บริการในระยะยาว และพรอมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการใหบริการ
เพื่อประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ
 เปนที่ปรึกษาที่มีสวนชวยในการตัดสินใจที่ผูรับบริการไววางใจ
 สามารถใหความเห็นที่แตกตางจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผูรับบริการตองการใหสอดคลอง
กับความจําเปน ปญหา โอกาส เพื่อเปนประโยชนอยางแทจริงของผูรับบริการ
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สมรรถนะหลักที่ 3 : การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
คําจํากัดความ : ความสนใจใฝรู สั่งสมความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ดวยการศึกษา คนควาและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องจนสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการ
และเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : แสดงความสนใจและติดตามความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวของ
 ศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน
 พัฒนาความรูความสามารถของตนใหดียิ่งขึ้น
 ติดตามเทคโนโลยี และความรูใหมๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ
ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรูในวิชาการและเทคโนโลยีใหมๆ
ในสาขาอาชีพของตน
 รอบรูในเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวของ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน
 รับรูถึงแนวโนมวิทยาการที่ทันสมัยและเกี่ยวของกับงานของตนอยางตอเนื่อง
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถนําความรู วิทยาการหรือเทคโนโลยีใหมๆ
มาปรับใชกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ
 สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได
 สามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา พัฒนาตนเองใหมีความรูและความเชี่ยวชาญ
ในงานมากขึ้น ทั้งในเชิงลึกและเชิงกวางอยางตอเนื่อง
 มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ และสามารถนําความรูไปปรับใช
ไดอยางกวางขวาง
 สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทัศน เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนการทํางานของคนในสวนราชการ
ที่เนนความเชี่ยวชาญในวิทยาการดานตางๆ
 สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองคกร ดวยการจัดสรรทรัพยากร
เครื่องมือ อุปกรณที่เอื้อตอการพัฒนา
 บริหารจัดการใหสวนราชการนําเทคโนโลยี ความรู หรือวิทยาการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติหนาที่
ราชการในงานอยางตอเนื่อง
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สมรรถนะหลักที่ 4 : การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)
คําจํากัดความ : การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพและจรรยาขาราชการ เพื่อรักษาศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราชการ
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : มีความสุจริต
 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ ถูกตองตามกฎหมาย และวินัยขาราชการ
 แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจริต
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได
 รักษาคําพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได
 แสดงใหปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความเปนขาราชการ
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นในหลักการ
 ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการ ไมเบี่ยงเบนดวยอคติ
หรือผลประโยชน กลารับผิด และรับผิดชอบ
 เสียสละความสุขสวนตน เพื่อใหเกิดประโยชนแกทางราชการ
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยืนหยัดเพื่อความถูกตอง
 ยืนหยัดเพื่อความถูกตองโดยมุงพิทักษผลประโยชนของทางราชการ แมตกอยูในสถานการณ
ที่อาจยากลําบาก
 กลาตัดสินใจปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความถูกตองเปนธรรม แมอาจกอความไมพึงพอใจ
ใหแกผูเสียประโยชน
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม
 ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของประเทศชาติ แมในสถานการณที่อาจเสี่ยงตอความมั่นคง
ในตําแหนงหนาที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยตอชีวิต
สมรรถนะหลักที่ 5 : การทํางานเปนทีม (Teamwork)
คําจํากัดความ : ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่น เปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงานหรือสวนราชการ
โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิก ไมจําเปนตองมีฐานะหัวหนาทีม รวมทั้งความสามารถในการสราง
และรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : ทําหนาที่ของตนในทีมใหสําเร็จ
 สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในสวนที่ตนไดรับมอบหมาย
 รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดําเนินงานของตนในทีม
 ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานของทีม
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใหความรวมมือในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน
 สรางสัมพันธ เขากับผูอื่นในกลุมไดดี
 ใหความรวมมือกับผูอื่นในทีมดวยดี
 กลาวถึงเพื่อนรวมงานในเชิงสรางสรรคและแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนรวมทีม
ทั้งตอหนาและลับหลัง
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ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสานความรวมมือของสมาชิกในทีม
 รับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรูจากผูอื่น
 ตัดสินใจหรือวางแผนงานรวมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนรวมทีม
 ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุน ชวยเหลือเพื่อนรวมทีม เพื่อใหงาน
ประสบความสําเร็จ
 ยกยอง และใหกําลังใจเพื่อนรวมทีมอยางจริงใจ
 ใหความชวยเหลือเกื้อกูลแกเพื่อนรวมทีม แมไมมีการรองขอ
 รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนรวมทีม เพื่อชวยเหลือกันในวาระตางๆ ใหงานสําเร็จ
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถนําทีมใหปฏิบัติภารกิจใหไดผลสําเร็จ
 เสริมสรางความสามัคคีในทีม โดยไมคํานึงความชอบหรือไมชอบสวนตน
 คลี่คลาย หรือแกไขขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในทีม
 ประสานสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจของทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจของสวนราชการใหบรรลุผล
2.6 แนวคิดการประเมินโครงการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง
การประเมินโครงการฝกอบรมวิทยาลัยการปกครองไดวางแนวทางดําเนินการโดยมองการฝกอบรม
และพั ฒ นาในรู ป ระบบ (SystemApproach) ได ป ระยุ กต รู ป แบบการประเมิ น โครงการของ สตั ฟ เฟ ล บี ม
(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)
ทั้ งนี้ วิทยาลัยการปกครองจะเนนการประเมินใน 4 ลําดับแรก โดยเฉพาะการแสวงหาความจําเป น
ในการฝกอบรม (Training Needs : TN) การประเมินปฏิกิริยาของผูรับการอบรม และการวัดผลประเมินผลผลิต
(ด านวิ ชาการและพฤติ กรรม) ซึ่ งได มี การวางระเบี ยบปฏิ บั ติไว อย างชั ดเจน โดยมี กลุ มงานวิ จั ยและพั ฒ นา
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 สาระสําคัญของการประเมิน ผลที่ตองการ
ประเมินสภาวะแวดลอม
(Context evaluation)

- ความจําเปน
ของการอบรม
- นัยสัมพันธ
ของเนื้อหา
หลักสูตรกับปญหา
และความตองการ

ความจําเปนใน
การฝกอบรมใหม

ประเมินปจจัยปอน
(Input evaluation)

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

ปญหาที่เกิดขึ้น
และแนวทางแกไข

ประเมินกระบวนการ
(Process evaluation)

- ปญหาการ
ดําเนินการฝกอบรม
การเรียน การสอน
- การวัดผลการเรียน
การสอนรายวิชา

- ปญหาที่เกิดขึ้น
และแนวทางแกไข
- ผลสัมฤทธิ์
การฝกอบรม

ประเมินผลผลิต
(Out evaluation)

- ความรูความสามารถ
- ทัศนคติของผูผาน
การอบรม

บรรลุวัตถุประสงค
ของหลักสูตรเพียงใด

เทคนิค

เครื่องมือประเมิน

การวิเคราะห
ความจําเปน
ในการฝกอบรม
(TN)
และความตองการ
ฝกอบรม

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

การตรวจแตละ
รายการ
(Checklists)

- แบบตรวจสอบ
ความพรอมแตละ
รายการ
- ประชุมผูที่เกี่ยวของ

การวัดผล
ทางวิชาการ

ปฏิกิริยาของ
ผูเขาอบรม
การวัดผล
ทางวิชาการ

การวัดผลและ
ประเมินผล
ดานวิชาการ
การประเมิน
พฤติกรรม

สรุปผล
ของการฝกอบรม

ประเมินผลลัพธ
(Outcome evaluation)

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

พัฒนาหลักสูตร
และปรับปรุงโครงการ

- 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)

การประเมิน
ผูผานการศึกษา
อบรมและ
ผูที่เกี่ยวของ

- แบบสอบถาม
- การสังเกตพฤติกรรม
และผลการปฏิบัติงาน

รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒

๒๖

2.7 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรที่ติดตามและประเมินผลการฝกอบรม
2.7.1 หลักสูตรนายอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
๑. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พุทธศักราช ๒๕๓๔ กําหนดใหนายอําเภอเปนหัวหนา
บังคับบัญชาบรรดาขาราชการในอําเภอและรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ โดยมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญ
ไดแก (๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ หากกฎหมายมิไดกํ าหนดไววา
เปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะใหเปนหนาที่ของนายอําเภอที่จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้น (๒) บริหาร
ราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ (๓) บริหารราชการ
ตามคําแนะนํ าของผูวาราชการจังหวัด ผูตรวจการอื่นที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวงกรม และ
ผูวาราชการจังหวั ดมอบหมาย โดยตองไมขัดกับกฎหมาย และ (๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ภายในอําเภอตามกฎหมาย ทั้งนี้ การบริหารราชการของนายอําเภอนั้น จะตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
คํานึ งถึงประสิทธิ ภาพความคุมคา รวมทั้ง มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ ตลอดจนต องอํานวยความสะดวก
และตอบสนองความตองการของประชาชน โดยจะตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานนั้นๆ ดวย
ทั้งนี้ การบริหารราชการสวนกลาง อันไดแก กระทรวง ทบวง กรมตางๆ การบริหารราชการสวนภูมิภาค
คือ จังหวัด และการบริหารราชการสวนทองถิ่น อาทิ เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ลวนตอง
อาศั ย กลไกการบริหารราชการผา นนายอํ า เภอ ดั งนั้ น จะเห็น ไดวา ตํ า แหน งนายอํ า เภอนั้ น มี ค วามสํ าคั ญ
เป นอยางยิ่งตอ การบริห ารราชการแผน ดิน ซึ่งการบริห ารงานของกระทรวง ทบวงกรมและจั งหวัด รวมทั้ ง
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จะบรรลุ เป า ประสงค ห รื อ สั ม ฤทธิ์ ผ ลตามภารกิ จ ของรั ฐ หรื อ ไม ก็ ขึ้ น อยู กั บ
“นายอําเภอ” ผูที่เปรียบเสมือน “ผูนําแหงการบูรณาการงานอําเภอ” เปนผูนําที่จะตองมีวิสัยทัศนกวางไกล
มีความรูความเขาใจแนวนโยบายและยุทธศาสตรของการบริหารราชการแผนดินของทุกกระทรวง ทบวง กรม
และสามารถกําหนดกลยุทธเพื่อตอบสนองตอนโยบายและยุทธศาสตรนั้นๆ ไดอยางดีเยี่ยม ภายใตบริบทของ
การบริหารราชการในยุคโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้ งนี้ จะตองบริหารราชการใหทันตอ
สถานการณ มี ค วาม ถู ก ต อ งตามระเบี ย บกฎหมาย มี ค วามรวดเร็ ว ทั น ต อ ความต อ งการของประชาชน
มีประสิทธิภาพและคุมคาและที่สําคัญตองวัดผลของการปฏิบัติงานไดดวย
ดังนั้น กรมการปกครอง โดยวิ ทยาลัยการปกครองจึงไดจัดทํ าหลั กสูตรนายอํ าเภอขึ้ น เพื่ อให ผู เข ารั บ
การศึกษาอบรมไดรับการพัฒนาทักษะ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจหนาที่ และงานในอํานาจหนาที่
ของนายอํ าเภอ และไดรับการสรางเสริมสมรรถนะของนายอํ าเภอ ตลอดจนได รับการพั ฒ นาองคความรู ทาง
การบริหารราชการสมัยใหมอันจะสงผลใหการปฏิบัติราชการของนายอําเภอเปนการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและประเทศเปนสําคัญ
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรม
2.1 ไดรับการเสริมสรางสมรรถนะของนายอําเภอ ซึ่งประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 ประการ สมรรถนะ
ทางการบริหาร 6 ประการ และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3 ประการ
2.2 ได รับ การพั ฒ นาความรู ความเขา ใจและฝก ฝนทัก ษะดา นการบริห ารราชการสมัย ใหมในยุ ค
โลกาภิวัตน
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2.3 ไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ของนักปกครองและจรรยาบรรณของขาราชการกรมการปกครอง
2.4 ไดรับการเสริมสรางและพัฒนาภาวะผูนําในการบูรณาการงานอําเภอใหสามารถแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิผล
3. คุณสมบัติของผูเขารับการศึกษาอบรม
เปนขาราชการผูที่ผานการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกไดตามหลักเกณฑที่กรมการปกครองกําหนด
4. ระยะเวลาศึกษาอบรม 22 สัปดาห หรือ 15๔ วัน
4.1 วันรายงานตัว / พิธีเปด / พิธีปด
3 วัน
4.2 วันเสาร-อาทิตย และวันนักขัตฤกษ
34 วัน
4.3 กลับตนสังกัด (ทํารายงานการศึกษา)
5 วัน
4.4 ระยะเวลาที่ศึกษาอบรม (799 ชม.)
11๒ วัน
(ศึกษาในชั้นเรียน / 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 การเปนนายอําเภอที่มีสมรรถนะสูง (High Performance = CDO) 16 วิชา 424 ชั่วโมง
5.5 หมวดที่ 5 การศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ (The Best Practices) 3 วิชา 192 ชั่วโมง
หมวด ๑
การเปนนายอําเภอในฐานะตัวแทนรัฐบาล (Government Agency)
จํานวน 28 วิชา 87 ชั่วโมง
1. การควบคุมดูแลที่ดินที่อยูในความดูแลของรัฐและที่สาธารณประโยชน
2. การแกไขปญหาแนวเขตการปกครอง
3. ภัยคุกคามและสถานการณความมั่นคงของชาติในปจจุบัน
4. สถาบันพระมหากษัตริยกับความมั่นคงของชาติ
5. การจัดการปาไมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
6. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
7. การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่
8. การคุมครองดูแลเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส
9. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
10. วัฒนธรรมและศาสนากับการบริหารการปกครอง
11. การควบคุมและปองกันโรคติดตอในสถานการณฉุกเฉิน
12. การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ

๓ ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
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13. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชา
3 ชั่วโมง
14. ประเทศไทย ๔.๐
3 ชั่วโมง
15. โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
3 ชั่วโมง
16. การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
3 ชั่วโมง
17. การพัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวในพื้นที่
๓ ชั่วโมง
18. ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
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 หรือวิชาที่ออกแบบโดยผูเขารับการอบรม (Self Design) ๓ ชั่วโมง
หมวด ๒
การเปนนายอําเภอในฐานะผูบริหารพื้นที่ (Area Manager)
จํานวน 15 วิชา 54 ชั่วโมง
1. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
3 ชั่วโมง
2. การบริหารการคลัง การงบประมาณ และงานพัสดุ
6 ชั่วโมง
- งานการคลังและการงบประมาณ
(3 ชั่วโมง)
- งานพัสดุ
(3 ชั่วโมง)
3. การบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
6 ชั่วโมง
4. การบริหารจัดการความขัดแยงในพื้นที่
3 ชั่วโมง
5. การบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่
6 ชั่วโมง
6. การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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. การบริหารแบบการมีสวนรวมในรูปแบบประชารัฐ
๓ ชั่วโมง
13. กลไกการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
๓ ชั่วโมง
14. การดําเนินการทางวินัยและทางปกครอง
๓ ชั่วโมง
15. วิชาที่ผูเขารับการอบรมตองการเรียนรู หรือวิชาที่ออกแบบโดยผูเขารับการอบรม (Self Design) ๓ ชั่วโมง
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หมวด ๓
การเปนนายอําเภอในฐานะผูปกครองทองที่ (Area Director Administration)
จํานวน 9 วิชา 42 ชั่วโมง
1. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
2. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
3. สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
4. การบริหารงานการปกครองทองที่
5. การบริหารงานทะเบียนและบัตร
6. การบําบัดทุกข บํารุงสุข และอํานวยความเปนธรรม
7. การรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม
8. การอํานวยการดานความมั่นคง
9. วิชาที่ผูเขารับการอบรมตองการเรียนรู หรือวิชาที่ออกแบบโดยผูเขารับการอบรม (Self Design)

3 ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง

หมวด ๔
การเปนนายอําเภอที่มีสมรรถนะสูง (High Performance = CDO)
จํานวน 16 วิชา 424 ชั่วโมง
1. คุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ
3 ชั่วโมง
2. หลักนิติธรรมกับนักปกครอง
3 ชั่วโมง
3. บุคลิกภาพและการสมาคม
๓ ชั่วโมง
4. เทคนิคการบรรยายสรุปและรายงานขอราชการอยางมีประสิทธิภาพ
๓ ชั่วโมง
5. ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร
30 ชั่วโมง
6. ศิลปะของผูนาํ ในการครองใจคน
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)
- เวลาการจัดทํารายงานผลการศึกษาเชิงวิจัยสวนบุคคล
(๑๘ ชั่วโมง)
12. การจัดทําเอกสารการศึกษาเชิงวิจัยสวนบุคคลกลุม (Group Study : GS)
15 ชั่วโมง
- การจัดทําเอกสารการศึกษาเชิงวิจัยกลุม (Group Study : GS)
(๙ ชั่วโมง)
- เวลาการจัดทํารายงานผลการศึกษาเชิงวิจัยกลุม
(๖ ชั่วโมง)
13. กิจกรรม การทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย กอนและหลังการอบรม
3 ชั่วโมง
14. กิจกรรม การตรวจสุขภาพรายบุคคล
6 ชั่วโมง
15. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม (ปฏิบัติธรรม) (6 วัน 5 คืน)
36 ชั่วโมง
16. กิจกรรม การฝกอบรมผูบังคับกองรอยอาสารักษาดินแดน (๒๘ วัน)
280 ชั่วโมง
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หมวด ๕
การศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ (The Best Practices)
จํานวน 3 วิชา 192 ชั่วโมง
1. การศึกษาดูงานในพื้นที่ภูมิภาค (20 วัน)
1.1 การศึกษาดูงานในตางจังหวัด ๔ ภาค ๆ ละ ๕ วัน รวม ๒๐ วัน (120 ชั่วโมง)
๑.๒ รายงานผลการศึกษาดูงานในพื้นที่ภูมิภาค
(6 ชั่วโมง)
2. การศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร (5 วัน)
2.1 การศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร (5 วัน)
2.2 รายงานผลการศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร
3. การศึกษาดูงานในตางประเทศ (5 วัน)
กลุมประเทศอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุน และสาธารณรัฐเกาหลี)

126 ชั่วโมง

30 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง

2.7.2 หลักสูตรปลัดอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
๑ หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.2457 และพระราชบั ญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 กําหนดใหนายอําเภอมีบทบาท ภารกิจในการบริหารราชการสวนภูมิภาคระดับอําเภอเชิงบูรณาการ
สงผลใหตองปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจของนายอําเภอใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
ดวยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พุทธศักราช ๒๕๓๔ กําหนดใหนายอําเภอเปนหัวหนา
บั ง คั บ บั ญ ชาบรรดาข า ราชการในอํ า เภอ และรั บ ผิ ด ชอบงานบริ ห ารราชการของอํ า เภอ ซึ่ ง นายอํ าเภอ
เปรียบเสมือน “ผูนําแหงการบูรณาการงานอําเภอ” ทั้งนี้ การบริหารราชการของนายอําเภอเปนไปเพื่อประโยชน
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ตลอดจนตองอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ซึ่งจําเปนตองมีปลัดอําเภอในฐานะผูชวยเหลือนายอําเภอเพื่อใหบรรลุเปาประสงคหรือสัมฤทธิ์ผล
กรมการปกครอง โดยวิ ท ยาลั ย การปกครองจึ งได จั ดทํ าหลั ก สู ตรปลั ด อํ า เภอ ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาในเรื่ องความรูความสามารถที่ ใช ในการปฏิ บั ติ งานความรู เรื่ องกฎหมายและ
กฎระเบี ย บราชการทั ก ษะที่ ใช ในการปฏิ บั ติ งานทั่ วไป ทั กษะที่ จํ าเป น ประจํ า ตํ าแหน งสมรรถนะหลั กและ
สมรรถนะเฉพาะตามลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ข องปลั ด อํ า เภอ โดยอยู ภ ายใต ก รอบการจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร
ที่มีความทันสมัยเหมาะสมและสอดคลองกับกระบวนการบริหารงานบุคลากรยุคใหม จําเปนตองมีความรูระเบียบ
แบบแผนของทางราชการและเป นข าราชการที่ ดีตามที่ สํ านั กงาน ก.พ.กําหนดเพื่ อปลู กฝ งปรัชญาการเป น
ข าราชการที่ ดี เสริมสรางสมรรถนะและทั กษะที่ จํ าเป นสํ าหรับการปฏิ บั ติ งานราชการส งเสริ มคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมการทํางานเปนทีมและพัฒนาเครือขายในการทํางานรวมถึงเปนการสรางสายสัมพันธที่ดีแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น ซึ่ ง กั น และกั น โดยเน น การเรี ย นรู จ ากประสบการณ แ ละการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ งอั น จะส งผล
ให ก ารปฏิ บั ติ ราชการของปลั ด อํ า เภอเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลเกิ ด ประโยชน สุ ข
ตอประชาชนและประเทศเปนสําคัญ
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2. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรม
2.1 ได รับ การพั ฒ นาความรูความสามารถที่ ใชในการปฏิบั ติงานความรูเรื่ องกฎหมายและกฎระเบี ยบ
ราชการทักษะที่ใชในการปฏิบัติงานทั่วไป ทักษะที่จําเปนประจําตําแหนงสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.2 ไดรับการเสริมสรางแนวความคิด วิสัยทัศน ภาวะผูนําและทัศนคติที่ดีตอตําแหนงหนาที่ของปลัดอําเภอ
2.3 ไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ของนักปกครองและจรรยาบรรณของขาราชการกรมการปกครอง
3. คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
เปนขาราชสังกั ดการกรมการปกครองตําแหนงปลัดอําเภอหรือเจาพนั กงานปกครอง ซึ่งเปนผูที่อยูระหว าง
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือผูที่กรมการปกครองเห็นสมควร
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 คิดเปน 180 ชั่วโมง
2) เรียนนอกเวลาราชการ
(38 ชั่วโมง)
2.1) การฝกยิงปนฯ P.P.C
(20 ชั่วโมง) (ไมไดคิดจากระบบ 1 วัน มี 6 ชั่วโมง)
2.2) การฝกยิงปนฯ วปค.
(6 ชั่วโมง)
2.๓) หลักการและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 12 ชั่วโมง (นอกเวลา 9 ชั่วโมง) (ในเวลา 3 ชั่วโมง)
4.๕ กิจกรรมเสริมการศึกษาอบรม (ผูอํานายการโครงการฯ/วิทยากร)
1) เอกสารวิเคราะหปญหา
2) การรายงานการศึกษาดูงาน
3) การวิเคราะหเรื่องที่ไดรับมอบหมาย
4) การสอบรวบยอด
5. โครงสรางหลักสูตร (48 วิชา 218 ชั่วโมง)
5.1 หมวดที่ 1 การเปนปลัดอําเภอของกรมการปกครอง (Dopa Functions)
5.2 หมวดที่ 2 การเปนตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่ (Area Manager)
5.3 หมวดที่ 3 การเปนนักบริหารเชิงยุทธศาสตร (Strategic Manager)
5.4 หมวดที่ 4 การเปนปลัดอําเภอที่มีคุณธรรม (The good ofﬁcer)
5.5 หมวดที่ 5 การเสริมสรางภาวะผูนํา (Leadership)
5.6 หมวดที่ 6 การศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานในหนาที่ (The Best Practice)

22 วิชา
9 วิชา
3 วิชา
4 วิชา
8 วิชา
2 วิชา

90 ชั่วโมง
27 ชั่วโมง
9 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง
68 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง
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หมวดที่ 1
การเปนปลัดอําเภอของกรมการปกครอง (Dopa Functions)
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรม
๑. สามารถนําความรูและประสบการณ ไปใชในการบริหารจัดการในสถานการณที่ แตกตา งกั น ได อ ยา ง
เหมาะสม
๒. มีความรูความเขาใจในภารกิจตางๆ ที่สําคัญของกรมการปกครองในปจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง
ขอบเขตหัวขอวิชา 3 กลุม 22 วิชา 90 ชั่วโมง
1.1 การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ (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 ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
3 ชั่วโมง
1.1.6 สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
3 ชั่วโมง
1.2 การปฏิบัติงานของปลัดอําเภอ (3 วิชา 9 ชั่วโมง)
1.2.1 ธรรมเนียมปฏิบัติของปลัดอําเภอ
3 ชั่วโมง
1.2.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3 ชั่วโมง
1.2.3 การบริหารงานสารบรรณ
3 ชั่วโมง
1.3 การอํานวยการงานกรมการปกครอง (13 วิชา 57 ชัว่ โมง)
1.3.1 งานดานการปกครองทองที่
3 ชั่วโมง
1.3.2 งานดานการทะเบียนราษฎร ทะเบียนทั่วไป ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน
และกฎหมายวาดวยสัญชาติ
12 ชั่วโมง
1.3.2.๑ หลักกฎหมายสําคัญในงานทะเบียนราษฎรและความบกพรอง
ในการปฏิบัติงาน
(3 ชั่วโมง)
1.3.2.2 หลักกฎหมายสําคัญในงานทะเบียนทั่วไปและความบกพรอง
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
1.3.9 การปฏิบัติงานดานการสื่อสารกรมการปกครอง
1.3.10 นิติวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับฝายปกครอง
1.3.11 การบูรณาการแผนพัฒนาในพื้นที่
1.3.12 การขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการหมูบาน (กม.)
1.3.13 ยุทธวิธีการตรวจคน

3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

หมวดที่ 2
การเปนตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่ (Area Manager)
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรม
๑. มีความรูความเขาใจกฎหมายในความรับผิดชอบของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับกรมการปกครอง
๒. มีค วามรู แ ละเทคนิ ค และวิธีก ารทํ างานในการบู รณาการการทํ า งานกับ ทุ กภาคส ว นที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
การปฏิบัติหนาที่ราชการงาน เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ขอบเขตหัวขอวิชา 7 กลุม 9 วิชา 27 ชั่วโมง
2.1 งานดานความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติ
(3 วิชา 9 ชั่วโมง)
2.1.1 สถาบันพระมหากษัตริยกับความมั่นคงของชาติ
3 ชั่วโมง
2.1.2 การบริหารจัดการความขัดแยงในพื้นที่
3 ชั่วโมง
2.1.3 การบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่
3 ชั่วโมง
2.2 งานดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
(1 วิชา 3 ชั่วโมง)
2.2.1 การจัดการปาไมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
3 ชั่วโมง
2.3 งานดานสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(1 วิชา 3 ชั่วโมง)
2.3.1 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
3 ชั่วโมง
2.4 งานดานการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ (1 วิชา 3 ชั่วโมง)
2.4.1 การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตตามแนวพระราชดําริ
3 ชั่วโมง
2.5 งานดานความสัมพันธกับตางประเทศ
(1 วิชา 3 ชั่วโมง)
2.5.1 ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
3 ชั่วโมง
2.6 งานของกระทรวงมหาดไทย
(1 วิชา 3 ชั่วโมง)
2.6.1 ความสัมพันธระหวางราชการทองที่กับราชการสวนทองถิ่น
3 ชั่วโมง
2.7 งานอื่นๆ
(1 วิชา 3 ชั่วโมง)
2.7.1 การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย
3 ชั่วโมง
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หมวดที่ 3
การเปนนักบริหารเชิงยุทธศาสตร (Strategic Manager)
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรม
๑. มีทักษะในการบริหารเชิงกลยุทธ การวางแผนยุทธศาสตร และการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัตไิ ดอยาง
มีประสิทธิภาพ
๒. มีแนวความคิดกระบวนทัศนและทักษะในเทคนิควิธีการบริหารสมัยใหม
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 เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรม
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่เหมาะสมของการเปนผูนําที่ดี
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 เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรม
๑. ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและตางประเทศ
๒. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงานไดจริง
๓. ไดรับการเสริมสรางการมีภาวะผูนํา กําหนด ทิศทาง เปาหมาย วิธีการทํางานใหทีมปฏิบัติงานไดอยาง
ราบรื่นเต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของราชการ
ขอบเขตหัวขอวิชา 2 กลุม 8 วิชา 68 ชั่วโมง
5.1 การเสริมสรางภาวะผูนํา (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
- ในเวลา 3 ชั่วโมง - นอกเวลา 9 ชั่วโมง
5.1.4 คอมพิวเตอรสารสนเทศ (ป 61 อบรม 12 ชม)
5.1.5 ภาษาอังกฤษสําหรับขาราชการกรมการปกครอง
5.2 การฝกภาคสนาม (4 วิชา 32 ชั่วโมง)
5.2.1 การฝกภาคสนามเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพผูนํา
5.2.2 การฝกยิงปนพกระบบการตอสูปองกันตัวแบบ P.P.C (นอกเวลา)
5.2.3 การฝกยิงปนพกทดสอบของวิทยาลัยการปกครอง (นอกเวลา)
5.2.4 กิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะเฉพาะ“วิถีธัญบุรี”

12 ชั่วโมง
18 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

หมวดที่ 6
การศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานในหนาที่ (The Best Practice)
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรม
๑. มีความรู ความเขาใจ และเทคนิควิธีการทํางาน ในภารกิจตาง ๆที่สําคัญของปลัดอําเภอสามารถนํามา
ประยุกตใชในหนวยงานหรืองานในหนาที่
๒. มีการเรียนรูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมสมองกรณีศึกษาจากการศึกษาดูงานในพื้นที่
๓. มีวิสัยทัศน ที่ก วางไกลและมุมมองที่หลากหลายในการปฏิบัติภารกิจหนาที่หรือกิจการอื่น ที่ เกี่ ยวขอ ง
กับการปฏิบัติงานในหนาที่
ขอบเขตหัวขอวิชา 2 กลุม 2 วิชา 12 ชั่วโมง
6.1 การศึกษาดูงานในประเทศ (2 วิชา 1๒ ชั่วโมง)
6.1.1 ศึกษาดูงานศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง กองบัญชาการ
กองทัพไทย และศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคงและประวัติการเมืองการ
ปกครองไทยและการบริหารราชการแผนดิน (พิพิธภัณฑหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ) 6 ชั่วโมง
6.๑.2 ศึกษาดูงานศูนยบริการรวม กระทรวงมหาดไทย และศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 6 ชั่วโมง
6.1.3 หรือศึกษาดูงานตามพื้นที่ตางๆ
2.7.3 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. หลักการและเหตุผล
กรมการปกครองซึ่งเปนหนวยงานหลักในการบูรณาการงานในพื้นที่ เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเป นสุ ข
โดยเฉพาะการรั ก ษาความสงบเรีย บรอ ย อํ า นวยความเป น ธรรมในอํ า นาจของพนั กงานฝา ยปกครองนั้ น
นับวาเป นภารกิจที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ดังจะเห็นไดวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย
เกี่ ย วกั บ ป าไม กฎหมายเกี่ ย วกับ การละเมิด กฎหมายท อ งถิ่น กฎกระทรวงวา ด วยการสอบสวนคดี อ าญา
บางประเภทในจั ง หวั ด อื่ น นอกจากกรุ ง เทพมหานครในอํ า นาจพนั ก งานฝ า ยปกครองนั้ น ได กํ า หนด
ให ปลัดอํา เภอเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจและพนั กงานสอบสวนทําหน าที่ อํานวยความเปนธรรม
ใหแกราษฎร
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ดัง นั้ น เพื่ อ ให พ นัก งานฝา ยปกครองปฏิ บั ติ ห น า ที่พ นั ก งานฝ า ยปกครองหรื อ ตํ า รวจและพนั ก งาน
สอบสวนตามกฎหมายดังกลาว ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะ และความสามารถดานการสืบสวน
สอบสวนคดีอาญา และนําความรูที่ไดรบั ไปปฏิบัติหนาที่ในการอํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชนไดอยางมี
ประสิ ทธิภ าพ วิท ยาลัยการปกครอง จึงไดจั ดทําหลักสูตรสืบ สวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อ เสริ ม สร า งความรู ด า นการสื บ สวนสอบสวนการกระทํ า ผิ ด ทางอาญาได อ ย า งเป น ระบบ
และมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่ อเสริม สรางทักษะในการปฏิบัติงานตามกระบวนการดําเนิน คดีอ าญาต อผูก ระทํ าผิ ดได รวดเร็ ว
ถูกตอง และเปนธรรม
2.3 เพื่อปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสอบสวนฝายปกครอง
3. คุณสมบัติผูเขารับการศึกษาอบรม
ดําเนินการฝกอบรมบุคลากรของกรมการปกครองทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค และขาราชการ
ตางสังกัด โดยคัดเลือกจากผูมีคณ
ุ สมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
3.1 เปนขาราชการสวนภูมิภาค ดํารงตําแหนงปลัดอําเภอ เจาพนักงานปกครอง และนิติกร
3.2 เปนขาราชการสวนกลาง ตําแหนง เจาพนักงานปกครอง หรือ นิติกร
3.3 เปนผูส ําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางรัฐศาสตร หรือ นิติศาสตร
3.4 เปนขาราชการตํารวจหรือทหารตั้งแตชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป
3.5 เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐที่กรมการปกครองเห็นสมควร
4. ระยะเวลาศึกษาอบรม 8 สัปดาห (54 วัน)
4.1 ระยะเวลาการฝกอบรม
54 วัน*
(* หมายเหตุ : 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 กิจกรรมเสริมการศึกษาอบรม (สํานักการสอบสวนและนิติการ/วิทยากร)
1) เอกสารวิเคราะหปญหา
2) การรายงานการศึกษาดูงาน
3) การวิเคราะหเรื่องที่ไดรับมอบหมาย
4) การสอบรวบยอด

รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒

๓๗

5. กรอบโครงสรางหลักสูตร
5.1 หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐาน
9 วิชา
จํานวน 36
5.2 หมวดที่ 2 วิชาการสืบสวนสอบสวน
23 วิชา
จํานวน 75
5.3 หมวดที่ 3 คุมครองพยาน
2 วิชา
จํานวน
6
5.4 หมวดที่ 4 ยุทธวิธีการสืบสวนปราบปราม 9 วิชา
จํานวน 45
5.5 หมวดที่ 5 การทําสํานวนการสอบสวน
7 วิชา
จํานวน 75
5.6 หมวดที่ 6 วิชารอง
3 วิชา
จํานวน 24
5.7 หมวดที่ 7 กิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะเฉพาะ “วิถีธัญบุรี”
รวม 53 วิชา
จํานวน 261
6. ขอบเขตวิชา
หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐาน (9 วิชา 36 ชั่วโมง)
1.1 นโยบายและบทบาทของพนักงานฝายปกครองในการรักษา
ความสงบเรียบรอยและการอํานวยความยุติธรรม
1.2 กฎหมายอาญาบทบัญญัติทั่วไป (ภาค 1)
1.3 กฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ (ภาค 2-3)
1.4 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1.5 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
1.6 อํานาจสืบสวนและรักษาความสงบเรียบรอยของพนักงานฝายปกครอง
1.7 อํานาจสอบสวนของพนักงานสอบสวนฝายปกครอง
1.8 จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่สืบสวนสอบสวน
1.9 ประสบการณสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝายปกครอง
หมวดที่ 2 วิชาการสืบสวนสอบสวน (23 วิชา 75 ชั่วโมง)
2.1 หลักการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
2.2 การสืบสวนหาขาวและเทคนิคการสะกดรอย
2.3 เทคนิคการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนฝายตํารวจ
2.4 การกําหนดรูปคดีและแนวทางการทําความเห็นของพนักงานสอบสวน
2.5 เทคนิคการตรวจสํานวนการสอบสวนของพนักงานอัยการ
2.6 หลักการชันสูตรพลิกศพและการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม
2.7 หมายคน หมายจับ และหมายขัง
2.8 การชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา
2.9 การดําเนินคดีตอเด็กและเยาวชนและการพิจารณาคดี
ในศาลเยาวชนและครอบครัว
2.10 การชันสูตรพลิกศพและการสอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร
2.11 กระบวนการแกตางคดีอาญาของทนายความ
2.12 การดําเนินคดีการพนันและอาวุธปนฯ
2.13 การดําเนินคดีขายทอดตลาดและคาของเกา เรี่ยไร และโรงรับจํานํา
2.14 การดําเนินคดีโรงแรมและสถานบริการ
2.15 การดําเนินคดีบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร
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2.16 การกํากับตรวจสอบสถานประกอบการตามกฎหมายในอํานาจหนาที่
ของพนักงานฝายปกครอง
2.17 การอํานวยความเปนธรรมในอํานาจหนาที่พนักงานฝายปกครอง
2.18 การดําเนินคดีเกี่ยวกับปาไมและทรัพยากรของชาติอื่นๆ
2.19 การดําเนินคดีเกี่ยวกับที่ดิน
2.20 การสืบสวนและดําเนินคดียาเสพติด
2.21 หลักกฎหมายและการดําเนินคดีคามนุษย
2.22 การดําเนินคดีความผิดที่อยูในอํานาจหนาที่ของ ป.ป.ท./ป.ป.ช.
2.23 อาชญากรรมรูปแบบใหมและการรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส
หมวดที่ 3 คุมครองพยาน (2 วิชา 6 ชั่วโมง)
3.1 หลักและวิธีการคุมครองพยานในคดีอาญา
3.2 การคุมครองพยานในคดีอาญาของพนักงานฝายปกครอง
หมวดที่ 4 ยุทธวิธีการสืบสวนปราบปราม (9 วิชา 45 ชั่วโมง)
4.1 การเผชิญเหตุและขั้นตอนการใชกําลังของเจาหนาที่ (O.S.T.)
4.2 ยุทธวิธีการตอสูปองกันตัว
4.3 ยุทธวิธีการตรวจคน (C.Q.B.)
4.4 ยุทธวิธีการหยุดยานพาหนะและควบคุมผูขับขี่ (V.S.O.C.)
4.5 การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด
4.6 เทคนิคในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ
4.7 การวางแผนและวิธีการสืบสวนจับกุม
4.8 การออกหมายคน/หมายจับ
4.9 การทําบันทึกการจับกุมและการตรวจยึด/อายัด
หมวดที่ 5 การทําสํานวนการสอบสวน ( 7 วิชา 75 ชั่วโมง)
5.1 หนาที่งานธุรการทางคดี
5.2 การสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่นและหลักการเปรียบเทียบคดี
5.3 การทําสํานวนการเปรียบเทียบปรับ
5.4 การทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทและการสอบสวน
ในอํานาจศาลแขวง
5.5 การทําสํานวนการสอบสวนคดีความผิดตามกฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎร
และกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชน
5.6 การทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาทั่วไปและการสอบสวนในอํานาจศาลจังหวัด
5.7 สัมมนาปญหาการจัดทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน
ฝายปกครอง
หมวดที่ 6 วิชารอง (3 วิชา 24 ชั่วโมง)
6.1 หลักกฎหมายและการดําเนินคดีละเมิดทรัพยสินทางปญญา
6.2 หลักกฎหมายและการดําเนินคดีฟอกเงิน
6.3 การศึกษาดูงาน (3 วัน ในเวลาราชการ)
หมวดที่ 7 กิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะเฉพาะ “วิถีธัญบุรี”
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2.8 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับรายงานการศึกษาวิจัยดังกลาวขางตน อาจสรุปเปนกรอบแนวคิดไดวา
รายงานการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 3 หลักสูตร
ไดแก หลัก สูต รนายอํ า เภอ หลัก สูต รปลัดอํ า เภอ และหลัก สูต รสืบ สวนสอบสวนพนัก งานฝา ยปกครอง
ใชก รอบแนวคิดทฤษฎีระบบ (Systems theory) คือ ทํ า การประเมิน ผลผลิต ที ่ไ ดภ ายหลัง การฝก อบรม
2 มิติ คือ มิติที่ 1 ประเมินผลจากขา ราชการที่ผา นการฝก อบรมโดยตรง และมิติที ่ 2 ประเมิน ผลจาก
ผูบังคับ บั ญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม ทั้งนี้ จะทําการติดตามประเมินผล ๒ ดาน คือ
1) การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใช
ในการปฏิบัติงาน (ประเมินผลจากขาราชการที่ผานการฝกอบรมโดยตรง)
2) การปรับ เปลี่ย นพฤติกรรมดานการปฏิบัติต น ดานการปฏิบั ติงาน และด านหน วยงาน
ภายหลังผานการฝกอบรม (ประเมินผลจากผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม)
มีรายละเอียดกรอบแนวคิดดังแผนภูมิที่ 8
ปจจัยนําเขา
หลักสูตรการฝกอบรม
และขาราชการที่เขาอบรม

กระบวนการ
ฝกอบรม

ปจจัยนําออก
ขาราชการ
ที่ผานการฝกอบรม

การติดตามผล
และประเมินผล
การฝกอบรม

ดานการนําความรู
สมรรถนะ แนวคิด
ทัศนคติไปใช
ในการปฏิบัติงาน
(ผูผานการอบรมประเมิน)

ดานพฤติกรรม
ในการปฏิบัติตน
ปฏิบัติงาน
และหนวยงาน
(ผูบังคับบัญชาประเมิน)

ผลการติดตามผล
และประเมินผล

แผนภูมิที่ 8 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
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บทที่ 3 ขอบเขตและวิธีการศึกษา
รายงานการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้
เปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชแบบสอบถาม
เป น เครื ่ อ งมือ ในการเก็บ รวบรวมขอ มูล จากขา ราชการที่ผ า นการฝก อบรมและผูบ ัง คับ บั ญ ชาของ
ข า ราชการที่ผา นการฝก อบรม จํานวน 3 หลัก สูตร ไดแก หลัก สูตรนายอําเภอ รุน ที่ 75 - 76 หลักสูตร
ปลัด อํา เภอ รุนที่ 229 - 233 และหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝา ยปกครอง รุนที่ 46 - 47 และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth interview) จากผู ผา น
การอบรมและผูป ฏิบ ัติง านรว มกับ ผูผา นการอบรมหลัก สูต รของวิ ท ยาลัย การปกครอง ทั้ ง 3 หลักสู ตร
อาทิ ผู บังคับบัญ ชาระดั บสูง เพื่ อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา เป นต น ซึ ่งจะทํ า การประเมิน ผลภายหลัง
การฝก อบรมใน 2 มิติ คื อ มิ ติ ที่ 1 การนํ า ความรู ทั ก ษะ ทั ศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ ได รับ
จากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน ประเมินผลจากขาราชการที่ผานการฝกอบรมโดยตรง และมิติที่ 2
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน ภายหลังผานการฝกอบรม
ประเมินผลจากผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม โดยมีขอบเขตและวิธีการศึกษาดังนี้

1. การวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ข าราชการที่ ผานการฝ กอบรม และผู บั งคั บบั ญ ชาของข าราชการที่ ผานการฝ ก
อบรมหลักสูตรการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ทั้ง 3 หลักสูตร ไดแก
1) หลักสูตรนายอําเภอ จํานวน 2 รุน คือ รุนที่ 75 - 76 ประกอบดวย
- ขาราชการที่ผานการฝกอบรม
จํานวน 200 คน
- ผูบังคับบัญชา
จํานวน 200 คน
2) หลักสูตรปลัดอําเภอ จํานวน 5 รุน คือ รุนที่ 229 - 233 ประกอบดวย
- ขาราชการที่ผานการฝกอบรม
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 ใชประชากรเปนกลุมตัวอยางและใชจํานวนประชากรทั้งหมด
เปนขนาดตัวอยาง โดยจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปยังขาราชการที่ผานการฝกอบรมและผูบังคับบัญชาของ
ขาราชการที่ผานการฝกอบรมทุกคน ตามบัญชีรายชื่อผูที่ผานการฝกอบรมในแตละหลักสูตร
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1.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวบขอมูล คือ แบบสอบถาม (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก)
โดยในแตละหลักสูตรประกอบดวยแบบสอบถาม จํานวน 2 ชุด คือ
1.2.1 ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามที่ใชประกอบการประเมิน ผลการฝกอบรม ในการนําความรู
ทั ก ษะ ทั ศ นคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ ได รับ จากการฝ ก อบรมไปใช ป ฏิ บั ติ ง าน โดยประเมิ น ผล
จากขาราชการที่ผานการฝกอบรมโดยตรง ประกอบดวย 3 สวน ไดแก
1) สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ตําแหนง ระดับ
ของตําแหนง และรุนที่ผา นการฝกอบรม
2) ส ว นที่ 2 การนํ า ความรู ทั ก ษะ ทั ศ นคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ ได รั บ
จากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน เปนขอคําถามที่วัดระดับคะแนนความเห็นการนําไปใชในการปฏิบัติงาน
แบบลิเคิรทสเกล (Likert scale) 5 ระดับคะแนนความเห็น ดังนี้
ระดับความเห็นการนําไปใชในการปฏิบัติงาน
นําไปใชมาก
นําไปใชคอนขางมาก
นําไปใชปานกลาง
นําไปใชคอนขางนอย
นําไปใชนอย

คะแนนที่ได
5
4
3
2
1

หลังจากนั้นจะนํา คะแนนที่ไดในแตละขอคําถามมาคํ านวณหาคาเฉลี่ย เพื่ อ ปรับ เป น
ระดับความเห็นในการนําไปใชในการปฏิบัติงานใน 5 ระดับความเห็น ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยที่ได
1.00 - 1.80
1.81 - 2.61
2.62 - 3.42
3.43 - 4.23
4.24 - 5.00

ระดับความเห็นการนําไปใชในการปฏิบัติงาน
นําไปใชนอย
นําไปใชคอนขางนอย
นําไปใชปานกลาง
นําไปใชคอนขางมาก
นําไปใชมาก

3) สวนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดอบรมหลักสูตรของวิทยาลัย
การปกครอง ซึ่งจัดทําเปนขอคําถามปลายเปด (Open-ended) ประกอบดวย ดานหลักสูตร ดานกระบวนการ
ฝกอบรม ดานวิทยากร และดานอื่นๆ
1.2.2 ชุดที่ 2 เปนแบบสอบถามที่ใชประกอบการประเมินผลการฝกอบรม ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงานภายหลังผานการฝกอบรม โดยประเมินผล
จากผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม ประกอบดวย 3 สวน ไดแก
1) สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ตําแหนง ระดับ
ของตําแหนง รุนที่ผู ใตบัง คับบัญชาผานการฝกอบรมและการเปนผูบัง คับบัญ ชาของผู เข ารับการฝกอบรม
กอนหรือหลังการฝกอบรม
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2) สวนที่ 2 การปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมของผูที่ผานการฝกอบรม เปน ข อคําถามที่วัด
ระดับคะแนนความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูที่ผานการฝกอบรมแบบลิเคิรทสเกล (Likert scale)
5 ระดับคะแนนความเห็น ดังนี้
ระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดีขึ้นอยางมาก
ดีขึ้น
เหมือนเดิม
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุงอยางยิ่ง

คะแนนที่ได
5
4
3
2
1

หลังจากนั้นจะนํา คะแนนที่ไดในแตละขอคําถามมาคํ านวณหาคาเฉลี่ย เพื่ อ ปรับ เป น
ระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูที่ผานการฝกอบรมใน 5 ระดับความเห็น ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยที่ได
ระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1.00 - 1.80
ควรปรับปรุงอยางยิ่ง
1.81 - 2.61
ควรปรับปรุง
2.62 - 3.42
เหมือนเดิม
3.43 - 4.23
ดีขึ้น
4.24 - 5.00
ดีขึ้นอยางมาก
3) สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝกอบรมหลักสูตรของวิทยาลัยการปกครอง
ซึ่งจัดทําเปนขอคําถามปลายเปด (Open-ended)
1.3 การวิเคราะหขอมูล
การวิ เคราะห ข อมู ลใช การวิ เคราะห ข อมู ล ด วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร สํ าเร็ จรู ป โดยใช สถิ ติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายลักษณะทั่วไปของขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และใชสถิติ
เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร คือ คาแครมเมอรวี (Cramer’s V)
โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิตไิ วที่ 0.05 ดังนี้
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 รุนที่ 75 - 76 ประกอบดวย
- ขาราชการที่ผานการฝกอบรม
จํานวน 200 คน
- ผูบังคับบัญชา
จํานวน 200 คน
2) หลักสูตรปลัดอําเภอ จํานวน 5 รุน คือ รุนที่ 229 - 233 ประกอบดวย
- ขาราชการที่ผานการฝกอบรม
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
และเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม โดยตองเปนผูบังคับบัญชาทั้งกอนและหลังการฝกอบรม
เพื่อประเมินผลความเปลี่ยนแปลงของผูผานการฝกอบรม โดยกําหนดขนาดตัวอยางดังนี้
1) หลั กสู ตรนายอํ าเภอ รุ น ที่ 75 - 76 เก็ บข อ มู ล จากข าราชการที่ ผ านการฝ กอบรมและ
ผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม จํานวน 2 รุน รวมทั้งหมด 2 คน
2) หลักสู ตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233 เก็บข อมูลจากขาราชการที่ ผ านการฝกอบรมและ
ผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม จํานวน 5 รุน รวมทั้งหมด 7 คน
3) หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง รุนที่ 46 - 47 เก็บขอมูลจากขาราชการ
ที่ผานการฝกอบรมและผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม จํานวน 2 รุน รวมทั้งหมด 3 คน
โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 รายชื่อผูใหสั มภาษณเชิงลึกหลักสูตรนายอําเภอ หลั กสูตรปลัดอําเภอ และหลักสูตรสืบสวน
สอบสวนพนักงานฝายปกครอง ตามโครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
หลักสูตร/รุนที่
นายอําเภอ/รุนที่ 75

นายอําเภอ/รุนที่ 76

รายชื่อผูใหสัมภาษณเชิงลึก
ขาราชการที่ผานการฝกอบรม
ผูบังคับบัญชา
1) นายชาตรี ฉิมพรัตน
1) นายสุจินต วาจากิจ
ปลัดอาวุโส อ.เมืองสุพรรณบุรี
นายอําเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
2) นายพงศเพชร มากเกื้อ
ปลัดอาวุโส อ.สทิงพระ
จังหวัดสงขลา
รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒
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รายชื่อผูใหสัมภาษณเชิงลึก
ขาราชการที่ผานการฝกอบรม
ผูบังคับบัญชา
ปลัดอําเภอ/รุนที่ 229 3) นายยศพล ชัยบุลวัชร
2) วาที่รอยตรี ศุภมงคล บูชาถายเทศ
ปลัดอําเภอหวยกระเจา
นายอําเภอหวยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
หลักสูตร/รุนที่

ปลัดอําเภอ/รุนที่ 229 4) น.ส.กมลรัตน แซลี้
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.ใกลรงุ อุมประโคม
ปลัดอําเภอโคกเจริญ
จังหวัดลพบุรี

5) นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล
นายอําเภอโคกเจริญ
จังหวัดลพบุรี

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

6) นายสุทธิโรจน เจริญธนะศักดิ์
นายอําเภอกาบเชิง
จังหวัดสุรนิ ทร

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

7) นายอดิศร วิทูรศิลป
นายอําเภอบานดาน
จังหวัดบุรีรมั ย

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) นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต
นายอําเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง

สืบสวนสอบสวน
พนักงานฝายปกครอง
รุนที่ 47

12) นายนพพล วัฒนากร
ปลัดอําเภอคลองหาด
จังหวัดสระแกว
รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒
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2.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
โดยใชแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสรางประกอบดวยขอคําถามปลายเปด ทั้ง 3 หลักสูตร ดังนี้
1.1 แบบสัมภาษณ สําหรับขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ หลักสูตรปลัดอําเภอ
และหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง จํานวน 5 คําถาม ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังนี้
1) หลังผานการฝกอบรม ทานไดรับองคความรูอะไรบาง
2) หลังผานการฝกอบรม ทานไดนําหลักสมรรถนะไปปฏิบัติงานดีขึ้นหรือไม อยางไร
3) หลังผานการฝกอบรม ทานไดนําแนวคิดและวิสัยทัศนไปปฏิบัติงานดีขึ้นหรือไม อยางไร
4) หลังผานการฝกอบรม ทานมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติตอตําแหนงหนาที่อยางไร
5) ทานมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝกอบรมหรือไม อยางไร
1.2 แบบสัมภาษณเชิงลึก สําหรับผูบังคับบัญ ชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร
ปลั ด อํ า เภอ และหลัก สูต รสื บ สวนสอบสวนพนัก งานฝ ายปกครอง จํ า นวน 4 คํ า ถาม ตามกรอบแนวคิ ด
ในการศึกษาวิจัย ดังนี้
1) ภายหลังการฝกอบรม ผูใตบังคับบัญชาของทานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดานการปฏิบัติตนหรือไม อยางไร
2) ภายหลังการฝกอบรม ผูใตบังคับบัญชาของทานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดานการปฏิบัติงานหรือไม อยางไร
3) ภายหลังการฝกอบรม ผูใตบังคับบัญชาของทานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดานหนวยงานหรือไม อยางไร
4) ทานมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝกอบรมหรือไม 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 และประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใช
ในการปฏิบัติงาน (ประเมินผลจากขาราชการที่ผานการฝกอบรมโดยตรง)
2) การปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมด า นการปฏิ บั ติ ต น ดา นการปฏิ บั ติ ง านและด า นหน ว ยงาน
ภายหลังผานการฝกอบรม (ประเมินผลจากผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม)

รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒
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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 และหลั กสู ตรสืบสวนสอบสวนพนักงาน
ฝายปกครอง รุนที่ 46 - 47 โดยประเมินผลภายหลังการฝกอบรมใน 2 มิติ คือ มิติที่ 1 การนําความรู ทักษะ
ทั ศ นคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ ได รั บ จากการฝ ก อบรมไปใช ในการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง ประเมิ น ผล
จากข า ราชการที่ ผ า นการฝ ก อบรมโดยตรง และมิ ติ ที่ 2 การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมด า นการปฏิ บั ติ ต น
ดา นการปฏิ บั ติ งานและดา นหน วยงาน ภายหลั งผา นการฝก อบรม ซึ่ งประเมิ น ผลจากผู บั งคั บ บั ญ ชาของ
ขาราชการทีผ่ านการฝกอบรม และสามารถอธิบายผลการศึกษาวิจัยไดดังตอไปนี้

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
1. หลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 75 - 76
ผลการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูต ร
นายอําเภอ รุนที่ 75 - 76 สามารถจําแนกไดตามมิติของการประเมินผล ดังตอไปนี้
1.1 มิ ติที่ 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ ได รับจากการฝ กอบรม
หลักสูตรนายอําเภอไปใชในการปฏิบัติงาน
การประเมินผลในมิติที่ 1 ใชวิธีก ารประเมินผลจากขาราชการที่ผ านการฝก อบรมหลั กสูต ร
นายอําเภอ รุนที่ 75 - 76 ปรากฏผลดังนี้
1.1.1 ขอมูลทั่วไป
กลุ มตั วอยางที่ ตอบแบบสอบถาม จํ านวน 121 คน คิ ด เป น รอยละ 60.50 เป น เพศชาย
มากที่สุด จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 86.80 และเปนเพศหญิง จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 13.20
มีอายุ 46 ปขึ้นไป มากที่สุด 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
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท มากที่ สุ ด จํ า นวน 79 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 65.30
รองลงมาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 33.90 และสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.80
ปจจุบันปฏิบัติงานในตําแหนงปลัดอําเภอ มากที่สุด จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 83.50
และปฏิบัติงานในตําแหนงเจา พนักงานปกครอง จํานวน 20 คน คิด เปน รอยละ 16.50 ตามลําดับ และ
ปฏิบัติงานอยูในระดับชํานาญการพิเศษทั้งหมด จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 100
ผ านการฝ กอบรมหลั กสู ตรนายอํ าเภอ รุนที่ 76 มากที่ สุ ด จํ านวน 68 คน คิ ดเป น รอยละ
56.20 และรุนที่ 75 จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 43.80 ตามลําดับ
รายละเอียดปรากฏตาม ตารางที่ 4-1 ดังนี้
รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒
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ตารางที่ 4-1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ
1. เพศ
2. อายุ

3. อายุราชการ

4. ระดับการศึกษา

5. ตําแหนง
6. ระดับ
7. รุนที่เขารับการฝกอบรม

ขอมูลทั่วไป
ชาย
หญิง
26 - 35 ป
36 - 45 ป
46 ปขึ้นไป
1 - 10 ป
11 - 20 ป
21 - 30 ป
31 - 40 ป
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปลัดอําเภอ
เจาพนักงานปกครอง
ชํานาญการเศษ
รุนที่ 75
รุนที่ 76

ความถี่ (คน)
105
16
2
45
74
10
40
70
1
41
79
1
101
20
121
53
68

รอยละ
86.80
13.20
1.70
37.20
61.20
8.30
33.10
57.90
0.80
33.90
65.30
0.80
83.50
16.50
100
43.80
56.20

1.1.2 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอไปใชในการปฏิบัติงาน
ผลการนํ า ความรู ทั ก ษะ ทั ศ นคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ ได รับ จากการฝ ก อบรม
หลักสูตรนายอําเภอไปใชในการปฏิบัติงานในภาพรวม ปรากฏตามตารางที่ 4-2 สามารถอธิบายผลการนําความรู
ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน โดยจําแนกแตละดาน
ไดดังนี้

รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒

๔๘

ตารางที่ 4-2 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรบั จากการฝกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับ
จากการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ
ในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
1. การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ
ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไปใชในการปฏิบัติงาน
2. การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ
ในฐานะผูบริหารพื้นที่ไปใชในการปฏิบัติงาน
3. การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ
ในฐานะผูปกครองทองที่ไปใชในการปฏิบัติงาน
4. การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ
ที่มีสมรรถนะสูงไปใชในการปฏิบัติงาน
5. การนําความรูจากการศึกษาดูงานในประเทศและ
ตางประเทศไปปรับใชในการปฏิบัติงาน

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
คอนขาง ปาน คอนขาง
มาก
มาก
กลาง
นอย นอย
25.60 57.90 16.50
51.20 39.70

9.10

-

-

69.40 30.60

-

-

-

51.20 46.30

2.50

-

-

57.90 38.00

3.30

0.80

-

1) ผลการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอในฐานะตัวแทนรัฐบาลไปใชในการปฏิบัติงาน
กลุม ตั ว อย า งที่ ตอบแบบสอบถาม มี ระดั บ ความเห็ น ในการนํ า ความรู ทั ก ษะ ทั ศ นคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ ไดรับ จากการฝกอบรมหลัก สูตรนายอําเภอ “ด านการนํ าความรูความเขาใจ
ในการเปนนายอําเภอในฐานะตัวแทนรัฐบาลไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “คอนขางมาก” มากที่สุด
คิดเป นรอยละ 57.90 รองลงมานํ าไปใชในระดั บ “มาก” คิด เป น รอ ยละ 25.60 และนํ าไปใชในระดั บ
“ปานกลาง” คิดเปนรอยละ 16.50 ตามลําดับ
โดยการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ไดรับ จากการฝกอบรม
หลั ก สูต รนายอํ า เภอ “ดา นการนํ าความรูค วามเข าใจในการเป น นายอํา เภอในฐานะตั ว แทนรัฐบาลไปใช
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-3 ดังนี้

รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒

๔๙

ตารางที่ 4-3 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตร
นายอําเภอ “ดานการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอในฐานะตัวแทนรัฐบาลไปใช
ในการปฏิบัติงาน”
การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ
ในฐานะตัวแทนรัฐบาล (Government Agency)
ในประเด็นตอไปนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน
1. การควบคุมดูแลที่ดินที่อยูในความดูแลของรัฐและ
ที่สาธารณประโยชน
2. การแกไขปญหาแนวเขตการปกครอง
3. ภัยคุกคามและสถานการณความมั่นคงของชาติ
ในปจจุบัน
4. สถาบันพระมหากษัตริยกับความมั่นคงของชาติ
5. การจัดการปาไมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
6. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
7. การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่
8. การคุมครองดูแลเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูดอยโอกาส
9. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
10. วัฒนธรรมและศาสนากับการบริหารการปกครอง
11. การควบคุมและปองกันโรคติดตอในสถานการณ
ฉุกเฉิน
12. การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ
13. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร
พระราชา
14. ประเทศไทย ๔.๐
15. โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
เศรษฐกิจของไทย
16. การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
17. การพัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวในพื้นที่
18. ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
19. กรอบความรวมมือและพันธกรณีระหวางประเทศ
20. แบบพิธีทางการทูต
21. ความรูเกี่ยวกับงานผังเมืองและอาคาร

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
คอนขาง ปาน คอนขาง
มาก
มาก กลาง นอย นอย
48.80 38.00 13.20
27.30 35.50 27.30
33.10 43.80 16.50

9.10 0.80
5.00 1.70

68.60
31.40
36.40
41.30
38.80

8.30
15.70
17.40
14.90
17.40

3.30
2.50
1.70
0.80

-

64.50 28.90 6.60
29.80 53.70 15.70
14.90 52.90 28.10

0.80
4.10

-

28.90 49.60 18.20
66.10 28.10 5.80

3.30
-

-

46.30 43.00 8.30
37.20 39.70 22.30

0.80 1.70
0.80 -

17.70
40.50
17.40
8.30
11.60
15.70

19.80
50.40
44.60
43.80
43.00

50.40
38.00
26.40
30.60
24.00
36.40

28.10 4.10 20.70 0.80 26.40 19.00 10.70
27.30 22.30 11.60
33.90 16.50 14.00
40.50 5.80 1.70

รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒

๕๐

การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ
ในฐานะตัวแทนรัฐบาล (Government Agency)
ในประเด็นตอไปนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน
22. การบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ (Big data)
23 ทิศทางและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลก
และไทย ดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
24 ทิศทางและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมในสังคมไทย
25 การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย
26 บทบาทของนายอําเภอกับโครงการจิตอาสา
“เราทําความดี ดวยหัวใจ”
27 การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีตาง ๆ

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
คอนขาง ปาน คอนขาง
มาก
มาก กลาง นอย นอย
28.10 48.80 19.00 4.10 42.10 38.00 18.20 1.70

-

37.20 41.30 20.70 0.80

-

29.80 44.60 24.00 1.70
75.20 22.30 2.50
-

-

77.70 19.00

-

2.50 0.80

2) ผลการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอในฐานะผูบริหารพื้นที่ไปใชในการปฏิบัติงาน
กลุม ตั ว อย า งที่ ตอบแบบสอบถาม มี ระดั บ ความเห็ น ในการนํ า ความรู ทั ก ษะ ทั ศ นคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ ไดรับ จากการฝกอบรมหลัก สู ตรนายอํ าเภอ “ด านการนํ าความรูความเขาใจ
ในการเป น นายอํา เภอในฐานะผู บ ริหารพื้น ที่ไปใช ในการปฏิ บั ติงาน” อยู ในระดับ “มาก” มากที่ สุด คิดเปน
รอยละ 51.20 รองลงมานํ าไปใช ในระดั บ “คอ นข างมาก” คิ ดเป นรอยละ 39.70 และนํ าไปใช ในระดั บ
“ปานกลาง” คิดเปนรอยละ 9.10 ตามลําดับ
โดยการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ไดรับ จากการฝกอบรม
หลั ก สู ต รนายอํ า เภอ “ด า นการนํ า ความรูค วามเข า ใจในการเป น นายอํ า เภอในฐานะผู บ ริห ารพื้ น ที่ ไปใช
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-4 ดังนี้

รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒

๕๑

ตารางที่ 4-4 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตร
นายอําเภอ “ดานการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอในฐานะผูบริหารพื้นที่ไปใช
ในการปฏิบัติงาน”
รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน

การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ
ในฐานะผูบริหารพื้นที่ (Area Manager)
ในประเด็นตอไปนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน
มาก
1. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
59.50
2. การบริหารการคลัง การงบประมาณ และงานพัสดุ 62.00
3. การบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
64.50
4. การบริหารจัดการความขัดแยงในพื้นที่
52.90
5. การบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่
55.40
6. การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
57.90
7. การบริหารเชิงกลยุทธ
50.40
8. หลักและเทคนิคการบริหารงานยุคปจจุบัน
50.40
9. การสรางนวัตกรรมในองคกร
41.30
10. การตลาดภาครัฐ (Public Marketing)
23.10
11. การสื่อสารภายในองคกร
46.30
12. การบริหารแบบการมีสวนรวมในรูปแบบประชารัฐ 52.90
13. กลไกการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 37.20
14. การดําเนินการทางวินัยและทางปกครอง
43.00

คอนขาง
มาก
35.50
31.40
30.60
37.20
28.90
28.10
38.80
38.80
44.60
43.80
41.30
38.80
47.90
44.60

ปาน คอนขาง
กลาง นอย นอย
2.50 2.50 4.10 2.50 3.30 1.70 8.30 1.70 13.20 2.50 13.20 0.80 10.70
10.70
12.40 1.70 28.90 4.10 12.40
8.30
13.20 1.70 10.70 1.70 -

3) ผลการนํ า ความรู ค วามเข า ใจในการเป น นายอํ า เภอในฐานะผู ป กครองท อ งที่ ไ ปใช
ในการปฏิ บัติ งาน กลุ ม ตัว อยา งที่ ตอบแบบสอบถาม มี ระดั บ ความเห็ น ในการนํ า ความรู ทั ก ษะ ทั ศนคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ ไดรับ จากการฝกอบรมหลัก สู ตรนายอํ าเภอ “ด านการนํ าความรูความเขาใจ
ในการเปนนายอําเภอในฐานะผูปกครองทองที่ไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “มาก” มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 69.40 และนําไปใชในระดับ “คอนขางมาก” คิดเปนรอยละ 30.60 ตามลําดับ
โดยการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ไดรับ จากการฝกอบรม
หลั ก สูตรนายอํา เภอ “ดา นการนํ าความรูความเข าใจในการเป นนายอํ าเภอในฐานะผู ป กครองท อ งที่ ไปใช
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-5 ดังนี้

รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒

๕๒

ตารางที่ 4-5 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตร
นายอําเภอ “ดานการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอในฐานะผูปกครองทองที่
ไปใชในการปฏิบัติงาน”
การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ
ในฐานะผูปกครองทองที่
(Area Director Administration)
ในประเด็นตอไปนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน
1. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
2. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
3. สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
4. การบริหารงานการปกครองทองที่
5. การบริหารงานทะเบียนและบัตร
6. การบําบัดทุกข บํารุงสุข และอํานวย
ความเปนธรรม
7. การรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม
8. การอํานวยการดานความมั่นคง

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน

มาก
61.20
44.60
53.70
76.00
64.50
80.20

คอนขาง ปาน คอนขาง
มาก
กลาง นอย นอย
30.60 8.30
38.80 15.70 0.80
30.60 15.70
23.10 0.80
29.80 5.80
19.80
-

76.00
64.50

22.30
27.30

1.70
7.40 0.80

-

4) ผลการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอที่มีสมรรถนะสูงไปใชในการปฏิบัติงาน
กลุม ตั ว อย า งที่ ตอบแบบสอบถาม มี ระดั บ ความเห็ น ในการนํ า ความรู ทั ก ษะ ทั ศ นคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ ไดรับ จากการฝกอบรมหลัก สูตรนายอําเภอ “ด านการนํ าความรูความเขาใจ
ในการเปนนายอําเภอที่มีสมรรถนะสูงไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “มาก” มากที่สุด คิดเปนรอยละ
51.20 รองลงมานําไปใชในระดับ “คอนขางมาก” คิดเปนรอยละ 46.30 และนําไปใชในระดับ “ปานกลาง”
คิดเปนรอยละ 2.50 ตามลําดับ
โดยการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ไดรับ จากการฝกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ “ดานการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอที่มีสมรรถนะสูงไปใชในการปฏิบัติงาน”
สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-6 ดังนี้

รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒

๕๓

ตารางที่ 4-6 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ “ดานการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอที่มีสมรรถนะสูง
ไปใชในการปฏิบัติงาน”
รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน

การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ
ที่มีสมรรถนะสูง
(High Performance = CDO)
ในประเด็นตอไปนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน
1. คุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ
2. หลักนิติธรรมกับนักปกครอง
3. บุคลิกภาพและการสมาคม
4. เทคนิคการบรรยายสรุปและรายงาน
ขอราชการอยางมีประสิทธิภาพ
5. ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร
6. ศิลปะของผูนําในการครองใจคน
7. การคิดเชิงสรางสรรค
8. การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
9. การสรางแรงบันดาลใจไปสูความสําเร็จ
10. การบริหารอารมณ
11. การจัดทําเอกสารการศึกษาเชิงวิจัย
สวนบุคคล
12. การจัดทําเอกสารการศึกษาเชิงวิจัยกลุม
13. กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย
กอนและหลังการอบรม
14. กิจกรรมการตรวจสุขภาพรายบุคคล
15. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
(ปฏิบัติธรรม)
16. กิจกรรมการฝกอบรมผูบังคับกองรอยอาสา
รักษาดินแดน

มาก
76.00
70.20
61.20
57.90

คอนขาง
มาก
23.10
28.10
36.40
35.50

ปาน คอนขาง
กลาง นอย นอย
0.80
1.70
2.50
6.60
-

16.50
65.30
60.30
73.60
55.40
62.80
24.80

38.00 42.10 2.50
27.30 7.40
33.90 5.80
24.80 1.70
39.70 5.00
33.90 3.30
44.60 22.30 6.60

0.80
1.70

15.70
34.70

48.80 28.90 5.00
47.90 12.40 4.10

1.70
0.80

34.70
51.20

46.30 17.40 1.70
35.50 12.40 0.80

-

54.50

30.60 12.40 2.50

-

5) ผลการนําความรูจากการศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศไปปรับใชในการปฏิบัติงาน
กลุม ตั ว อย า งที่ ตอบแบบสอบถาม มี ระดั บ ความเห็ น ในการนํ า ความรู ทั ก ษะ ทั ศ นคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ “ดานการนําความรูจากการศึกษา
ดูงานในประเทศและตา งประเทศไปปรับใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “มาก” มากที่สุด คิดเปนรอยละ
57.90 รองลงมานํ า ไปใช ในระดับ “คอ นข างมาก” คิ ด เป น รอ ยละ 38.00 รองลงมานํ า ไปใช ในระดั บ
“ปานกลาง” คิดเปนรอยละ 3.30 และนําไปใชในระดับ “คอนขางนอย” คิดเปนรอยละ 0.80 ตามลําดับ
รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒

๕๔

โดยการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ไดรับ จากการฝกอบรม
หลั ก สู ต รนายอํ า เภอ “ด า นการนํ า ความรู จ ากการศึ ก ษาดู ง านในประเทศและต า งประเทศไปปรั บ ใช
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-7 ดังนี้
ตารางที่ 4-7 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝ กอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ“ดานการนําความรูจากการศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ
ไปปรับใชในการปฏิบัติงาน”
การนําความรูจากการศึกษาดูงานในประเทศ
และตางประเทศ (The Best Practices)
ในประเด็นตอไปนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน
1. การศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานในหนาที่
(Best Practice)

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
คอนขาง ปาน คอนขาง
มาก
มาก กลาง นอย นอย
57.90 38.00 3.30 0.80
-

1.1.3 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร
ผลการทดสอบความสัม พั น ธข องตั ว แปร โดยใชค า สั ม ประสิ ท ธิ์ส หพั น ธ วี ข องแครมเมอร
(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
ความถี่ของระดับความเห็น
การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ
อายุ
ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไปใชในการปฏิบัติงาน (คน)
มาก
คอนขางมาก
ปานกลาง
26 - 35 ป
2
0
0
36 - 45 ป
9
25
11
46 ปขึ้นไป
20
45
9
รวม
31
70
20
* (Cramer’s V=0.194, p=0.058)

รวม
(คน)
2
45
74
121

2) รุนทีอ่ บรมมีความสัมพันธกับการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอที่มีสมรรถนะสูงไปใช
ในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.271, p=0.012) โดยมีความสัมพันธ
กันนอย รายละเอียดตามตารางที่ 4-9 ดังนี้
รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒

๕๕

ตารางที่ 4-9

รุนที่

แสดงความสัมพันธรนุ ที่อบรมมีความสัมพันธกับระดับความเห็นการนําความรูความเขาใจ
การเปนนายอําเภอที่มีสมรรถนะสูงไปใชในการปฏิบัติงาน
ความถี่ของระดับความเห็น
การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอที่มีสมรรถนะสูง
ไปใชในการปฏิบัติงาน (คน)
มาก

รุนที่ 75
21
รุนที่ 76
41
รวม
62
* (Cramer’s V=0.271, p=0.012)

คอนขางมาก

ปานกลาง

32
24
56

0
3
3

รวม
(คน)
53
68
121

1.2 มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบั ติงานและดานหนวยงาน
ภายหลังที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ
การประเมิน ผลในมิติที่ 2 นี้ ใชวิธีการประเมินผลจากผูบั งคับ บัญ ชาของข า ราชการที่ ผาน
การฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 75 - 76 ปรากฏผลดังนี้
1.2.1 ขอมูลทั่วไป
กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 121 คน เปนเพศชาย มากที่สุด จํานวน 119 คน
คิดเปนรอยละ 98.30 และเปนเพศหญิง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.70
มี อายุ 51-60 ป มากที่ สุ ด จํ านวน 79 คน คิ ดเป นรอยละ 65.30 และมี อายุ 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 คิดเปนรอยละ 0.80 ตามลําดับ
ดํารงตําแหนงระดับอํานวยการสูง มากที่สุด จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 80.20 และดํารง
ตําแหนงระดับอํานวยการตน จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 19.80 ตามลําดับ
เปนผูบังคับบัญชาของผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ รุน ที่ 76 มากที่สุด จํานวน
64 คน คิดเปนรอยละ 52.90 และรุนที่ 75 จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 47.10 ตามลําดับ
เป น ผู บังคับ บัญ ชาหลังจากผูใตบังคั บ บั ญ ชาเขา รับ การฝ กอบรม มากที่ สุ ด จํ านวน 77 คน
คิดเป นรอยละ 63.60 และเปน ผูบั งคับ บั ญ ชากอ นผูใตบั งคับ บั ญ ชาเข ารั บการฝ ก อบรม จํ านวน 44 คน
คิดเปน รอยละ 36.40 รายละเอียดตามตารางที่ 4-10 ดังนี้
รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒

๕๖

ตารางที่ 4-10 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ที่เปนผูบังคับบัญชาของผูผานการฝกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ
ขอมูลทั่วไป
ความถี่ (คน)
1. เพศ
ชาย
119
หญิง
2
2. อายุ
41 - 50 ป
42
51 - 60 ป
79
3. อายุราชการ 10 - 20 ป
6
21 - 30 ป
68
31 - 40 ป
47
4. การศึกษา
ปริญญาตรี
15
ปริญญาโท
102
ปริญญาเอก
4
5. ตําแหนง
ปลัดจังหวัด
22
นายอําเภอ
99
6. ระดับตําแหนง อํานวยการสูง
97
อํานวยการตน
24
7. เปนผูบังคับบัญชาของผูที่ผา นการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ
รุนที่ 75
57
รุนที่ 76
64
8. การเปนผูบังคับบัญชาของผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ
เปนผูบังคับบัญชากอนการฝกอบรม
44
เปนผูบังคับบัญชาหลังการฝกอบรม
77

รอยละ
98.30
1.70
34.70
65.30
5.00
56.20
38.80
12.40
84.30
3.30
18.20
81.80
80.20
19.80
47.10
52.90
36.40
63.60

1.2.2 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน
ภายหลังที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ
ผลการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ
โดยภาพรวมในแตละดาน ปรากฏตามตารางที่ 4-11 สามารถอธิบายผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแตละดาน
ไดดังนี้

รายงานการศึกษาวิจัย
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ตารางที่ 4-11 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผูผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวม
ของผูที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ
1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน

รอยละของระดับความเห็น
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดีขึ้น
อยางมาก
66.10
59.50
66.10

เหมือน
เดิม
1.70

ดีขึ้น
33.90
40.50
32.20

1) ดานการปฏิบัติตน
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ต อบแบบสอบถาม มี ร ะดั บ ความเห็ น ต อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ดานการปฏิบัติตน อยูในระดับ “ดีขึ้นอยางมาก” มากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.10 และรองลงมาอยูในระดับ
“ดีขึ้น” คิดเปนรอยละ 33.90 ตามลําดับ โดยสามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็น ยอยไดตามตาราง
ที่ 4-12 ดังนี้
ตารางที่ 4-12 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอย
ไดดังนี้

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน
มีประเด็นยอยดังตอไปนี้
1. ความเหมาะสมในการแตงกาย
2. สุขภาวะดานอารมณ
3. ความเหมาะสมในการวางตัว
4. ความมีระเบียบวินัย
5. การดูแลรักษาสุขภาพที่ดี
6. การมีมนุษยสัมพันธและการสมาคม
7. ความสามารถในการบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม
8. การพูดในที่ชุมชนที่เหมาะสม
9. การปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10 การมีจริยธรรมและคุณธรรม

รอยละของระดับความเห็น
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดีขึ้น
อยางมาก
64.50
59.50
59.50
62.00
56.20
53.70
57.00
55.40
54.50
65.30

ดีขึ้น
35.50
38.80
38.80
34.70
43.80
41.30
41.30
43.00
42.10
29.80

เหมือน
เดิม
1.70
1.70
3.30
5.00
1.70
1.70
3.30
5.00

รายงานการศึกษาวิจัย
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2) ดานการปฏิบัติงาน
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ต อบแบบสอบถาม มี ร ะดั บ ความเห็ น ต อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ดานการปฏิบัติงาน อยูในระดับ “ดีขึ้นอยางมาก” มากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.50 และรองลงมาอยูในระดับ
“ดีขึ้น” คิดเปนรอยละ 40.50 ตามลําดับ โดยสามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็น ยอยไดตามตาราง
ที่ 4-13 ดังนี้
ตารางที่ 4-13 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอย
ไดดังนี้
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน
มีประเด็นยอยดังตอไปนี้
1. การปฏิบัติงานมีความถูกตอง
2. การปฏิบัติงานมีความเที่ยงตรงตามกําหนดเวลา
3. ความสามารถในการแกไขปญหา
4. ความสามารถในการวางแผน
5. ความสามารถในการตัดสินใจ
6. ความสามารถในการประสานงาน
7. ความสามารถในการสื่อสารและสรางแรงจูงใจ
8. ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นในที่ชุมชน
9. ความสามารถในการใชเครื่องมือ/คอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
10. การมีความคิดริเริ่ม
11. การคิดเชิงบูรณาการ
12. การคิดเชิงวิเคราะห
13. การคิดสรางสรรคนวัตกรรมหรือวิธีการทํางานใหม ๆ
14. การทํางานเชิงรุก
15. การมีภาวะความเปนผูนํา
16. การมีจิตสํานึกในการใหบริการที่ดี
17. การมีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
18. การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
19. การสรางความรวมแรงรวมใจและทีมงาน
20. การทํางานเชิงยุทธศาสตรและมีวิสัยทัศน
21. การตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการทํางาน
22. การใชศิลปะในการสื่อสารจูงใจ

รอยละของระดับความเห็น
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดีขึ้น
อยางมาก
52.90
55.40
51.20
55.40
54.50
58.70
52.90
58.70
36.40

ดีขึ้น
45.50
43.00
48.80
44.60
43.80
41.30
45.50
39.70
57.90

47.10
57.00
53.70
34.70
51.20
53.70
64.50
57.90
64.50
64.50
62.00
57.90
51.20

52.90
41.30
44.60
65.30
47.10
44.60
35.50
42.10
35.50
33.90
36.40
40.50
43.80

เหมือน ควร
เดิม ปรับปรุง
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
5.80
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
5.00
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3) ดานหนวยงาน
กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน
อยู ในระดั บ “ดี ขึ้นอยางมาก” มากที่ สุด คิดเป นรอยละ 66.10 รองลงมาอยู ในระดับ “ดีขึ้ น” คิดเป นร อยละ
32.20 และอยู ในระดั บ “เหมื อนเดิ ม” คิ ดเป นร อยละ 1.70 ตามลํ าดั บ โดยสามารถจํ าแนกรายละเอี ยด
แตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-14 ดังนี้
ตารางที่ 4-14 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอย
ไดดังนี้
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน
มีประเด็นยอยดังตอไปนี้
1. การเสริมสรางหรือปรับปรุงภารกิจของหนวยงาน
ที่ยังบกพรองอยูใหดีขึ้น
2. การเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหดีขึ้น

รอยละของระดับความเห็น
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดีขึ้น
อยางมาก
52.90

ดีขึ้น
45.50

เหมือน
เดิม
1.70

64.50

33.90

1.70

1.2.3 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร
ผลการทดสอบความสั ม พั น ธ ข องตัว แปร โดยใชคา สัม ประสิ ทธิ์ ส หพัน ธ วี ข องแครมเมอร
(Cramer’s V) พบวาการศึกษาของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดานหนวยงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.216, p=0.023) โดยมีความสัมพันธ
กันนอย รายละเอียดตามตารางที่ 4.15 ดังนี้
ตารางที่ 4-15 แสดงความสัมพันธการศึกษาของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับระดับความเห็น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน
การศึกษา

ความถี่ของระดับความเห็น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน (คน)
ดีขึ้นอยางมาก

ปริญญาตรี
13
ปริญญาโท
67
ปริญญาเอก
0
รวม
80
* (Cramer’s V=0.216, p=0.023)

ดีขึ้น

เหมือนเดิม

2
33
4
39

0
2
0
2

รวม
(คน)
15
102
4
121

รายงานการศึกษาวิจัย
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1.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 75 - 76
สําหรับป ญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการฝกอบรมหลักสู ตรนาบอําเภอ รุนที่ 75 - 76
ผลการศึกษามีสาระสําคัญ สามารถสรุปเปนดานตาง ๆ ไดดังนี้
1) ดานหลักสูตร
- การฝกอบรมไมควรเนนหลักวิชาการหรือขอกฎหมายมากเกินไป เพราะผูเขาอบรมมีพื้นฐาน
อยูแลว ควรนําแนวทางปฏิบัติในเรื่องที่มีผลงานเปนเลิศ มาเปนแนวทางใหกับผูเขารับการฝกอบรม
- หลักสูตรนายอําเภอควรเนนใหความรูและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการใชที่สาธารณประโยชน
กฎหมายปกครอง และการจัดระเบี ยบทางสังคม การบริหารงบประมาณ การเงิน การคลั ง การจั ดซื้อจั ดจ าง
งานพัสดุ แบบพิธีการทูต และเทคนิคการประชุมอยางไรใหมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตรควรมุงเนนเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหมและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกในยุคปจจุบันและอนาคต
- หลั กสูตรนายอําเภอควรเนนเรื่อง การสรางสรรคน วัตกรรมและการทํางานรูปแบบใหม
การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ การบริหารจัดการความขัดแยง การบริหารพื้นที่ราชพัสดุ คุณธรรมสําหรับผูบริหาร
คุณธรรมและจริยธรรมของนักปกครอง ทักษะการตัดสินใจและการคาดการสถานการณในอนาคต บุคลิกภาพ
และการวางตัว การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน การบริหารบุคลกรในองคกร การสรางจิตสํานึกการเปนขาราชการที่ดี
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เนื้อหาวิชาในหลักสูตรควรมีกรณีตัวอยางของปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริง พรอมกับ
ใหเทคนิคแนวทางและวิธีการแกไขปญหา
- หลักสูตรนายอําเภอควรมีวิชาลูกเสือ เพราะในการปฏิบัติงานจริงนายอําเภอยังมีตําแหนง
เปน ผบ.ลูกเสือระดับอําเภอ อีกทั้ง ยังไดรับเชิญจากผูอํานวยการโรงเรียนในพื้นที่ใหเขารวมกิจกรรมอยูเสมอ
- ควรเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับกองอาสารักษาดินแดนเขามาในหลักสูตรมากกวาที่จะเนน
หลักสูตรฝายทหารเพียงอยางเดียว
2) ดานกระบวนการฝกอบรม
- หองอบรมควรมีการขยายใหกวางขึ้น และจัดใหมีอุป กรณและเครื่องมือตางๆ ที่ ทันสมัย
มากขึ้น และควรจัดคอมพิวเตอรใหเพียงพอกับผูเขารับการฝกอบรม
- ห องพัก ควรมีการปรับปรุง เชน ตูเสื้อ ผา ชั้นวางของ เครื่องปรั บอากาศ ประตู หองพั ก
ใหพรอมใชงานและควรปรับปรุงใหนอนไดหองละไมเกิน ๓ คน
- น้ําที่ใชอาบมีสีดําขุน และจับตัวกันเปนคราบหลังจากเก็บไวในภาชนะกักเก็บน้ําเปนเวลานาน
- การเตรียมอาหารสําหรับผูเขารับการฝกอบรมควรให มีมาตรฐานตั้งแตเริ่มตนการฝกอบรม
จนสิ้นสุดระยะเวลาการฝกอบรม
- ควรขยายเวลาเปดใหบริการหองสมุดและการใหบริการรักษาพยาบาล
- ควรจัดใหมีอุปกรณกีฬาและหองออกกําลังกายเพิ่มขึ้น
- ควรกําจัดหนูบริเวณที่พัก เพราะบางสวนขึ้นไปถึงหองนอนและกัดสิ่งของเครื่องใชเสียหาย
3) ดานวิทยากร
- ควรปรับ เปลี่ย นวิท ยากรในบางรายวิชา ใหเป นนายอํ าเภอหรือนัก ปกครองที่มีค วามรู
ความสามารถ มาถายทอดประสบการณการทํางาน
- วิทยากรที่มาบรรยายควรเปนผูมีความรูและมีประสบการณ ตรงในหัวข อที่จะถายทอด
โดยเฉพาะหัวขอการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายงานการศึกษาวิจัย
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- วิ ท ยากรบางท า นยั งขาดความเข า ใจในบริ บ ทของภาครั ฐ ทํ า ให ก ารถ า ยทอดความรู
ไมสอดคลองกับการนําไปปฏิบัติ
- วิทยากรที่ เปน ตัวแทน ยังขาดประสบการณ ในการถายทอดความรู ไมสามารถอธิบ าย
ใหเห็นภาพได
- ควรเพิ่มวิทยากรจากภาคเอกชน ประชาสังคม และผูนําทางสังคม
- การถายทอดความรูของวิทยากรควรเนนการถายทอดเทคนิ ค ประสบการณ และแนวทาง
การแกไขปญหา
4) ดานอื่นๆ
- ควรเนนเรื่องความมีระเบียบวินัยในการฝกอบรมใหมากขึ้น เชน การไปศึกษาดูงานไมควร
ปลอยใหนักศึกษากลับกอนหรือแยกกลับหรือไมกลับพรอมกับคณะ
- การกําหนดตารางฝกอบรม ควรใหสอดคลองและตอเนื่องกัน
- การศึกษาดูงานควรเนนดูงานพื้นที่หรือชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการพึ่ งตนเองหรือ
ปราชญชาวบาน รวมทั้งใหสรุป นําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน เมื่อไปดูงานมาแลวสามารถนําสิ่ง
ที่ไปดูกลับมาใชประโยชนหรือตอยอดในการปฏิบัติงานได
- การศึกษาดูงานตางประเทศ ควรกําหนดประเด็นในการดูงาน เพื่อนํามาเปนแนวทางหรือ
แบบอยางในการพัฒนาพื้นที่และความเปนอยูใหดีขึ้นตอไป
- ควรเพิ่มการศึกษาดูงานใหมีความหลากหลายขึ้น เชน องคการระหวางประเทศ บริษัทเอกชน
- การศึกษาดูงานควรทําในนาม วปค. ไมควรทําในนามของนักศึกษาโดยตรง
- ควรจัดทําคูมือรวบรวมเนื้อหาจากการฝกอบรม เพื่อนําไปศึกษาและใชประโยชนตอไป

2. หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233
ผลการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูต ร
ปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233 สามารถจําแนกไดตามมิติของการประเมินผล ดังตอไปนี้
2.1 มิ ติที่ 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ ได รับจากการฝ กอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอไปใชในการปฏิบัติงาน
การประเมินผลในมิติที่ 1 นี้ใชวิธีการประเมินผลจากขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร
ปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233 ปรากฏผลดังนี้
2.1.1 ขอมูลทั่วไป
กลุ มตั วอยา งที่ ตอบแบบสอบถาม จํ านวน 190 คน คิ ดเป น รอยละ 63.33 เป น เพศชาย
มากที่สุด จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 74.20 และเปนเพศหญิง จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 25.80
มี อ ายุ 26-35 ป มากที่ สุ ด จํ า นวน 112 คน คิ ด เป น รอ ยละ 58.90 รองลงมามี อ ายุ
36-45 ป จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 38.40 มีอายุต่ํากวา 26 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.60
และมีอายุมากกวา 46 ปขึ้นไป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.10 ตามลําดับ
มีอายุราชการ 1-10 ป มากที่สุด จํานวน 186 คน คิดเป น รอยละ 97.90 และรองลงมา
มีอายุราชการ 11-20 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.10
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มากที่ สุ ด จํ า นวน 165 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 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
ปฏิ บั ติ ง านอยู ในระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร มากที่ สุ ด จํ า นวน 186 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 97.90
รองลงมาปฏิบัติงานอยูในระดับชํานาญการ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.10
ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลั ดอําเภอ รุนที่ 230 มากที่ สุ ด จํ านวน 47 คน คิ ดเป นรอยละ
24.70 รองลงมารุนที่ 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 ตารางที่ 4-16 ดังนี้
ตารางที่ 4-16 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ
1. เพศ
2. อายุ

3. อายุราชการ
4. ระดับการศึกษา
5. ตําแหนง
6. ระดับ
7. รุนที่เขารับการฝกอบรม

ขอมูลทั่วไป
ชาย
หญิง
ต่ํากวา 26 ป
26 - 35 ป
36 - 45 ป
46 ปขึ้นไป
1 - 10 ป
11 - 20 ป
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปลัดอําเภอ
เจาพนักงานปกครอง
ปฏิบัติการ
ชํานาญการ
รุนที่ 229
รุนที่ 230
รุนที่ 231
รุนที่ 232
รุนที่ 233

ความถี่ (คน)
141
49
3
112
73
2
186
4
165
24
179
11
186
8
42
47
33
35
33

รอยละ
74.20
25.80
1.60
58.90
38.40
1.10
97.90
2.10
87.30
12.70
94.20
5.80
97.90
2.10
22.10
24.70
17.40
18.40
17.40
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2.1.2 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอไปใชในการปฏิบัติงาน
ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตร
ปลัดอําเภอไปใชในการปฏิบัติงานในภาพรวม ปรากฏตามตารางที่ 4-17 สามารถอธิบายผลการนําความรู ทักษะ
ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรบั จากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน โดยจําแนกแตละดานไดดังนี้
ตารางที่ 4-17 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรบั จากการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับ
จากการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ
ในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
1. การนําความรูความเขาใจในการเปนปลัดอําเภอ
ของกรมการปกครองไปใชในการปฏิบัติงาน
2. การนําความรูความเขาใจในการเปนตัวแทน
ของรัฐบาลในพื้นที่ไปใชในการปฏิบัติงาน
3. การนําความรูเกี่ยวกับการเปนนักบริหาร
เชิงยุทธศาสตรไปใชในการปฏิบัติงาน
4. การนําความรูเกี่ยวกับการเปนปลัดอําเภอ
ที่มีคุณธรรมไปใชในการปฏิบัติงาน
5. การนําทักษะและความรูเกี่ยวกับการเสริมสราง
ภาวะผูนําไปใชในการปฏิบัติงาน
6. การนําความรูจากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ไปใชในการปฏิบัติงาน

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
คอนขาง ปาน คอนขาง
มาก
มาก
กลาง
นอย นอย
21.10 64.70 14.20
23.70 60.00 15.80

0.50

-

16.80 53.70 27.90

1.60

-

60.00 34.70

5.30

-

-

33.20 46.80

20.00

-

-

35.30 43.70

20.00

1.10

-

1) ผลการนําความรูความเขาใจในการเปนปลัดอําเภอของกรมการปกครองไปใชในการปฏิบัติงาน
กลุม ตั ว อย า งที่ ตอบแบบสอบถาม มี ระดั บ ความเห็ น ในการนํ า ความรู ทั ก ษะ ทั ศ นคติ
สมรรถนะและประสบการณ ที่ไดรับจากการฝกอบรมหลั กสูตรปลัดอํ าเภอ “ดา นการนํ าความรูความเขาใจ
ในการเปนปลัดอําเภอของกรมการปกครองไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “ค อนขางมาก” มากที่สุด
คิ ดเป น รอ ยละ 64.70 รองลงมานํ าไปใช ในระดั บ “มาก” คิ ด เป น ร อยละ 21.10 และนํ าไปใช ในระดั บ
“ปานกลาง” คิดเปนรอยละ 14.20 ตามลําดับ
โดยการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ไดรับ จากการฝกอบรม
หลั ก สู ต รปลั ด อํ าเภอ “ด านการนํ า ความรู ค วามเข า ใจในการเป น ปลั ดอํ า เภอของกรมการปกครองไปใช
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-18 ดังนี้
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ตารางที่ 4-18 การนํ าความรู ทั กษะ ทั ศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ ได รับจากการฝ กอบรมหลั กสู ตร
ปลัดอําเภอ “ด านการนํ าความรูความเข าใจในการเป นปลั ดอํ าเภอของกรมการปกครองไปใช
ในการปฏิบัติงาน”
การนําความรูความเขาใจในการเปนปลัดอําเภอ
ของกรมการปกครอง (Dopa Function)
ในประเด็นตอไปนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน
1. ปรัชญาของการเปนขาราชการประโยชนของแผนดิน
และบทบาทหนาที่ของการเปนขาราชการ
2. การสรางวินัยสรางทีมและความสามัคคี
/จรรยาขาราชการ
3. งานการคลัง การงบประมาณและงานพัสดุ
4. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
5. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
6. สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
7. ธรรมเนียมปฏิบัติของปลัดอําเภอ
8. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
9. การบริหารงานสารบรรณ
10. งานดานการปกครองทองที่
11. งานดานงานทะเบียนราษฎร ทะเบียนทั่วไป
และทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชนและ
กฎหมายวาดวยสัญชาติ
12. การอํานวยความเปนธรรม
13. การรักษาความสงบเรียบรอยในหนาที่ของ
ฝายปกครอง
14. การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงาน
ฝายปกครอง
15. งานกองอาสารักษาดินแดน (อส.)
16. งานกิจการความมั่นคงภายใน
17. งานดานการขาว
18. การปฏิบัติงานดานการสื่อสารของกรมการปกครอง
19. นิติเวชศาสตรที่เกี่ยวของกับฝายปกครอง
20. การบูรณาการแผนพัฒนาในพื้นที่
21. การขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
หมูบาน (กม.)
22. ยุทธวิธีการตรวจคน

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
คอนขาง ปาน คอนขาง
มาก
มาก กลาง นอย นอย
51.10 42.60 6.30
54.70 38.40
18.40
33.20
26.30
30.50
52.60
34.70
44.20
44.20
30.50

45.80
52.10
57.40
57.40
38.40
48.90
43.70
47.90
48.40

6.80
29.50
12.10
14.70
30.50
6.30
12.60
11.10
6.80
18.90

-

-

6.30 2.60 0.50 1.10
2.60 3.70 1.10 1.10 1.10 1.10

27.90 47.90 22.10
34.70 46.80 18.40

2.10
-

23.70 42.60 30.00

1.60 2.10

26.30
21.60
20.50
25.80
15.30
32.60
24.70

5.30
5.30
7.40
8.90
8.90
4.20
1.10

41.60
47.40
42.10
37.90
33.20
33.70
49.50

23.70
22.10
27.40
26.80
34.70
29.50
24.70

20.00 37.40 34.20

-

3.20
3.70
2.60
0.50
7.90
-

7.90 0.50
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2) ผลการนําความรูความเขาใจในการเปนตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่ไปใชในการปฏิบัติงาน
กลุม ตั ว อย า งที่ ตอบแบบสอบถาม มี ระดั บ ความเห็ น ในการนํ า ความรู ทั ก ษะ ทั ศ นคติ
สมรรถนะและประสบการณ ที่ไดรับจากการฝกอบรมหลั กสูตรปลัดอํ าเภอ “ดา นการนํ าความรูความเขาใจ
ในการเปนตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่ไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “คอนขางมาก” มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 60.00 รองลงมานําไปใชในระดับ “มาก” คิดเป นรอยละ 23.70 นํ าไปใชในระดับ “ปานกลาง”
คิดเปนรอยละ 15.80 และนําไปใชในระดับ “คอนขางนอย” คิดเปนรอยละ 0.50 ตามลําดับ
โดยการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ไดรับ จากการฝกอบรม
หลั ก สู ต รปลั ด อํ า เภอ “ด า นการนํ า ความรู ค วามเข า ใจในการเป น ตั ว แทนของรั ฐ บาลในพื้ น ที่ ไ ปใช
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-19 ดังนี้
ตารางที่ 4-19 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ “ดานการนําความรูความเขาใจในการเปนตัวแทนของรัฐบาล
ในพื้นที่ไปใชในการปฏิบัติงาน”
รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน

การนําความรูความเขาใจในการเปนตัวแทน
ของรัฐบาลในพื้นที่ (Area Manager)
ในประเด็นตอไปนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน
1. สถาบันพระมหากษัตริยกับความมั่นคงของชาติ
2. การบริหารจัดการความขัดแยงในพื้นที่
3. การบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่
4. การจัดการปาไมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
5. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
6. การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตตามแนว
พระราชดําริ
7. ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
8. ความสัมพันธระหวางราชการทองที่กับราชการ
สวนทองถิ่น
9. การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย

มาก
61.60
41.10
34.20
28.90
37.40
34.20

คอนขาง
มาก
30.00
43.70
43.20
38.90
44.20
48.40

ปาน คอนขาง
กลาง นอย
8.40
13.70 1.60
21.60 1.10
25.80 5.80
17.40 0.50
15.30 1.60

นอย
0.50
0.50
0.50

16.80 35.30 30.50
35.80 52.10 11.60

6.80 10.50
0.50
-

22.60 45.30 25.80

6.30

-

3) ผลการนําความรูเกี่ยวกับการเปนนักบริหารเชิงยุทธศาสตรไปใชในการปฏิบัติงาน
กลุม ตั ว อย า งที่ ตอบแบบสอบถาม มี ระดั บ ความเห็ น ในการนํ า ความรู ทั ก ษะ ทั ศ นคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ “ดานการนําความรูเกี่ยวกับการเปน
นักบริหารเชิงยุทธศาสตรไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “คอนขางมาก” มากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.70
รองลงมานํ าไปใช ในระดับ “ปานกลาง” คิ ดเป น รอ ยละ 27.90 นํ าไปใชในระดั บ “มาก” คิ ดเป น รอยละ
16.80 และนําไปใชในระดับ “คอนขางนอย” 0.30 ตามลําดับ
รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒

๖๖

โดยการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ไดรับ จากการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ “ดานการนําความรูเกี่ยวกับการเปนนักบริหารเชิงยุทธศาสตรไปใชในการปฏิบัติงาน”
สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-20 ดังนี้
ตารางที่ 4-20 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ได รับ จากการฝ ก อบรม
หลักสูต รปลัดอํา เภอ “ดา นการนําความรูเกี่ยวกับ การเปน นั กบริหารเชิงยุทธศาสตร
ไปใชในการปฏิบัติงาน”
การนําความรูเกี่ยวกับการเปนนักบริหาร
เชิงยุทธศาสตร (Strategic Manager)
ในประเด็นตอไปนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน
1. การบริหารเชิงกลยุทธ
2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
3. การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
คอนขาง ปาน คอนขาง
มาก
มาก
กลาง นอย นอย
18.90 47.90 30.50 2.60
19.50 50.00 27.40 3.20
20.50 52.10 25.30 1.60 0.50

4) ผลการนําความรูเกี่ยวกับการเปนปลัดอําเภอที่มีคุณธรรมไปใชในการปฏิบัติงาน
กลุม ตั ว อย า งที่ ตอบแบบสอบถาม มี ระดั บ ความเห็ น ในการนํ า ความรู ทั ก ษะ ทั ศ นคติ
สมรรถนะและประสบการณ ที่ ได รับ จากการฝก อบรมหลั ก สู ต รปลั ดอํ าเภอ “ด า นการนํ า ความรู เกี่ ย วกั บ
การเปนปลัดอําเภอที่มีคุณธรรมไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “มาก” มากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.00
รองลงมานําไปใชในระดับ “คอนขางมาก” คิดเปนรอยละ 34.70 และนําไปใชในระดับ “ปานกลาง” คิดเปน
รอยละ 5.30 ตามลําดับ
โดยการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ไดรับ จากการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ “ดานการนําความรูเกี่ยวกับ การเปนปลัดอําเภอที่มี คุณ ธรรมไปใช ในการปฏิบั ติงาน”
สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-21 ดังนี้
ตารางที่ 4-21 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ ไดรั บจากการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ “ดานการนําความรูเกี่ยวกับการเปนปลัดอําเภอที่มีคุณธรรมไปใช
ในการปฏิบัติงาน”
การนําความรูเกี่ยวกับการเปนปลัดอําเภอ
ที่มีคุณธรรม (The good officer)
ในประเด็นตอไปนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน
1. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกราชการ
2. คุณธรรมและจริยธรรมของนักปกครอง
3. การปฏิบัติตามหลักศาสนา
4. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน

มาก
55.30
57.90
47.90
50.50

คอนขาง
มาก
38.90
33.70
42.10
42.60

ปานกลาง
5.80
8.40
10.00
6.80

รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒
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5) ผลการนําทักษะและความรูเกี่ยวกับการเสริมสรางภาวะผูนําไปใชในการปฏิบัติงาน
กลุม ตั ว อย า งที่ ตอบแบบสอบถาม มี ระดั บ ความเห็ น ในการนํ า ความรู ทั ก ษะ ทั ศ นคติ
สมรรถนะและประสบการณ ที่ไดรับ จากการฝกอบรมหลักสูต รปลัดอํ าเภอ “ด านการนําทัก ษะและความรู
เกี่ยวกับการเสริมสรางภาวะผูนําไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “คอนขางมาก” มากที่สุด คิดเปนรอยละ
46.80 รองลงมานําไปใชในระดับ “มาก” คิดเปนรอยละ 33.20 และนําไปใชในระดับ “ปานกลาง” คิดเปน
รอยละ 20.00 ตามลําดับ
โดยการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ไดรับ จากการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ “ดานการนําทักษะและความรูเกี่ยวกับการเสริมสรางภาวะผูนําไปใชในการปฏิบัติงาน”
สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-22 ดังนี้
ตารางที่ 4-22 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ“ดานการนําทักษะและความรูเกี่ยวกับการเสริมสรางภาวะผูนํา
ไปใชในการปฏิบัติงาน”
รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน

การนําทักษะและความรู
เกี่ยวกับการเสริมสรางภาวะผูนํา (Leadership)
ในประเด็นตอไปนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน
มาก
1. บุคลิกภาพและการสมาคม
51.10
2. การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีตางๆ
51.60
3. หลักการและศิลปะการพูดในที่ชุมชน
55.80
4. คอมพิวเตอรสารสนเทศ
39.50
5. ภาษาอังกฤษสําหรับขาราชการกรมการปกครอง
15.80
6. การฝกภาคสนามเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพผูนํา
43.70
7. การฝกยิงปนพกระบบการตอสูปองกันตัวแบบ P.P.C 36.80
8. การฝกยิงปนพกทดสอบของวิทยาลัยการปกครอง 40.00
9. กิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะเฉพาะ “วิถีธัญบุรี” 44.70

คอนขาง
มาก
39.50
34.20
35.80
43.20
32.60
34.70
29.50
24.70
34.70

ปาน
กลาง
9.50
14.20
8.40
14.70
36.80
18.90
20.50
22.10
18.40

คอนขาง
นอย
2.60
7.40
2.60
7.90
7.90
1.60

นอย
7.40
5.30
5.30
0.50

6) การนําความรูจากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานในหนาที่ไปใชในการปฏิบัติงาน
กลุม ตั ว อย า งที่ ตอบแบบสอบถาม มี ระดั บ ความเห็ น ในการนํ า ความรู ทั ก ษะ ทั ศ นคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ “ดานการนําความรูจากการศึกษา
ดูงานเกี่ย วกับงานในหนาที่ไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “คอนข างมาก” มากที่สุด คิ ดเปนรอยละ
43.70 รองลงมานําไปใชในระดับ “มาก” คิดเปนรอยละ 35.30 นําไปใชในระดับ “ปานกลาง” คิดเปน
รอยละ 20.00 และนําไปใชในระดับ “คอนขางนอย” คิดเปนรอยละ 1.10 ตามลําดับ

รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒

๖๘

โดยการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ไดรับ จากการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ “ดานการนําความรูจากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานในหนาที่ไปใชในการปฏิบัติงาน”
สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-23 ดังนี้
ตารางที่ 4-23 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ“ดานการนําความรูจากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานในหนาที่ไปใช
ในการปฏิบัติงาน”
การนําความรูความเขาใจในการศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับงานในหนาที่ (The Best Practice)
ในประเด็นตอไปนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน
1. ความรูจากการศึกษาดูงาน

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
คอนขาง ปาน คอนขาง
มาก
มาก
กลาง นอย
35.30 43.70 20.00 1.10

นอย
-

2.1.3 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร
ผลการทดสอบความสัม พั น ธข องตั ว แปร โดยใชค า สั ม ประสิ ท ธิ์ส หพั น ธ วี ข องแครมเมอร
(Cramer’s V) พบวา
1) เพศของผู ผ า นการอบรมมี ค วามสั ม พั น ธ กับ การนํ า ความรูเกี่ ย วกั บ การเป น นั ก บริ ห าร
เชิงยุทธศาสตรไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.244, p=0.010)
โดยมีความสัมพันธกันนอย รายละเอียดตามตารางที่ 4-24 ดังนี้
ตารางที่ 4-24 แสดงความสัมพันธเพศของผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับระดับความเห็นของการนํา
ความรูเกี่ยวกับการเปนนักบริหารเชิงยุทธศาสตรไปใชในการปฏิบัติงาน
ความถี่ของระดับความเห็นการนําความรูเกี่ยวกับ
การเปนนักบริหารเชิงยุทธศาสตรไปใชในการปฏิบัติงาน (คน)
เพศ
มาก
คอนขางมาก
ปานกลาง
คอนขางนอย
ชาย
22
75
44
0
หญิง
10
27
9
3
รวม
32
102
53
3
* (Cramer’s V=0.244, p=0.010)

รวม
(คน)
141
49
190

2) ตําแหนงของผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับการนําความรูเกี่ยวกับการเปนปลัดอําเภอที่ มี
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 แสดงความสัมพันธตํา แหนง ของผูผานการอบรมมีความสัมพัน ธกับ ระดับ ความเห็น
การนําความรูเกี่ยวกับการเปนปลัดอําเภอที่มีคุณธรรมไปใชในการปฏิบัติงาน
ตําแหนง

ความถี่ของระดับความเห็นการนําความรูเกี่ยวกับ
การเปนปลัดอําเภอที่มีคุณธรรมไปใชในการปฏิบัติงาน (คน)
มาก

ปลัดอําเภอ
106
เจาพนักงานปกครอง
8
รวม
114
* (Cramer’s V=0.077, p=0.572)

คอนขางมาก

ปานกลาง

63
3
66

10
0
10

รวม
(คน)
179
11
190

2.2 มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบั ติงานและดานหนวยงาน
ภายหลังที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ
การประเมิน ผลในมิติที่ 2 นี้ ใชวิธีการประเมินผลจากผูบั งคับ บัญ ชาของข า ราชการที่ ผาน
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 มากที่สุด 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
ดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ อํ า นวยการสู ง มากที่ สุ ด จํ า นวน 113 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 59.50
รองลงมาดํารงตํ าแหนงระดับ ชํานาญการพิ เศษ จํา นวน 45 คน คิ ดเป น รอ ยละ 23.70 รองลงมาดํ า รง
ตําแหนงระดับ อํานวยการตน จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 15.80 และดํา รงตํ าแหน งระดั บบริหารต น
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.10 ตามลําดับ
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เปนผูบังคับบัญชาของผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 มากที่สุด จํานวน
52 คน คิดเป นรอยละ 27.40 รองลงมารุนที่ 230 จํานวน 41 คน คิด เปน ร อยละ 21.60 รุน ที่ 231
จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 21.10 รุนที่ 232 จํานวน 31 คน คิดเปน รอยละ 16.30 และรุนที่ 233
จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 13.70 ตามลําดับ
เปนผูบังคับบัญชาหลังจากผูใตบังคับบัญชาเขารับ การฝกอบรม มากที่สุด จํ านวน 116 คน
คิดเป นรอยละ 61.10 และเปน ผูบั งคับ บั ญ ชากอ นผูใตบั งคับ บั ญ ชาเข ารั บการฝ ก อบรม จํ านวน 74 คน
คิดเปน รอยละ 38.90 รายละเอียดตามตารางที่ 4-26 ดังนี้
ตารางที่ 4-26 ขอมูลทั่วไปของผูบังคับบัญชาผูผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ
ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
30 - 40 ป
41 - 50 ป
51 - 60 ป
3. อายุราชการ 10 - 20 ป
21 - 30 ป
31 - 40 ป
4. การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
5. ตําแหนง
รองผูวาราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด
นายอําเภอ
จาจังหวัด
ปองกันจังหวัด
ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงาน/ฝายบริหารงานปกครอง
6. ระดับตําแหนง บริหารตน
อํานวยการสูง
อํานวยการตน
ชํานาญการพิเศษ

ความถี่ (คน)
180
10
17
37
136
34
90
66
33
153
4
2
13
130
4
2
39
2
113
30
45
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รอยละ
94.70
5.30
8.90
19.50
71.60
17.90
47.40
34.70
17.40
80.50
2.10
1.10
6.80
68.40
2.10
1.10
20.50
1.10
59.50
15.80
23.70
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ขอมูลทั่วไป
7. เปนผูบังคับบัญชาของผูที่ผา นการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ
รุนที่ 229
รุนที่ 230
รุนที่ 231
รุนที่ 232
รุนที่ 233
8. การเปนผูบังคับบัญชาของผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ
เปนผูบังคับบัญชากอนการฝกอบรม
เปนผูบังคับบัญชาหลังการฝกอบรม

ความถี่ (คน)

รอยละ

52
41
40
31
26

27.40
21.60
21.10
16.30
13.70

74
116

38.90
61.10

2.2.2 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน
ภายหลังที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ
ผลการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ
โดยภาพรวมในแตละดาน ปรากฏตามตารางที่ 4-27 สามารถอธิบายผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแตละดาน
ไดดังนี้
ตารางที่ 4-27 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวม
ของผูที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ
1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน

รอยละของระดับความเห็น
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดีขึ้น
อยางมาก
35.30
27.90
33.70

ดีขึ้น
63.70
71.10
64.20

เหมือน
เดิม
1.10
0.50
2.10

ควร
ปรับปรุง
0.50

1) ดานการปฏิบัติตน
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ต อบแบบสอบถาม มี ร ะดั บ ความเห็ น ต อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ดานการปฏิ บัติตน อยูในระดับ “ดีขึ้น” มากที่สุด คิดเปนรอยละ 63.70 รองลงมาอยูในระดับ “ดีขึ้น อยาง
มาก” คิดเปนรอยละ 35.30 และอยูในระดับ “เหมือนเดิม” คิดเปนรอยละ 1.10 ตามลําดับ โดยสามารถ
จําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-28 ดังนี้
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ตารางที่ 4-28 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอย
ไดดังนี้

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน
มีประเด็นยอยดังตอไปนี้
1. ความเหมาะสมในการแตงกาย
2. สุขภาวะดานอารมณ
3. ความเหมาะสมในการวางตัว
4. ความมีระเบียบวินัย
5. การดูแลรักษาสุขภาพที่ดี
6. การมีมนุษยสัมพันธและการสมาคม
7. ความสามารถในการบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม
8. การพูดในที่ชุมชนที่เหมาะสม
9. การปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10 การมีจริยธรรมและคุณธรรม

รอยละของระดับความเห็น
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดีขึ้น
อยางมาก
32.10
32.10
42.60
44.20
40.50
48.90
33.70
34.70
31.10
43.70

ดีขึ้น
64.70
64.70
54.70
53.20
54.20
49.50
65.80
65.30
66.80
54.70

เหมือน
เดิม
2.60
2.60
2.10
2.10
5.30
1.10
0.50
2.10
1.60

ควร
ปรับปรุง
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
-

2) ดานการปฏิบัติงาน
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ต อบแบบสอบถาม มี ร ะดั บ ความเห็ น ต อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ดานการปฏิบัติงาน อยูในระดับ “ดีขึ้น” มากที่สุด คิดเปนรอยละ 71.10 รองลงมาอยูในระดับ “ดีขึ้นอยางมาก”
คิดเปนรอยละ 27.90 อยูในระดับ “เหมือนเดิม” คิดเปน รอยละ 0.50 และอยู ในระดับ “ควรปรับ ปรุง”
คิดเปนรอยละ 0.50 ตามลําดับ โดยสามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-29 ดังนี้
ตารางที่ 4-29 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอย
ไดดังนี้
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน
มีประเด็นยอยดังตอไปนี้
1. การปฏิบัติงานมีความถูกตอง
2. การปฏิบัติงานมีความเที่ยงตรงตามกําหนดเวลา
3. ความสามารถในการแกไขปญหา
4. ความสามารถในการวางแผน
5. ความสามารถในการตัดสินใจ
6. ความสามารถในการประสานงาน
7. ความสามารถในการสื่อสารและสรางแรงจูงใจ

รอยละของระดับความเห็น
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดีขึ้น
อยางมาก
31.60
33.70
31.60
37.90
34.70
46.30
37.40

ดีขึ้น
67.40
64.20
66.30
58.90
62.60
51.60
60.00

เหมือน ควร
เดิม ปรับปรุง
1.10
1.60 0.50
1.60 0.50
2.60 0.50
2.10 0.50
1.60 0.50
2.10 0.50
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน
มีประเด็นยอยดังตอไปนี้
8. ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นในที่ชุมชน
9. ความสามารถในการใชเครื่องมือ/คอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
10. การมีความคิดริเริ่ม
11. การคิดเชิงบูรณาการ
12. การคิดเชิงวิเคราะห
13. การคิดสรางสรรคนวัตกรรมหรือวิธีการทํางานใหม ๆ
14. การทํางานเชิงรุก
15. การมีภาวะความเปนผูนํา
16. การมีจิตสํานึกในการใหบริการที่ดี
17. การมีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
18. การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
19. การสรางความรวมแรงรวมใจและทีมงาน
20. การทํางานเชิงยุทธศาสตรและมีวิสัยทัศน
21. การตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการทํางาน
22. การใชศิลปะในการสื่อสารจูงใจ

รอยละของระดับความเห็น
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดีขึ้น
อยางมาก ดีขึ้น
32.10 66.80
45.80 52.10
27.90
31.10
25.80
20.50
27.40
36.80
45.80
26.30
28.40
44.70
26.80
29.50
27.90

70.50
66.30
70.50
75.30
70.00
60.50
53.20
71.60
69.50
53.70
70.50
68.40
70.00

เหมือน ควร
เดิม ปรับปรุง
1.10
2.10
1.10
2.10
3.20
4.20
2.10
2.10
0.50
1.60
1.60
1.10
2.10
1.60
1.60

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

3) ดานหนวยงาน
กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน
อยู ในระดั บ “ดี ขึ้น” มากที่ สุด คิดเป นร อยละ 64.20 รองลงมาอยู ในระดับ “ดี ขึ้นอย างมาก” คิดเป นรอยละ
33.70 และอยู ในระดั บ “เหมื อนเดิ ม” คิ ดเป นรอยละ 2.10 ตามลํ าดั บ โดยสามารถจํ าแนกรายละเอี ยด
แตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-30 ดังนี้
ตารางที่ 4-30 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอย
ไดดังนี้
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน
มีประเด็นยอยดังตอไปนี้
1. การเสริมสรางหรือปรับปรุงภารกิจของหนวยงาน
ที่ยังบกพรองอยูใหดีขึ้น
2. การเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหดีขึ้น

รอยละของระดับความเห็น
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดีขึ้น
เหมือน
อยางมาก
ดีขึ้น
เดิม
23.70
74.20
2.10
33.70

63.70

2.60
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2.2.3 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร
ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหพันธวีของแครมเมอร (Cramer’s V)
พบวาอายุ ของผูบั งคับบัญชามีความสัมพันธกับระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.170, p=0.027) โดยมีความสัมพันธกันนอย รายละเอียดตาม
ตารางที่ 4.31 ดังนี้
ตารางที่ 4-31 แสดงความสัมพันธอายุของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับระดับความเห็น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน
อายุ

ความถี่ของระดับความเห็น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน (คน)
ดีขึ้นอยางมาก

30 - 40 ป
11
41 - 50 ป
13
51 - 60 ป
40
รวม
64
* (Cramer’s V=0.170, p=0.027)

ดีขึ้น

เหมือนเดิม

6
22
94
122

0
2
2
4

รวม
(คน)
17
37
136
190

2.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233
สําหรับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233
ผลการศึกษามีสาระสําคัญ สามารถสรุปเปนดานตาง ๆ ไดดังนี้
1) ดานหลักสูตร
- หลักสูตรมีเนื้อหาคอนขางมาก แตเวลาในการอบรมมีระยะเวลาสั้นและจํากัด ไมเพียงพอ
สําหรับเนื้อหาที่มีมาก ดวยขอจํากัดของเวลาควรเพิ่มเวลาในแตละเรื่องที่อบรมใหมากขึ้น
- ควรปรับเวลาการฝกอบรมของหลักสูตรจาก 45 วันเปน 60 วัน
- ควรเพิ่มวิชาในเชิงปฏิบัติเขามาในหลักสูตร เชน การสืบสวนสอบสวนเบื้องตน การจําลอง
เหตุการณจริงขึ้นมาเพื่อแกไขสถานการณตางๆ
- การฝกอบรมควรจัดใหมีวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากอํานาจหนาที่ของปลัดอําเภอ ที่จะตอง
มีสวนเกี่ยวของหรือประสานงานทั้งทางตรงหรือทางออม เพื่อใหผูป ฏิบัติงานไดนําความรูมาปรับ ใชไดอยาง
มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและสัมฤทธิ์ผล
- หลักสูตรควรเนนใหความรูในเรื่องการตรวจรับ ตรวจการจาง เทคนิควิธีสืบสวนสอบสวนคดี
ที่ เกี่ยวข องกั บ ฝ ายปกครอง การทํ ารายงานชั นสู ตรพลิ กศพ เทคนิ คการบริ หารความขัด แย ง การไกล เกลี่ ย
การพูดในที่ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพความเปนผูนํา การประสานงาน วิชาดานจิตวิทยาและการสรางทีมงาน
เพราะมีความจําเปนตอการปฏิบัติงาน
- ควรมีการปรับหลักสูตรใหทันสมัยเขากับบริบทในยุคปจจุบันใหมากขึ้น
- ควรเพิ่มองคความรูในการทํางานดานยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และการเขียนโครงการ
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- ปลัดอําเภอควรไดรับความรูเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ เนื่องจากมีความจําเปนในการราง
โต ตอบหนั งสื อกั บส วนราชการต างๆ รวมถึ งการเสนองานให ถูกตองและการสรุ ปประเด็ น โดยเฉพาะการสรุป
ประเด็นจากหนังสือสั่งการมาเปนแนวทางปฏิบัติ
- ปลัดอําเภอควรไดรับการพัฒนาดานภาษาอังกฤษ เพราะมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
- ควรมี ชั่ ว โมงการแบ ง ป น ประสบการณ ป ญ หาในการทํ า งานจากพื้ น ที่ และแนวทาง
การแกปญหาจากประสบการณจริงมากกวาการบรรยายถายทอดความรู
2) ดานกระบวนการฝกอบรม
- ควรปรับปรุงอาคาร สถานที่ ที่พัก สําหรับการฝกอบรมใหพรอมกอนที่จะมีการฝกอบรม
เนื่องจากมีการใชงานมานาน นอกจากนี้ควรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับการฝกอบรมใหเพียงพอกับ
ผูเขารับการฝกอบรม เชน คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร และวัสดุอุปกรณสําหรับการทํารายงาน เปนตน
- ควรปรับปรุงระบบน้ําประปา เพราะน้ํามีสีเหลืองขุนและไมไหลบอยครั้ง
- ควรมีมาตรการในการดูแลผูเขารับการฝกอบรมอยางเครงครัด
3) ดานวิทยากร
- วิทยากรควรเปนผูมีป ระสบการณตรงและเปนผูที่เชี่ยวชาญในเรื่องที่บรรยาย มีผลงาน
เปนที่ประจักษ มีประสบการณในพื้นที่อําเภอ สามารถถายทอดประสบการณ เทคนิคการแกปญหาการทํางาน
และเปนผูที่มีทัศนคติและมุมมองที่ดีตอองคกร
- วิทยากรบางทานเปนผูมีความรูความสามารถ แตไมไดบรรยายเนื้อหาตามที่กําหนดไว
ในหลักสูตร ผูเขาอบรมจึงไมไดรับความรูจากวิทยากรเทาที่ควร
- การบรรยายของวิทยากรควรมีตัวอยางของปญหา อุปสรรค หรือเหตุการณ ที่เกิดขึ้นจริง
ในการปฏิบัติงาน เพราะผูเขาอบรมจะไดมองเห็นภาพและนําไปปรับใชกับการปฏิบัติงานได
4) ดานอื่นๆ
- ควรใหป ลัดอําเภอบรรจุใหมเขาอบรมกอนที่จะลงปฏิ บัติงานประจําอําเภอ เพื่อให เห็ น
ภาพรวมและเขาใจกระบวนการทํางานของปลัดอําเภอกอน
- การดูงานตองคํานึงวาสามารถนําความรูจากการดูงานมาปรับใชกับงานไดหรือไม
- จํานวนชั่วโมงที่บรรยายบางรายวิชานอยเกินไป ทําใหการบรรยายเนื้อหายังไมละเอียด
- ควรใหนักศึกษามีกิจกรรมการทํางานเปนทีมใหมากขึ้น เพื่อฝกการทํางานแบบ Team Work
- ปลัดอําเภอควรไดรบั การสงเสริมและปลูกจิตสํานึกในเรื่องจิตสาธารณะ การอุทิศตน ทุมเท
เสียสละในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ

3. หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง รุนที่ 46 - 47
ผลการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูต ร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง รุนที่ 46 - 47 จําแนกตามมิติของการประเมินผลไดดังตอไปนี้
3.1 มิติที่ 1 การนําความรู ทั กษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ได รับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครองไปใชในการปฏิบัติงาน
การประเมินผลในมิติที่ 1 นี้ ใชวิธีการประเมินผลจากขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง รุนที่ 46 - 47 ปรากฏผลดังนี้
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3.1.1 ขอมูลทั่วไป
กลุม ตัว อย า งที่ ต อบแบบสอบถาม จํ า นวน 73 คน คิ ด เป น รอ ยละ 60.83 เป น เพศชาย
มากที่สุด จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 68.50 และเปนเพศหญิง จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 31.50
มีอายุ 36-45 ป มากที่สุด จํานวน 40 คน คิดเป นรอยละ 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
ปจจุบั นปฏิบัติงานในตําแหนงปลัดอําเภอ มากที่สุด จํานวน 65 คน คิดเปน รอยละ 89.00
รองลงมาปฏิบัติงานในตํา แหนงเจาพนักงานปกครอง จํานวน 6 คน คิดเป น ร อยละ 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 และรุนที่ 47 จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 45.20
รายละเอียดตามตารางที่ 4-32 ดังนี้
ตารางที่ 4-32 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน
พนักงานฝายปกครอง
ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. อายุราชการ
4. การศึกษา
5. ตําแหนง
6. ระดับตําแหนง

ชาย
หญิง
26 - 35 ป
36 - 45 ป
46 ปขึ้นไป
1 - 10 ป
11 - 20 ป
21 - 30 ป
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปลัดอําเภอ
เจาพนักงานปกครอง
นิติกร
ปฏิบัติการ
ชํานาญการ

ความถี่ (คน)

รอยละ

50
23
27
40
6
58
11
4
32
41
65
6
2
35
38

68.50
31.50
37.00
54.80
8.20
79.50
28.90
5.50
43.80
56.20
89.00
8.20
2.70
47.90
52.10
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ขอมูลทั่วไป
7. รุนที่เขารับการฝกอบรม รุนที่ 46
รุนที่ 47

ความถี่ (คน)

รอยละ

40
33

54.80
45.20

3.1.2 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครองไปใชในการปฏิบัติงาน
ผลการนํ า ความรู ทั ก ษะ ทั ศ นคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ ได รับ จากการฝ ก อบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครองไปใชในการปฏิบัติงานในภาพรวม ปรากฎตามตารางที่ 4-33
สามารถอธิบายผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใช
ในการปฏิบัติงาน โดยจําแนกแตละดานไดดงั นี้
ตารางที่ 4-33 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครองในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง
ในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
1. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาพื้นฐานไปใช
ในการปฏิบัติงาน
2. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการสืบสวน
สอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน
3. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการคุมครอง
พยานไปใชในการปฏิบัติงาน
4. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชายุทธวิธี
การสืบสวนปราบปรามไปใชในการปฏิบัติงาน
5. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการทําสํานวน
การสอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน
6. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชารองไปใช
ในการปฏิบัติงาน

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
คอนขาง ปาน คอนขาง
มาก
มาก
กลาง
นอย นอย
32.90 53.40 12.30
- 1.40
13.70 45.20

31.50

8.20 1.40

13.70 34.20

30.10

19.20 2.70

21.90 41.10

27.40

9.60

20.50 32.90

37.00

8.20 1.40

19.20 37.00

35.60

6.80 1.40

-

1) ผลการนําความรูความเขาใจในวิชาพื้นฐานไปใชในการปฏิบัติงาน
กลุม ตั ว อย า งที่ ตอบแบบสอบถาม มี ระดั บ ความเห็ น ในการนํ า ความรู ทั ก ษะ ทั ศ นคติ
สมรรถนะและประสบการณ ที่ ได รับ จากการฝ ก อบรมหลั ก สูต รสื บ สวนสอบสวนพนั ก งานฝ า ยปกครอง
“ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาพื้นฐานไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “คอนขางมาก” มากที่สุด
คิดเปนรอยละ 53.40 รองลงมานําไปใชในระดับ “มาก” คิดเปนรอยละ 32.90 นําไปใชในระดับ “ปานกลาง”
คิดเปนรอยละ 12.30 และนําไปใชในระดับ “นอย” คิดเปนรอยละ 1.40 ตามลําดับ
รายงานการศึกษาวิจัย
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โดยมีการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลั ก สู ต รสื บ สวนสอบสวนพนั ก งานฝ า ยปกครอง “ด า นการนํ า ความรู ค วามเข า ใจในวิ ช าพื้ น ฐานไปใช
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-34 ดังนี้
ตารางที่ 4-34 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง “ดานการนําความรูความเขาใจในวิชา
พื้นฐานไปใชในการปฏิบัติงาน”
ดานการนําความรูความเขาใจ
วิชาพื้นฐานไปใชในการปฏิบัติงาน
ในประเด็นยอยดังตอไปนี้
1. นโยบายและบทบาทของพนักงานฝายปกครอง
ในการรักษาความสงบเรียบรอยและอํานวย
ความยุติธรรม
2. กฎหมายอาญาบทบัญญัติทั่วไป (ภาค 1)
3. กฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ
(ภาค 2-3)
4. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
5. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
6. อํานาจสืบและรักษาความสงบเรียบรอย
ของพนักงานฝายปกครอง
7. อํานาจสอบสวนของพนักงานสอบสวนฝายปกครอง
8. จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่สืบสวนสอบสวน
9. ประสบการณสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
ของพนักงานฝายปกครอง

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
คอนขาง
มาก
มาก
50.70 42.50

ปาน คอนขาง
กลาง
นอย นอย
6.80
-

31.50 49.30
26.00 52.10

17.80
16.40

1.40
2.70

2.70

37.00 39.70
26.00 53.40
45.20 38.40

17.80
17.80
15.10

2.70
1.40

2.70
2.70
-

38.40 43.80
46.60 43.80
31.50 39.70

15.10
8.20
26.00

1.40
1.40

1.40
1.40
1.40

2) ผลการนําความรูความเขาใจในวิชาการสืบสวนสอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน
กลุม ตั ว อย า งที่ ตอบแบบสอบถาม มี ระดั บ ความเห็ น ในการนํ า ความรู ทั ก ษะ ทั ศ นคติ
สมรรถนะและประสบการณ ที่ ได รับ จากการฝ ก อบรมหลั ก สูต รสื บ สวนสอบสวนพนั ก งานฝ า ยปกครอง
“ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการสืบสวนสอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “คอนขางมาก”
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.20 รองลงมานําไปใชในระดับ “ปานกลาง” คิดเปน รอยละ 31.50 นํา ไปใช
ในระดับ “มาก” คิดเปนรอยละ 13.70 นําไปใชในระดับ “คอนขางนอย” คิดเป นรอยละ 8.20 และนําไปใช
ในระดับ “นอย” คิดเปนรอยละ 1.40 ตามลําดับ
โดยมี การนํ าความรู ทั กษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ได รับจากการฝ กอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง “ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการสืบสวนสอบสวนไปใช
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-35 ดังนี้
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ตารางที่ 4-35 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง “ดานการนําความรูความเขาใจในวิชา
การสืบสวนสอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน”
ดานการนําความรูความเขาใจ
วิชาการสืบสวนสอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน
ในประเด็นยอยดังตอไปนี้
1. หลักการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
2. การสืบสวนหาขาวและเทคนิคการสะกดรอย
3. เทคนิคการสอบสวนคดีอาญาของพนักงาน
สอบสวนฝายตํารวจ
4. การกําหนดรูปคดีและแนวทางการทําความเห็น
ของพนักงานสอบสวน
5. เทคนิคการตรวจสํานวนการสอบสวนของ
พนักงานอัยการ
6. หลักการชันสูตรพลิกศพและการสอบสวนคดี
วิสามัญฆาตกรรม
7. หมายคน หมายจับ และหมายขัง
8. การชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา
9. การดําเนินคดีตอเด็กและเยาวชนและการพิจารณา
คดีในศาลเยาชนและครอบครัว
10. การชันสูตรศพและการสอบสวนทางนิติ
วิทยาศาสตร
11. กระบวนการแกตางคดีอาญาของทนายความ
12. การดําเนินคดีการพนันและอาวุธปนฯ
13. การดําเนินคดีขายทอดตลาดและคาของเกา
เรี่ยไรและโรงรับจํานํา
14. การดําเนินคดีโรงแรมและสถานบริการ
15. การดําเนินคดีบัตรประจําตัวประชาชนและ
ทะเบียนราษฎร
16. การกํากับตรวจสอบสถานประกอบการ
ตามกฎหมายในอํานาจหนาที่ของพนักงาน
ฝายปกครอง
17. การอํานวยความเปนธรรมในอํานาจหนาที่
พนักงานฝายปกครอง
18. การดําเนินคดีเกี่ยวกับปาไมและทรัพยากร
ของชาติอื่นๆ

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
คอนขาง ปาน คอนขาง
มาก
มาก
กลาง
นอย นอย
26.00 42.50 27.40 4.10 16.40 46.60 23.30 12.30 1.40
27.40 34.20 24.70 12.30 1.40
12.30 45.20

32.90

8.20 1.40

26.00 31.50

30.10

9.60 2.70

13.70 45.20

23.30

9.60 8.20

16.40 46.60
4.10 45.20
11.00 43.80

17.80 11.00 8.20
32.90 15.10 2.70
24.70 13.70 6.80

15.10 35.60

21.90 20.50 6.80

12.30 32.90
27.40 42.50
31.50 41.10

34.20 17.80 2.70
20.50 8.20 1.40
12.30 15.10 -

31.50 39.70
34.20 32.90

16.40 11.00 1.40
20.50 8.20 4.10

38.40 46.60

13.70

41.10 47.90

11.00

17.80 41.10

28.80

1.40

8.20 4.10
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ดานการนําความรูความเขาใจ
วิชาการสืบสวนสอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน
ในประเด็นยอยดังตอไปนี้
19 การดําเนินคดีเกี่ยวกับที่ดิน
20 การดําเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
21 หลักกฎหมายและการดําเนินคดีคามนุษย
22 การดําเนินคดีความผิดที่อยูในอํานาจหนาที่
ของ ป.ป.ท./ป.ป.ช.
23 อาชญากรรมรูปแบบใหมและการรวบรวม
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
มาก
13.70
26.00
21.90
15.10

คอนขาง
มาก
47.90
53.40
41.10
32.90

13.70 35.60

ปาน คอนขาง
กลาง
นอย
27.40 4.10
15.10 4.10
23.30 9.60
38.40 9.60
30.10

นอย
6.80
1.40
4.10
4.10

9.60 11.00

3) ผลการนําความรูความเขาใจในวิชาการคุมครองพยานไปใชในการปฏิบัติงาน
กลุม ตั ว อย า งที่ ตอบแบบสอบถาม มี ระดั บ ความเห็ น ในการนํ า ความรู ทั ก ษะ ทั ศ นคติ
สมรรถนะและประสบการณ ที่ ได รับ จากการฝ ก อบรมหลั ก สูต รสื บ สวนสอบสวนพนั ก งานฝ า ยปกครอง
“ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการคุมครองพยานไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ“คอนขางมาก”
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.20 รองลงมานําไปใชในระดับ “ปานกลาง” คิดเปนรอยละ 30.10 นําไปใช
ในระดับ “คอนขา งนอ ย” คิดเป นรอ ยละ 19.20 นํ าไปใชในระดับ “มาก” คิ ดเป น ร อยละ 13.70 และ
นําไปใชในระดับ “นอย” คิดเปนรอยละ 2.70 ตามลําดับ
โดยมีการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง “ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการคุมครองพยานไปใช
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-36 ดังนี้
ตารางที่ 4-36 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง “ดานการนําความรูความเขาใจในวิชา
การคุมครองพยานไปใชในการปฏิบัติงาน”
ดานการนําความรูความเขาใจในวิชา
การคุมครองพยานไปใชในการปฏิบัติงาน
ในประเด็นยอยดังตอไปนี้
1. หลักและวิธีการคุมครองพยานในคดีอาญา
2. การคุมครองพยานในคดีอาญาของพนักงาน
ฝายปกครอง

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
คอนขาง
มาก
มาก
6.80 39.70
12.30 34.20

ปาน คอนขาง
กลาง
นอย นอย
31.50 19.20 2.70
28.80 21.90 2.70

รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒

๘๑

4) ผลการนําความรูความเขาใจในวิชายุทธวิธีการสืบสวนปราบปรามไปใชในการปฏิบัติงาน
กลุม ตั ว อย า งที่ ตอบแบบสอบถาม มี ระดั บ ความเห็ น ในการนํ า ความรู ทั ก ษะ ทั ศ นคติ
สมรรถนะและประสบการณ ที่ ได รับ จากการฝ ก อบรมหลั ก สูต รสื บ สวนสอบสวนพนั ก งานฝ า ยปกครอง
“ดานการนําความรูความเขาใจในวิช ายุทธวิ ธีการสืบสวนปราบปรามไปใชในการปฏิบัติงาน” อยู ในระดับ
“คอนขางมาก” มากที่สุด คิดเป นรอ ยละ 41.10 รองลงมานําไปใชในระดับ “ปานกลาง” คิด เป น รอยละ
27.40 นําไปใชในระดับ “มาก” คิดเปนรอยละ 21.90 และนําไปใชในระดับ “คอนขางนอย” คิดเปนรอยละ
9.60 ตามลําดับ
โดยมีการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง “ดานการนําความรูความเขาใจในวิช ายุ ทธวิธีการสืบสวน
ปราบปรามไปใชในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-37 ดังนี้
ตารางที่ 4-37 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง “ดานการนําความรูความเขาใจในวิชา
ยุทธวิธีการสืบสวนปราบปรามไปใชในการปฏิบัติงาน”
ดานการนําความรูความเขาใจ
วิชายุทธวิธีการสืบสวนปราบปราม
ไปใชในการปฏิบัติงาน
ในประเด็นยอยดังตอไปนี้

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
คอนขาง
มาก
45.20
39.70
38.40
31.50
41.10
28.80

ปาน คอนขาง
กลาง
นอย
26.00 11.00
23.30 11.00
26.00 8.20
35.60 4.10
19.20 4.10
28.80 8.20

1. การเผชิญเหตุและขั้นตอนการใชกําลังของเจาหนาที่
2. ยุทธวิธีการตอสูปองกันตัว
3. ยุทธวิธีการตรวจคน
4. ยุทธวิธีหยุดยานพาหนะและควบคุมผูขับขี่
5. การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด
6. เทคนิคในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ

มาก
16.40
24.70
27.40
26.00
35.60
27.40

7. การวางแผนและวิธีการสืบสวนจับกุม
8. การออกหมายคน/หมายจับ
9. การทําบันทึกการจับกุมและการตรวจยึด/อายัด

32.90 38.40 20.50
20.50 35.60 30.10
28.80 38.40 26.00

นอย
1.40
1.40
2.70
6.80

8.20 9.60 4.10
6.80 -

5) ผลการนําความรูความเขาใจในวิชาการทําสํานวนการสอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน
กลุม ตั ว อย า งที่ ตอบแบบสอบถาม มี ระดั บ ความเห็ น ในการนํ า ความรู ทั ก ษะ ทั ศ นคติ
สมรรถนะและประสบการณ ที่ ได รับ จากการฝ ก อบรมหลั ก สูต รสื บ สวนสอบสวนพนั ก งานฝ า ยปกครอง
“ด านการนํ าความรูค วามเข าใจในวิ ช าการทํา สํ า นวนการสอบสวนไปใช ในการปฏิ บั ติ งาน” อยู ในระดั บ
“ปานกลาง” มากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.00 รองลงมานําไปใชในระดับ “คอนข างมาก” คิดเป น รอยละ
32.90 นําไปใชในระดับ “มาก” คิดเป นรอยละ 20.50 นําไปใชในระดับ “คอนข างน อย” คิดเป นร อยละ
8.20 และนําไปใชในระดับ “นอย” คิดเปนรอยละ 1.40 ตามลําดับ
รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒

๘๒

โดยมีการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลั ก สูต รสื บ สวนสอบสวนพนั ก งานฝ า ยปกครอง “ด า นการนํ า ความรูค วามเข า ใจในวิ ช าการทํ าสํ านวน
การสอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-38
ดังนี้
ตารางที่ 4-38 ผลการนํา ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ได รับจากการฝก อบรม
หลักสูต รสืบ สวนสอบสวนพนัก งานฝายปกครอง “ดา นการนํา ความรู ความเขา ใจในวิช า
การทําสํานวนการสอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน”
ดานการนําความรูความเขาใจ
วิชาการทําสํานวนการสอบสวน
ไปใชในการปฏิบัติงาน
ในประเด็นยอยดังตอไปนี้
1. หนาที่งานธุรการทางคดี
2. การสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่นและ
หลักการเปรียบเทียบคดี
3. การทําสํานวนการเปรียบเทียบปรับ
4. การทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาบางประเภท
และการสอบสวนในอํานาจศาลแขวง
5. การทําสํานวนการสอบสวนคดีความผิดตาม
กฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎรและกฎหมาย
วาดวยบัตรประจําตัวประชาชน
6. การทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาทั่วไปและ
การสอบสวนในอํานาจศาลจังหวัด
7. สัมมนาปญหาการจัดทําสํานวนการสอบสวน
คดีอาญาของพนักงานสอบสวนฝายปกครอง

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
คอนขาง ปาน คอนขาง
มาก
มาก
กลาง
นอย นอย
27.40 30.10 38.40 2.70 1.40
17.80 31.50 39.70 9.60 1.40
28.80 42.50
20.50 34.20

21.90
34.20

5.50
9.60

1.40
1.40

23.30 34.20

28.80

9.60

4.10

21.90 31.50

31.50

9.60

5.50

24.70 24.70

38.40

8.20

4.10

6) ผลการนําความรูความเขาใจในรองไปใชในการปฏิบัติงาน
กลุม ตั ว อย า งที่ ตอบแบบสอบถาม มี ระดั บ ความเห็ น ในการนํ า ความรู ทั ก ษะ ทั ศ นคติ
สมรรถนะและประสบการณ ที่ ได รับ จากการฝ ก อบรมหลั ก สูต รสื บ สวนสอบสวนพนั ก งานฝ า ยปกครอง
“ดานการนําความรูความเขาใจในวิชารองไปใชในการปฏิบัติงาน” อยูในระดับ “คอ นข างมาก” มากที่สุ ด
คิดเป นรอยละ 37.00 รองลงมานํ าไปใชในระดั บ “ปานกลาง” คิดเปน รอยละ 35.60 นําไปใช ในระดับ
“มาก” คิดเปนรอยละ 19.20 นําไปใชในระดับ “คอนขางนอย” คิดเปนรอยละ 6.80 และนําไปใชในระดับ
“นอย” คิดเปนรอยละ 1.40 ตามลําดับ
โดยมี การนํ าความรู ทั กษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ได รับจากการฝ กอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง “ดานการนําความรูความเขาใจในวิชารองไปใชในการปฏิบัติงาน”
สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-39 ดังนี้
รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒

๘๓

ตารางที่ 4-39 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง “ดานการนําความรูความเขาใจในวิชารอง
ไปใชในการปฏิบัติงาน”
ดานการนําความรูความเขาใจ
วิชารองไปใชในการปฏิบัติงาน
ในประเด็นยอยดังตอไปนี้

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
คอนขาง ปาน คอนขาง
มาก
มาก
กลาง
นอย นอย
17.80 24.70 35.60 16.40 5.50

1. หลักกฎหมายและการดําเนินคดีละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา
2. หลักกฎหมายและการดําเนินคดีฟอกเงิน
11.00 27.40
3. การศึกษาดูงาน
20.50 37.00
4. กิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะเฉพาะ “วิถีธัญบุรี” 42.50 35.60

34.20
27.40
16.40

20.50 6.80
12.30 2.70
2.70 2.70

3.1.3 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร
ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใช คา สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หพัน ธ วีข องแครมเมอร
(Cramer’s V) พบวา
1) อายุ ของผูผานการอบรมมีความสั มพันธกับดานการนําความรูความเขาใจในวิชายุทธวิธี
การสืบสวนปราบปรามไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.250,
p=0.167) โดยมีความสัมพันธกันนอย รายละเอียดตามตาราง ที่ 4-40 ดังนี้
ตารางที่ 4-40 แสดงความสัมพันธอายุของผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับระดับความเห็นการนําความรู
ความเขาใจในวิชายุทธวิธีการสืบสวนปราบปรามไปใชในการปฏิบัติงาน
ความถี่ของระดับความเห็นการนําความรูความเขาใจ
ในวิชายุทธวิธีการสืบสวนปราบปรามไปใชในการปฏิบัติงาน (คน)
อายุ
มาก
คอนขางมาก
ปานกลาง
คอนขางนอย
26 - 35 ป
7
8
10
2
36 - 45 ป
7
20
10
3
46 ปขึ้นไป
2
2
0
2
รวม
16
30
20
7
* (Cramer’s V=0.250, p=0.167)

รวม
(คน)

27
40
6
73

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

รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒

๘๔

ตารางที่ 4-41 แสดงความสัมพันธการศึกษาของผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับระดับความเห็น
การนําความรูความเขาใจในวิชาพื้นฐานไปใชในการปฏิบัติงาน
ความถี่ของระดับความเห็นการนําความรูความเขาใจ
การศึกษา
ในวิชาพื้นฐานไปใชในการปฏิบัติงาน (คน)
มาก
คอนขางมาก
ปานกลาง
นอย
ปริญญาตรี
10
16
5
1
ปริญญาโท
14
23
4
0
รวม
24
39
9
1
* (Cramer’s V=0.164, p=0.582)

รวม
(คน)
32
41
73

3.2 มิ ติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมดานการปฏิบัติตน ด านการปฏิบัติงานและด านหนวยงาน
ภายหลังที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง
การประเมิน ผลในมิติที่ 2 นี้ ใชวิธีการประเมินผลจากผูบั งคับ บัญ ชาของข า ราชการที่ ผาน
การฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง รุนที่ 46 - 47 ปรากฏผลดังนี้
3.2.1 ขอมูลทั่วไป
กลุ มตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 73 คน เปน เพศชาย มากที่ สุด จํ านวน 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 จํ านวน 28 คน คิ ดเปน ร อยละ 38.40 และมีอายุ ราชการ 10-20 ป จํ านวน 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 คิดเปน รอยละ 60.30
รองลงมาปฏิบัติงานในตําแหนงปลัดอําเภอหัวหนากลุมงาน/ฝายบริหารงานปกครอง จํานวน 18 คน คิดเปน
รอยละ 24.70 ปฏิบัติงานในตําแหนงปลัดจังหวัด จํานวน 9 คน คิดเปน รอยละ 12.30 และปฏิบั ติ งาน
ในตําแหนงจาจังหวัดและปองกันจังหวัดเทากัน ตําแหนงละ 1 คน คิดเปนรอยละ 1.40 ตามลําดับ
ดํารงตําแหนงระดับอํานวยการสูง มากที่สุด จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 60.30 รองลงมา
ดํ ารงตํ าแหน งระดั บ ชํ านาญการพิ เศษ จํ านวน 20 คน คิ ดเป น รอ ยละ 27.40 และดํ า รงตํ าแหน ง ระดั บ
อํานวยการตน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 12.30 ตามลําดับ
เปนผูบังคับบัญ ชาของผูที่ผานการฝ กอบรมหลักสูตรสื บสวนสอบสวนพนั กงานฝายปกครอง
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 รายละเอียดตามตารางที่ 4-42 ดังนี้
รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒

๘๕

ตารางที่ 4-42 ขอมูลทั่วไปของผูบังคับบัญชาผูผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง
ที่ตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไป
1. เพศ

ความถี่ (คน) รอยละ

ชาย
หญิง
2. อายุ
30 - 40 ป
41 - 50 ป
51 - 60 ป
3. อายุราชการ
10 - 20 ป
21 - 30 ป
31 - 40 ป
4. การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
5. ตําแหนง
ปลัดจังหวัด
นายอําเภอ
จาจังหวัด
ปองกันจังหวัด
ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงาน/ฝายบริหารงานปกครอง
6. ระดับตําแหนง อํานวยการสูง
อํานวยการตน
ชํานาญการพิเศษ
7. เปนผูบังคับบัญชาของผูที่ผา นการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ
รุนที่ 46
รุนที่ 47
8. การเปนผูบังคับบัญชาของผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ
เปนผูบังคับบัญชากอนการฝกอบรม
เปนผูบังคับบัญชาหลังการฝกอบรม

69
4
4
20
49
7
38
28
14
58
1
9
44
1
1
18
44
9
20

94.50
5.50
5.50
27.40
67.10
9.60
52.10
38.40
19.20
79.50
1.40
12.30
60.30
1.40
1.40
24.70
60.30
12.30
27.40

40
33

54.80
45.20

43
30

58.90
41.10

3.2.2 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงาน
ภายหลังที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง
ผลการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบ สวน
สอบสวนพนักงานฝายปกครองในภาพรวม ปรากฏตามตารางที่ 4-43 สามารถอธิบายผลการปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรม แตละดานไดดังนี้

รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒

๘๖

ตารางที่ 4-43 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผูผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน
พนักงานฝายปกครอง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวม
ของผูที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง
1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน

รอยละของระดับความเห็น
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดีขึ้น
อยางมาก
35.60
20.50
32.90

ดีขึ้น
54.80
69.90
64.40

เหมือน
เดิม
8.20
9.60
-

ควร
ปรับปรุง
1.40
2.70

1) ดานการปฏิบัติตน
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ต อบแบบสอบถาม มี ร ะดั บ ความเห็ น ต อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ดานการปฏิบัติตนอยูในระดับ “ดีขึ้น” มากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.80 รองลงมาอยูในระดับ “ดีขึ้นอยางมาก”
คิดเปนรอยละ 35.60 อยูในระดับ “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

ดีขึ้น
อยางมาก
1. ความเหมาะสมในการแตงกาย
31.50
2. สุขภาวะดานอารมณ
24.70
3. ความเหมาะสมในการวางตัว
31.50
4. ความมีระเบียบวินัย
42.50
5. การดูแลรักษาสุขภาพที่ดี
35.60
6. การมีมนุษยสัมพันธและการสมาคม
38.40
7. ความสามารถในการบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม 35.60
8. การพูดในที่ชุมชนที่เหมาะสม
24.70
9. การปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 31.50
10. การมีจริยธรรมและคุณธรรม
41.10

ดีขึ้น
58.90
65.80
57.50
45.20
54.80
50.70
53.40
65.80
58.90
42.50

เหมือน ควร
เดิม ปรับปรุง
8.20
1.40
5.50
2.70
6.80
4.10
11.00
1.40
8.20
1.40
6.80
2.70
6.80
1.40
8.20
8.20
1.40
15.10 1.40

รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒

ควร
ปรับปรุง
อยางยิ่ง
1.40
1.40
2.70
1.40
-

๘๗

2) ดานการปฏิบัติงาน
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ต อบแบบสอบถาม มี ร ะดั บ ความเห็ น ต อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ดานการปฏิบัติงานอยูในระดับ “ดีขึ้น” มากที่สุด คิดเปนรอยละ 69.90 รองลงมาอยูในระดับ “ดีขึ้นอยางมาก”
คิดเปนรอยละ 20.50 และอยูในระดับ “เหมือนเดิม” คิดเปนรอยละ 9.60 ตามลําดับ โดยสามารถจําแนก
รายละเอียดแตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-45 ดังนี้
ตารางที่ 4-45 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอย
ไดดังนี้
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน
ในประเด็นยอยดังนี้
1. การปฏิบัติงานมีความถูกตอง
2. การปฏิบัติงานมีความเที่ยงตรงตามกําหนดเวลา
3. ความสามารถในการสืบสวนคดีอาญาทั่วไป
4. ความสามารถในการสอบสวนคดีอาญาทั่วไป
5. ความสามารถในการรวบรวมพยานหลักฐาน
คดีอาญา
6. ความสามารถในการขอออกหมายคน หมายจับ
7. ความสามารถในการสอบสวนและเปรียบเทียบ
คดีละเมิดกฎหมายทองถิ่น
8. ความสามารถในการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม
9. ความสามารถในการชันสูตรพลิกศพ
10. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวน
คดีปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ
11. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีที่ดิน
12. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด
13. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี
ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร
14. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี
ตามกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน
15. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี
ตามกฎหมายการพนัน
16. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี
ตามกฎหมายโรงแรม
17. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี
ตามกฎหมายอาวุธปนฯ

รอยละของระดับความเห็น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดีขึ้น
อยางมาก
41.10
37.00
26.00
27.40
30.10

ควร
ควร ปรับปรุง
ปรับปรุง อยางยิ่ง
2.70
2.70
-

ดีขึ้น
50.70
53.40
65.80
64.40
58.90

เหมือน
เดิม
5.50
6.80
8.20
8.20
11.00

17.80 71.20
15.10 68.50

11.00
16.40

-

-

21.9 61.60
19.20 69.90
19.20 69.90

16.40
11.00
11.00

-

-

24.70 61.60
30.10 57.50
21.90 67.10

13.70
12.30
11.00

-

-

21.90 68.50

9.60

-

-

20.50 72.60

6.80

-

-

21.90 69.90

8.20

-

-

16.40 78.10

5.50

-

-

รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒

๘๘

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน
ในประเด็นยอยดังนี้
18. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี
ตามกฎหมายสถานบริการ
19. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี
ตามกฎหมายขายทอดตลาดและคาของเกา
20. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี
ตามกฎหมายโรงรับจํานําและการเรี่ยไร
21. ความสามารถในการทําสํานวนการสอบสวน
คดีในอํานาจศาลเด็กเยาวชนและครอบครัว
22. ความสามารถในการทําสํานวนการสอบสวน
คดีในอํานาจศาลแขวง

รอยละของระดับความเห็น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดีขึ้น
อยางมาก ดีขึ้น
24.70 69.90

ควร
เหมือน ควร ปรับปรุง
เดิม ปรับปรุง อยางยิ่ง
5.50
-

23.30 67.10

9.60

-

-

15.10 75.30

9.60

-

-

12.30 69.90

17.80

-

-

11.00 75.30

13.70

-

-

3) ดานหนวยงาน
กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน
อยู ในระดับ “ดี ขึ้น” มากที่ สุด คิดเปนรอยละ 64.40 รองลงมาอยู ในระดั บ “ดี ขึ้ นอย างมาก” คิ ดเป นรอยละ
32.90 และอยู ในระดั บ “ควรปรั บปรุง” คิ ดเป นร อยละ 2.70 ตามลํ าดั บ โดยสามารถจํ าแนกรายละเอี ยด
แตละประเด็นยอยไดตามตารางที่ 4-46 ดังนี้
ตารางที่ 4-46 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน สามารถจําแนกรายละเอียดแตละประเด็นยอย
ไดดังนี้

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน
ในประเด็นยอยดังนี้

รอยละของระดับความเห็น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ดีขึ้น
อยางมาก
1. การเสริมสรางหรือปรับปรุงภารกิจของหนวยงาน 31.50
ที่ยังบกพรองอยูใหดีขึ้น
2. การเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหดีขึ้น 32.90
ที่ยังบกพรองอยูใหดีขึ้น

ดีขึ้น
65.80

เหมือน
เดิม
-

ควร
ปรับปรุง
2.70

63.00

1.40

2.70

3.2.3 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร
ผลการทดสอบความสั ม พั น ธ ข องตั ว แปร โดยใช ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หพั น ธ วี ข องแครมเมอร
(Cramer’s V) พบวาระดับตําแหนงของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดานการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.226, p=0.115) โดยมีความสัมพันธ
กันนอย รายละเอียดตามตารางที่ 4-47 ดังนี้
รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒
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ตารางที่ 4-47 แสดงความสัมพันธระดับตําแหนงของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับระดับความเห็น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน
ระดับตําแหนง

ความถี่ของระดับความเห็น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน (คน)

อํานวยการสูง
อํานวยการตน
ชํานาญการพิเศษ
รวม
* (Cramer’s V=0.226, p=0.115)

ดีขึ้นอยางมาก

ดีขึ้น

เหมือนเดิม

10
0
5
15

31
9
11
51

3
0
4
7

รวม
(คน)
44
9
20
73

3.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง
รุน ที่ 46 - 47
สําหรับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง
รุน ที่ 46 - 47 ผลการศึกษามีสาระสําคัญสรุปแยกเปนดานตาง ๆ ไดดังนี้
1) ดานหลักสูตร
- หลักสูตรการฝกอบรมควรเปนหลักสูตรระยะยาวและตอเนื่อง และควรเปนการฝกอบรม
แบบ Learning by doing ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทําสํานวนการสอบสวน การทําบันทึกการจับกุม การตรวจคน
การใชอาวุธปน ศิลปะการปองกันตัว เปนตน
- ควรมีการฝกปฏิบัติภาคสนามใหมากขึ้น เพราะเปนการสรางความเขาใจระยะยาวใหกับ
ผูเขารับการฝกอบรม และยังชวยเพิ่มทักษะและความรูในการปฏิบัติงานไดอยางแทจริง
- ควรเพิ่ ม เวลาบรรยายวิช าสืบ สวนสอบสวนคดี ที่อ ยูในอํา นาจหนาที่ข องฝ ายปกครอง
การเขาตรวจสถานบริการและการคามนุษย และลดเวลาการบรรยายวิชาประสบการณสืบสวนสอบสวนฯ ลง
เพราะโดยปกติแลววิทยากรที่มาบรรยายมักจะถายทอดประสบการณการทํางานดวยอยูแลว
- รายวิชาในหลักสูตรหรือในตารางเรียนมีมากเกินไป ซึ่งทําใหไดรับความรูวิชาที่สําคัญนอยลง
บางวิ ช าแทบจะไม ได นํ ามาใช ป ฏิ บั ติ ห น าที่ เลย เช น การดํ าเนิ นคดี ก ารฟอกเงิ น หรื อคดี ล ะเมิ ด ทรั พ ย สิ น
ทางปญญา
- ขอบเขตของเนื้อหาวิชาที่วิทยากรนํามาบรรยาย ควรมีความชัดเจนเพื่อปองกันการบรรยาย
เนื้อหาที่ซ้ําซอน
- อยากใหหลักสูตรมีความกระชับมากขึ้นและเนนเนื้อหาที่สําคัญ สวนการฝ กยุ ทธวิธีดี มาก
และวิถีธัญบุรีควรคงไวเปนเอกลักษณของวิทยาลัยการปกครองตอไป
2) ดานกระบวนการฝกอบรม
- สถานที่ จั ดหลั ก สูต รการฝ ก อบรมควรมี ก ารตรวจสภาพให พ รอ มใช ง าน เช น ห อ งพั ก
หองอบรม เครื่องปรับอากาศ ระบบน้ําประปา เนื่องจากอาคารและหองพักรวมถึงเครื่องปรับอากาศมีการใชงาน
เปนเวลานาน และน้ําประปามีสีดําขุน ควรไดรับการแกไขและปรับปรุง
- ควรจัดเตรียมเอกสารและสื่อการเรียนรูใหเพียงพอกับผูเขารับการฝกอบรม
รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒
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- อาหารสําหรับผูเขาอบรม ควรจัดใหมีความหลากหลายและมีคุณภาพมาตรฐาน
- ควรจัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและสามารถใชงานไดตลอดเวลา
3) ดานวิทยากร
- วิทยากรที่มาบรรยายควรเนนการถายทอดประสบการณการทํางาน สามารถใหแนวทาง
และคําแนะนําแกผูเขาอบรมได เพื่อนําไปปรับใชกับการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ
- ลักษณะการบรรยายควรยกตัวอยางเปนกรณีศึกษาตั้งแต เริ่มตนจนสิ้ น สุดกระบวนการ
เพื่อใหเห็นแนวทางการทํางานไดชัดเจนขึ้น
- วิ ท ยากรที่ ม าบรรยายสามารถปู พื้ น ฐานทางกฎหมายได ดี โดยเฉพาะคนที่ ไม ได จ บ
นิติศาสตรมากอนทําใหเขาใจงายและเห็นภาพในการทํางาน
- ควรเพิ่มวิทยากรใหมีความหลากหลายในการถายทอดความรูดานการสืบสวนสอบสวน
- วิทยากรภายนอกบางทานยั งขาดประสบการณ ในการถ ายทอดความรูและยังไม เข าใจ
บทบาทของฝายปกครอง ทําใหบรรยายไมตรงกับเนื้อหาเทาที่ควร
4) ดานอื่น ๆ
- ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ มีความคิดเห็นวารูปแบบการฝกอบรม
มีความเหมาะสม โดยเฉพาะการฝกปฏิบัติถือวาดี แตไมสามารถนํามาใชปฏิบัติงานไดจริง เพราะไมตรงกับงาน
ที่ปฏิบัติอยู จึงนําความรูมาปรับใชกับการปฏิบัติงานในหนาที่อื่นและคอยใหคําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชาแทน
- ควรสงพนักงานสืบสวนสอบสวนฝายปกครองไปฝกงานกับหนวยงานที่มีอํานาจการสอบสวน
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเรียนรูเทคนิควิธีการสอบสวนจากหนวยงานที่มีความชํานาญ
- ควรมีการนําเทคโนโลยีการสืบสวนคดีอาญามาใชกับการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ
- ควรมีการจัดฝกอบรมใหมากขึ้น เชน เพิ่มเปน 4 รุนตอปงบประมาณ
- ปจจุบันงานของฝายปกครองมีภารกิจมากมาย ทั้งงานนโยบายของรัฐบาล งานในตําแหนง
หนาที่ จึงทําใหบทบาทดานงานสืบสวนสอบสวนลดนอยลง ซึ่งอาจจะเกิดจากขอจํากัดดานบุคลากรไมเพียงพอ
และภารกิ จในดานอื่ นๆ มีความเรงดวนและสําคัญ กวา ดังนั้น หากจะเพิ่ มบทบาทดานงานสืบ สวนสอบสวน
ของพนักงานฝายปกครองใหชัดเจนและมีผลงานเปนที่ประจักษมากขึ้น ควรจะกําหนดกรอบตําแหนงพนักงาน
สอบสวนฝายปกครอง เพื่อไมใหไปกระทบกับภารกิจงานดานอื่น

ผลการสัมภาษณเชิงลึก
โดยประเมินผลภายหลังการฝกอบรมใน 2 มิติ คือ มิติที่ 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ
และประสบการณ ที่ ได รับ จากการฝก อบรมไปใชในการปฏิ บั ติง าน ซึ่ งประเมิ น ผลจากข าราชการผูที่ ผา น
การฝ ก อบรมโดยตรง และมิติ ที่ 2 การปรับ เปลี่ย นพฤติ กรรมดานการปฏิ บั ติต น ดานการปฏิ บั ติงานและ
ดานหนวยงาน ภายหลังผานการฝกอบรม ซึ่งประเมินผลจากผูบังคับบัญชาของผูที่ผานการฝกอบรม
1. หลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 75 - 76
ผลการสัมภาษณ
มิติที่ 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใช
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประเมินผลจากขาราชการผูที่ผานการฝกอบรมโดยตรง มีความคิดเห็นดังตอไปนี้
รายงานการศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ปี ๒๕๖๒
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1.1 ภายหลังการฝกอบรมทานไดรับองคความรูอะไรบาง และมีการนําหลักสมรรถนะ ทัศนคติ
แนวคิดและวิสัยทัศนจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานอยางไร
นายชาตรี ฉิ ม พรัต น ปลัด อํ าเภอชํ านาญการพิเศษ อํ า เภอเมือ งสุ พ รรณบุ รี จังหวั ด สุ พ รรณบุ รี
หลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 75
“...หลังผานการฝกอบรมมาแลว ไดรับองคความรูครบถวนทุกดาน ทั้งดานสมรรถนะและการบริหาร
การทํ างานบู รณาการกั บ หน วยงานอื่ น รวมถึง การศึ กษาดูงานที่ ส ามารถนํ ามาปรับ ใชกั บ การทํ างานให มี
ประสิท ธิ ภาพมากขึ้ น หลังฝก อบรมสามารถปฏิบั ติง านไดดี ขึ้น โดยได นํ าความรูจ ากการศึ กษาดูงานและ
การบริหารเชิงยุ ทธศาสตรมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัม ฤทธิ์ และยังช วยอํ าเภอจัดทําแผน
ลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล มีโครงการชื่อวา “ใครกินเหลา เขาไปเตือน” เปนโครงการที่ชวยลดการเกิดอุบัติเหตุ
ไดเปนอยางดี หลังอบรมมาแลวผมมีแนวคิดในการพัฒนางานในพื้นที่ของอําเภอใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
และมีทัศนคติที่ดีตอตําแหนงเพราะถือวาเปนเสนทางความกาวหนาตามสายงานปกครองอยูแลว...”
นายพงศ เพชร มากเกื้ อ ปลัดอําเภอชํานาญการพิเศษ อํา เภอสทิ งพระ จังหวั ดสงขลา หลั กสู ตร
นายอําเภอ รุนที่ 76
“...หลักสูตรนายอําเภอถือวามีเนื้อหาการอบรมครบทุกดานและความรูที่ไดรับถือวาครบถ วนเชนกั น
ไม ว าจะเป น การทํ างานเป นที ม การติ ดต อสื่ อ สาร เทคนิ ควิ ธี แ ก ป ญ หาต างๆ เช น การบุ ก รุ ก ป า แนวทาง
การแกปญหาพื้นที่สาธารณประโยชน หลังการฝกอบรม สามารถนําความรูมาปรับใชในการทํางานไดครบทุกดาน
และสามารถนํามาเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น เมื่ออบรมมาแล ว
ทํ าใหมี ทั ศนคติตอตําแหนงหนาที่ ดี มี ความรับผิดชอบดีขึ้น มีภาวะผูนํ าเดนชัดและมีเครื อข ายในการทํ างาน
ไดดีขึ้น...”
มิติ ที่ 2 การปรับ เปลี่ย นพฤติกรรมด านการปฏิ บัติ ต น ดานการปฏิ บั ติง านและด านหนวยงาน
ภายหลังผานการฝกอบรม โดยประเมินผลจากผูบั งคับ บั ญชาของผูที่ ผานการฝ กอบรม มีความคิดเห็น
ดังตอไปนี้
1.2 ภายหลั งการฝก อบรมผู ใต บั งคั บ บั ญ ชามี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมด านการปฏิ บั ติ ต น
การปฏิบัติงาน และดานหนวยงานอยางไร
นายสุ จิ น ต วาจากิ จ นายอํ า เภอเมื อ งสุ พ รรณบุ รี ผู บั ง คั บ บั ญ ชาของ นายชาตรี ฉิ ม พรั ต น
ปลัดอําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
“...หลังผานการฝกอบรม กลาตัดสินใจและมีภาวะผูนําสูงขึ้น สามารถปฏิ บัติ งานให เกิดผลสัมฤทธิ์
ของงาน นํ าความรู มาบู รณาการไดมากขึ้ น มี หลักการในการพู ดที่ ดี และนํ าความรู ด านวิ ชาการและศาสตร
การบริหารมาถายทอดและบู รณาการกั บหนวยงานที่ เกี่ ยวของเพื่ อให งานมี ประสิทธิ ภาพและเป น ที่ ยอมรั บ
ของหนวยงานตางๆ…”
1.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
- หลักสูตรนายอําเภอควรเนน ใหความรูดานงบประมาณการเงิน การจัดซื้อจัดจาง และงานพั สดุ
และเสริมเทคนิคการประชุมอยางไรใหมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการศึกษาดูงานใหมีความหลากหลายขึ้น
- หลั กสู ตรการฝ ก อบรมถื อวามี ความเหมาะสมดี ทั้ งระยะเวลา รูป แบบและเนื้ อหาการฝ กอบรม
ที่ครบถวน โดยเฉพาะรูปแบบวิถีธัญบุรีควรจะคงไวเปนแบบอยาง เพราะถือวามีความเปนเอกลักษณ
รายงานการศึกษาวิจัย
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2. หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233
ผลการสัมภาษณ
มิติที่ 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใช
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประเมินผลจากขาราชการผูที่ผานการฝกอบรมโดยตรง มีความคิดเห็นดังตอไปนี้
1.1 ภายหลังการฝกอบรมทานไดรับองคความรูอะไรบาง และมีการนําหลักสมรรถนะ ทัศนคติ
แนวคิดและวิสัยทัศนจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานอยางไร
นายยศพล ชัยบุลวัชร ปลัดอําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229
“...หลังจากเขารับการฝกอบรมหลัก สูตรปลัดอําเภอมาแลว ผมได รับ องคความรูหลายดา น เชน
การบริการที่ดี การทํางานแบบมุงผลสัม ฤทธิ์ จริย ธรรมของนักปกครอง การทํางานเปนที ม ความเปน ผูนํ า
การทํางานเชิงรุก และศิลปะการสื่อสาร ซึ่งเปนสมรรถนะที่จําเปนของปลัดอําเภอและมีความสําคัญอยางยิ่ง
กับการทํางานในพื้นที่...”
“...หลังจากอบรมมาแลว ผมไดนําความรูในเรื่องจิตสํานึกในการบริการประชาชน คุณธรรมจริยธรรม
การเปนแบบอยางที่ ดีของขาราชการยุคใหม มาปรับใชกับการปฏิบัติงาน ทําใหไดรับการตอบรับจากประชาชน
ในพื้นที่และหนวยงานราชการไปในทิศทางที่ดี ทําใหกระผมมีกําลังใจที่จะพัฒนาตนเองตอไป...”
“...แนวคิดและวิสัยทัศนในการปฏิ บัติงานนั้น ผมมุงเนนการทํ างานแบบบูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและเพื่อตอบโจทยของประชาชนในพื้นที่ใหไดมากที่สุด...”
“...ผมมองวาปลัดอําเภอเปนตําแหนงที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสําคัญ และทําหนาที่ขับ เคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลไปสูประชาชน แตเนื่องจากสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม รวมถึงความตอ งการของประชาชนในการรับ บริก ารที่มากกวาเดิ ม การปฏิ บั ติงานของปลัดอํ าเภอ
จึงจําเปนตองมีความแมนยําและชัดเจนมากขึ้น รวมถึงตองมีเทคนิคการทํางานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
จึงจะสามารถบรรลุภารกิจและบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกประชาชนได...”
นางสาวกมลรัตน แซลี้ ปลัดอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229
“...จากการฝกอบรมไดรับความรูเกี่ยวกับหลักกฎหมายสําคัญในงานทะเบียนและบัตร งานสัญชาติ
กฎหมายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ราชการทางปกครอง การขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการหมู บ า น
การรัก ษาความสงบเรีย บรอยของสังคม งานกองอาสารักษาดินแดง การอํ านวยความเปน ธรรม และไดฝ ก
ทักษะการพูด ซึ่งองคความรูเหลานี้ไมสามารถเรียนรูไดจากที่อื่น โดยเฉพาะในชวงเวลาสั้นๆ ทําใหมองภาพรวม
ของงานไดมากขึ้น และสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางดียิ่งขึ้น...”
“...ก อนเข ารั บการฝก อบรมไมมีความรูในตํ าแหน งหน าที่ ของปลั ดอํ าเภอมากนั ก เมื่ อบรรจุเป น
ปลัดอํ าเภอไดปฏิบัติหนาที่งานทะเบียนและบัตรอยางเดียว ทําให ไมมี ความรูเกี่ยวกับงานดานอื่นๆ การเขา
ฝกอบรมทําใหรูวางานของปลัดอําเภอนอกจากงานทะเบียนและบัตรแลว ยังมีงานฝายอื่นๆ เชน งานปกครอง
งานสํานักงาน งานความมั่นคง งานอํานวยความเปนธรรม ซึ่งแตละฝายมีความรับผิดชอบแตกตางกัน หลังจาก
ที่อบรมมาแลวทําใหเขาใจงานของแตละฝายมากขึ้น และสามารถปฏิบัติงานไดดีขึ้นดวย...”
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“...แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานของปลัด อํ า เภอนั้ น ปลั ด อํ า เภอต อ งมี ก ารปรับ ตั ว อยู เสมอ
ดวยสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งความเจริญดานเทคโนโลยี การสื่อสาร ความตองการและปญหาของ
ประชาชนที่ เพิ่ ม มากขึ้ น ปลั ด อํ า เภอในฐานะเป น ผู ช ว ยเหลื อ นายอํ า เภอ จึ งพร อ มที่ จ ะรับ มื อ กั บ ความ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้ เพื่อตอบสนองตอความตองการในการแกไขปญ หาและการใหบริการประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพและทันทวงที...”
“...เมื่อไดมาปฏิบัติหนาที่เปนปลัดอําเภอแลวทําใหเขาใจไดเปนอยางดีวางานของปลัดอําเภอไมมี
วั น หยุด และมี ภ ารกิ จ ที่ ต อ งรับ ผิ ดชอบค อ นข า งมาก ทั้ ง การบริก ารประชาชน บํ า บั ด ทุ ก ข บํ า รุงสุ ข และ
การแกไขปญหาใหกับประชาชน เพราะปญหาของชาวบานไมมีวันหยุด ไมเลือกเวลา ปลัดอําเภอจึงพรอมที่จะ
ปฏิบัติงานตลอดเวลา ไมใชเจานายแตเปนผูรับใชประชาชน…”
นางสาวนิภา ฟุมเฟอย ปลัดอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 230
“...จากการเขาอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ ไดรับความรูที่ครบถวนสมบูรณ สามารถนําไปปรับใชกับ
การปฏิบัติงานไดเปนอยางดี ทั้งทางทฤษฏีและแนวทางปฏิบัติ เชน งานสํานักงาน งานอํานวยความเปนธรรม
การรัก ษาความสงบเรี ย บรอ ย งานสภากาชาดไทยและการบริก ารประชาชน รวมถึ ง การใช เทคโนโลยี
ประกอบการนําเสนองาน นอกจากนี้หลักสูตรปลัดอําเภอยังมีวิชาที่สอนเรื่องบุคลิกภาพ ศิลปะการพูดในที่
ชุมชน การฝกยุทธวิธีการตรวจคน ซึ่งในภาพรวมนั้นเปนหลักสูตรที่มีความหลากหลายและเหมาะสมดี...”
“...สามารถนําความรูไปปฏิบัติงานในตํ าแหน งหน าที่ได ดีขึ้น มีความมั่ นใจในการปฏิ บัติงานและ
สามารถจัดระเบียบการทํางานไดอยางมีระบบ มีการนําความรูไปปรับใชไดอยางเปนรูปธรรม และนําความรูมา
พัฒนาตัวเองอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ไดนอมนําหลักของศาสตรพระราชา เขาใจ เขาถึง พัฒนา มาใชในการปฏิบัติ
หนาที่เพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับพี่นองประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานใหสม
กับเปนนักปกครองรุนใหม รวมถึงการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ เมื่อครั้งเหตุการณภัยพิบัติถ้ําหลวงขุนน้ํานางนอน
ที่สามารถบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นๆ ในการปฏิบัติการชวยชีวิตทีมหมูปา 13 คน ถือวาเปนบทเรียน
ที่ทาทายในการปฏิบัติงาน...”
“...หลังผานการฝกอบรม ทําใหมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานมากขึ้ น เขาใจหลักการทํางานและ
สามารถจัดลําดับความสําคัญของงานไดดี ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกตอง มีคุณธรรมและมีจิตสาธารณะ
ตอการใหบริการแกประชาชน…”
นางสาวใกลรงุ อุมประโคม ปลัดอําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 231
“...หลังจากการฝกอบรม ดิฉันไดรับความรูเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของปลัดอําเภอในดานตางๆ
ไมวาจะเปนการปฏิบัติงานตามภารกิจนโยบายรัฐบาล กรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทยที่บูรณาการ
รว มกับ กระทรวงอื่ นๆ รวมทั้ง ดา นสมรรถนะในการสรา งสรรคพัฒ นาผลงานหรือ กระบวนการปฏิ บั ติ งาน
ตามเปาหมายที่ยากและทาทาย ดานการบริการ เชน การไดชวยเหลือเพื่อนนักศึกษาดวยกันเองในทุกๆ ดาน
ซึ่งถือไดวาเปนพื้นฐานของจิตสาธารณะในการใหบริการประชาชน...”
“...มี ก ารนํา ความรูม าปรับ ใชกั บ การปฏิ บั ติ งานได อ ย า งเป น ระบบดี ยิ่ งขึ้ น มี ม าตรฐานขั้ น ตอน
การปฏิบัติงานที่ดีกวากอนเขารับการอบรม สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและทันตอ
เหตุการณ...”
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“...การเปนปลัดอําเภอตองพัฒนาองคความรูทุกดานที่อยูในอํานาจหนาที่ เพื่ อจะไดนําไปปฏิบัติงาน
และชวยเหลือประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล สามารถที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุขไดอยางแทจริง...”
นางสาวนิตยา พุมพา ปลัดอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 232
“...หลังจากอบรมมาแลว ไดรับความรูในภาพรวมการทํางานของปลัดอําเภอ โดยเฉพาะการบริการ
สามารถนํามาปรับใชกับงานทะเบียนและบัตรไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไดรับแนวทางในการปฏิบัติงาน
ทําใหมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น พื้นที่อําเภอกาบเชิงเปนพื้นที่ชายแดนที่มีแนวเขตติดกับประเทศ
เพื่อนบาน ปญหาในการปฏิบัติงานสวนใหญคือเรื่องทะเบียนและบัตร พอลงพื้นที่สามารถนําความรูมาปรับใช
กั บ การปฏิ บั ติ งานและแก ป ญ หาในพื้ นที่ ได ดี ขึ้ น แนวคิ ดในการปฏิ บั ติ หน าที่ ของปลั ด อํ าเภอนั้ น ยั งต องใช
ประสบการณอีกมากจึงตองหาความรูเพิ่มเติม สวนทัศนคติตอตําแหนงหนาที่นั้น ดิฉันรูสึกมีความสุขในการทํางาน
เพราะเราไดรับผิดชอบงานของเราเอง...”
นางสาวเกศราภรณ สมใจ ปลัดอําเภอบานดาน จังหวัดบุรีรัมย หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 233
“...จากการอบรมที่ผานมา ดิฉันไดรับความรูจากวิทยากรผูมากดวยความสามารถเฉพาะดาน ทั้งความรู
ดานวิชาการและตัวบทกฎหมายในการปฏิบัติหนาที่ เชน ดานงานทะเบี ยนและบั ตร การทํ าบันทึกการจั บกุม
รวมถึ งประสบการณการทํางานที่เปนเทคนิคนอกตํารา ที่วิทยากรนํามาถายทอดใหฟง นอกจากในดานเนื้อหา
วิชาการ ดิฉันได มีโอกาสฝกฝนการพู ดในที่ชุมชน ซึ่งเปนการฝกเอาชนะความประหมาเมื่อต องพู ดตอหนาคน
จํ านวนมาก อี กทั้ งการอบรมหลั กสู ตรปลั ดอํ าเภอยั งสร างทั กษะการใช อาวุ ธป น ให กั บดิ ฉั น ได มี ความรู แ ละ
ความกลาในการใชอาวุธปน เพื่อตอสูปองกันตัว...”
“...หลังจากไดรับความรูมาแลว สามารถปฏิบัติงานไดดีขึ้นกวาเดิม มองภาพรวมของงานไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานไดอยางมั่นใจ มีแนวทางในการแกไขปญหา...”
“...เมื่ อกลั บ มาปฏิ บัติงานในพื้น ที่ จึงเข าใจงานของปลั ดอําเภอมากขึ้ น ว า เป น งานที่ ตองบริการ
ประชาชนดว ยใจ เปน งานที่ อ าจจะไม มีวั นหยุ ด เหมื อ นเช น สาขาอาชีพ อื่ น ซึ่ง การทํ างานจะต อ งเสีย สละ
ประโยชน ส วนตนในบางอย าง เพื่อคํ านึงถึงผลประโยชนสุข ของประชาชน และความเจริญ ก า วหน าของ
ประเทศ...”
“...หลังผานการฝกอบรม ดิฉันมีความภาคภูมิใจในตําแหนงหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ และมีความตั้งใจ
ที่จะพัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่ใหดีเต็มกําลังความสามารถ เพื่อประชาชนและประเทศชาติตอไป...”
นางสาวรพีพรรณ เอกพงศ ปลัดอําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 233
“...การเขารับการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ ทําใหดิฉันไดรับความรูในดานกฎหมายที่ใชสําหรับ
การปฏิบัติหนาที่ ความรูเกี่ยวกับงานรัฐพิธีที่ไดทําหนาที่โดยตรง รวมถึงความรูทางดานทะเบียนและบัตรและ
การพู ด ต อ หน า ชุ ม ชน การฝ ก ใช อ าวุ ธป น เพื่ อ ใช ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ หลั งจากฝ ก อบรมมาแล ว สามารถ
ปฏิ บั ติ ง านได ดีขึ้ น เนื่ อ งจากมี ค วามรูค วามเข า ใจเพิ่ ม ขึ้ น เช น งานรัฐ พิ ธี การประสานความรว มมื อ กั บ
หน วยงานอื่น ทํ า ให ไดรับ ความรวมมื อ เปน อย างดีแ ละมี ความสุข กับ การทํ างาน และดิฉัน มองวา การเป น
ปลัดอําเภอจะตองทุมเทปฏิบัติงานใหประชาชนไดรบั ประโยชนสูงสุด...”
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มิติ ที่ 2 การปรับ เปลี่ย นพฤติกรรมด านการปฏิ บัติ ต น ดานการปฏิ บั ติง านและด านหนวยงาน
ภายหลังผานการฝกอบรม โดยประเมินผลจากผูบั งคับ บั ญชาของผูที่ ผานการฝ กอบรม มีความคิดเห็น
ดังตอไปนี้
1.2 ภายหลั งการฝก อบรมผู ใต บั งคั บ บั ญ ชามี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมด า นการปฏิ บั ติ ต น
การปฏิบัติงาน และดานหนวยงานอยางไร
วาที่รอยตรีศุภมงคล บูชาถายเทศ นายอําเภอ หวยกระเจา ผูบังคับบัญชาของ นายยศพล ชัยวิบุลวัชร
ปลัดอําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
“...หลังผานการฝกอบรม ปลัดที่ผานการอบรมมาแลวมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถปฏิบัติตนเปนผูนํา
และมี การปฏิ สัมพันธกับเพื่ อนรวมงานที่ ดี กลาแสดงออกในการรายงานสถานการณ ตางๆ ตอผู บั งคั บบัญชา
สามารถปฏิบัติงานไดดีขึ้น และมีการประสานงานรวมกับหนวยงานอื่นไดดี...”
นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย ผูบังคับบัญชาของ นางสาวกมลรัตน แซลี้ ปลัดอําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม
“...ปลัดอําเภอบรรจุใหมมีทัศนคติที่ดี แตยังขาดความเปนผูนํา ความทุมเทในการทํางานและยังไม
กลาแสดงออก สามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดดีและสามารถทํางานเปนทีมได มีการประสานงานที่ดี
กับหนวยงานอื่น เชน กับกํานัน ผูใหญบาน…”
นายสืบพงษ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอําเภอแมแตง ผูบังคับบัญชาของ นางสาวนิภา ฟุมเฟอย ปลัดอําเภอ
แมแตง จังหวัดเชียงใหม
“...การประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ของปลัดอําเภอเปนสิ่งสําคัญสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่
แตป ลัด อํา เภอใหม ยั งขาดประสบการณ ตองอาศัย เวลาในการเรียนรู ปลั ด อํ า เภอที่ผา นการอบรมมาแล ว
ส ว นใหญ มี ก ารปฏิ บั ติ ต นดี มี ค วามรับ ผิ ด ชอบ ตรงตอ เวลา เป น คนซื่ อ สั ต ย แตยั งขาดความอดทนและ
การแกปญ หาในการทํางาน โดยเฉพาะการมอบภารกิจยังขาดการแกปญ หาเฉพาะหนา มี ความรั บผิดชอบ
ตอการปฏิบัติงานดี ไมปฏิเสธการทํางาน และสามารถทํางานเปนทีมได เปนที่ยอมรับของผูรวมงานแตยังขาด
การกระจายงานและทํางานอยูในกรอบ...”
นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล นายอําเภอโคกเจริญ ผูบังคับบัญ ชาของ นางสาวใกลรุง อุมประโคม
ปลัดอําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
“...หลั งผ านการฝกอบรม ปลัดอําเภอที่ ผานการฝกอบรมมี อ งค ความรู เพิ่ ม ขึ้ น มีบุคลิ กภาพและ
ภาพลัก ษณ ก ารเป น นั ก ปกครองที่ โดดเด น และเหมาะสมกั บ งานในหน าที่ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมเป น
ที่ประจักษและยอมรับของสวนราชการ หนวยงานและภาคสวนตางๆ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน สามารถขับเคลื่อนภารกิจรวมกับภาคสวน
ตางๆ ไดอยางเปนรูปธรรม บรรลุเปาหมาย เกิดประโยชนตอทางราชการ สามารถแกปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
อยางเป น ระบบ มีผลงานเป นที่โดดเดนไดรับการยอมรับและไววางใจจากทุ กภาคสวน ถือ เป น กําลังสํา คั ญ
ในการสนับสนุนงานของนายอําเภอและสวนราชการตางๆ...”
นายสุทธิโรจน เจริญธนะศักดิ์ นายอําเภอกาบเชิง ผูบังคับบัญชาของ นางสาวนิตยา พุมพา ปลัดอําเภอ
กาบเชิง จังหวัดสุรินทร
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“...อําเภอกาบเชิงมีการทํางานที่หลากหลายมิติ โดยเฉพาะการประสานงานและความสัมพันธระหวาง
ประเทศ ความสัมพั นธ ที่ดี ต อกันจึ งเป นมิ ติ ที่สํ าคัญ ปลัดอํ าเภอที่ ผ านการอบรมมาแล วสามารถใชหลั กการ
ประสานงานเข ามาบูรณาการทํางานได ดี สามารถใชความรูในการพิจารณา กลั่นกรอง โดยเฉพาะการทํ างาน
ทะเบียน และสามารถที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นไดเปนอยางดีแตตองชวยเปนพี่เลี้ยง อีกทั้งยังมี
ความขยัน มีความมุมานะและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานในหนาที่ มีการพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง...”
นายอดิศร วิทูรศิลป นายอําเภอบานดาน ผูบังคับบัญชาของ นางสาวเกศราภรณ สมใจ ปลัดอําเภอ
บานดาน จังหวัดบุรีรัมย
“...ปลัดที่ผานการฝกอบรมมีการปฏิบัติตนดีขึ้นเมื่อเทียบกับกอนเขาอบรม มีภาวะความเปนผูนํ า
มีการวางตัวไดอยางเหมาะสม มีความรับ ผิดชอบและตรงตอเวลา และเอาใจใสหนาที่การงานไดเปน อย างดี
มีความรูความเขาใจในหนาที่เพิ่มมากขึ้น สามารถมองภาพรวมของงานไดดีกวาเดิม สามารถประสานงานกับ
หนวยงานในระดับอําเภอไดดี มีความมั่นใจในการสื่อสารตอที่ชุมชน สรางภาพลักษณเปนแบบอยางที่ดีในการ
ตอนรับประชาชนที่มาติดตอราชการอยางสุภาพและเปนกันเอง…”
นายเกรียงไกร ปญญาพงศธร นายอําเภอราชสาสน ผูบังคับบัญชาของ นางสาวรพีพรรณ เอกพงศ
ปลัดอําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา
“...ปลัดอําเภอบรรจุใหมตองรูลึกทุกเรื่อง ไมใช งานในหนาที่อย างเดียวแตรวมถึงงานในพื้นที่ดวย
ปลัดอําเภอจําเปนตองรู และปลัดอําเภอตองทํางานใหละเอียด รูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง และจะตองมีการ
พัฒนาใหความรูแบบตอเนื่องเหมือนหนวยงานอื่น เชน สาธารณสุข ปลัดอําเภอที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร
ปลัดอําเภอมาแลวนั้น มีการปฏิบัติตน การปฏิบัติงานและปฏิบัติหนาที่รวมกับหนวยงานอื่นไดดีขึ้น…”
1.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
- หลักสูตรปลัดอําเภอ เปนหลักสูตรที่จําเปนอยางยิ่งกับปลัดอําเภอที่บรรจุใหม เปนหลักสูตรที่สราง
ความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่ของปลัดอําเภอ เปนแหลงบมเพาะปลัดอําเภอที่ดี เปนแหลงฝกฝนใหความรูและ
สรางความสามัคคีระหวางผูเขาอบรม และชวยสรางเครือขายเพื่อนรวมรุนใหคอยชวยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน
- ปลัดอําเภอบรรจุใหมควรไดรับความรูและพัฒนาในเรื่องบทบาทและอํานาจหนาที่ของปลัดอําเภอ
การสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรับผิดชอบและการพัฒนาบุคลิกภาพ
- หลักสูตรปลัดอําเภอควรเนนความเขาใจของผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีการทดสอบความรูความเขาใจ
ในแตละวิชาหลังจากที่วิทยากรไดบรรยายจบ
- หลักสูตรมีเนื้อหาคอนขางมาก แตเวลาในการอบรมมีระยะเวลาสั้นและจํากัด ซึ่งอาจไมเพียงพอ
สําหรับรายละเอียดและเนื้อหาที่มีมาก บางครั้งวิทยากรอาจใหขอมูลไมครบดวยขอจํากัดของเวลา ควรใหเวลา
ในแตละเรื่องที่อบรมมากขึ้น
- หลักสูตรปลัดอําเภอควรปรับขยายเวลาใหเหมาะสมกับเนื้อการอบรม และเนื้อหาการอบรมควรเนน
ใหความรูในเรื่องการเปนกรรมการตรวจรับ ตรวจการจาง เพราะมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
- หลักสูตรมีระยะเวลาการฝกอบรมนอยเกินไป ควรปรับเวลาการฝกอบรมจาก 45 วั นเป น 60 วั น
และควรเพิ่มวิชาในเชิงปฏิบัติเขามาในหลักสูตร เชน การสืบสวนสอบสวนเบื้องตน การจําลองเหตุการณจริงขึ้นมา
เพื่อแกไขสถานการณตางๆ
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- การฝกอบรมควรจัดใหมีหลักสูตรอื่นๆ ในอํานาจหนาที่ของปลัดอําเภอที่จะตองมีสวนเกี่ยวข อง
หรือประสานงานทั้งทางตรงหรือทางออม เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดนําความรูมาปรับ ใชไดอย างมีประสิทธิ ภาพ
รวดเร็วและสัมฤทธิ์ผล
- หลักสูตรการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ควรปรับให มีความทันสมัย ผูเขาอบรมสามารถ
ที่จะนําความรูไปใชกับการปฏิบัติงานไดอยางแทจริง
- ควรใหปลัดอําเภอบรรจุใหมเขาอบรมกอนที่ลงปฏิบัติงานประจําอําเภอ เพื่อใหเห็นภาพรวมของ
การทํางานและเขาใจกระบวนการทํางานของปลัดอําเภอกอน
- ควรใหปลัดอําเภอไดเขาอบรมหลักสูตร ผบ.หมวด หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง
หลั ก สู ตรด านงานทะเบี ยนและบั ต รฯ และงานศู น ย ดํ ารงธรรม เพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพในการทํ างานให กั บ
ปลัดอําเภอมากยิ่งขึ้น
- การดูงานตองคํานึงวาสามารถนําความรูจากการดูงานมาปรับใชกับงานไดหรือไม และควรเพิ่มเติม
เนื้อหาวิชาดานจิตวิทยาและการสรางทีมงานของปลัดอําเภอ
3. หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง รุนที่ 46 - 47
ผลการสัมภาษณ
มิติที่ 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใช
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประเมินผลจากขาราชการผูที่ผานการฝกอบรมโดยตรง มีความคิดเห็นดังตอไปนี้
1.1 ภายหลังการฝกอบรมทานไดรับองคความรูอะไรบาง และมีการนําหลักสมรรถนะ ทัศนคติ
แนวคิดและวิสัยทัศนจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานอยางไร
นายวิรั ตน ชั ย สละ ปลั ดอํ าเภอน้ํ าหนาว จั งหวั ดเพชรบู รณ หลั กสู ต รสื บ สวนสอบสวนพนั กงาน
ฝายปกครอง รุนที่ 46
“...ความรูที่ไดรับหลังจากที่ผานการฝกอบรมมาแลวถือวาคอนขางครอบคลุมและครบถวน สามารถ
นํามาปรับใชกับการปฏิบัติงานไดดีขึ้น ทั้งดานกฎหมายพื้นฐานที่นํามาปรับใชกับการรักษาความสงบเรียบรอย
และการอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชน รวมทั้งยุทธวิธีในการปองกันและปราบปรามปญหาตางๆ ในพื้นที่
เชน การวางแผนออกตรวจพื้นที่ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด หลังจากที่ไดรับการฝกปฏิบัติยุทธวิธีตางๆ ทําใหมี
ความมั่ น ใจและกล า ตั ด สิ น ใจในการปฏิ บั ติ ห น าที่ ม ากขึ้ น เช น การทํ า บั น ทึ ก การจั บ กุ ม การทํ า สํ านวน
การสอบสวน และการออกตรวจในพื้นที่...”
นายอรรถ ภารกิจ ปลัดอําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง
รุนที่ 47
“...ความรูท่ีไดรับคอนขางหลากหลายและครอบคลุมทุกเนื้อหาของภารกิจ ความรูที่นํามาใชขึ้นอยูกับ
ภารกิจ ที่ ได รับ มอบหมาย เชน งานปอ งกันหรือ การไกล เกลี่ย สามารถนํ าความรูห รือ เทคนิ คยุ ท ธวิธีตา งๆ
มาปรับใชกับงานของปลัดอําเภอที่มีความหลากหลายใหประสบผลสําเร็จ...”
นายนพพล วัฒนากร ปลัดอําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนั กงาน
ฝายปกครอง รุนที่ 47
“...หลังผานการฝกอบรม ความรูที่ไดถือวาดีมี ประโยชน สามารถนํ ามาปรับใช กั บการปฏิ บัติ งานได
ทั้ งกระบวนการทางกฎหมาย การทํ าสํานวน ทัก ษะการสื บ สวนสอบสวนข อ เท็ จจริ ง กระบวนการสืบ สวน
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สอบสวนหาข อเท็ จ จริง และยั ง สามารถแนะนํ า ให ค วามรูแ ก ป ระชาชนที่ ม าติด ต อ ราชการได ผมมองว า
ประสบการณการทํางานเปนสิ่งสําคัญ ในการทํางานของภาคเอกชนนั้นตองทําเพื่อใหไดกําไร สวนเปาหมาย
ของการรับราชการเปนปลัดอําเภอที่ดีนั้นตองทําเพื่อประโยชนสาธารณะเพื่อส วนรวม งานของปลัดอําเภอ
คอนขางสนุกเพราะมีความหลากหลายและมีความมั่นคงในอาชีพรับราชการ...”
มิติ ที่ 2 การปรับ เปลี่ย นพฤติกรรมด านการปฏิ บัติ ต น ดานการปฏิ บั ติง านและด านหนวยงาน
ภายหลังผานการฝกอบรม โดยประเมินผลจากผูบั งคับ บั ญชาของผูที่ ผานการฝ กอบรม มีความคิดเห็น
ดังตอไปนี้
1.2 ภายหลั งการฝก อบรมผู ใต บั งคั บ บั ญ ชามี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมด านการปฏิ บั ติ ต น
การปฏิบัติงาน และดานหนวยงานอยางไร
นายภาคภู มิ ภู มี นายอําเภอน้ําหนาว ผูบั งคับบั ญ ชาของ นายวิรัตนชัย สละ ปลั ดอําเภอน้ํ าหนาว
จังหวัดเพชรบูรณ
“...ปลัดอําเภอที่ผานการฝกอบรมมีการวางตัวที่ดีมีความเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงานดี
มีความเปนผูนํ า กลาตัดสินใจในการแกปญ หาเมื่ออยูในสถานการณ ฉุกเฉิ น หลั งจากผานการฝกอบรมมาแลว
สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ไดดีขึ้น โดยนําทีมชุดปฏิบัติการในการรักษาความสงบเรียบรอยลงพื้นที่ตรวจตราดูแล
ความสงบเรียบรอยและอํานวยความสะดวกให กับประชาชน และสามารถที่ จะปฏิ บัติ งานและบูรณาการงาน
ในหนาที่รวมกับหนวยงานอื่นๆ ในพื้นที่ไดดี ทั้งทหาร ตํารวจ และเจาหนาที่ฝายปกครอง...”
นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอําเภอกงหรา ผูบังคับบัญชาของ นายอรรถ ภารกิจ ปลัดอําเภอ
กงหรา จังหวัดพัทลุง
“...หลังผานการฝกอบรม ปลัดอําเภอที่อบรมมาแลวมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถที่จะเขียนบันทึก
การจับกุมไดโดยอาศัยขอกฎหมายเปนหลัก และนําความรูมาปรับใชกับงานในภารกิจและงานอื่นที่ไมใชงาน
ในภารกิจของกรมการปกครองไดดี ปลัดอําเภอยังชวยใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูมาติดตอราชการไดเปน
อยางดีอีกดวย...”
1.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
- หลัก สู ตรการฝ ก อบรมในภาพรวมถื อ ว ามี ความเหมาะสมกับ งานในหนา ที่ ข องฝา ยปกครองดี
แตควรกระชับและเน นเนื้อหาที่สําคัญในหลักสูตรมากขึ้น และควรจัดการฝก อบรมให ความรูกั บ ปลัดอําเภอ
อยางตอเนื่องหรือจัดหลักสูตรการฝกอบรมเฉพาะงานที่ปลัดอําเภอรับผิดชอบ
- หลักสูตรการฝกอบรมควรเพิ่มระยะเวลาวิชาภาคปฏิบัติใหมากขึ้น เชน การทําสํานวนการสอบสวน
การทําบันทึกการจับกุม การตรวจคน การใชอาวุธปน ยุทธวิธีการปองกันตัว เปนตน
- วิทยากรที่มาอบรมสามารถปูพื้นฐานทางกฎหมายไดดีโดยเฉพาะคนที่ไมไดจบนิติศาสตรมากอน
ทําใหเขาใจงายและเห็นภาพในการทํางาน สวนการฝกปฏิบัติถือวาดี แตไมสามารถนํามาใชปฏิบัติงานไดจริง
เพราะไมตรงกับงานที่ปฏิบัติแตเปนประโยชนสามารถนํามาประยุกตและแนะนําผูใตบังคับบัญชาได

การวิเคราะหผลการสัมภาษณเชิงลึก
ผลการวิเคราะหการประเมินผลภายหลังการฝกอบรม โดยการสัมภาษณเชิ งลึกใน 2 มิติ คือ มิติท่ี 1
การนํ าความรู ทักษะ ทั ศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ ได รับจากการฝ กอบรมไปใช ในการปฏิ บั ติ งาน
โดยประเมินผลจากขาราชการที่ผานการฝกอบรมโดยตรง และมิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติ
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ตน ด านการปฏิ บั ติงานและดานหนวยงานภายหลังผานการฝกอบรม โดยประเมิ นผลจากผูบั งคั บบั ญชาของ
ข าราชการที่ ผานการฝกอบรม สรุปได วา ผู บั งคับ บั ญ ชาของผูที่ ผ านการฝ กอบรมและผูที่ ผ านการฝ กอบรม
ทั้ง 3 หลักสูตร มีการใหความเห็นครบถวนทุกดานทั้ง 2 มิติ
จากการวิเคราะหผลการสัมภาษณเชิงลึก ผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ ผานการฝกอบรมหลักสูตร
นายอําเภอ รุนที่ 75 - 76 และขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233 สวนใหญ
มีความเห็นวาขาราชการที่ ผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอและหลักสูตรปลัดอํ าเภอ มี การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมภายหลั งการฝกอบรมด านการปฏิบั ติตน ดานการปฏิบัติงานและด านหน วยงานในลักษณะที่ ดี ขึ้น
ทั้ ง 3 ด าน สํ าหรั บ ข าราชการที่ ผ านการฝ กอบรมหลั กสู ตรนายอํ า เภอและหลั ก สูต รปลั ด อํ า เภอ ส วนใหญ
มีความเห็นวาภายหลังการฝกอบรมไดมีการนําความรูความเขาใจ ที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน
ครบทุกดาน ไดแก ดานอํานาจหนาที่ ดานสมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศน และดานทัศนคติที่ดีตอตําแหนงหนาที่
จากการวิเคราะหผลการสัมภาษณเชิงลึก ผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง รุนที่ 46 - 47 สวนใหญมีความเห็นวาขาราชการที่ผานการฝกอบรม
หลั ก สู ต รสื บ สวนสอบสวนพนั ก งานฝายปกครอง มีก ารปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมภายหลังการฝ ก อบรมด าน
การปฏิบัติตน ด านการปฏิบัติงานและดานหนวยงานในลักษณะที่ดีขึ้น ทั้ง 3 ด าน สํ าหรับขาราชการที่ผ าน
การฝกอบรมหลั กสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง สวนใหญ มีความเห็น วาภายหลังการฝกอบรม
มีการนําความรูความเขาใจไปใชกับการปฏิบัติงานบางสวน เนื่องจากไมมีภารกิจที่ตองปฏิบัติหนาที่โดยตรง
ในพื้นที่จึงนําความรูไปปรับใชกับการปฏิบัติงานในหนาที่อื่นแทน
ดังนั้น ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยภาพรวม สรุปไดวา ขาราชการที่ ผานการฝกอบรมหลักสูตร
นายอํ าเภอและหลักสู ตรปลัดอํ าเภอ มี การนํ าความรูความเข าใจดานอํ านาจหน าที่ ด านสมรรถนะ แนวคิ ด
วิสัยทัศน และดานทัศนคติที่ดีตอตําแหนงหนาที่ไปใช ในการปฏิบัติงานครบทุกดาน ในขณะที่ขาราชการที่ผาน
การฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง มีการนําความรูความเขาใจไปใชกับการปฏิบัติงาน
บางสวน เนื่ องจากไม มีภารกิจที่ ต องปฏิ บั ติหน าที่ โดยตรงในพื้ นที่ จึงนํ าความรู ไปปรับใช กั บการปฏิ บั ติงาน
ในหนาที่อื่ นแทน สวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้ง 3 ดาน คือ ดานการปฏิ บัติ ตน ดานการปฏิบั ติงานและ
ดานหนวยงาน พบวาขาราชการที่ผานการฝกอบรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น ทั้ง 3 หลักสูตร
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บทที่ 5 สรุปและขอเสนอแนะ
รายงานการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้
มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ประเมิ น ผลหลั ก สู ต รการฝ ก อบรมของวิ ท ยาลั ย การปกครอง จํ า นวน 3 หลั ก สู ต ร
ไดแก หลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 75 - 76 หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233 หลักสูตรสืบสวนสอบสวน
พนักงานฝายปกครอง รุนที่ 46 - 47 และเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝกอบรมของ
วิทยาลัยการปกครอง โดยประเมินผลภายหลังการฝกอบรมใน 2 มิติ คือ มิติที่ 1 การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับ จากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน โดยประเมินผลจากขาราชการที่ผาน
การฝกอบรมโดยตรง และมิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมด านการปฏิ บั ติ ตน ด านการปฏิ บั ติ งานและด าน
หนวยงาน ภายหลังผานการฝกอบรม โดยประเมินผลจากผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ผานการฝกอบรม

1. สรุปผลการประเมินจากหลักสูตรการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง
การประเมินผลหลักสูตรการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง สามารถสรุปสาระสําคัญ โดยจําแนก
ออกเปนมิติของแตละหลักสูตร ไดดังตอไปนี้
1.1 หลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 75 - 76
มิติที่ 1 การนํ าความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ไดรับจากการฝ กอบรม
หลักสูตรนายอําเภอในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 5-1 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับ
จากการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ
ในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
1. การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ
ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไปใชในการปฏิบัติงาน
2. การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ
ในฐานะผูบริหารพื้นที่ไปใชในการปฏิบัติงาน
3. การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ
ในฐานะผูปกครองทองที่ไปใชในการปฏิบัติงาน
4. การนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอ
ที่มีสมรรถนะสูงไปใชในการปฏิบัติงาน
5. การนําความรูจากการศึกษาดูงานในประเทศและ
ตางประเทศไปปรับใชในการปฏิบัติงาน

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
คอนขาง ปาน คอนขาง
มาก
มาก
กลาง
นอย นอย
25.60 57.90 16.50
51.20 39.70

9.10

-

-

69.40 30.60

-

-

-

51.20 46.30

2.50

-

-

57.90 38.00

3.30

0.80

-
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ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหพันธวีของแครมเมอร (Cramer’s V)
พบวา
1) อายุของผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอในฐานะ
ตัวแทนรัฐบาลไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.194, p=0.058)
โดยมีความสัมพันธกันนอย
2) รุนที่อบรมมีความสัมพันธกับการนําความรูความเขาใจในการเปนนายอําเภอที่มีสมรรถนะสูงไปใช
ในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.271, p=0.012) โดยมีความสัมพันธ
กันนอย
มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิ บัติตน ดานการปฏิบั ติงานและดานหน วยงาน
ภายหลังที่ผา นการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ
ตารางที่ 5-2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผูผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวม
ของผูที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ
1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน

รอยละของระดับความเห็น
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดีขึ้น
อยางมาก
66.10
59.50
66.10

ดีขึ้น
33.90
40.50
32.20

เหมือน
เดิม
1.70

ผลการทดสอบความสัม พั น ธ ข องตัว แปร โดยใช ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ส หพั น ธ วี ข องแครมเมอร
(Cramer’s V) พบว า การศึกษาของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดานหนวยงาน อย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.216, p=0.023) โดยมีความสัมพัน ธ
กันนอย
จากการวิ เคราะห ผ ลการสั มภาษณ เชิ งลึ ก ผู บั งคั บ บั ญ ชาของข าราชการที่ ผ านการฝ กอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 75 - 76 สวนใหญ มีความเห็นวาขาราชการที่ ผานการฝ กอบรมหลักสูตรนายอําเภอ
มีการปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมภายหลังการฝ กอบรมดานการปฏิ บั ติ ตน ด านการปฏิ บั ติงานและด านหนวยงาน
ในลักษณะที่ดีขึ้น ทั้ง 3 ดาน สําหรับขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ สวนใหญมีความเห็นวา
ภายหลังการฝกอบรมไดมีการนําความรูความเขาใจ ที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิ บัติงานครบทุกดาน
ไดแก ดานอํานาจหนาที่ ดานสมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศน และดานทัศนคติที่ดีตอตําแหนงหนาที่
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1.2 หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233
มิติที่ 1 การนํ าความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ไดรับจากการฝ กอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 5-3 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับ
จากการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ
ในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
1. การนําความรูความเขาใจในการเปนปลัดอําเภอ
ของกรมการปกครองไปใชในการปฏิบัติงาน
2. การนําความรูความเขาใจในการเปนตัวแทน
ของรัฐบาลในพื้นที่ไปใชในการปฏิบัติงาน
3. การนําความรูเกี่ยวกับการเปนนักบริหาร
เชิงยุทธศาสตรไปใชในการปฏิบัติงาน
4. การนําความรูเกี่ยวกับการเปนปลัดอําเภอ
ที่มีคุณธรรมไปใชในการปฏิบัติงาน
5. การนําทักษะและความรูเกี่ยวกับการเสริมสราง
ภาวะผูนําไปใชในการปฏิบัติงาน
6. การนําความรูจากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ไปใชในการปฏิบัติงาน

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
คอนขาง ปาน คอนขาง
มาก
มาก
กลาง
นอย นอย
21.10 64.70 14.20
23.70 60.00 15.80

0.50

-

16.80 53.70 27.90

1.60

-

60.00 34.70

5.30

-

-

33.20 46.80

20.00

-

-

35.30 43.70

20.00

1.10

-

ผลการทดสอบความสั ม พั น ธ ข องตั ว แปร โดยใช ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หพั น ธ วี ข องแครมเมอร
(Cramer’s V) พบวา
1) เพศของผู ผ า นการอบรมมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การนํ า ความรูเกี่ ย วกั บ การเป น นั ก บริห าร
เชิงยุทธศาสตรไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.244, p=0.010)
โดยมีความสัมพันธกันนอย
2) ตําแหนงของผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับการนําความรูเกี่ยวกับการเปนปลัดอําเภอที่มี
คุณธรรมไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.077, p=0.572) โดยมี
ความสัมพันธกันปานกลาง
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มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิ บัติตน ดานการปฏิบั ติงานและดานหน วยงาน
ภายหลังที่ผา นการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ
ตารางที่ 5-4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผูผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวม
ของผูที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ
1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน

รอยละของระดับความเห็น
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดีขึ้น
อยางมาก
35.30
27.90
33.70

ดีขึ้น
63.70
71.10
64.20

เหมือน
เดิม
1.10
0.50
2.10

ควร
ปรับปรุง
0.50

ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหพันธวีของแครมเมอร (Cramer’s V)
พบว าอายุ ข องผู บั งคั บ บั ญ ชามี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ระดั บ ความเห็ นการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมด านหน วยงาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.170, p=0.027) โดยมีความสัมพันธกันนอย
จากการวิ เคราะห ผ ลการสั มภาษณ เชิ งลึ ก ผู บั งคั บ บั ญ ชาของข าราชการที่ ผ านการฝ กอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนที่ 229 - 233 สวนใหญมีความเห็นวาขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ
มีการปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมภายหลังการฝ กอบรมดานการปฏิ บั ติ ตน ด านการปฏิ บั ติงานและด านหนวยงาน
ในลักษณะที่ดีขึ้น ทั้ง 3 ดาน สําหรับขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ สวนใหญมีความเห็นวา
ภายหลังการฝกอบรมไดมีการนําความรูความเขาใจ ที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิ บัติงานครบทุกดาน
ไดแก ดานอํานาจหนาที่ ดานสมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศน และดานทัศนคติที่ดีตอตําแหนงหนาที่
1.3 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง รุนที่ 46 - 47
มิติ ที่ 1 การนํ าความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณ ที่ ได รับจากการฝ กอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครองในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 5-5 ผลการนําความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครองในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง
ในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
1. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาพื้นฐานไปใช
ในการปฏิบัติงาน
2. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการสืบสวน
สอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
คอนขาง
มาก
มาก
32.90 53.40

ปาน คอนขาง
กลาง
นอย นอย
12.30
- 1.40

13.70 45.20

31.50

8.20 1.40
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การนําความรู ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง
ในภาพรวมไปใชในการปฏิบัติงาน
3. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการคุมครอง
พยานไปใชในการปฏิบัติงาน
4. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชายุทธวิธี
การสืบสวนปราบปรามไปใชในการปฏิบัติงาน
5. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชาการทําสํานวน
การสอบสวนไปใชในการปฏิบัติงาน
6. ดานการนําความรูความเขาใจในวิชารองไปใช
ในการปฏิบัติงาน

รอยละของระดับความเห็น
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน
คอนขาง ปาน คอนขาง
มาก
มาก
กลาง
นอย นอย
13.70 34.20 30.10 19.20 2.70
21.90 41.10

27.40

9.60

-

20.50 32.90

37.00

8.20 1.40

19.20 37.00

35.60

6.80 1.40

ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหพันธวีของแครมเมอร (Cramer’s V)
พบวา
1) อายุข องผูผานการอบรมมีความสัมพันธกับ ดานการนําความรูค วามเขา ใจในวิ ชายุ ทธวิธี
การสืบสวนปราบปรามไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.250,
p=0.167) โดยมีความสัมพันธกันนอย
2) การศึ ก ษาของผูผ า นการอบรมมี ค วามสั มพั น ธกับ ด า นการนํ าความรู ค วามเขา ใจในวิ ช า
พื้นฐานไปใชในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.164, p=0.582) โดยมี
ความสัมพันธกันปานกลาง
มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติ ตน ด านการปฏิบั ติงานและด านหนวยงาน
ภายหลังที่ผา นการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง
ตารางที่ 5-6 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผูผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน
พนักงานฝายปกครอง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวม
ของผูที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง
1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติตน
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานหนวยงาน

รอยละของระดับความเห็น
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดีขึ้น
อยางมาก
35.60
20.50
32.90

ดีขึ้น
54.80
69.90
64.40

เหมือน
เดิม
8.20
9.60
-
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ควร
ปรับปรุง
1.40
2.70
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ผลการทดสอบความสั ม พั น ธ ข องตั ว แปร โดยใช ค าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หพั น ธ วี ข องแครมเมอร
(Cramer’s V) พบวาระดับตําแหนงของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดานการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.226, p=0.115) โดยมีความสัมพันธ
กันนอย
จากการวิเคราะห ผ ลการสั ม ภาษณ เชิ งลึ ก ผู บั งคับ บั ญ ชาของข าราชการที่ผ านการฝ กอบรม
หลั กสู ตรสืบ สวนสอบสวนพนั ก งานฝ ายปกครอง รุน ที่ 46 - 47 ส วนใหญ มีค วามเห็ น ว าข าราชการที่ ผาน
การฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลังการฝกอบรม
ดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติงานและดานหนวยงานในลักษณะที่ดีขึ้นทั้ง 3 ดาน สําหรับขาราชการที่ผาน
การฝกอบรมหลักสูตรสืบ สวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง สวนใหญ มีความเห็น วาภายหลังการฝกอบรม
มีการนํ าความรูความเขาใจไปใชกับการปฏิบัติงานบางสวน เนื่องจากไมมีภารกิ จที่ ตองปฏิบัติหน าที่ โดยตรง
ในพื้นทีจ่ ึงนําความรูไปปรับใชกับการปฏิบัติงานในหนาที่อื่นแทน
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาวิจัยจากโครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช
การสํ ารวจดว ยแบบสอบถามและการสั ม ภาษณ เชิ งลึ ก สรุป ได ว า ข าราชการที่ ผ านการฝ กอบรมหลั กสู ตร
นายอํ าเภอและหลั กสู ตรปลัด อํ าเภอ มี การนํ าความรูความเข าใจด านอํ านาจหน าที่ ด านสมรรถนะ แนวคิ ด
วิสัยทัศน และดานทั ศนคติที่ดีตอตําแหนงหนาที่ไปใชในการปฏิ บัติงานครบทุ กด าน ในขณะที่ ขาราชการที่ผาน
การฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง มีการนําความรูความเขาใจไปใชกับการปฏิบัติงาน
บางส วน เนื่ องจากไม มี ภารกิ จที่ ต องปฏิ บั ติ หน าที่ โดยตรงในพื้ นที่ จึ งนํ าความรู ไปปรั บใช กั บ การปฏิ บั ติ งาน
ในหน าที่ อื่ นแทน สวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้ ง 3 ด าน คือ ดานการปฏิ บั ติตน ดานการปฏิ บั ติ งานและ
ดานหนวยงาน พบวาขาราชการที่ผานการฝกอบรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น ทั้ง 3 หลักสูตร

2. ขอเสนอแนะจากหลักสูตรการฝกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง
1) ดานหลักสูตร
หลักสูตรนายอําเภอ มีขอเสนอแนะดังนี้
- การฝกอบรมไมควรเนนหลักวิชาการหรือขอกฎหมายมากเกินไป เพราะผูเขาอบรมมีพื้นฐาน
อยูแลว ควรนําแนวทางปฏิบัติในเรื่องที่มีผลงานเปนเลิศ มาเปนแนวทางใหกับผูเขารับการฝกอบรม
- หลักสูตรนายอําเภอควรเนนใหความรูและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการใชที่สาธารณประโยชน
กฎหมายปกครอง และการจั ดระเบี ยบทางสั งคม การบริ หารงบประมาณ การเงิ นการคลั ง การจัดซื้ อจัดจ าง
งานพัสดุ แบบพิธีการทูต และเทคนิคการประชุมอยางไรใหมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตรควรมุงเนนเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหมและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกในยุคปจจุบันและอนาคต
- หลักสูตรควรเนนเรื่องการสรางสรรคนวัตกรรมและการทํางานรูปแบบใหม การบริหารจัดการ
เชิงพื้ นที่ การบริหารจัดการความขัดแยง การบริหารพื้นที่ราชพัสดุ คุณธรรมสําหรับผู บริหาร คุณ ธรรมและ
จริยธรรมของนักปกครอง ทักษะการตัดสินใจและการคาดการสถานการณในอนาคต บุคลิกภาพและการวางตัว
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน การบริหารบุคลกรในองคกร การสรางจิตสํานึกการเปนขาราชการที่ดีและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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- เนื้อหาวิชาในหลักสูตรควรมีกรณีตัวอยางของปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริง พรอมกับให
เทคนิคแนวทางและวิธีการแกไขปญหา
- หลักสูตรนายอําเภอควรมีวิชาลูกเสือ เพราะในการปฏิบัติงานจริงนายอําเภอยังมีตําแหนง
เปน ผบ.ลูกเสือระดับอําเภอ อีกทั้ง ยังไดรบั เชิญจากผูอํานวยการโรงเรียนในพื้นที่ใหเขารวมกิจกรรมอยูเสมอ
- ควรเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับกองอาสารักษาดินแดนเขามาในหลักสูตรมากกวาที่จะเนน
หลักสูตรฝายทหารเพียงอยางเดียว
หลักสูตรปลัดอําเภอ มีขอเสนอแนะดังนี้
- หลักสูตรมีเนื้อหาคอนขางมาก แตเวลาในการอบรมมีระยะเวลาสั้นและจํากัด ไมเพียงพอ
สําหรับเนื้อหาที่มีมาก ดวยขอจํากัดของเวลาควรเพิ่มเวลาในแตละเรื่องที่อบรมใหมากขึ้น
- ควรปรับเวลาการฝกอบรมของหลักสูตรจาก 45 วันเปน 60 วัน
- ควรเพิ่มวิชาในเชิงปฏิบัติเขามาในหลักสูตร เชน การสืบสวนสอบสวนเบื้องตน การจําลอง
เหตุการณจริงขึ้นมาเพื่อแกไขสถานการณตางๆ
- การฝกอบรมควรจัดใหมีวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากอํานาจหน าที่ ของปลัดอําเภอ ที่จะตอง
มีสวนเกี่ยวของหรือประสานงานทั้งทางตรงหรือทางออม เพื่ อใหผู ปฏิ บัติ งานไดนํ าความรูม าปรับใชไดอยาง
มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและสัมฤทธิ์ผล
- หลักสูตรควรเนนใหความรูในเรื่องการตรวจรับ ตรวจการจาง เทคนิควิธีสืบสวนสอบสวนคดี
ที่ เกี่ ยวข อ งกั บ ฝ ายปกครอง การทํ ารายงานชั น สู ตรพลิ กศพ เทคนิ คการบริห ารความขั ดแย ง การไกล เกลี่ ย
การพูดในที่ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพความเปนผูนํา การประสานงาน วิชาดานจิตวิทยาและการสรางทีมงาน
เพราะมีความจําเปนตอการปฏิบัติงาน
- ควรมีการปรับหลักสูตรใหทันสมัยเขากับบริบทในยุคปจจุบันใหมากขึ้น
- ควรเพิ่มองคความรูในการทํางานดานยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และการเขียนโครงการ
- ปลัดอําเภอควรไดรับความรูเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ เนื่องจากมีความจําเปนในการราง
โตตอบหนังสือกับสวนราชการตางๆ รวมถึงการเสนองานใหถูกตองและการสรุปประเด็น โดยเฉพาะการสรุปประเด็น
จากหนังสือสั่งการมาเปนแนวทางปฏิบัติ
- ปลัดอําเภอควรไดรับการพัฒนาดานภาษาอังกฤษ เพราะมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
- ควรมี ชั่ ว โมงการแบ ง ป น ประสบการณ ป ญ หาในการทํ า งานจากพื้ น ที่ และแนวทาง
การแกปญหาจากประสบการณจริงมากกวาการบรรยายถายทอดความรู
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง มีขอเสนอแนะดังนี้
- หลักสูตรการฝกอบรมควรเปนหลักสูตรระยะยาวและตอเนื่องและควรเปนการฝกอบรมแบบ
Learning by doing ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทําสํานวนการสอบสวน การทําบันทึกการจับกุ ม การตรวจคน การใช
อาวุธปน ศิลปะการปองกันตัว เปนตน
- ควรมีการฝกปฏิบัติภาคสนามใหมากขึ้น เพราะเปนการสรางความเขาใจระยะยาวใหกับ
ผูเขารับการฝกอบรม และยังชวยเพิ่มทักษะและความรูในการปฏิบัติงานไดอยางแทจริง
- ควรเพิ่ ม เวลาบรรยายวิช าสื บ สวนสอบสวนคดี ที่ อ ยูในอํ า นาจหนา ที่ ข องฝ ายปกครอง
การเขาตรวจสถานบริการและการคามนุษย และลดเวลาการบรรยายวิชาประสบการณสืบสวนสอบสวนฯ ลง
เพราะโดยปกติแลววิทยากรที่มาบรรยายมักจะถายทอดประสบการณการทํางานดวยอยูแลว
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๑๐๗

- รายวิชาในหลักสูตรหรือในตารางเรียนมีมากเกินไป ซึ่งทําใหไดรับความรูวิชาที่สําคัญนอยลง
บางวิชาแทบจะไมไดนํามาใชปฏิบัติหนาที่เลย เชน การดําเนินคดีการฟอกเงิน หรือคดีละเมิดทรัพยสินทางปญญา
- ขอบเขตของเนื้อหาวิชาที่นํามาบรรยาย ควรมีความชัดเจนเพื่อปองกันการบรรยายเนื้อหา
ที่ซ้ําซอน
- อยากให หลักสูตรมี ความกระชับมากขึ้นและเนนเนื้อหาที่สํ าคั ญ สวนการฝก ยุ ทธวิธี ดีม าก
และวิถีธัญบุรีควรคงไวเปนเอกลักษณของวิทยาลัยการปกครองตอไป
2) ดานกระบวนการฝกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ มีขอเสนอแนะดังนี้
- หองอบรมควรมีการขยายใหกวางขึ้น และจัดใหมีอุป กรณและเครื่องมื อตางๆ ที่ ทัน สมั ย
มากขึ้น และควรจัดคอมพิวเตอรใหเพียงพอกับผูเขารับการฝกอบรม
- หอ งพั กควรมีก ารปรับ ปรุง เชน ตูเสื้อ ผา ชั้น วางของ เครื่อ งปรับ อากาศ ประตูห อ งพั ก
ใหพรอมใชงานและควรปรับปรุงใหนอนไดหองละไมเกิน ๓ คน
- น้ําที่ใชอาบมีสีดําขุน และจับตัวกันเปนคราบหลังจากเก็บไวในภาชนะกักเก็บน้ําเปนเวลานาน
- การเตรียมอาหารสําหรับผูเขารับการฝกอบรมควรใหมีมาตรฐานตั้งแตเริ่มตนการฝกอบรม
จนสิ้นสุดระยะเวลาการฝกอบรม
- ควรขยายเวลาเปดใหบริการหองสมุดและการใหบริการรักษาพยาบาล
- ควรจัดใหมีอุปกรณกีฬาและหองออกกําลังกายเพิ่มขึ้น
- ควรกําจัดหนูบริเวณที่พัก เพราะบางสวนขึ้นไปถึงหองนอนและกัดสิ่งของเครื่องใชเสียหาย
หลักสูตรปลัดอําเภอ มีขอเสนอแนะดังนี้
- ควรปรับปรุงอาคาร สถานที่ ที่ พั ก สํ าหรับการฝ กอบรมใหพรอมก อนที่ จะมี การฝ กอบรม
เนื่องจากมีการใชงานมานาน นอกจากนี้ควรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับการฝกอบรมใหเพียงพอกับผูเขา
อบรม เชน คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร และวัสดุอุปกรณสําหรับการทํารายงาน เปนตน
- ควรปรับปรุงระบบน้ําประปา เพราะน้ํามีสีเหลืองขุนและไมไหลบอยครั้ง
- ควรมีมาตรการในการดูแลผูเขารับการฝกอบรมอยางเครงครัด
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง มีขอเสนอแนะดังนี้
- สถานที่จัดหลักสูตรการฝกอบรมควรมีการตรวจสภาพใหพรอมใชงาน เชน หองพัก หองอบรม
เครื่องปรับอากาศ ระบบน้ําประปา เนื่องจากอาคารและหองพักรวมถึงเครื่องปรับอากาศ มีการใชงานเปนเวลานาน
และน้ําประปามีสีดําขุน ควรไดรบั การแกไขและปรับปรุง
- ควรจัดเตรียมเอกสารและสื่อการเรียนรูใหเพียงพอกับผูเขารับการฝกอบรม
- อาหารสําหรับผูเขาอบรม ควรจัดใหมีความหลากหลายและมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
- ควรจัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและสามารถใชงานไดตลอดเวลา
3) ดานวิทยากร
หลักสูตรนายอําเภอ มีขอเสนอแนะดังนี้
- ควรปรับ เปลี่ ย นวิท ยากรในบางรายวิช า ให เป น นายอํา เภอหรือ นั กปกครองที่ มีค วามรู
ความสามารถ มาถายทอดประสบการณการทํางาน
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๑๐๘

- วิท ยากรที่ มาบรรยายควรเปน ผูมีค วามรูแ ละมีป ระสบการณ ต รงในหั วขอที่จะถ ายทอด
โดยเฉพาะหัวขอการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- วิ ท ยากรบางท า นยั ง ขาดความเข า ใจในบริ บ ทของภาครั ฐ ทํ า ให ก ารถ า ยทอดความรู
ไมสอดคลองกับการนําไปปฏิบัติ
- วิท ยากรที่เปน ตัว แทน ยั งขาดประสบการณ ในการถ ายทอดความรู ไมสามารถอธิ บ าย
ใหเห็นภาพได
- ควรเพิ่มวิทยากรจากภาคเอกชน ประชาสังคม และผูนําทางสังคม
- การถายทอดความรูของวิทยากรควรเนนการถ ายทอดเทคนิค ประสบการณ และแนวทาง
การแกไขปญหา
หลักสูตรปลัดอําเภอ มีขอเสนอแนะดังนี้
- วิ ทยากรควรเปนผูมีป ระสบการณ ตรงและเป นผู ท่ี เชี่ ยวชาญในเรื่องที่บ รรยาย มีผ ลงาน
เปนที่ประจักษ มีประสบการณในพื้นที่อําเภอ สามารถถายทอดประสบการณ เทคนิคการแกปญหาการทํางาน
และเปนผูที่มีทศั นคติและมุมมองที่ดีตอองคกร
- วิท ยากรบางทานเปนผูมี ความรูความสามารถ แตไม ได บ รรยายเนื้ อหาตามที่กํ าหนดไว
ในหลักสูตร ผูเขาอบรมจึงไมไดรับความรูจากวิทยากรเทาที่ควร
- การบรรยายของวิทยากรควรมีตัวอยางของปญ หา อุป สรรค หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง
ในการปฏิบัติงาน เพราะผูเขาอบรมจะไดมองเห็นภาพและนําไปปรับใชกับการปฏิบัติงานได
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง มีขอเสนอแนะดังนี้
- วิทยากรที่มาบรรยายควรเนนการถายทอดประสบการณการทํางาน สามารถใหแนวทาง
และคําแนะนําแกผูเขาอบรมได เพื่อนําไปปรับใชกับการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ
- ลักษณะการบรรยายควรยกตัวอยางเปนกรณี ศึกษาตั้งแตเริ่ มต น จนสิ้น สุ ดกระบวนการ
เพื่อใหเห็นแนวทางการทํางานไดชัดเจนขึ้น
- วิ ท ยากรที่ ม าบรรยายสามารถปู พื้ น ฐานทางกฎหมายได ดี โดยเฉพาะคนที่ ไ ม ได จ บ
นิติศาสตรมากอนทําใหเขาใจงายและเห็นภาพในการทํางาน
- ควรเพิ่มวิทยากรใหมีความหลากหลายในการถายทอดความรูดานการสืบสวนสอบสวน
- วิทยากรภายนอกบางทานยังขาดประสบการณในการถายทอดความรูและยังไมเขาใจบทบาทของฝายปกครอง
ทําใหบรรยายไมตรงกับเนื้อหาเทาที่ควร
4) ดานอื่นๆ
หลักสูตรนายอําเภอ มีขอเสนอแนะดังนี้
- ควรเนนเรื่องความมีระเบียบวินัยในการฝกอบรมใหมากขึ้น เชน การไปศึกษาดูงานไมควร
ปลอยใหนกั ศึกษากลับกอนหรือแยกกลับหรือไมกลับพรอมกับคณะ
- การกําหนดตารางฝกอบรม ควรใหสอดคลองและตอเนื่องกัน
- การศึกษาดูงานควรเนนดูงานพื้นที่หรือชุมชนที่ประสบความสํ าเร็จในการพึ่ งตนเองหรือ
ปราชญชาวบาน รวมทั้งใหสรุป นําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน เมื่อไปดูงานมาแลวสามารถนําสิ่ง
ที่ไปดูกลับมาใชประโยชนหรือตอยอดในการปฏิบัติงานได
- การศึกษาดูงานตางประเทศ ควรกําหนดประเด็นในการดูงาน เพื่อนํามาเปนแนวทางหรือ
แบบอยางในการพัฒนาพื้นที่และความเปนอยูใหดีขึ้นตอไป
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- ควรเพิ่มการศึกษาดูงานใหมีความหลากหลายขึ้น เชน องคการระหวางประเทศ บริษัทเอกชน
- การศึกษาดูงานควรทําในนาม วปค. ไมควรทําในนามของนักศึกษาโดยตรง
- ควรจัดทําคูมือรวบรวมเนื้อหาจากการฝกอบรม เพื่อนําไปศึกษาและใชประโยชนตอไป
หลักสูตรปลัดอําเภอ มีขอเสนอแนะดังนี้
- ควรใหป ลัดอํ าเภอบรรจุใหมเขา อบรมกอ นที่จ ะลงปฏิ บัติงานประจํา อํ าเภอ เพื่ อให เห็ น
ภาพรวมและเขาใจกระบวนการทํางานของปลัดอําเภอกอน
- การดูงานตองคํานึงวาสามารถนําความรูจากการดูงานมาปรับใชกับงานไดหรือไม
- จํานวนชั่วโมงที่บรรยายบางรายวิชานอยเกินไป ทําใหการบรรยายเนื้อหายังไมละเอียด
- ควรใหนักศึกษามีกิจกรรมการทํางานเปนทีมใหมากขึ้น เพื่อฝกการทํางานแบบ Team Work
- ปลัดอําเภอควรไดรับการสงเสริมและปลูกจิตสํานึกในเรื่องจิตสาธารณะ การอุทิศตน ทุมเท
เสียสละในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง มีขอเสนอแนะดังนี้
- ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบ สวนสอบสวนฯ มีความคิดเห็น วารูปแบบการฝกอบรม
มีความเหมาะสม โดยเฉพาะการฝกปฏิบัติถือวาดี แตไมสามารถนํามาใชปฏิบัติงานไดจริง เพราะไมตรงกับงาน
ที่ปฏิบัตอิ ยู จึงนําความรูมาปรับใชกับการปฏิบัติงานในหนาที่อื่นและคอยใหคําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชาแทน
- ควรสงพนักงานสืบสวนสอบสวนฝายปกครองไปฝกงานกับหนวยงานที่มีอํานาจการสอบสวน
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเรียนรูเทคนิควิธีการสอบสวนจากหนวยงานที่มีความชํานาญ
- ควรมีการนําเทคโนโลยีการสืบสวนคดีอาญามาใชกับการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ
- ควรมีการจัดฝกอบรมใหมากขึ้น เชน เพิ่มเปน 4 รุนตอปงบประมาณ
- ปจจุบันงานของฝายปกครองมีภารกิจมากมาย ทั้งงานนโยบายของรัฐบาล งานในตําแหนง
หนาที่ จึงทําใหบทบาทดานงานสืบสวนสอบสวนลดนอยลง ซึ่งอาจจะเกิดจากขอจํากัดดานบุคลากรไมเพียงพอ
และภารกิจในด านอื่นๆ มีความเร งดวนและสํา คัญ กวา ดังนั้ น หากจะเพิ่ มบทบาทดานงานสื บ สวนสอบสวน
ของพนักงานฝายปกครองใหชัดเจนและมีผลงานเปนที่ประจักษมากขึ้น ควรจะกําหนดกรอบตําแหนงพนักงาน
สอบสวนฝายปกครอง เพื่อไมใหไปกระทบกับภารกิจงานดานอื่น
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ภาคผนวก

นอ.ชุดที่ 1
สาหรับนักศึกษา
แบบสอบถาม
โครงการประเมินผลการฝึกอบรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักสูตรนายอาเภอ
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิชาการประกอบการติดตามประเมินผลการศึกษา
อบรมหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองเท่านั้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน [ ] และเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
ข้อ 1. เพศ
ข้อ 2. อายุ

[ ] ชาย
[ ] หญิง
[ ] ต่ากว่า 26 ปี
[ ] 26 - 35 ปี
[ ] 36 - 45 ปี
[ ] 46 ปีขึ้นไป
ข้อ 3. อายุราชการ
[ ] 1 - 10 ปี
[ ] 11 - 20 ปี
[ ] 21 - 30 ปี
ข้อ 4. ระดับการศึกษา [ ] ปริญญาตรี
[ ] ปริญญาโท
[ ] ปริญญาเอก
[ ] อื่นๆ (ระบุ).................................
ข้อ 5. ตาแหน่งปัจจุบัน
5.1 ชื่อตาแหน่ง [ ] ปลัดอาเภอ
[ ] เจ้าพนักงานปกครอง
[ ] นิติกร
[ ] อื่น ๆ (ระบุ)...................................
5.2 ระดับ
[ ] ชานาญการพิเศษ
[ ] อื่นๆ (ระบุ)................................
ข้อ 6. ผ่านการอบรมหลักสูตรนายอาเภอ
[ ] รุ่นที่ 75
[ ] รุ่นที่ 76
ส่วนที่ 2 การนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ แนวคิด วิสัยทัศน์ สมรรถนะ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนายอาเภอ
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

1. การเป็นนายอาเภอในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาล (Government Agency)
ท่านได้นาความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด
1.1 การควบคุมดูแลที่ดินที่อยู่ในความดูแลของรัฐและที่สาธารณประโยชน์
1.2 การแก้ไขปัญหาแนวเขตการปกครอง
1.3 ภัยคุกคามและสถานการณ์ความมั่นคงของชาติในปัจจุบัน
1.4 สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ
1.5 การจัดการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
1.6 การบริหารจัดการทรัพยากรน้า

น้อย (1)

ค่อนข้างน้อย (2)

ปานกลาง (3)

ค่อนข้างมาก (4)

ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ แนวคิด วิสัยทัศน์
สมรรถนะ ที่ผผู้ ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรนายอาเภอนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

มาก (5)

ระดับการนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
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1.7 การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
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 ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
1.19 กรอบความร่วมมือและพันธกรณีระหว่างประเทศ
1.20 แบบพิธีทางการทูต
1.21 ความรู้เกี่ยวกับงานผังเมืองและอาคาร
1.22 การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Big data)
1.23 ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกและไทย ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง
1.24 ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย
1.25 การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย
1.26 บทบาทของนายอาเภอกับโครงการจิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ”
1.27 การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ
2. การเป็นนายอาเภอในฐานะผู้บริหารพื้นที่ (Area Manager)
ท่านได้นาความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด
2.1 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
2.2 การบริหารการคลัง การงบประมาณ และงานพัสดุ
2.3 การบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
2.4 การบริหารจัดการความขัดแย้งในพื้นที่
2.5 การบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่
2.6 การกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

น้อย (1)

ค่อนข้างน้อย (2)

ปานกลาง (3)

ค่อนข้างมาก (4)

ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ แนวคิด วิสัยทัศน์
สมรรถนะ ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรนายอาเภอนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

มาก (5)

ระดับการนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
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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 กลไกการควบคุมและตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
2.14 การดาเนินการทางวินัยและทางปกครอง
3. การเป็นนายอาเภอในฐานะผู้ปกครองท้องที่ (Area Director Administration)
ท่านได้นาความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด
3.1 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
3.2 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
3.3 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
3.4 การบริหารงานการปกครองท้องที่
3.5 การบริหารงานทะเบียนและบัตร
3.6 การบาบัดทุกข์ บารุงสุข และอานวยความเป็นธรรม
3.7 การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
3.8 การอานวยการด้านความมั่นคง
4. การเป็นนายอาเภอที่มีสมรรถนะสูง (High Performance = CDO)
ท่านได้นาความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด
4.1 คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
4.2 หลักนิติธรรมกับนักปกครอง
4.3 บุคลิกภาพและการสมาคม
4.4 เทคนิคการบรรยายสรุปและรายงานข้อราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 ภาษาอังกฤษสาหรับนักบริหาร
4.6 ศิลปะของผู้นาในการครองใจคน
4.7 การคิดเชิงสร้างสรรค์
4.8 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
4.9 การสร้างแรงบันดาลใจไปสู่ความสาเร็จ
4.10 การบริหารอารมณ์
4.11 การจัดทาเอกสารการศึกษาเชิงวิจัยส่วนบุคคล

น้อย (1)

ค่อนข้างน้อย (2)

ปานกลาง (3)

ค่อนข้างมาก (4)

ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ แนวคิด วิสัยทัศน์
สมรรถนะ ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรนายอาเภอนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

มาก (5)

ระดับการนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
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4.12 การจัดทาเอกสารการศึกษาเชิงวิจัยกลุ่ม
4.13 กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ก่อนและหลังการอบรม
4.14 กิจกรรมการตรวจสุขภาพรายบุคคล
4.15 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม (ปฏิบัติธรรม)
4.16 กิจกรรมการฝึกอบรมผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน
5. ท่านได้นาความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาดูงาน (The Best Practice) ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด
5.1 การศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (Best Practice)
ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนายอาเภอของวิทยาลัยการปกครอง
1. ด้านหลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา ขอบเขตและเนื้อหาวิ ชา วิทยากร วิธีการฝึกอบรม และ
เวลาในการฝึกอบรม เป็นต้น
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
2. ด้านกระบวนการฝึกอบรม เช่น การบริหารโครงการ การอานวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่
ฝึกอบรม และบุคลากรผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม เป็นต้น
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................................................................................... .............................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................

น้อย (1)

ค่อนข้างน้อย (2)

ปานกลาง (3)

ค่อนข้างมาก (4)

ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ แนวคิด วิสัยทัศน์
สมรรถนะ ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรนายอาเภอนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

มาก (5)

ระดับการนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

-๕3. ด้านวิทยากร เช่น วิทยากรเป็นผู้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ วิธีถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรเหมาะสม
หรือไม่ เป็นต้น
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
4. ด้านอื่น ๆ เช่น จานวนชั่วโมงเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาหรือไม่ การศึกษาดูงานเป็นเช่นไร ปัญหาหรือข้อเสนอแนะ
อื่นๆ
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการปกครอง ดังนั้น วิทยาลัยการปกครอง
ขอความร่วมมือมายังท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามและบรรจุแบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยแล้ว ลงในซองจดหมาย
ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งคืนวิทยาลัยการปกครองด้วย จักขอบคุณยิ่ง

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

นอ.ชุดที่ 2
สาหรับผู้บังคับบัญชา
แบบสอบถาม
โครงการประเมินผลการฝึกอบรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักสูตรนายอาเภอ
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิชาการประกอบการติดตามประเมินผล
การศึกษาอบรมหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองเท่านั้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน [ ] และเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
ข้อ 1. เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง
ข้อ 2. อายุ
[ ] 30 - 40 ปี
[ ] 41 - 50 ปี
[ ] 51 - 60 ปี
ข้อ 3. อายุราชการ
[ ] 10 - 20 ปี
[ ] 21 - 30 ปี
[ ] 31 - 40 ปี
ข้อ 4. ระดับการศึกษา [ ] ปริญญาตรี
[ ] ปริญญาโท
[ ] ปริญญาเอก
ข้อ 5. ตาแหน่งปัจจุบัน
5.1 ชื่อตาแหน่ง
[ ] ผู้ว่าราชการจังหวัด
[ ] รองผู้ว่าราชการจังหวัด [ ] ปลัดจังหวัด
[ ] นายอาเภอ
[ ] ผู้อานวยการสานัก
[ ] ผู้อานวยการกอง
[ ] จ่าจังหวัด
[ ] ป้องกันจังหวัด
[ ] ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง
[ ] อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................................
5.2 ระดับ
[ ] บริหารสูง
[ ] บริหารต้น
[ ] อานวยการสูง
[ ] อานวยการต้น
[ ] ชานาญการพิเศษ
[ ] อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………..
ข้อ 6. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอาเภอ
[ ] รุ่นที่ 75
[ ] รุ่นที่ 76
ข้อ 7. ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นี้อยู่ก่อนที่ข้าราชการผู้นี้จะเข้ารับการศึกษาอบรมหรือไม่
[ ] เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการศึกษาอบรม
[ ] ไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการศึกษาอบรม
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ส่วนที่ 2 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาภายหลังที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอาเภอ
(กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน)

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 การปฏิบัติงานมีความเที่ยงตรงตามกาหนดเวลา
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

ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง (1)

ควรปรับปรุง (2)

เหมือนเดิม (3)

ดีขึ้น (4)

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรม
หลักสูตรนายอาเภอ

ดีขึ้นอย่างมาก (5)

ระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง (1)

ควรปรับปรุง (2)

เหมือนเดิม (3)

ดีขึ้น (4)

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรม
หลักสูตรนายอาเภอ

ดีขึ้นอย่างมาก (5)

ระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2.13 การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือวิธีการทางานใหม่ ๆ
2.14 การทางานเชิงรุก
2.15 การมีภาวะความเป็นผู้นา
2.16 การมีจิตสานึกในการให้บริการที่ดี
2.17 การมีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
2.18 การทางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
2.19 การสร้างความร่วมแรงร่วมใจและทีมงาน
2.20 การทางานเชิงยุทธศาสตร์และมีวิสัยทัศน์
2.21 การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทางาน
2.22 การใช้ศิลปะในการสื่อสารจูงใจ
3. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านหน่วยงาน เรื่องต่อไปนี้อยู่ในระดับใด
3.1 การเสริมสร้างหรือปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานที่ยังบกพร่องอยู่ให้ดีขึ้น
3.2 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ดีขนึ้
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เช่น นายอาเภอรุ่นใหม่ ควรได้รับการฝึกอบรมในเรื่องอะไรเป็นพิเศษ เพราะอะไร เป็นต้น
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. .......................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการปกครอง ดังนั้น วิทยาลัยการปกครอง
ขอความร่วมมือมายังท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามและบรรจุแบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยแล้วลงในซองจดหมาย
ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งคืนวิทยาลัยการปกครองด้วย จักขอบคุณยิ่ง
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม
วิทยาลัยการปกครอง
โทร. 02-577-4913-8 ต่อ 146 โทรสาร 02-577-1832

ปอ.ชุดที่ 1
สำหรับนักศึกษำ

แบบสอบถาม
โครงการประเมินผลการฝึกอบรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักสูตรปลัดอาเภอ

คาชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิชาการประกอบการติดตามประเมินผล
การศึกษาอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองเท่านั้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน [ ] และเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
ข้อ 1. เพศ
[ ] ชาย
ข้อ 2. อายุ
[ ] ต่ากว่า 26 ปี
ข้อ 3. อายุราชการ
[ ] 1 - 10 ปี
ข้อ 4. ระดับการศึกษา
[ ] ปริญญาตรี
ข้อ 5. ตาแหน่งปัจจุบัน
5.1 ชื่อตาแหน่ง
[ ] ปลัดอาเภอ
[ ] นิติกร
5.2 ระดับ
[ ] ปฏิบัติการ
ข้อ 6. ผ่านการอบรมหลักสูตรปลัดอาเภอ
[ ] รุ่นที่ 229
[ ] รุ่นที่ 232

[ ] หญิง
[ ] 26 - 35 ปี

[ ] 36 - 45 ปี

[ ] 46 ปีขึ้นไป

[ ] 11 - 20 ปี
[ ] ปริญญาโท

[ ] ปริญญาเอก

[ ] เจ้าพนักงานปกครอง
[ ] อื่น ๆ (ระบุ)...........................
[ ] ชานาญการ
[ ] รุ่นที่ 230
[ ] รุ่นที่ 233

[ ] รุ่นที่ 231

ส่วนที่ 2 การนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอาเภอไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน

น้อย

ค่อนข้างน้อย

ปานกลาง

ค่อนข้างมาก

ระดับการนาไปใช้ปฏิบัติงาน

มาก

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ
ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรปลัดอาเภอนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

1. การเป็นปลัดอาเภอของกรมการปกครอง (Dopa Function)
ท่านได้นาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะในเรื่องดังต่อไปนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด
1.1 ปรัชญาของการเป็นข้าราชการประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาทหน้าที่
ของการเป็นข้าราชการ
1.2 การสร้างวินัยสร้างทีมและความสามัคคี/จรรยาข้าราชการ
1.3 งานการคลัง การงบประมาณ และงานพัสดุ
1.4 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
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น้อย

ค่อนข้างน้อย

ปานกลาง

มาก

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ
ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรปลัดอาเภอนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ค่อนข้างมาก

ระดับการนาไปใช้ปฏิบัติงาน

1.5 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
1.6 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
1.7 ธรรมเนียมปฏิบัติของปลัดอาเภอ
1.8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.9 การบริหารงานสารบรรณ
1.10 งานด้านการปกครองท้องที่
1.11 งานด้านการทะเบียนราษฎร ทะเบียนทั่วไป และทะเบียนบัตรประจาตัว
ประชาชนและกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
1.12 การอานวยความเป็นธรรม
1.13 การรักษาความสงบเรียบร้อยในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง
1.14 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง
1.15 งานกองอาสารักษาดินแดน (อส.)
1.16 งานกิจการความมั่นคงภายใน
1.17 งานด้านการข่าว
1.18 การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารของกรมการปกครอง
1.19 นิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายปกครอง
1.20 การบูรณาการแผนพัฒนาในพื้นที่
1.21 การขับเคลื่อนการดาเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
1.22 ยุทธวิธีการตรวจค้น
2. การเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่ (Area Manager)
ท่านได้นาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะในเรื่องดังต่อไปนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด
2.1 สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ
2.2 การบริหารจัดการความขัดแย้งในพื้นที่
2.3 การบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่
2.4 การจัดการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
2.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.6 การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดาริ
2.7 ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างราชการท้องที่กับราชการส่วนท้องถิ่น
2.9 การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย
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น้อย

ค่อนข้างน้อย

ปานกลาง

มาก

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ
ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรปลัดอาเภอนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ค่อนข้างมาก

ระดับการนาไปใช้ปฏิบัติงาน

3. การเป็นนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Manager)
ท่านได้นาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะในเรื่องดังต่อไปนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด
3.1 การบริหารเชิงกลยุทธ์
3.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
3.3 การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
4. การเป็นปลัดอาเภอที่มีคุณธรรม (The good officer)
ท่านได้นาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะในเรื่องดังต่อไปนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด
4.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกราชการ
4.2 คุณธรรมและจริยธรรมของนักปกครอง
4.3 การปฏิบัติตามหลักศาสนา
4.4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
5. การเสริมสร้างภาวะผู้นา (Leadership)
ท่านได้นาทักษะและความรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด
5.1 บุคลิกภาพและการสมาคม
5.2 การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีต่างๆ
5.3 หลักการและศิลปะการพูดในที่ชุมชน
5.4 คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
5.5 ภาษาอังกฤษสาหรับข้าราชการกรมการปกครอง
5.6 การฝึกภาคสนามเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพผู้นา
5.7 การฝึกยิงปืนพกระบบการต่อสู้ป้องกันตัวแบบ P.P.C
5.8 การฝึกยิงปืนพกทดสอบของวิทยาลัยการปกครอง
5.9 กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะเฉพาะ “วิถีธัญบุรี”
6. ท่านได้นาความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (The Best Practice)
ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด
6.1 ความรู้จากการศึกษาดูงาน
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ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอาเภอของวิทยาลัยการปกครอง
1. ด้านหลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา ขอบเขตและเนื้ อหาวิชา วิทยากร วิธีการฝึกอบรมและ
เวลาในการฝึกอบรม เป็นต้น
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
2. ด้านกระบวนการฝึกอบรม เช่น การบริหารโครงการ การอานวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่
ฝึกอบรม และบุคลากรผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม เป็นต้น
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................................................................................................................................
3. ด้านวิทยากร เช่น วิทยากรเป็นผู้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ วิธีถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรเหมาะสม
หรือไม่ เป็นต้น
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................................................................................................................................
4. ด้านอื่น ๆ เช่น จานวนชั่วโมงเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาหรือไม่ การศึกษาดูงานเป็นเช่นไร ปัญหาหรือข้อเสนอแนะ
อื่นๆ
...................................................................................................................................... .................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการฝึ กอบรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 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
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักสูตรปลัดอาเภอ

ปอ.ชุดที่ 2
สำหรับผู้บังคับบัญชำ

คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิชาการประกอบการติดตามประเมินผล
การศึกษาอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองเท่านั้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน [ ] และเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
ข้อ 1. เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง
ข้อ 2. อายุ
[ ] 30 - 40 ปี
[ ] 41 - 50 ปี
[ ] 51 - 60 ปี
ข้อ 3. อายุราชการ
[ ] 10 - 20 ปี
[ ] 21 - 30 ปี
[ ] 31 - 40 ปี
ข้อ 4. ระดับการศึกษา [ ] ปริญญาตรี
[ ] ปริญญาโท
[ ] ปริญญาเอก
ข้อ 5. ตาแหน่งปัจจุบัน
5.1 ชื่อตาแหน่ง
[ ] ผู้ว่าราชการจังหวัด
[ ] รองผู้ว่าราชการจังหวัด [ ] ปลัดจังหวัด
[ ] นายอาเภอ
[ ] ผู้อานวยการสานัก
[ ] ผู้อานวยการกอง
[ ] จ่าจังหวัด
[ ] ป้องกันจังหวัด
[ ] ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง
[ ] อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................................
5.2 ระดับ
[ ] บริหารสูง
[ ] บริหารต้น
[ ] อานวยการสูง
[ ] อานวยการต้น
[ ] ชานาญการพิเศษ
[ ] ชานาญการ
ข้อ 6. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอาเภอ
[ ] รุ่นที่ 229
[ ] รุ่นที่ 230
[ ] รุ่นที่ 231
[ ] รุ่นที่ 232
[ ] รุ่นที่ 233
ข้อ 7. ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นี้อยู่ก่อนที่ข้าราชการผู้นี้จะเข้ารับการศึกษาอบรมหรือไม่
[ ] เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการศึกษาอบรม
[ ] ไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการศึกษาอบรม

-๒ส่วนที่ 2 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาภายหลังที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอาเภอ
(กรุณาทาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน)

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 การปฏิบัติงานมีความเที่ยงตรงตามกาหนดเวลา
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

ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง

ควรปรับปรุง

เหมือนเดิม

ดีขึ้น

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรม
หลักสูตรปลัดอาเภอ

ดีขึ้นอย่างมาก

ระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง

ควรปรับปรุง

เหมือนเดิม

ดีขึ้น

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรม
หลักสูตรปลัดอาเภอ

ดีขึ้นอย่างมาก

ระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2.13 การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือวิธีการทางานใหม่ ๆ
2.14 การทางานเชิงรุก
2.15 การมีภาวะความเป็นผู้นา
2.16 การมีจิตสานึกในการให้บริการที่ดี
2.17 การมีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
2.18 การทางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
2.19 การสร้างความร่วมแรงร่วมใจและทีมงาน
2.20 การทางานเชิงยุทธศาสตร์และมีวิสัยทัศน์
2.21 การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทางาน
2.22 การใช้ศิลปะในการสื่อสารจูงใจ
3. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านหน่วยงาน เรื่องต่อไปนี้อยู่ในระดับใด
3.1 การเสริมสร้างหรือปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานที่ยังบกพร่องอยู่ให้ดีขึ้น
3.2 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ดีขึ้น
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เช่น ปลัดอาเภอรุ่นใหม่ ควรได้รับการฝึกอบรมในเรื่องอะไรเป็นพิเศษ เพราะอะไร เป็นต้น
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................... ......................................................
หมายเหตุ แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการปกครอง ดังนั้น วิทยาลัยการปกครอง
ขอความร่วมมือมายังท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามและบรรจุแบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยแล้วลงในซองจดหมาย
ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งคืนวิทยาลัยการปกครองด้วย จักขอบคุณยิ่ง

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

สส.ชุดที่ 1
สำหรับนักศึกษำ

แบบสอบถาม
โครงการประเมินผลการฝึกอบรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง

คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิชาการประกอบการติดตามประเมินผล
การศึกษาอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองเท่านั้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน [ ] และเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
ข้อ 1. เพศ
ข้อ 2. อายุ

[ ] ชาย
[ ] หญิง
[ ] ต่ากว่า 26 ปี
[ ] 26 - 35 ปี
[ ] 36 - 45 ปี
[ ] 46 ปีขึ้นไป
ข้อ 3. อายุราชการ
[ ] 1 - 10 ปี
[ ] 11 - 20 ปี
[ ] 21 - 30 ปี
ข้อ 4. ระดับการศึกษา [ ] ปริญญาตรี
[ ] ปริญญาโท
[ ] ปริญญาเอก
[ ] อื่นๆ (ระบุ).................................
ข้อ 5. ตาแหน่งปัจจุบัน
5.1 ชื่อตาแหน่ง [ ] ปลัดอาเภอ
[ ] เจ้าพนักงานปกครอง
[ ] นิติกร
[ ] อื่น ๆ (ระบุ)...................................
5.2 ระดับ
[ ] ชานาญการ
[ ] ปฏิบัติการ
[ ] อื่นๆ (ระบุ)................................
ข้อ 6. ผ่านการอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง
[ ] รุ่นที่ 46
[ ] รุ่นที่ 47
ส่วนที่ 2 การนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงาน
ฝ่ายปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงาน

1. ท่านได้นาความรู้ ความเข้าใจในวิชาพื้นฐานไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด
1.1 นโยบายและบทบาทของพนักงานฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อย
และอานวยความยุติธรรม
1.2 กฎหมายอาญาบทบัญญัติทั่วไป (ภาค 1)
1.3 กฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ (ภาค 2-3)
1.4 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

น้อย

ค่อนข้างน้อย

ปานกลาง

ค่อนข้างมาก

มาก

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ
ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ
นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ระดับการนาไปใช้ปฏิบัติงาน

-๒-

1.5 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
1.6 อานาจสืบสวนและรักษาความสงบเรียบร้อยของพนักงานฝ่ายปกครอง
1.7 อานาจสอบสวนของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง
1.8 จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวน
1.9 ประสบการณ์สืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง
2. ท่านได้นาความรู้ ความเข้าใจในวิชาการสืบสวนสอบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด
2.1 หลักการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
2.2 การสืบสวนหาข่าวและเทคนิคการสะกดรอย
2.3 เทคนิคการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนฝ่ายตารวจ
2.4 การกาหนดรูปคดีและแนวทางการทาความเห็นของพนักงานสอบสวน
2.5 เทคนิคการตรวจสานวนการสอบสวนของพนักงานอัยการ
2.6 หลักการชันสูตรพลิกศพและการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม
2.7 หมายค้น หมายจับ และหมายขัง
2.8 การชั่งน้าหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา
2.9 การดาเนินคดีต่อเด็กและเยาวชนและการพิจารณาคดีในศาลเยาชนและครอบครัว
2.10 การชันสูตรศพและการสอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์
2.11 กระบวนการแก้ต่างคดีอาญาของทนายความ
2.12 การดาเนินคดีการพนันและอาวุธปืนฯ
2.13 การดาเนินคดีขายทอดตลาดและค้าของเก่า เรี่ยไรและโรงรับจานา
2.14 การดาเนินคดีโรงแรมและสถานบริการ
2.15 การดาเนินคดีบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร
2.16 การกากับตรวจสอบสถานประกอบการตามกฎหมายในอานาจหน้าที่
ของพนักงานฝ่ายปกครอง
2.17 การอานวยความเป็นธรรมในอานาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง
2.18 การดาเนินคดีเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติอื่นๆ
2.19 การดาเนินคดีเกี่ยวกับที่ดิน
2.20 การดาเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
2.21 หลักกฎหมายและการดาเนินคดีค้ามนุษย์
2.22 การดาเนินคดีความผิดที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ ป.ป.ท./ป.ป.ช.
2.23 อาชญากรรมรูปแบบใหม่และการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์

น้อย

ค่อนข้างน้อย

ปานกลาง

ค่อนข้างมาก

มาก

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ
ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ
นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ระดับการนาไปใช้ปฏิบัติงาน

-๓-

3. ท่านได้นาความรู้ ความเข้าใจในวิชาการคุ้มครองพยานไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด
3.1 หลักและวิธีการคุ้มครองพยานในคดีอาญา
3.2 การคุ้มครองพยานในคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง
4. ท่านได้นาความรู้ ความเข้าใจในวิชายุทธวิธีการสืบสวนปราบปรามไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด
4.1 การเผชิญเหตุและขั้นตอนการใช้กาลังของเจ้าหน้าที่ (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 เทคนิคในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญ
4.7 การวางแผนและวิธีการสืบสวนจับกุม
4.8 การออกหมายค้น/หมายจับ
4.9 การทาบันทึกการจับกุมและการตรวจยึด/อายัด
5. ท่านได้นาความรู้ ความเข้าใจในการทาสานวนการสอบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด
5.1 หน้าที่งานธุรการทางคดี
5.2 การสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่นและหลักการเปรียบเทียบคดี
5.3 การทาสานวนการเปรียบเทียบปรับ
5.4 การทาสานวนการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทและการสอบสวน
ในอานาจศาลแขวง
5.5 การทาสานวนการสอบสวนคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร
และกฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวประชาชน
5.6 การทาสานวนการสอบสวนคดีอาญาทั่วไปและการสอบสวนในอานาจศาลจังหวัด
5.7 สัมมนาปัญหาการจัดทาสานวนการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน
ฝ่ายปกครอง
6. ท่านได้นาความรู้ ความเข้าใจในวิชารองไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด
6.1 หลักกฎหมายและการดาเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
6.2 หลักกฎหมายและการดาเนินคดีฟอกเงิน
6.3 การศึกษาดูงาน
6.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะเฉพาะ “วิถีธัญบุรี”

น้อย

ค่อนข้างน้อย

ปานกลาง

ค่อนข้างมาก

มาก

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ
ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ
นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ระดับการนาไปใช้ปฏิบัติงาน

-๔ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง
ของวิทยาลัยการปกครอง
1. ด้านหลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา ขอบเขตและเนื้อหาวิชา วิทยากร วิธีการฝึกอบรม และเวลา
ในการฝึกอบรม เป็นต้น
................................................................................................................................... ...............................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
..................................................................................................................................................................................................
2. ด้านกระบวนการฝึกอบรม เช่น การบริหารโครงการ การอานวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่
ฝึกอบรม และบุคลากรผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม เป็นต้น
............................................................................................................................. .....................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
................................................................................................................................. .................................................................
3. ด้านวิทยากร เช่น วิทยากรเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่บรรยายหรือไม่ วิธีการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
เหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น
............................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
4. ด้านอื่น ๆ เช่น จานวนชั่วโมงเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาหรือไม่ การศึกษาดูงานเป็นเช่นไร ปัญหาหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ
............................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
..................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
หมายเหตุ แบบสอบถามนี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของโครงการประเมิ น ผลการฝึ ก อบรม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการปกครอง ดังนั้น วิทยาลัยการปกครอง
ขอความร่ วมมื อ มายั งท่ าน กรุ ณ าตอบแบบสอบถามและบรรจุ แบบสอบถามที่ ตอบเรี ยบร้ อยแล้ ว ลงในซองจดหมาย
ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งคืนวิทยาลัยการปกครองด้วย จักขอบคุณยิ่ง
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม
วิทยาลัยการปกครอง
โทร. 02-577-4913-8 ต่อ 146 โทรสาร 02-577-1832

สส.ชุดที่ 2
สำหรับผู้บังคับบัญชำ
แบบสอบถาม
โครงการประเมินผลการฝึกอบรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิชาการประกอบการติดตามประเมินผล
การศึกษาอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองเท่านั้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน [ ] และเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
ข้อ 1. เพศ
ข้อ 2. อายุ
ข้อ 3. อายุราชการ
ข้อ 4. ระดับการศึกษา
ข้อ 5. ตาแหน่งปัจจุบัน
5.1 ชื่อตาแหน่ง

[
[
[
[

]
]
]
]

ชาย
30 - 40 ปี
10 - 20 ปี
ปริญญาตรี

[
[
[
[

]
]
]
]

หญิง
41 - 50 ปี
21 - 30 ปี
ปริญญาโท

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

ผู้ว่าราชการจังหวัด
[ ] รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอาเภอ
[ ] ผู้อานวยการสานัก
จ่าจังหวัด
[ ] ป้องกันจังหวัด
ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง
อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................................

[ ] 51 - 60 ปี
[ ] 31 - 40 ปี
[ ] ปริญญาเอก
[ ] ปลัดจังหวัด
[ ] ผู้อานวยการกอง

5.2 ระดับ
[ ] บริหารสูง
[ ] บริหารต้น
[ ] อานวยการสูง
[ ] อานวยการต้น
[ ] ชานาญการพิเศษ
[ ] ชานาญการ
ข้อ 6. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง
[ ] รุ่นที่ 46
[ ] รุ่นที่ 47
ข้อ 7. ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นี้อยู่ก่อนที่ข้าราชการผู้นี้จะเข้ารับการศึกษาอบรมหรือไม่
[ ] เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการศึกษาอบรม
[ ] ไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการศึกษาอบรม

-๒ส่วนที่ 2 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาภายหลังทีผ่ ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน
พนักงานฝ่ายปกครอง (กรุณาทาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งตรงกับระดับ
ความคิดเห็นของท่าน)

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 การปฏิบัติงานมีความเที่ยงตรงตามกาหนดเวลา
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

ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง

ควรปรับปรุง

เหมือนเดิม

ดีขึ้น

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง

ดีขึ้นอย่างมาก

ระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

-๓-

ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง

ควรปรับปรุง

เหมือนเดิม

ดีขึ้น

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง

ดีขึ้นอย่างมาก

ระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2.13 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร
2.14 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายบัตรประจาตัวประชาชน
2.15 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายการพนัน
2.16 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายโรงแรม
2.17 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายอาวุธปืนฯ
2.18 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายสถานบริการ
2.19 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายขายทอดตลาด
และค้าของเก่า
2.20 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายโรงรับจานา
และการเรี่ยไร
2.21 ความสามารถในการทาสานวนการสอบสวนคดีในอานาจศาลเด็ก
เยาวชนและครอบครัว
2.22 ความสามารถในการทาสานวนการสอบสวนคดีในอานาจศาลแขวง
3. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านหน่วยงาน เรื่องต่อไปนี้อยู่ในระดับใด
3.1 การเสริมสร้างหรือปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานที่ยังบกพร่องอยู่ให้ดีขึ้น
3.2 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ดีขึ้น
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เช่น พนักงานสืบสวนสอบสวนฝ่ายปกครอง ควรได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในเรื่องอะไร
เพราะอะไร เป็นต้น
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ แบบสอบถามนี้ เป็ น ส่ วนหนึ่ งของโครงการประเมิ นผลการฝึ ก อบรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการปกครอง ดังนั้น วิทยาลัยการปกครอง
ขอความร่วมมือมายังท่าน กรุ ณ าตอบแบบสอบถามและบรรจุแบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยแล้ว ลงในซองจดหมาย
ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งคืนวิทยาลัยการปกครองด้วย จักขอบคุณยิ่ง

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

ที่ปรึกษาคณะวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ร.ต.ท.อาทิตย์
นายศักดิ์ชัย
นายนิวัฒน์
นายวิเชียร
นายศักดิ์ฤทธิ์
นายอลงกรณ์
นายณัฏฐพงศ์
ดร.เทวุษย์

บุญญะโสภัต
แตงฮ่อ
รุ่งสาคร
ชิดชนกนารถ
สลักคา
แอคะรัจน์
สุขวิสิฏฐ์
บริรักษ์สันติกุล

อธิบดีกรมการปกครอง
รองอธิบดีกรมการปกครอง
รองอธิบดีกรมการปกครอง
รองอธิบดีกรมการปกครอง
รองอธิบดีกรมการปกครอง
อธิการวิทยาลัยการปกครอง
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง

คณะวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวรุตม์
นายนิพัฒน์
นางจิรภา
นางสาวปริม
นายวิริยะ
นางสาวเครือมาส

วิศิษฏ์ศิลป์
ปรีศิริ
เจริญภูมิ
เทศกาลวรกุล
มานาดี
จันทร์แก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการ)

