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บทคัดย่อ 
 
 

  รายงานการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                   
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง จํานวน 3 หลักสูตร                
ได้แก่ หลักสูตรนายอําเภอ รุ่นท่ี 77 - 78 หลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 234 - 247 หลักสูตรสืบสวนสอบสวน
พนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นท่ี 48 - 49 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดฝึกอบรมของ
วิทยาลัยการปกครอง เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) 
จากข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม โดยประเมินผลภายหลัง
การฝึกอบรมใน 2 มิติ คือ  
 มิติท่ี 1 การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้     
ในการปฏิบัติงาน โดยประเมินผลจากข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมโดยตรง  
 มิติท่ี 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน 
ภายหลังผ่านการฝึกอบรม โดยประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม สามารถสรุป
สาระสําคัญโดยจําแนกออกเป็นมิติของแต่ละหลักสูตร ได้ดังต่อไปนี้ 
 

1. ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ  
 1.1 หลักสูตรนายอําเภอ รุ่นท่ี 77 - 78  
           มิติท่ี 1 การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

ตารางท่ี 1  ผลการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
               หลักสูตรนายอําเภอในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

 

การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ  
สมรรถนะและประสบการณ์ท่ีได้รับ 

จากการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ 
ในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

1. การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ 
    ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

32.80 60.90   6.30 - - 

2. การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ 
    ในฐานะผู้บริหารพ้ืนท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

53.90 43.80   2.30 - - 

3. การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ 
    ในฐานะผู้ปกครองท้องท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

72.70 25.80   1.60 - - 

4. การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ 
    ท่ีมีสมรรถนะสูงไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

40.60 57.00   2.30 - - 

5. การนําความรู้จากการศึกษาดูงานในประเทศและ 
    ต่างประเทศไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

50.00 34.40  13.30 1.60 0.80 
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                 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์วีของแครมเมอร์ (Cramer’s V) 
พบว่า  
 1) อายุราชการของผู้ผา่นการอบรมมีความสัมพันธ์กับการนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ 
ท่ีมีสมรรถนะสูงไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.214,p=0.019) 
โดยมีความสัมพันธ์กันน้อย   
                 2) การศึกษาของผู้ผ่านการอบรมมีความสัมพันธ์กับการนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ  
ท่ีมีสมรรถนะสูงไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.263, p=0.012) 
โดยมีความสัมพันธ์กันน้อย   
 

      มิติท่ี 2 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน    
ภายหลังท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ  
 

ตารางท่ี 2  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ 
 

 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในภาพรวม 

ของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม 
หลักสูตรนายอําเภอ 

ร้อยละของระดับความเห็น 
ด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อย่างมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน    71.10 28.90 - 
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน   64.80 33.60 1.60 
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านหน่วยงาน    60.90 37.50 - 

 

                ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์วีของแครมเมอร์ 
(Cramer’s V) พบว่าการศึกษาของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.160, p=0.163) โดยมีความสัมพันธ์
กันน้อย  
                             จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ รุ่นท่ี 77 - 78 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ      
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลังการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน        
ดีข้ึน ท้ัง 3 ด้าน สําหรับข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าภายหลัง     
การฝึกอบรมได้มีการนําความรู้ความเข้าใจ ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานครบทุกด้าน ได้แก่   
ด้านอํานาจหน้าท่ี สมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศน์ และด้านทัศนคติท่ีดีต่อตําแหน่งหน้าท่ี   
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1.2 หลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 234 - 247  
           มิติท่ี 1 การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

ตารางท่ี 3   ผลการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
                หลักสูตรปลัดอําเภอในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

 

การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ  
สมรรถนะและประสบการณ์ท่ีได้รับ 

จากการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ 
ในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

1. การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นปลัดอําเภอ 
    ของกรมการปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

20.30 60.20 18.20 1.50 - 

2. การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นตัวแทน 
    ของรัฐบาลในพ้ืนท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

19.20 57.30 20.40 2.40 0.70 

3. การนําความรู้เก่ียวกับการเป็นนักบริหาร 
    เชิงยุทธศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

32.80 46.40 19.80 1.10 - 

4. การนําความรู้เก่ียวกับการเป็นปลัดอําเภอ 
    ท่ีมีคุณธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

62.20 32.00   5.50 0.30 - 

5. การนําทักษะและความรู้เก่ียวกับการเสริมสร้าง 
    ภาวะผู้นําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

31.20 54.40   14.10 0.30 - 

6. การนําความรู้จากการศึกษาดูงานเก่ียวกับงาน 
    ในหน้าท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

36.70 46.60   15.50 0.80 0.40 

 

                 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์วีของแครมเมอร์ 
(Cramer’s V) พบว่า  
 1) อายุของผู้ผ่านการอบรมมีความสัมพันธ์กับการนําความรู้เก่ียวกับการเป็นตัวแทนของรัฐบาล
ในพ้ืนท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.118, p=0.002) โดยมี
ความสัมพันธ์กันน้อย   
                 2) อายุราชการของผู้ผ่านการอบรมมีความสัมพันธ์กับการนําความรู้เก่ียวกับการเป็นปลัดอําเภอ
ท่ีมีคุณธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.134, p=0.004)   
โดยมีความสัมพันธ์กันน้อย   
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      มิติท่ี 2 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน    
ภายหลังท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ  
 

ตารางท่ี 4  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ 
 

 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในภาพรวม 

ของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม 
หลักสูตรปลัดอําเภอ 

ร้อยละของระดับความเห็น 
ด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อย่างมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน    47.00 48.00 5.00 - 
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน   30.60 65.30 3.60 0.40 
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านหน่วยงาน    42.70 52.20 4.30 0.80 

 

                ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์วีของแครมเมอร์ (Cramer’s V) 
พบว่าตําแหน่งของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.115, p=0.003) โดยมีความสัมพันธ์กันน้อย  
                             จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 234 - 247 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ 
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลังการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน        
ดีข้ึน ท้ัง 3 ด้าน สําหรับข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าภายหลัง     
การฝึกอบรมได้มีการนําความรู้ความเข้าใจ ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานครบทุกด้าน ได้แก่   
ด้านอํานาจหน้าท่ี สมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศน์ และด้านทัศนคติท่ีดีต่อตําแหน่งหน้าท่ี 
 

        1.3 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นท่ี 48 - 49 
         มิติท่ี 1 การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

ตารางท่ี 5  ผลการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
               หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน   
 

 

การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะและประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 

หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
ในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

1. ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาพ้ืนฐานไปใช้ 
    ในการปฏิบัติงาน 

46.20 47.40  6.40   - - 

2. ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการสืบสวน 
    ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

33.30 47.40 16.70  2.60 - 

3. ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการฝึก 
    ทางยุทธวิธีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

24.40 38.50 29.50  5.10 2.60 
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การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะและประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 

หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
ในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

4. ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการจับกุม 
    ปราบปรามไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

25.60 34.60 30.80   9.00 - 

5. ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการสอบสวน 

     ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
16.70 39.70 30.80 11.50 1.30 

6. ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาเสริมไปใช้ 
    ในการปฏิบัติงาน 

21.80 43.60 23.10  9.00 2.60 

7. ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการศึกษา 
    ดูงานเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

34.60 33.30 28.20  2.60 1.30 

 

              ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ค่าสัมประสิทธิส์หพันธ์วีของแครมเมอร ์(Cramer’s V)
พบว่า 
 1) เพศของผู้ผ่านการอบรมมีความสัมพันธ์กับด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการศึกษาดูงาน
เชิงปฏิบัติการไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.325, p=0.082) 
โดยมีความสัมพันธ์กันน้อย   
             2) อายุราชการของผู้ผ่านการอบรมมีความสัมพันธ์กับด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชา   
พ้ืนฐานไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.186, p=0.252) โดยมี
ความสัมพันธ์กันค่อนข้างน้อย   
 

        มิติท่ี 2 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน
ภายหลังท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง  
 

ตารางท่ี 6  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน       
               พนักงานฝ่ายปกครอง 
 

 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในภาพรวม 

ของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม 
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 

ร้อยละของระดับความเห็น 
ด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อย่างมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน    53.80 43.60 2.60 - 
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน   21.80 74.40 3.80 - 
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านหน่วยงาน    48.70 50.00 1.30 - 

 

         ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์วีของแครมเมอร์  
(Cramer’s V) พบว่าเพศของผู้ บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม            
ด้านการปฏิบัติตน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.339, p=0.011) โดยมีความสัมพันธ์
กันน้อย 
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            จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นท่ี 48 - 49 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าข้าราชการท่ีผ่านการฝึก       
อบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลังการฝึกอบรม      
ด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงานดีข้ึนท้ัง 3 ด้าน สําหรับข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าภายหลังการฝึกอบรม มีการนําความรู้
ความเข้าใจไปใช้กับการปฏิบัติงานบางส่วน เนื่องจากในพ้ืนท่ีไม่มีภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรง     
จึงนําความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีอ่ืนแทน  
 

2.  ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยภาพรวม สรุปได้ว่า ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ
และหลักสูตรปลัดอําเภอ มีการนําความรู้ความเข้าใจด้านอํานาจหน้าท่ี สมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศน์ และ        
ด้านทัศนคติท่ีดีต่อตําแหน่งหน้าท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงานครบทุกด้าน ในขณะท่ีข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง มีการนําความรู้ความเข้าใจไปใช้กับการปฏิบัติงานบางส่วน 
เนื่องจากในพ้ืนท่ีไม่มีภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรง จึงนําความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน     
ในหน้าท่ีอ่ืนแทน ส่วนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน พบว่า
ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีข้ึน ท้ัง 3 หลักสูตร 
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บทท่ี 1  
บทนํา 

 
 

 

1.1  หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีฝึกอบรม   
และพัฒนาข้าราชการและพนักงานราชการของกรมการปกครอง โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ เป็นกลไก
สําคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ (Knowledge)  ทักษะ (Skill)  ทัศนคติ (Attitude)  และสมรรถนะ 
(Competency) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ และอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย 
ได้ให้อํานาจไว้ รวมท้ัง สามารถปฏิบัติงานภายใต้บริบทเชิงวาระแห่งชาติ (National agenda) เชิงอํานาจหน้าท่ี
ตามกฎหมาย (Functional agenda) และเชิงการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี (Area agenda) ท้ังนี้ การประเมินผล
โครงการฝึกอบรมเป็นกระบวนการท่ีสําคัญกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรและระบบงานฝึกอบรม 
ของวิทยาลัยการปกครองให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจและอํานาจหน้าท่ีภายใต้ระบบการบริหารราชการ
สมัยใหม่ รวมท้ังสามารถรับมือกับสภาพปัญหาและปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
อาทิ ปัญหาอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ปัญหาภัยธรรมชาติท่ีมีความรุนแรง และสร้างความเสียหายอย่างมาก 
ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในรูปแบบต่างๆ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย และ 
การสร้างองค์กรนวัตกรรม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ เป็นต้น  
  ท้ังนี้ เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรและการจัดฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง เป็นไปอย่าง          
มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมในทุกบริบทงาน
ของกรมการปกครอง วิทยาลัยการปกครองจึงได้ดําเนินโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ข้ึน  
 

1.2  วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ซ่ึงจัดฝึกอบรมในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562    
 1.2.2 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

1.3  ขอบเขตการศึกษา 
  1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
  โครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการศึกษาวิจัย
ประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ซ่ึงจัดฝึกอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
จํานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนายอําเภอ หลักสูตรปลัดอําเภอ และหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงาน
ฝ่ายปกครอง โดยทําการประเมินผลภายหลังการฝึกอบรมใน 2 มิติ คือ  
  มิติท่ี 1 การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยประเมินผลจากข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมโดยตรง  
  มิติท่ี 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน
ภายหลังผ่านการฝึกอบรม โดยประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม  
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  1.3.2  ขอบเขตด้านประชากร  
    ประชากร คือ ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม และผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่าน      
การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ท้ัง 3 หลักสูตร ได้แก่ 
  1) หลักสูตรนายอําเภอ จํานวน 2 รุ่น คือ รุ่นท่ี 77 - 78 ประกอบด้วย        
                     - ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม  จํานวน 199  คน  
                     - ผู้บังคับบัญชา     จํานวน 199  คน 
        2) หลักสูตรปลัดอําเภอ จํานวน 14 รุ่น คือ รุ่นท่ี 234 - 247 ประกอบด้วย        
                     - ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม  จํานวน 1,138  คน  
                     - ผู้บังคับบัญชา     จํานวน 1,138  คน 
         3) หลักสูตรสบืสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง จํานวน 2 รุ่น คือ รุ่นท่ี 48 - 49 ประกอบด้วย
   - ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม  จํานวน 120  คน  
  - ผู้บังคับบัญชา     จํานวน 120  คน 

   

 1.3.3  ขอบเขตด้านสถานท่ี  
  เก็บรวบรวมข้อมูลภายในเขตจังหวัดและอําเภอท่ีผู้ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติราชการอยู่ 
  1.3.4  ขอบเขตด้านเวลา 
  ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรของวิทยาลัย 
การปกครองท้ัง 3 หลักสูตร ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 

1.4  ระเบียบวิธีการศึกษา   
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
 1.4.1 การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้จํานวนประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดและวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบาย
ลักษณะท่ัวไปของข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ท่ีใช้ทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปร คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์วีของแครมเมอร์ (Cramer’s V)    
 1.4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) 
จากผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมใน 3 หลักสูตร โดยการสุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลภายใต้กรอบ
แนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 

1.5  สถานท่ีดําเนินการ 
 จังหวัดและอําเภอท่ีผู้ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติราชการอยู่ 
 

1.6  ระยะเวลาดําเนินการ    
 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
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1.7  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.7.1  ทําให้ทราบผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองประจําปี           
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือไม่ อย่างไร รวมท้ังทําให้           
ทราบว่าผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมได้มีการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ 
ในการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร 
 1.7.2  ทําให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดฝึกอบรมของวิทยาลัย              
การปกครอง เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและระบบงานฝึกอบรมของวิทยาลัย   
การปกครอง ให้ตอบสนองต่อความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมการปกครองต่อไป 
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บทท่ี 2 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 

 
    

 รายงานการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น        
เป็นการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองท่ีจัดฝึกอบรมในปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2562 จํานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรนายอําเภอ หลักสูตรปลัดอําเภอ และหลักสูตรสืบสวนสอบสวน
พนักงานฝ่ายปกครอง โดยมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาวิจัย ได้แก่ 1) แนวคิดเก่ียวกับ            
การฝึกอบรม 2) แนวคิดเก่ียวกับการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม 3) แนวคิดเก่ียวกับการติดตามผล            
การฝึกอบรม 4) แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลการฝึกอบรม 5) แนวคิดเก่ียวกับหลักสมรรถนะของข้าราชการ
พลเรือน 6) แนวคิดการประเมินโครงการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง 7) แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตร       
ท่ีติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 8) กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการฝึกอบรม 
 2.1.1 ความหมายของการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีองค์การต่างๆ ใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้    
ความชํานาญ มีทัศนคติท่ีดีในการทํางานเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน              
ขององค์การ ซ่ึงนักวิชาการได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมไว้หลายความหมาย ดังนี้  
 พัฒนา สุขประเสริฐ (2540 : 4) ให้ความหมายว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการ
สําคัญท่ีจะช่วยพัฒนาหรือฝึกฝนเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรใหม่ท่ีจะเข้าทํางานหรือท่ีปฏิบัติงานประจําอยู่แล้ว          
ในหน่วยงาน ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะหรือความชํานาญ ตลอดจนประสบการณ์ให้เหมาะสมกับ     
การทํางานรวมถึงก่อให้เกิดความรู้สึก เช่น ทัศนคติหรือเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้บุคลากร 
แต่ละคนในหน่วยงานหรือองค์การมีความสามารถเฉพาะตัวสูงข้ึน มีประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน   
ได้ดีทําให้หน่วยงานหรือองค์กรมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 
 สุภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร (2546 : 11) สรุปว่า การฝึกอบรมเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้เฉพาะของบุคคลเพ่ือท่ีจะปรับปรุงและเพ่ิมพูนความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) 
ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) อันเหมาะสม จนสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและเจตคติ
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ชูชัย สมิทธิไกร (2548 : 7) ให้ความหมายว่า การฝึกอบรม เป็นกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงจัดข้ึน
อย่างเป็นระบบ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ รวมท้ัง ความตระหนักรู้และแรงจูงใจ
ของบุคลากรในองค์การ ท่ีจะส่งผลให้บุคลากรเหล่านี้มีเจตคติต่อองค์การและผลการปฏิบัติงานดีข้ึนกว่าเดิม 
 ทองฟู ชินะโชติ (อ้างถึงใน สุรพล ไมยวงษ์, 2536 : 14) ให้นิยามว่า การฝึกอบรม คือ 
ขบวนการท่ีจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมพูนทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) 
และความเข้าใจ (Understanding) พัฒนานิสัยการทํางานให้ถูกต้อง เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางานและ
เป็นขบวนการท่ีมีระเบียบและระบบเพ่ือเพ่ิมพูนและก่อให้เกิดผลสําเร็จขององค์การ 
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 Terpey (1959 : 154 อ้างถึงใน สาธิต บําเพ็ญ, 2539 : 19) กล่าวว่า การฝึกอบรม 
หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาทักษะ นิสัย ความรู้และท่าทีในตัวพนักงาน โดยมีความมุ่งหมายท่ีจะ
เพ่ิมพูนการปฏิบัติงานของพนักงานในตําแหน่งปัจจุบันให้ดียิ่งข้ึน และเป็นการเตรียมคนงานสําหรับตําแหน่ง                   
ในอนาคตอีกด้วย 
 Flippo (1966 : 201 อ้างถึงใน สาธิต บําเพ็ญ, 2539 : 19) ให้ความหมาย การฝึกอบรมว่า
เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้  ทักษะ ความชํานาญในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน การฝึกอบรมจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้จําเป็นต้องมีการดําเนินงานอย่างมีระเบียบ
แบบแผนและเป็นระบบ ซ่ึงจะช่วยให้ไม่สิ้นเปลืองเงิน เวลา โดยเปล่าประโยชน์ 
 2.1.2 ประเภทของการฝึกอบรม 
 การจําแนกประเภทของการฝึกอบรมสามารถจําแนกได้ตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 2.1.2.1 การจําแนกโดยยึดวัตถุประสงค์ของการอบรมเป็นเกณฑ์ แบ่งการอบรมได้เป็น    
3 ประเภท ดังนี้ 
 1) การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ (Knowledge Development) เพ่ือยกระดับความรู้ 
ของผู้เข้ารับการอบรมให้สูงข้ึน ให้รู้กว้างขวางและลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน โดยอาจจะรวมถึงเรื่องต่างๆ ท่ีผู้เข้ารับ    
การอบรมควรจะรู้ เช่น ปัญหาทางกฎหมาย การบริหารงานในแขนงอ่ืนๆ หรือเรื่องราวท่ีเป็นท่ีสนใจ (Hot issues) 
เป็นต้น 
 2) การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทัศนคติ (Attitude Development) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม           
มีทัศนคติท่ีดีกับหน่วยงาน การปฏิบัติงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมจึงมุ่งศึกษา 
ทางพฤติกรรมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา แรงจูงใจ ภาวะผู้นํา กระบวนการกลุ่มท้ังแบบรูปนัย (Formal Group) 
และอรูปนัย (Informal Group) มนุษยสัมพันธ์ นโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นต้น 
 3) การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ (Skill Development) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
ชํานาญเพ่ิมข้ึนในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีไม่ว่าจะเป็นทักษะในงานท่ีต้องใช้ฝีมือแรงงาน (Performance Skill) 
หรือทักษะด้านการใช้ความสามารถทางสมอง (Mental Skill) การฝึกอบรมประเภทนี้ต้องใช้วิธีการฝึกอบรม
ต่างๆ เช่น การฝึกอบรมโดยการให้งาน (On the job Training) การฝึกงาน (Intership Training) การฝึกอบรม  
ในห้องทดลองปฏิบัติงาน (Vestibule Training) การฝึกหัดช่างฝีมือ (Apprenticeship Training) เป็นต้น  
 2.1.2.2 การจําแนกโดยใช้ระยะเวลาในการทํางานเป็นเกณฑ์ แบ่งการอบรมได้เป็น          
4 ประเภท ดังนี้ 
 1) การฝึกอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) เป็นการฝึกอบรมท่ีใช้สําหรับผู้ ท่ี เ ข้ามา    
ทํางานใหม่ในองค์การต่างๆ โดยอาจจะเป็นการบรรจุแต่งต้ังใหม่ ย้าย โอนจากองค์การอ่ืน หรือภายในองค์การ 
        2) การฝึกอบรมก่อนเข้าทํางาน (Pre-service Training) มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ        
ให้บุคลากรมีความรู้ ความชํานาญเก่ียวกับงานในหน้าท่ีท่ีบุคคลนั้นต้องปฏิบัติต่อไป และบุคลากรใดท่ีได้รับ
การฝึกอบรมประเภทนี้แล้ว ย่อมแสดงว่าพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีจะได้รับมอบหมายต่อไป 
 3) การฝึกอบรมหลังเข้าทํางานแล้ว (In-service Training) การฝึกอบรมประเภทนี้       
เป็นการฝึกอบรมสําหรับผู้ท่ีทํางานอยู่แล้ว เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เพ่ือให้นําความรู้ ทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้า             
ในการทํางาน เกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี 
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 4) การฝึกอบรมก่อนจะได้รับการเลื่อนตําแหน่ง (Pre-Promotion Training) เป็นการอบรม
ให้แก่ผู้ท่ีได้รับการเลื่อนตําแหน่งให้สูงข้ึน หรือโอนย้ายไปสู่ตําแหน่งใหม่ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีแตกต่างไปจาก
หน้าท่ีเดิม เช่น มีขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบมากข้ึนกว่าเดิม องค์การต่างๆ จึงมักนิยมจัดโครงการฝึกอบรม
ประเภทนี้ข้ึนให้แก่ผู้ท่ีจะเข้ารับตําแหน่ง ท้ังยังเป็นการสร้างความม่ันใจให้แก่องค์การได้ว่า เม่ือบุคคลนั้นเข้ารับ
ตําแหน่งใหม่แล้วจะสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องและเกิดผลดีต่อองค์การมากท่ีสุด 
 2.1.3 วงจรการฝึกอบรม 
 การดําเนินการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดผลต่างๆ ซ่ึง George Odiorne เรียกว่า “ระบบไหลเวียน
ของการฝึกอบรม” (Cybernetic System of Training) มีลักษณะการดําเนินการท่ีสําคัญ 4 ข้ันตอน ได้แก่ 
 1. การกําหนดความจําเป็นในการฝึกอบรม 
 2. การสร้างหลักสูตร 
 3. การดําเนินการฝึกอบรม 
 4. การประเมินผลและการติดตามผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี  1  แสดงความสัมพันธ์ของวงจรการฝึกอบรม 
ท่ีมา  :  Odiorne, 1970 : 75 อ้างถึงใน วนิดา กมลกุลาจารย์, 2537 : 16 
 

 2.1.3.1 การกําหนดความจําเป็นในการฝึกอบรม 
  องค์การมีวัตถุประสงค์และวิธีดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด ถ้าการบริหารงาน
ขององค์การไม่สามารถบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ เช่น ผลงานตกตํ่า การทํางานไม่มีประสิทธิภาพ 
การลาและการขาดงานสูง อุบัติเหตุเพ่ิมสูงข้ึนและบ่อยข้ึน ค่าใช้จ่ายสูงข้ึนมีการสิ้นเปลืองมาก งานล่าช้า       
มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่งมาก มีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในองค์การ เป็นต้น ปรากฏการณ์ต่างๆ 
เหล่านี้ เป็นอาการท่ีแสดงให้เห็นว่ามีปัญหาในการบริหารเกิดข้ึนในองค์การนั้นแล้ว ซ่ึงจําเป็นจะต้อง             
มีการศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแท้จริงต่อไป ถ้าพบว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว เรื่องใดสามารถท่ีจะแก้ไข      
ให้หมดปัญหาไปได้ด้วยการฝึกอบรม ก็ถือว่าปัญหานั้นคือความจําเป็นในการฝึกอบรม เม่ือเกิดปัญหาเช่นนี้ข้ึน
แสดงว่ามีความจําเป็นในการฝึกอบรมเกิดข้ึนแล้วนั่นเอง 
   กล่าวโดยสรุป ความจําเป็นในการฝึกอบรมก็คือ อุปสรรค ปัญหา ข้อขัดข้องหรือ
สภาพการณ์ใดท่ีไม่พึงประสงค์ หรือปัญหาท่ีเก่ียวกับบุคคลในองค์การท่ีสามารถดําเนินการแก้ไขให้ดีข้ึนได้ด้วย
การฝึกอบรม ถ้าหากว่าการฝึกอบรมไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้แล้ว เราไม่เรียกว่าเป็นความจําเป็น          
ในการฝึกอบรม แต่อาจเป็นความจําเป็นท่ีต้องแก้ไขด้วยวิธีอ่ืน เช่น แก้ไขระเบียบ หรือซ้ือเครื่องมือใหม่มาใช้ 
เป็นต้น 

การกําหนดความจําเป็น 
ในการฝึกอบรม 

การสร้างหลักสูตร 

การดําเนินการฝึกอบรม 

การประเมินผลและ 
การติดตามผล 
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 วิธีการท่ีสามารถนํามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิ เคราะห์หาความจําเป็น               
ในการฝึกอบรมมีอยู่หลายวิธี เช่น การสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ การสํารวจความต้องการ หรือแม้แต่           
การใช้ข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 2.1.3.2 การสร้างหลักสูตร 
 เม่ือทราบความจําเป็นในการฝึกอบรมอย่างแน่ชัดแล้ว ข้ันต่อไปก็จะต้องมีการสร้าง 
หลักสูตรการฝึกอบรม ซ่ึงเป็นการกําหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระและเทคนิค เพ่ือตอบสนองต่อความจําเป็น
ในการฝึกอบรมท่ีได้ทําการศึกษาวิเคราะห์มา โดยรายละเอียดการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมนั้นจะต้อง
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดข้ึนของหลักสูตร หมายถึง สิ่งท่ีเราต้องการให้เกิดข้ึนจากการฝึกอบรม     
อันได้แก่ ความต้องการให้เกิดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางาน เป็นต้น กําหนดหัวข้อ
วิชาและขอบเขตเนื้อหาวิชา กําหนดวิธีการหรือเทคนิคการฝึกอบรม และระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรม 
นอกจากนี้จะต้องกําหนดวิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
สถานท่ีฝึกอบรม งบประมาณ และบุคลากรผู้รับผิดชอบ การกําหนดสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นเสมือนการวางแผน
ให้การปฏิบัติมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่ชัด 
 2.1.3.3 การดําเนินการฝึกอบรม  
 เป็นการนําแผนงานฝึกอบรมหรือโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ        
หากปราศจากข้ันนี้แล้วหลักสูตรต่างๆ ท่ีกําหนดและสร้างข้ึนก็คงจะไม่มีความหมาย การดําเนินการฝึกอบรม
เป็นการลงมือดําเนินการต้ังแต่การจัดเตรียม การประสานงานแจ้งฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง แบ่งมอบกิจกรรม
ต่างๆ ในการฝึกอบรมให้แก่ทีมงานผู้รับผิดชอบ จนดําเนินการให้ลุล่วงไปโดยเรียบร้อย เริ่มต้ังแต่ระยะก่อน
การฝึกอบรมจนถึงช่วงระยะระหว่างการฝึกอบรมและระยะเม่ือเสร็จสิ้นการฝึกอบรมไปแล้ว ต้องมีการเตรียม
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง สิ่งอํานวยความสะดวกสบายต่างๆ เพ่ือให้ผู้รับบริการฝึกอบรมจะได้มีความรู้สึก
ประทับใจตามสมควร อันจะทําให้การฝึกอบรมเกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ท่ีดียิ่งข้ึน 
 2.1.3.4 การประเมินผลและการติดตามผล 
 ความมุ่งหมายของการประเมินผลและการติดตามผล ก็เพ่ือต้องการท่ีจะทราบว่าผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ทางด้านวิชาการและเทคนิควิธีการต่างๆ ท่ีได้รับการถ่ายทอดไปหรือไม่
เพียงใด เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่ีกําหนดไว้หรือไม่      
เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้เหล่านี้ไปใช้เป็นแนวทางพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป การประเมินผลการฝึกอบรมอาจทํา
เป็นระยะตลอดเวลาท่ีทําการฝึกอบรมและในวันสิ้นสุดของโครงการ ส่วนการติดตามผลนั้นจะกระทําภายหลัง
จากผู้ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมได้กลับไปปฏิบัติงานจริงแล้ว ท้ังนี้เพ่ือจะทราบว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถ        
ท่ีจะนําความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติจริงได้เพียงใด การติดตามผลอาจจะกระทําเป็นระยะๆ โดยหาข้อมูลจากผู้ผ่าน
การฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคล เพ่ือนร่วมงานท่ีเก่ียวข้องกับผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมตามความเหมาะสม
ต่อไป 
 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม 
 2.2.1 ความหมายของหลักสูตร 
        คําว่า “หลักสูตร” แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า “curriculum” มีรากศัพท์มาจากภาษา
ลาตินว่า “currere” หมายถึง “running sequence of course or learning experience”การเปรียบเทียบ
หลักสูตรกับสนามหรือเส้นทางท่ีใช้วิ่งแข่ง เนื่องจากการท่ีผู้เรียนจะสําเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ
จบหลักสูตรใดนั้น ผู้เรียนจะต้องเรียนและฟันฝ่าความยากของวิชาหรือประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ           
ท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรเช่นเดียวกับนักวิ่งท่ีต้องวิ่งแข่งและฟันฝ่าอุปสรรค เพ่ือชัยชนะและความสําเร็จให้ได้ 
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สําหรับในประเทศไทย ใช้คําว่า “หลักสูตร” แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า “curriculum” หมายถึง รายวิชา
ต่างๆ ท้ังหมดท่ีจัดสอนในโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๕) 
  Armstrong (๒๐๐๓, p.๔) ให้ความหมายว่า หลักสูตร เป็นการยืนยันในกระบวนการตัดสินใจ
กับผลผลิตซ่ึงให้ความสําคัญจากการเตรียมแผนและออกแบบ เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะโดยกระบวนการ   
จัดการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อผู้เรียน ผลผลิต คือ ผู้เรียนได้รับข้อมูลและความรู้ใหม่  
  Posner (๒๐๐๔, p.๕) ให้ความหมายไว้ว่า หลักสูตร คือ เนื้อหามาตรฐานหรือวัตถุประสงค์    
ท่ีระบุวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีครูวางแผนไว้และรวมถึงการวางแผน การจัดโอกาสการเรียนรู้และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน            
  Oliva (๑๙๙๒, p.๙) ให้ความหมายคําว่า หลักสูตร คือ แผนหรือโปรแกรมของประสบการณ์
ท้ังหมดท่ีจัดให้กับผู้เรียนในทิศทางของสถานศึกษา หลักสูตรจะต้องมีความสอดคล้องกับแผนท่ีได้กําหนดโครงร่าง
ไว้ครอบคลุมกับประสบการณ์ท่ีจัดให้ผู้เรียนตามท่ีได้กําหนด ประกอบด้วยหน่วยการเรียน เนื้อหาของหลักสูตร  
ท่ีบรรจุในโปรแกรมของสถานศึกษา 
  ฆนัท  ธาตุทอง (๒๕๕๐, หน้า, ๔) ให้ความหมายคําว่า หลักสูตร หมายถึง การบูรณาการ
ศิลปะ การเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถนําไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นไปตามท่ีสังคมคาดหวัง และมีการกําหนดแผนงานไว้ล่วงหน้า สามารถปรับปรุงและพัฒนา        
ให้เอ้ือประโยชน์ต่อผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  เดือนเพ็ญ หอมนวล (๒๕๕๐) ให้ความหมายคําว่า หลักสูตร หมายถึง ขอบเขต ข้อกําหนด
ระดับชาติมาสู่โรงเรียน เป็นแนวทางการจัดการศึกษา วิชา ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน 
ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ และกิจกรรมประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถ่ิน และเป็นแนวทางท่ีครูจะต้องยึดถือในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียน
มีความสามารถและคุณลักษณะตรงตามท่ีได้กําหนดไว้ 
    สรุปได้ว่า “หลักสูตร” หมายถึง แบบหรือชุดของโครงสร้างการศึกษาหรือการฝึกอบรม       
ท่ีประกอบด้วยชุดวิชา เนื้อหารายวิชา วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษาหรือฝึกอบรม ระยะเวลาการศึกษาหรือ
ฝึกอบรม ภายในบริบทของการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ หรือความสามารถของบุคลากรหรือผู้ท่ีเข้ารับ
การศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรนั้น ๆ  
    หลักการสําคัญหรือหัวใจของการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพนั้น                
มีแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้ 
   องค์ประกอบของการฝึกอบรมมี ๓ ประการ (กริช อัมโภชน์, ๒๕๔๕) ได้แก่ 
  ๑) วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม หมายถึง สิ่งท่ีกําหนดว่าในโครงการฝึกอบรมนั้นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปในลักษณะใดและระดับใด จึงจะสามารถแก้ไขปัญหา   
ท่ีมีความจําเป็นในการฝึกอบรมได้ ซ่ึงจะต้องตอบสนองต่อความจําเป็นในการฝึกอบรม (Training need) 
แท้จริงด้วย ท้ังนี้ การกําหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมประกอบด้วย ๘ ข้ันตอน ได้แก่  
  ข้ันตอนท่ี ๑ ทบทวนปัญหาท่ีมีความจําเป็นในการฝึกอบรม 
  ข้ันตอนท่ี ๒ ระบุตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม 
  ข้ันตอนท่ี ๓ ระบุภารกิจและพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา   
  ข้ันตอนท่ี ๔ ระบุวัตถุประสงค์สูงสุดหรือพฤติกรรมในอุดมคติท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเข้ารับการฝึกอบรม 
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  ข้ันตอนท่ี ๕ ระบุปัจจัยสนับสนุนท่ีจะทําให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดตาม
ข้ันตอนท่ี ๔ ได้ โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมหรือองค์ประกอบอ่ืนท่ีอาจสนับสนุนให้การฝึกอบรม            
บรรลุวัตถุประสงค์ได้  
  ข้ันตอนท่ี ๖ ระบุปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการฝึกอบรมเพ่ือให้บรรลุ              
วัตถุประสงค์ในอุดมคติเช่นเดียวกับข้ันตอนท่ี ๕ 
  ข้ันตอนท่ี ๗ กําหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมท่ีเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ หลังจาก
ท่ีพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในอุดมคติและปัจจัยสนับสนุน รวมท้ังปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคแล้ว ซ่ึงบางกรณี 
วัตถุประสงค์ในอุดมคติและวัตถุประสงค์ท่ีเป็นไปได้ อาจเป็นวัตถุประสงค์เดียวกันก็ได้ 
  ข้ันตอนท่ี ๘ การกําหนดวัตถุประสงค์ประกอบ หมายถึง วัตถุประสงค์ท่ีไม่ได้คาดหวัง
มาก่อน แต่คาดว่าอาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการฝึกอบรม อาทิ ความสนิทสนมกันของผู้เข้าอบรมภายในรุ่น 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานในอนาคต 
  ๒) หลักสูตรหรือแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมซ่ึงจะต้อง             
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม และความจําเป็นในการฝึกอบรม 
  ๓) โครงการบริหารงานฝึกอบรมท่ีรัดกุม ละเอียดและครบถ้วน  
  2.2.๒ คุณสมบัติของหลักสูตร 

                  คุณสมบัติของหลักสูตร หมายถึง ธรรมชาติหรือลักษณะของหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร รวมถึง       
ข้อตกลงหรือข้อยอมรับเก่ียวกับเกณฑ์ของหลักสูตร คุณสมบัติของหลักสูตรมีดังต่อไปนี้ (สุนีย์ ภู่พันธ์, ๒๕๔๖, 
หน้า ๑๕-๑๖) 
           ๑) หลักสูตรมีลักษณะเป็นพลวัต (dynamic) คือ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการ   
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอ แสดงว่าประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดให้แก่ผู้เรียน    
จะไม่ซํ้าเหมือนเดิมแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตามความจําเป็น เนื้อหาสาระใด
ท่ีตอบสนองเป้าหมายและมีความจําเป็นต่อผู้เรียนจะคงไว้ บางครั้งเนื้อหาคงไว้อย่างเดิมแต่การจัดกิจกรรม
ท่ีเกิดการเรียนรู้จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม 
           ๒) การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องไปตามความต้องการของสังคม
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องเป็นวัฏจักร             
ในกระบวนการต่อเนื่องท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรวมอยู่ด้วย หลักสูตรเป็นสิ่งท่ีควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ
เพราะหลักสูตรท่ีดีควรตอบสนองต่อสังคมและเม่ือสังคมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหลักสูตรจึงจําเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้น ควรจัดให้มีองค์กรหรือหน่วยงานเฉพาะรับผิดชอบในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของหลักสูตรในข้อนี้จะเปลี่ยนจุดมุ่งหมายบางประการ   
และปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรให้ความสําคัญกับกิจกรรมและเนื้อหาสาระใหม่ 
           ๓) หลักสูตรไม่สามารถแสดงกิจกรรมหรือทํากิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเองได้ จําเป็นต้องใช้
กิจกรรมหรือการกระทําอย่างอ่ืนมาช่วย เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดทําหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร     
การสร้างหลักสูตร เพราะฉะนั้นหลักสูตรจึงทําหน้าท่ีเป็นผู้ถูกกระทําอยู่ตลอดเวลา  
 2.2.๓ หลักการพัฒนาหลักสูตร 
  เพ่ือให้งานการพัฒนาหลักสูตรดําเนินไปสู่จุดมุ่งหมายของการพัฒนาอย่างแท้จริง จึงต้อง
คํานึงถึงหลักในการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ (สุนีย์ ภู่พันธ์, ๒๕๔๖, หน้า ๑๕๙) 
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                 ๑)  การพัฒนาหลักสูตรจําเป็นต้องมีผู้นําท่ีเชี่ยวชาญและมีความสามารถในงานพัฒนาหลักสูตร
เป็นอย่างดี 
                  ๒) การพัฒนาหลักสูตรจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือและประสานงานอย่างดีจากบุคคล     
ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายทุกระดับ 
                    ๓) การพัฒนาหลักสูตรจําเป็นต้องมีการดําเนินงานเป็นระเบียบแบบแผนอย่างต่อเนื่องโดย
เริ่มจากการกําหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาหลักสูตรจนถึงการประเมินผลหลักสูตร 
                  ๔) การพัฒนาหลักสูตรจะต้องรวมถึงผลงานต่างๆ ทางด้านหลักสูตรท่ีสร้างข้ึนมาใหม่  
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหลักสูตร เนื้อหาวิชาการทําการทดสอบหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้
หรือการจัดการเรียนการสอน 
                  ๕) การพัฒนาหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องมีการฝึกอบรมครูประจําการให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักสูตรใหม่ ความคิดใหม่ แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ 
                   ๖) การพัฒนาหลักสูตรจะต้องคํานึงถึงประโยชน์ในด้านการพัฒนาจิตใจและทัศนคติของ
ผู้เรียนด้วย 
  2.2.๔ การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม  
 การสร้างหลักสูตร หมายถึง การกําหนดกระบวนการท่ีจะทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะความชํานาญและทัศนคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเทคนิคและวิธีการอย่างใดและ
ต้องใช้เวลามากน้อยเพียงใดเพ่ือทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม        
ตามวัตถุประสงค์ โดยมีข้ันตอนการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีสําคัญ ๓ ข้ันตอน คือ 
  ข้ันตอนท่ี ๑ การทบทวนความจําเป็นในการฝึกอบรม (Training need) ก่อนสร้างหลักสูตร
การฝึกอบรมแม้ว่าจะได้มีการวิเคราะห์ความจําเป็นในการฝึกอบรมมาแล้ว แต่คงมีความจําเป็นท่ีจะต้อง
ทบทวนปัญหาท่ีได้กําหนดไว้ในความจําเป็นของการฝึกอบรมอีกครั้งหนึ่งว่ามีปัญหาอะไร เก่ียวข้องกับบุคลากร
กลุ่มใด ตําแหน่งงานใด ระดับใด มีจํานวนเท่าใด มีความเหมาะสมท่ีจะจัดการฝึกอบรมภายในองค์การหรือ
ภายนอกองค์การ  
  ข้ันตอนท่ี ๒ การระบุภารกิจท่ีเป็นปัญหาหรือสิ่งท่ีต้องการพัฒนา โดยผู้สร้างหลักสูตร     
การฝึกอบรมจําเป็นต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของคําว่า งาน (Job) หน้าท่ี (Duty) และภารกิจ (Task) เพ่ือสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความจําเป็นในการฝึกอบรม  
 งาน (Job) หมายถึง หน่วยการปฏิบัติงานท่ีบุคลากรในตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใดดํารง
อยู่ในสายการปฏิบัติงานนั้น ๆ เป็นสิ่งท่ีกําหนดเป็นทางการและเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปในองค์การ ซ่ึงงานแต่ละ
ตําแหน่งจะประกอบไปด้วย “หน้าท่ี” ต้ังแต่ ๑ หน้าท่ีข้ึนไป 
  หน้าท่ี (Duty) หมายถึง สิ่งท่ีบุคลากรในตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใดในสายปฏิบัติงานต้อง
รับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีมุ่งเน้นผลงานให้ตอบสนองต่อตําแหน่งงานของตน โดยในแต่ละหน้าท่ีประกอบ
ไปด้วย “ภารกิจ” หลาย ๆ ภารกิจ 
  ภารกิจ (Task) หมายถึง หน่วยงานปฏิบัติท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะก่อให้เกิดผลงานและ  
เป็นส่วนของการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการใช้เทคนิค วิธีการหรือระเบียบปฏิบัติต่างๆ ท้ังนี้การปฏิบัติ
ตามภารกิจใด ๆ นั้นจําเป็นจะต้องใช้ความรู้ ความชํานาญและความสามารถท่ีสอดรับกับภารกิจนั้นๆ เม่ือวิเคราะห์
ถึงภารกิจต่างๆ ของตําแหน่งงานท่ีมีความจําเป็นในการฝึกอบรมแล้วจะต้องหาข้อมูลหรือวิเคราะห์ให้ได้ว่า
ภารกิจใดท่ีเบ่ียงเบนไปจากมาตรฐานหรือสิ่ งท่ี มุ่งหวังจนทําให้ เกิดปัญหาข้ึน จะได้กําหนดหลักสูตร               
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เพ่ือทําการฝึกอบรมให้บุคคลในตําแหน่งงานนั้นสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องตรงกับมาตรฐาน ซ่ึงจะเป็น       
การแก้ปัญหาอันเป็นความจําเป็นในการฝึกอบรมต่อไป 
 ข้ันตอนท่ี ๓ การกําหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม        
มีความสําคัญ ดังนี้ 
  ๑) วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมทําให้เกิดการประสานทรัพยากรในการฝึกอบรม  
ได้แก่ กําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒) วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมทําให้วิทยากรและเจ้าหน้าท่ีผู้บริหารโครงการ
ฝึกอบรมมีความเข้าใจตรงกัน และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง นอกจากนี้ยังทําให้ผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมมีความเข้าใจการปฏิบัติงานของวิทยากรและเจ้าหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีด้วย 
  ๓) วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมทําให้สามารถกําหนดหัวข้อวิชาและเนื้อหาวิชา     
ในการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังสามารถเลือกเทคนิคหรือวิธีการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมและช่วยกําหนด
ระยะเวลาของหลักสูตรและระยะเวลาในแต่ละหัวข้อวิชาของการฝึกอบรมได้ด้วย 
 

2.3  แนวคิดเก่ียวกับการติดตามผลการฝึกอบรม 
        2.3.1 ความหมายของการติดตามผลการฝึกอบรม 
 Tracy (1971 : 389 อ้างถึงใน โฉมเพ็ญ สนธยานนท์, 2527 : 24) กล่าวว่า การติดตามผล  
การฝึกอบรม คือ การศึกษาว่าผู้ท่ีสําเร็จการฝึกอบรมได้นําสิ่งท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของตนได้อย่างเหมาะสมเพียงใด การฝึกอบรมบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีต้องการหรือไม่           
มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในการทํางาน และมีสิ่งใดท่ีควรปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมการฝึกอบรม 

 วิรัชพร สรัคคานนท์ (อ้างถึงใน โฉมเพ็ญ สนธยานนท์, 2527 : 25) กล่าวว่า การติดตามผล
การฝึกอบรมโดยท่ัวไป หมายถึง การตรวจสอบผลงานเป็นระยะๆ ว่าการปฏิบัติงานนั้นถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ท่ีตั้งไว้หรือไม่ เป็นการติดตามดูว่าปริมาณและคุณภาพของงานแต่ละข้ันตอนเป็นอย่างไร อุปกรณ์ในการทํางาน 
กําลังเจ้าหน้าท่ี เวลา สถานท่ี การจัดการมีเพียงพอแก่การปฏิบัติงานหรือไม่ 
 โฉมเพ็ญ สนธยานนท์ (2527 : 25) กล่าวว่า การติดตามผลการฝึกอบรม คือ การศึกษาดูว่า 
ผู้ท่ีสําเร็จการฝึกอบรมได้นําวิธีการ แนวความคิด เทคนิคต่างๆ ท่ีได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เป็นประโยชน์     
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเพียงใด รวมท้ังการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการนําความรู้และประสบการณ์
จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานด้วย 
 วิลาส สิงหวิสัย (2520 : 173) กล่าวว่า การติดตามผลการฝึกอบรม เป็นการหาความต้องการ
ความสําเร็จของการฝึกอบรม ซ่ึงต้องอาศัยเวลาและไม่เกิดผลชัดเจนในทันทีท่ีสําเร็จการอบรม การติดตามผลนี้ 
ต้องอาศัยการสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้สําเร็จการฝึกอบรม ซ่ึงออกไปปฏิบัติงานชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
โดยปกติจะเป็นเวลาประมาณ 8-12 เดือน ภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น เพ่ือดูว่าผู้สําเร็จการฝึกอบรมได้รับ        
การเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ไปสู่แนวทางท่ีองค์การพึงประสงค์หรือไม่ 
 ชะลอ ธรรมศิริ (อ้างถึงใน ณรงค์ สมบูรณ์สุทธิ์, 2532 : 8) กล่าวว่า การติดตามผลการฝึกอบรม
เป็นข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการฝึกอบรม ซ่ึงจะต้องกระทําภายหลังการฝึกอบรมไปแล้ว 4 เดือน เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้มีโอกาสนําความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปปฏิบัติงานของตน เพ่ือให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
และพฤติกรรม รวมท้ังทัศนคติของผู้เข้ารับการอบรมภายหลังท่ีได้ฝึกอบรมไปแล้ว  
 ณรงค์ สมบูรณ์สุทธิ์ (2532 : 10) มีความเห็นว่า การติดตามผลการฝึกอบรม คือ การศึกษา
ดูว่าเม่ือผู้เข้ารับการอบรมท่ีผ่านการฝึกอบรมไปแล้วนั้น ได้นําความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นหลักการ 
แนวความคิด วิธีการ เทคนิคต่างๆ ไปใช้หรือปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้มากน้อยเพียงไร รวมท้ัง      
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ต้องศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรบ้างเป็นปัจจัยท่ีเก้ือหนุนหรือเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการนําความรู้และประสบการณ์      
ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
        2.3.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามผลการฝึกอบรม 
 การติดตามผลการฝึกอบรม มีแนวความคิดเพ่ือต้องการทราบและก่อให้เกิดประโยชน์      
ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  1) เพ่ือต้องการทราบวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคคลว่าบรรลุผลหรือไม่ ภายในระยะเวลา
พอสมควร 
  2) ผู้เข้ารับการอบรม เม่ืออบรมเสร็จไปแล้วได้ดําเนินการในเรื่องใหม่ๆ หรือปรับปรุงสิ่งท่ีได้
ดําเนินการอยู่แล้วท่ีมีผลมาจากการพัฒนาหรือการฝึกอบรมหรือไม่เพียงใด ในระยะเวลานานพอสมควร  
  3) เพ่ือต้องการทราบถึงความต้องการเก่ียวกับการพัฒนาหรือการฝึกอบรมท่ีจะจัดให้          
ในระยะเวลาต่อไป  
  4) เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีโอกาสส่งเสริมผู้ท่ีได้รับการพัฒนาหรือได้รับการฝึกอบรมนําความรู้ 
ความชํานาญ และทัศนคติท่ีถูกต้องไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีมากท่ีสุดในระยะเวลานาน
พอสมควร (สุภาพ ระนองธานี, 2511 : 11) 
   อุทัย หิรัญโต (2531 : 120-121) กล่าวว่า การติดตามผลเป็นการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ในตัวผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหลังจากเขาผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว ท้ังในด้านความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติและ                 
การเปลี่ยนแปลงในวิธีการทํางาน ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 
 1) เพ่ือคอยช่วยชี้แนวทางและสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริงๆ 
 2) เพ่ือตรวจสอบทบทวนดูว่าการฝึกอบรมมีผลในการนํามาใช้ในการปฏิบัติงานจริงๆ      
ได้แค่ไหน เพียงไร 
 การติดตามผลการฝึกอบรมเป็นการประเมินว่า จุดมุ่งหมายท่ีเก่ียวกับความรู้ความสามารถ        
ในการประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือค่านิยม      
ซ่ึงต้องใช้เวลานาน ต้องให้ผู้เข้าร่วมอบรมกลับเข้าปฏิบัติงานช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 6 เดือน หรือ 1 ปี     
แล้วค่อยทําการประเมินโดยทําการติดตามผล (A Follow-up Study) ว่าจุดมุ่งหมายของโครงการอบรมบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม่ (อ้างถึงใน วนิดา กมลกุลาจารย์ และคณะ, 2537 : 29) 
 การติดตามผลการฝึกอบรม นับว่าเป็นข้ันตอนหนึ่งท่ีมีความสําคัญมากในกระบวนการ
ฝึกอบรมซ่ึงจะให้คําตอบท่ีสําคัญเก่ียวกับโครงการฝึกอบรมต่างๆ ท่ีจัดไปแล้วว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์
โครงการหรือไม่ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร ผู้เข้ารับการอบรม           
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานในทางท่ีดีข้ึนหรือไม่ อย่างไร และผู้เข้ารับการอบรมได้นําความรู้   
หรือสิ่งท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานหรือไม่อย่างไร 
 2.3.3 วิธีการติดตามผลการฝึกอบรม 
  การติดตามผลการฝึกอบรมภายหลังจากผู้ผ่านการฝึกอบรมได้กลับไปทํางานในหน้าท่ี      
ในระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติอยู่ระหว่าง 6 เดือน ถึง 1 ปี มีวิธีการติดตามผลท่ีนิยมใช้ 3 วิธี คือ  
   1) วิธีการสังเกต (Observation Method)  
   2) วิธีการสอบถาม (Questioning Method) 
   3) วิธีการวัดผล (Measurement Method) 
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 1) วิธีการสังเกต (Observation Method) หมายถึง การท่ีผู้ติดตามไปเฝ้าสังเกตและเฝ้าดู
อย่างเอาใจใส่ โดยการพิจารณาและกําหนดไว้อย่างมีระเบียบถึงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานระหว่างก่อน    
การฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมว่ามีสิ่งใดท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ตลอดจนการสังเกตถึงผลงาน            
ท่ีออกมาจากการปฏิบัติงานจริงๆ ในหน้าท่ีซ่ึงการสังเกตจะได้ผลดีหรือไม่ข้ึนอยู่กับความรู้ ความสามารถ    
ประสบการณ์ของนักสังเกตและควรมีคู่มือการสังเกต (Observation guide) ช่วยด้วย  
 2) วิธีการสอบถาม (Questioning Method) เป็นวิธีท่ีใช้เพ่ือต้องการทราบว่าผู้สําเร็จการอบรม
ได้ให้ข้อเท็จจริงอะไรบ้าง ตามท่ีผู้ติดตามผลต้องการทราบถึงการนําสิ่งท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานจริงๆ 
ว่าใช้ได้มากน้อยแค่ไหน เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง ตลอดจนข้อควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ซ่ึงโดยท่ัวไป
การสอบถามมีอยู่ 2 แบบ คือ  
 (1) การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีท่ีนิยมใช้สําหรับผู้ผ่านการอบรมท่ีมีตําแหน่ง
สูงหรือค่อนข้างสูง และมีจํานวนไม่มากนักเนื่องจากการสัมภาษณ์เป็นวิธีการท่ีจําเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ ตลอดจนต้องใช้กําลังคน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายสูง 
 (2) แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นวิธีการเก็บข้อมูลท่ีนิยมใช้สําหรับผู้ผ่าน              
การอบรมท่ีมีระดับตําแหน่งงานไม่สูงนักและมีจํานวนมาก เนื่องจากเป็นวิธีการท่ีรวดเร็ว มีมาตรฐานและ
สามารถควบคุมเวลาการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายได้ดี 
        ในทางปฏิบัติ ผู้ติดตามผลโครงการฝึกอบรมอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือท้ัง 2 วิธีประกอบกัน 
เช่น วิธีการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการอบรม ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ผ่าน การอบรม 
หรือใช้แบบสอบถามผู้ผ่านการอบรม นอกจากนี้ การสังเกตและจดบันทึกการทํางานเป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพและใกล้เคียงกับความเป็นจริง แต่เป็นวิธีการท่ีเป็นไปได้ยากในการติดตามผลโครงการ
ฝึกอบรมเนื่องจากข้อจํากัดของระยะเวลาและความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
 3) วิธีการวัดผล (Measurement Method) เป็นวิธีท่ีใช้ติดตามผลการฝึกอบรมว่า ได้นําความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเพียงไร แบ่งออกเป็นการวัดผลทางจิตวิทยา 
เช่น ในด้านพฤติกรรมต่างๆ การวัดผลทางกายภาพ เช่น การวัดน้ําหนัก ส่วนสูง ขนาด ในการวัดผลทางกายภาพ  
มีเครื่องมือการวัดผลท่ีทันสมัยอยู่แล้ว ส่วนการวัดผลทางจิตวิทยานั้นได้พัฒนาก้าวหน้าตามลําดับจนได้มาตรฐาน 
เช่น ข้อสอบมาตรฐาน (Standardized Test) ซ่ึงยากกว่าการวัดผลทางกายภาพมากแบ่งออกได้ เช่น การทดสอบ
การเรียนรู้ทางเชาว์ปัญญา การให้แสดงตนเพ่ือวัดผลทางสังคมของบุคคลในหมู่คณะว่าใครเป็นท่ีนิยมชมชอบ    
หรือเชื่อถือมากท่ีสุด ปานกลางหรือตํ่ามาก แบบเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือให้ผู้ตอบ ใช้วิธีประมาณค่า จัดคู่เปรียบเทียบ 
จัดอันดับ เป็นต้น 
 การติดตามผลจะเลือกใช้วิธีการใดข้ึนอยู่ กับโอกาสและความเป็นไปได้ท่ีเหมาะสม          
ในการเลือกใช้ เช่น ถ้าเป็นการสังเกตก็เหมาะสมกับการติดตามผลท่ีมีผู้สําเร็จการอบรมไม่มากนัก และทํางาน
อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน ผู้ติดตามผลได้เห็นและบันทึกพฤติกรรมการทํางานของผู้สําเร็จการอบรมไว้        
อย่างมีระบบท้ังก่อนและหลังการฝึกอบรมแล้วนํามาเปรียบเทียบกัน การใช้แบบสอบถามก็เหมาะสมกับ     
การติดตามผลท่ีมีผู้สําเร็จการฝึกอบรมจํานวนมาก และอยู่กระจัดกระจายกันออกไปในการปฏิบัติงาน  
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2.4 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลการฝึกอบรม 
   ดนัย เทียนพุฒ (2547 :53 , 57) ได้สรุปรูปแบบและเครื่องมือในการประเมินผลการฝึกอบรมไว้ ดังนี้   
 2.4.1 กําหนดรูปแบบการประเมินตามลําดับช้ันของการประเมินผล  

             ซ่ึงพิจารณาได้จากแนวคิด The Four Levels ของ Kirkpatrick คือ ประเมินปฏิกิริยา ประเมิน
การเรียนรู้ ประเมินพฤติกรรมและผลลัพธ์ ซ่ึง Hamlin เสนอ The Ultimate Value คือ เพ่ิมจากการประเมินของ 
Kirkpatrick คือ ประเมินคุณค่าสูงสุด (Ultimate Value) ดังนี้ 

 

แผนภูมิท่ี 2 รูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมตามลําดับช้ันของการประเมิน 
 
 
                                               ลําดับชั้นของการประเมิน 
 
 
                
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดมุ่ง วิธีการวัดผล 

มีผลลัพธ์อย่างไร 
ต่อองค์กรหรือ
บุคคลตลอดเวลา 
 

การประเมินกลยุทธ์ 
การประเมินความก้าวหน้า

ในอาชีพ 
 

คุณค่าสูงสุด 

ผลลัพธ์อะไรท่ีทําข้ึน 
โดยเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 

ผลลัพธ์ การวิจัยเชิงทดลอง 
 

ผู้เข้าอบรมมีการ 
เปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อเนื่อง 
ถึงพฤติกรรมการทํางาน 
หรือผลงาน 
 

พฤติกรรม การแสดงออกในงาน 
ถึงการเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรม 
 

ผู้เข้าอบรมเปลี่ยนแปลง 
อย่างไรเม่ือสิ้นสุด 
โปรแกรมการอบรม 

การเรียนรู้ ทดสอบ 

อะไรท่ีผู้เข้าอบรม 
ชอบหรือไม่ชอบ  

ปฏิกิริยา 
การประเมินผล 
จากผู้เข้าอบรม  
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 2.4.2 กําหนดรูปแบบการประเมินจาก “คําถาม” ในการประเมิน 
 ปกติคําถามหลักๆ ของการประเมินก็คือ (1) จะประเมินอะไร (2) จะประเมินเม่ือใด                
(3) จะประเมินโดยใคร (4) มีขอบเขตการประเมินอย่างไร โดยมีวิธีการท่ีตอบจุดหมายของการประเมิน คือ 
 

คําถามของการประเมิน จุดมุ่งหมายของการประเมิน 
(1)  จะประเมินอะไร  - วิธีการสอน 

 - สื่อ - อุปกรณ์การสอน 
 - ทัศนคติของผู้เข้ารับการอบรม  
 - การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม 
 - การเปลี่ยนแปลงของทีมงานหรือองค์กร 

(2)  จะประเมินเม่ือใด    - การออกแบบหลักสูตรภายหลังจากวิเคราะห์ความจําเป็น  
   ในการฝึกอบรม (การวิเคราะห์ผลงาน) 
 - ภายหลังท่ีสื่อ - อุปกรณ์การสอนจัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว  
   (การประเมินความก้าวหน้า) 
 - ขณะท่ีทําการสอนได้เสร็จสิ้นลง (การสังเกตแบบเป็นกลาง) 
 - ขณะท่ีสิ้นสุดหลักสูตรการฝึกอบรม (การประเมินรวมสรุป) 
 - ขณะท่ีสิ้นสุดหลักสูตรการฝึกอบรม แต่อยู่ในขณะปฏิบัติงาน 
   (การประเมินรวมสรุป) 

(3) จะประเมินโดยใคร           - เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม 
 - ผู้เข้าอบรม 
 - บุคคลท่ี 3 
   * ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าอบรม 
   * ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้าอบรม 
   * เพ่ือนของผู้เข้าอบรม 
   * ท่ีปรึกษาจากภายในองค์กรหรือฝ่ายฝึกอบรม 
   * ลูกค้าท่ีใช้บริการ 

(4) มีขอบเขตการประเมินอย่างไร  - ท้ังหลักสูตร 
 - กําหนดขอบเขตท่ีสนใจของหลักสูตร 
 - โปรแกรม 
 - ชุดวิชา 
 - วิชาย่อย 

 
 2.4.3 กําหนดรูปแบบการประเมินโดยอาศัยโมเดลการประเมิน 
                   การประเมินการฝึกอบรมโดยอาศัยโมเดลการประเมิน จะเป็นรูปแบบท่ีชัดเจนและตอบ
คําถามได้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
  1) โมเดลความก้าวหน้า - รวมสรุป (Formative - Summative Model) 
                      - การประเมินความก้าวหน้า (Formative - Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือปรับปรุง
ทุกอย่างให้ดีข้ึน เป็นการประเมินในขณะดําเนินหลักสูตร / โครงการฝึกอบรม       
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 - การประเมินรวมสรุป (Summative - Evaluation) เป็นการประเมินหลังจากสิ้นสุด
หลักสูตรการฝึกอบรม เพ่ือตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรม อันจะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนในกรณี 
จัดครั้งต่อไป หรือตัดสินใจยุติเลิกโครงการฝึกอบรม 
 2) โมเดลการตัดสินใจ (Decision - Model) สําหรับโมเดลการตัดสินใจนี้นิยมใช้ เช่น 
 - โมเดลของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ท่ีเน้นการประเมินเต็มรูปแบบ คือ การประเมิน
หลักสูตร/โครงการฝึกอบรมในกระบวนการท่ีเป็นระบบใน 4 ส่วน คือ (1) บริบท (context) (2) ปัจจัยเบ้ืองต้น 
(Input) (3) กระบวนการ (Process) และ (4) ผลผลิต (Product (Output)) ดังรูป 
 

แผนภูมิท่ี 3  การประเมินตามโมเดล CIPP 
 

(1) บริบท 
(context) 

(2) ปัจจัยเบ้ืองต้น 
(Input) 

(3) กระบวนการ 
    (Process) 

(4) ผลผลิต 
(Product (Output)) 

การประเมินบริบท การประเมินปัจจัยเบ้ืองต้น การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต 
 การตัดสินใจ  

พิจารณาถึง 
-  ปรัชญาหลักสูตร 
-  ความจําเป็น 
ในการฝึกอบรม 
-  ความคาดหวัง 
ของหุ้นส่วนธุรกิจ 

วิเคราะห์เก่ียวกับ 
- แผนดําเนินการจัด
หลักสูตรเบ่ียงเบนไปจาก
ความเป็นจริงมากน้อย
เพียงใด 

กระบวนการบริหาร 
- บริหารหลักสูตรมีความ 
เหมาะสมอย่างไร 
เพ่ือการปรับเปลี่ยน 

ประเมินหลักสูตรเพ่ือ 
- ยุติหลักสูตร 
- ปรับ - เปลี่ยนหรือ 
พัฒนาให้เหมาะสม
ต่อไป 

 

 - โมเดลการตัดสินใจแบบการเผชิญหน้า โดยพิจารณาระหว่าง เมทริกซ์ภาคการบรรยาย
กับเมทริกซ์ภาคการตัดสินใจ ซ่ึงจะนําไปสู่การตัดสินใจในหลักสูตรการฝึกอบรมว่า (1) ปัจจัยเบ้ืองต้น         
(2) กระบวนการ (3) ผลได้เป็นอย่างไร และมีข้อสรุปเพ่ือการตัดสินใจทางการบริหารในรูปแบบท่ีเหมาะสม      
ดังรูป 
 

แผนภูมิท่ี 4  โมเดลการตัดสินใจแบบการเผชิญหน้า  
                      เมทริกซ์ภาคการบรรยาย                                          เมทริกซ์ภาคการตัดสินใจ 

ส่ิงท่ีตั้งใจ ส่ิงท่ีเกิดข้ึน  มาตรฐาน การตัดสินใจ 
 

ปัจจัยเบ้ืองต้น 
 (INPUT) 

 

กระบวนการ 
(PROCESS) 

 

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

แผนภูมิท่ี 5 โมเดลความเป็นระบบของการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม 

1.  มุมมองของการฝึกอบรม 
     และพัฒนาเป็นระบบ 
 

2.  ชว่งระยะเวลาการประเมิน 
        
 
 
3.  วัตถุประสงค์              3.1  ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม    
     ของการประเมิน   
         I  ก่อนการอบรม        II  ขณะดําเนินการอบรม       III  ส้ินสุดการอบรม 
          *  ความจําเป็น * วิธีการจัดอบรม               * ผลลัพธ ์
          *  การเตรียมดําเนินการ    * บริหารหลักสูตร               * การติดตามผล 
          *  ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง * ความก้าวหน้าของการอบรม 
          *  จะติดตามผลอย่างไร     * จะติดตามผลไหม     
       3.2  ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม   
          I มาตรฐานเทียบ         II ท่ีเกิดข้ึนจริง                  III  ผลการดําเนินการ 
                                    กับเป้าหมายในอุดมคติ    เท่ากับมาตรฐาน                 เท่ากับมาตรฐาน 
                                      
4.  ขอบเขต/เนื้อหา  I  ก่อนการอบรม          II  ขณะดําเนินการอบรม      III  ส้ินสุดการอบรม 
     ของการประเมิน           โครงการ/หลักสูตร  โครงการ/หลักสูตร โครงการ/หลักสูตร 

   ฝึกอบรมพิจารณา ฝึกอบรม ฝึกอบรมมองด้าน 
 ในแง่ความจําเป็น * วงจรการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ 
 ในการฝึกอบรม * การบริหารหลักสูตร * ผลลัพธ์ในทันที 
* แผนการบริหาร - กระบวนการ * การนําไปใช้ 
  หลักสูตร                     จัดหลักสูตร 
                          - ผลลัพธ์   
* กําหนดเกณฑ์ * เกณฑ์การประเมิน        *  การเรียนรู้ 
  การประเมินตาม  ประเมิน                     - การเปลี่ยน 
  RLBR - ปฏิกิริยา (R) พฤติกรรม (B)                        
   - การเรียนรู้ (L)  - ผลลัพธ์กับ  
                                                             องค์กร (R)   
                        

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

  ประเมินก่อน  ประเมินขณะ            ประเมินส้ินสุด 
    การอบรม             ดําเนนิการอบรม             การอบรม                    
(Pre-Evaluation)   (Ongoing Evaluation)    (Post-Evaluation) 
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* แผนการประเมิน  * การประเมิน   * ประเมินรวมสรุป                   
  ความก้าวหน้า/ ความก้าวหน้า * ติดตามผล  
   รวมสรุป                       
* แผนการติดตามผล * การติดตามผล     
  ระยะสั้น ระยะยาว - ยังไม่ดําเนินการ  

2.5 แนวคิดเก่ียวกับหลักสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน 
 2.5.1  ประวัติความเป็นมาและความสําคัญของสมรรถนะ   
  เม่ือพูดถึงสมรรถนะก็มักจะอ้างถึง David C.McClelland ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา 
จากมหาวิทยาลัย Harvard กับบทความท่ีมีชื่อเสียงของเขาท่ีตีพิมพ์ในวารสารนักจิตวิทยาอเมริกัน  
เรื่อง Testing for Competence Rather than for Intelligence ในปี 1973 
  การศึกษาทางด้านจิตวิทยามักเป็นการศึกษาต่อมาจากแนวคิดท่ีเคยมีผู้เสนอไว้แล้วในอดีต 
แนวคิดของ McClelland ก็เช่นกัน กล่าวกันว่าแนวคิดของ McClelland ไม่ใช่แนวคิดใหม่เสียทีเดียวเพราะ
ในปี 1920 Frederick Taylor บิดาของวิทยาศาสตร์การจัดการได้กล่าวถึงสิ่งท่ีคล้ายกันกับสมรรถนะมาก่อน 
(Raelin & Cooledge,1996) อย่างไรก็ดี McClelland ได้นําสมรรถนะมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  ในบทความเรื่อง Testing for Competence Rather than for Intelligence นั้น 
McClelland แสดงความเห็นต่อต้านการทดสอบความถนัด การทดสอบความรู้ในงานหรือผลการเรียน            
ว่าไม่สามารถทํานายผลการปฏิบัติงานหรือความสําเร็จในชีวิตได้ เขาจึงหาทางวิจัยเพ่ือศึกษาตัวแปรด้านสมรรถนะ
ท่ีเขากล่าวว่าสามารถทํานายผลการปฏิบัติงานได้ และในขณะเดียวกันก็ยังมีข้อดีท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง    
คือ ตัวแปรสมรรถนะมักไม่แสดงผลการทดสอบท่ีลําเอียงต่อเชื้อชาติ เพศ หรือฐานะทางสังคมเหมือนกับแบบวัด
ความถนัดหรือแบบวัดอ่ืนๆ ในกลุ่มเดียวกัน 
  ประเด็นเรื่องการไม่แสดงผลการทดสอบท่ีลําเอียงต่อเชื้อชาติ เพศ หรือฐานะเป็นประเด็นสําคัญ
ในอเมริกา เพราะอเมริกาเป็นสังคมที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคม
ด้านการจ้างงานจึงมีการตรากฎหมายเพ่ือส่งเสริมโอกาสของการจ้างงานท่ีเท่าเทียมกัน (Equal Employment 
Opportunity) ดังนั้น แบบทดสอบท่ีแสดงผลการทดสอบของกลุ่มต่างๆ ท่ีแตกต่างกันมักถูกตัดสินว่าผิดกฎหมาย 
  วิธีการวิจัยของ McClelland ใช้การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของผู้ท่ีประสบ
ความสําเร็จในงาน และกลุ่มของผู้ท่ีประสบความสําเร็จน้อยกว่า (กลุ่มปานกลาง) เพ่ือดูว่าสองกลุ่มนี้แตกต่างกัน 
ในเรื่องใด (หรือท่ีเขาเรียกว่าสมรรถนะใด) วิธีการเก็บข้อมูลของเขาเน้นท่ีความคิด และพฤติกรรมท่ีสัมพันธ์กัน
กับผลลัพธ์ของงานท่ีประสบความสําเร็จ 
  ในครั้งแรก McClelland คิดจะใช้การสังเกตการณ์ทํางานประจําวันของผู้ท่ีประสบความสําเร็จ 
กับผู้ท่ีมีผลงานในระดับปานกลาง แต่ว่าวิธีการนี้ใช้เวลามากเกินไป และไม่สะดวกในทางปฏิบัติ เขาจึงพัฒนา
เทคนิคท่ีเรียกว่า Behavioral Event Interview (BEI) ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีพัฒนามาจากการผสมผสานวิธีวิเคราะห์
เหตุการณ์สําคัญในงานของ Flanagan (1954) และวิธีการของแบบทดสอบ Thematic Apperception Test 
(TAT) BEI เป็นการสัมภาษณ์ท่ีผู้ให้ข้อมูลเล่าเหตุการณ์ท่ีเขารู้สึกว่าประสบความสําเร็จสูงสุด 3 เหตุการณ์     
และเหตุการณ์ท่ีเขารู้สึกว่าล้มเหลว 3 เหตุการณ์ จากนั้นผู้สัมภาษณ์ก็ถามคําถามติดตามว่า อะไรทําให้เกิด
สถานการณ์นั้นๆ มีใครท่ีเก่ียวข้องบ้าง เขาคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไรและต้องการอะไรในการจัดการกับสถานการณ์ 
แล้วเขาทําอย่างไรและเกิดอะไรข้ึนจากพฤติกรรมการทํางานนั้นของเขา 
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  การวิเคราะห์เหตุการณ์สําคัญในงาน (Critical Incident) เป็นวิธีการท่ี John Flanaga
พัฒนาข้ึนในช่วงสงครามโลกครั้งท่ีสอง เป็นวิธีการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือค้นหาคุณลักษณะท่ีสําคัญและทักษะท่ีจําเป็น
สําหรับการทํางานท่ีประสบความสําเร็จ โดยวิธีการเป็นการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นได้ ในสถานการณ์
การทํางานหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง จุดมุ่งหมายหลัก คือ พฤติกรรมท่ีผู้อ่ืนสังเกตได้แต่จุดมุ่งหมายของ BEI 
นอกเหนือจากพฤติกรรมการทํางานท่ีสังเกตได้แล้ว คือ การเน้นท่ีความรู้สึกนึกคิดของบุคคล (คล้ายกับท่ีได้
จากการทดสอบการเล่าเรื่องจากภาพ (Thematic Apperception Test (TAT)) 
  เม่ือได้ข้อมูลมาแล้ว ก็นําข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือศึกษาว่าลักษณะของผู้ท่ีประสบความสําเร็จ 
มีอะไรบ้างท่ีไม่เหมือนกับผู้ท่ีประสบความสําเร็จปานกลาง จากนั้นนําข้อมูลท่ีได้มาถอดรหัสด้วยวิธีการท่ีเรียกว่า
การวิเคราะห์เนื้อหาจากคําพูด (Content Analysis of Verbal Expression) แล้วนําข้อมูลท่ีถอดรหัสแล้ว    
มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ เพ่ือศึกษาลักษณะท่ีแตกต่างระหว่างผู้ท่ีประสบความสําเร็จในงาน         
(มีผลงานในระดับสูง) กับผู้ท่ีผลงานระดับปานกลาง 
  McClelland และเพ่ือนร่วมงานได้ก่อต้ังบริษัท McBer and Company ในช่วงต้น 
ของทศวรรษท่ี 1970 และในช่วงนั้นพวกเขาได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าท่ีของ The U.S State Department 
Foreign Service Information ให้ช่วยเหลือในการคัดเลือกนักการทูตระดับต้น McClelland ใช้เทคนิค BEI 
ในการศึกษาและพบว่านักการทูตระดับต้นท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีมีสมรรถนะท่ีแตกต่างจากนักการทูตระดับต้น
ท่ีมีผลการปฏิบัติงานระดับปานกลาง ในเรื่องความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านวัฒนธรรม (Cross-
cultural Interpersonal Sensitivity) ความคาดหวังทางบวกกับผู้อ่ืน (Positive Expectations of Others) 
และความรวดเร็วในการเรียนรู้เครือข่ายด้านการเมือง (Speed in Learning Political Networks) 
  ในปี 1991 Barrett & Depinet ได้เขียนบทความเรื่อง A Reconsideration of Testing 
for Competence Rather than for Intelligence เนื้อหาในบทความเป็นการอ้างถึงงานวิจัยใหม่ๆ ท่ีลบล้าง
ข้อเสนอของ McClelland เก่ียวกับการทดสอบความถนัด หรือการทดสอบเชาวน์ปัญญาว่าแบบทดสอบดังกล่าว
สามารถทํานายผลการปฏิบัติได้ในเกือบทุกอาชีพ ประเด็นนี้ McClelland ได้ตอบว่า ถ้าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลง
อะไรบางอย่างในบทความ Testing for Competence Rather than for Intelligence เขาคงจะอธิบาย
เชาวน์ปัญญาอย่างระมัดระวังมากข้ึนว่า เชาวน์ปัญญาเป็นสมรรถนะพ้ืนฐาน (Threshold Competency) ท่ีบุคคล              
ท่ีปฏิบัติงานต้องมี แต่เม่ือบุคคลมีเชาวน์ปัญญาในระดับหนึง่แล้ว ผลการปฏิบัติของเขาก็ไม่สัมพันธ์กับเชาวน์ปัญญา
อีกต่อไป (อธิบายได้ว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องเป็นคนฉลาดทุกคนแต่คนท่ีฉลาดทุกคนอาจไม่ได้มีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่นทุกคน สิ่งท่ีแยกระหว่างผู้ท่ีฉลาดและมีผลการปฏิบัติงานดี กับผู้ท่ีฉลาดและมีผลการปฏิบัติงานในระดับ
ปานกลาง คือ สมรรถนะ) 
  สมรรถนะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท เม่ือพิจารณาโดยยึดผลการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ ได้แก่ 
สมรรถนะพ้ืนฐาน (Threshold Competencies) และสมรรถนะท่ีแยกความแตกต่าง (Differentiating 
Competencies) 
  สมรรถนะพ้ืนฐาน (Threshold Competencies) ได้แก่ ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนจําเป็นต้องมีเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้แต่ไม่สามารถแยกผู้ท่ีปฏิบัติงานดีออกจากผู้ท่ีปฏิบัติงาน
ในระดับปานกลาง 
  สมรรถนะท่ีแยกความแตกต่าง (Differentiating Competencies) ได้แก่ ปัจจัยต่างๆ  
ท่ีผู้ปฏิบัติงานท่ีดีมีแต่ผู้ท่ีปฏิบัติงานในระดับปานกลางไม่มี สมรรถนะกลุ่มนี้จึงเป็นสิ่งท่ีบอกความแตกต่างระหว่าง
ผู้ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีและผู้ท่ีมีผลงานในระดับปานกลาง 
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  แนวคิดเรื่องสมรรถนะมักมีการอธิบายด้วยโมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model) ดังภาพ   
ท่ีแสดงด้านล่าง ซ่ึงอธิบายว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรียบเทียบได้กับภูเขาน้ําแข็ง โดยมีส่วนท่ีเห็นได้ง่าย      
และพัฒนาได้ง่าย คือส่วนท่ีลอยอยู่เหนือน้ํา นั่นคือองค์ความรู้ และทักษะต่างๆ ท่ีบุคคลมีอยู่และส่วนใหญ่    
ท่ีมองเห็นได้ยากอยู่ใต้ผิวน้ํา ได้แก่ แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณ์ภายในและบทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม   
ส่วนท่ีอยู่ใต้น้ํานี้มีผลต่อพฤติกรรมในการทํางานของบุคคลอย่างมากและเป็นส่วนท่ีพัฒนาได้ยากโดยมี
รายละเอียดตามแผนภูมิท่ี 6 
แผนภูมิท่ี 6 โมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.5.2  ความสําคัญของการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 ได้บัญญัติให้ส่วนราชการ
มีหน้าท่ีดําเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการ    
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ท้ังนี้ กรมการปกครอง ได้นําหลักสมรรถนะมาใช้ในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคล   
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติดังกล่าว 
 2.5.3  สมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน 
  ตามหลักการของหนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 27 ลงวันท่ี 29 กันยายน 
2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับ
ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ กําหนดคําจํากัดความของสมรรถนะหลัก ว่าเป็นคุณลักษณะร่วมกัน      
ของข้าราชการพลเรือนท้ังระบบเพ่ือเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกัน                 
โดยมีองค์ประกอบ 5 ตัว ได้แก่  
  1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  2. บริการท่ีดี 
  3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
  4. การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  5. การทํางานเป็นทีม 

ที่มาของ competency 
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สมรรถนะหลักท่ี 1 : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
 

คําจํากัดความ : ความมุ่งม่ันจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงาน 
ท่ีผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ท่ีส่วนราชการกําหนดข้ึน อีกท้ังยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์
พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ียากและท้าทายชนิดท่ีอาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถ
กระทําได้มาก่อน  
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้ดี  
� พยายามทํางานในหน้าท่ีให้ถูกต้อง 
� พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา 
� มานะ อดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน  
� แสดงออกว่าต้องการทํางานให้ได้ดีข้ึน  
� แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเม่ือเห็นความสูญเปล่าหรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสามารถทํางานได้ผลงานตามเป้าหมายท่ีวางไว้  
� กําหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการทํางานเพ่ือให้ได้ผลงานท่ีดี 
� ติดตามและประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
� ทํางานได้ตามเป้าหมายท่ีผู้บังคับบัญชากําหนดหรือเป้าหมายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
� มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องเพ่ือให้ได้งานท่ีมีคุณภาพ 
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ือให้ได้ผลงาน 
ท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
� ปรับปรุงวิธีการท่ีทําให้ทํางานได้ดีข้ึน เร็วข้ึน มีคุณภาพดีข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

หรือทําให้ผู้รับบริการพึงพอใจมากข้ึน 
� เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหม่ท่ีคาดว่าจะทําให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถกําหนดเป้าหมาย รวมท้ังพัฒนางาน 
เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีโดดเด่นหรือแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  
� กําหนดเป้าหมายท่ีท้าทายและเป็นไปได้ยากเพ่ือให้ได้ผลงานท่ีดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด 
� พัฒนาระบบ ข้ันตอน วิธีการทํางาน เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีโดดเด่นและแตกต่างอย่างท่ี 

ไม่เคยมีผู้ใดทําได้มาก่อน 
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และกล้าตัดสินใจแม้ว่าการตัดสินใจนั้น 
จะมีความเส่ียง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ   
� ตัดสินใจได้โดยมีการคํานวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจนและดําเนินการ เพ่ือให้ภาครัฐ 

และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 
� บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจ 

ของหน่วยงานตามท่ีวางแผนไว้ 
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สมรรถนะหลักท่ี 2 : บริการท่ีดี (Service Mind) 
 

คําจํากัดความ : ความต้ังใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ 
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : สามารถให้บริการท่ีผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ 
� ให้การบริการท่ีเป็นมิตร สุภาพ  
� ให้ข้อมูล ข่าวสารท่ีถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 
� แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดําเนินเรื่องหรือข้ันตอนงานต่างๆ ท่ีให้บริการอยู่ 
� ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการ 

ท่ีต่อเนื่องและรวดเร็ว 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 
� รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว  

ไม่บ่ายเบ่ียง ไม่แก้ตัวหรือปัดภาระ 
� ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและนําข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการ  

ไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งข้ึน 
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และให้บริการท่ีเกินความคาดหวังแม้ต้องใช้เวลา 
หรือความพยายามอย่างมาก  
� ให้เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 
� ให้ข้อมูล ข่าวสาร ท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ีกําลังให้บริการอยู่ ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ 

แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึงหรือไม่ทราบมาก่อน 
� นําเสนอวิธีการในการให้บริการท่ีผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด 
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และเข้าใจและให้บริการท่ีตรงตามความต้องการท่ีแท้จริง 
ของผู้รับบริการได้   
� เข้าใจหรือพยายามทําความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้บริการได้ตรงความต้องการท่ีแท้จริง 

ของผู้รับบริการ 
� ให้คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เพ่ือตอบสนองความจําเป็นหรือความต้องการท่ีแท้จริง 

ของผู้รับบริการ 
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และให้บริการท่ีเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ  
� คิดถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาว และพร้อมท่ีจะเปลี่ยนวิธีหรือข้ันตอนการให้บริการ  

เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ 
� เป็นท่ีปรึกษาท่ีมีส่วนช่วยในการตัดสินใจท่ีผู้รับบริการไว้วางใจ 
� สามารถให้ความเห็นท่ีแตกต่างจากวิธีการ หรือข้ันตอนท่ีผู้รับบริการต้องการให้สอดคล้อง 

กับความจําเป็น ปัญหา โอกาส เพ่ือเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงของผู้รับบริการ 
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สมรรถนะหลักท่ี 3 : การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
 

คําจํากัดความ : ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
ด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ 
และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือท่ีเก่ียวข้อง  
� ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน 
� พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งข้ึน 
� ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  

ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีความรู้ในวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ  
ในสาขาอาชีพของตน  
� รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือท่ีเก่ียวข้อง  

ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตน 
� รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการท่ีทันสมัยและเก่ียวข้องกับงานของตนอย่างต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถนําความรู้ วิทยาการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  
มาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ   
� สามารถนําวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ 
� สามารถแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ 
ระดับท่ี 4 :  แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้และความเช่ียวชาญ 
ในงานมากข้ึน ท้ังในเชิงลึกและเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง  
� มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ และสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ 

ได้อย่างกว้างขวาง 
� สามารถนําความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคต 
ระดับท่ี 5 :  แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสนับสนุนการทํางานของคนในส่วนราชการ 
ท่ีเน้นความเช่ียวชาญในวิทยาการด้านต่างๆ 
� สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการจัดสรรทรัพยากร 

เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา 
� บริหารจัดการให้ส่วนราชการนําเทคโนโลยี ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการในงานอย่างต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลักท่ี 4 : การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 
 

คําจํากัดความ : การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม  
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการ เพ่ือรักษาศักด์ิศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : มีความสุจริต   
� ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย และวินัยข้าราชการ 
� แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีสัจจะเช่ือถือได้   
� รักษาคําพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้  
� แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความเป็นข้าราชการ 
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และยึดม่ันในหลักการ  
� ยึดม่ันในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการ ไม่เบ่ียงเบนด้วยอคติ 

หรือผลประโยชน์ กล้ารับผิด และรับผิดชอบ 
� เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง  
� ยืนหยัดเพ่ือความถูกต้องโดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการ แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ 

ท่ีอาจยากลําบาก 
� กล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความถูกต้องเป็นธรรม แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจ 

ให้แก่ผู้เสียประโยชน์ 
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และอุทิศตนเพ่ือความยุติธรรม   
� ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติ แม้ในสถานการณ์ท่ีอาจเสี่ยงต่อความม่ันคง 

ในตําแหน่งหน้าท่ีการงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต 
 

สมรรถนะหลักท่ี 5 : การทํางานเป็นทีม (Teamwork) 
 

คําจํากัดความ : ความต้ังใจท่ีจะทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงานหรือส่วนราชการ  
โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จําเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมท้ังความสามารถในการสร้าง 
และรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม  
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : ทําหน้าท่ีของตนในทีมให้สําเร็จ   
� สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในส่วนท่ีตนได้รับมอบหมาย 
� รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดําเนินงานของตนในทีม 
� ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทํางานของทีม 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และให้ความร่วมมือในการทํางานกับเพ่ือนร่วมงาน   
� สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อ่ืนในกลุ่มได้ดี 
� ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในทีมด้วยดี 
� กล่าวถึงเพ่ือนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อม่ันในศักยภาพของเพ่ือนร่วมทีม 

ท้ังต่อหน้าและลับหลัง 
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ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม   
� รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อ่ืน  
� ตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมทีม 
� ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพ่ือสนับสนุนการทํางานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสนับสนุน ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมทีม เพ่ือให้งาน 
ประสบความสําเร็จ   
� ยกย่อง และให้กําลังใจเพ่ือนร่วมทีมอย่างจริงใจ 
� ให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลแก่เพ่ือนร่วมทีม แม้ไม่มีการร้องขอ 
� รักษามิตรภาพอันดีกับเพ่ือนร่วมทีม เพ่ือช่วยเหลือกันในวาระต่างๆ ให้งานสําเร็จ  
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสามารถนําทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลสําเร็จ  
� เสริมสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่คํานึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน 
� คลี่คลาย หรือแก้ไขข้อขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในทีม 
� ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญกําลังใจของทีมเพ่ือปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผล 

 
2.6 แนวคิดการประเมินโครงการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง 
 การประเมินโครงการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครองได้วางแนวทางดําเนินการโดยมองการฝึกอบรม 
และพัฒนาในรูประบบ (System Approach) ได้ประยุกต์รูปแบบการประเมินโครงการของ สตัฟเฟิลบีม 
(Stufflebeam’s CIPP Model) ซ่ึงได้จําแนกการประเมินโครงการออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
 1)  การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) 
 2)  การประเมินปัจจัยป้อน (Input evaluation)  
 3)  การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) 
 4)  การประเมินผลผลิต (Product evaluation / Output evaluation) 
 ท้ังนี้ วิทยาลัยการปกครองจะเน้นการประเมินใน 4 ลําดับแรก โดยเฉพาะการแสวงหาความจําเป็น    
ในการฝึกอบรม (Training Needs : TN) การประเมินปฏิกิริยาของผู้รับการอบรม และการวัดผลประเมินผลผลิต 
(ด้านวิชาการและพฤติกรรม) ซ่ึงได้มีการวางระเบียบปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน โดยมีกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ระบบงานฝึกอบรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงและเพ่ิมกิจกรรมการติดตามผลการฝึกอบรมเป็นการประเมิน
ประเภทท่ี 5 คือ การประเมินผลลัพธ์ (Outcome evaluation) ซ่ึงวิทยาลัยการปกครองมีการประเมินโครงการ
ฝึกอบรมท้ัง 5 ประเภท เรียกรวมว่า CIPOO Model (โดยมีรายละเอียดตามแผนภูมิท่ี 7 ในหน้าถัดไป)   
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แผนภูมิท่ี 7 วงจรการประเมินโครงการฝึกอบรม 
 

                ประเภทของการประเมิน  สาระสําคัญของการประเมนิ   ผลท่ีต้องการ            เทคนิค           เครื่องมือประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินสภาวะแวดล้อม
(Context evaluation) 
 

ประเมินปัจจัยป้อน 
(Input evaluation) 

ประเมินกระบวนการ 
(Process evaluation) 
 

ประเมินผลผลิต 
(Out evaluation) 

ประเมินผลลัพธ ์
(Outcome evaluation) 
 

- ความจําเป็น 
ของการอบรม 
- นัยสัมพันธ์ 
ของเนื้อหา 
หลักสูตรกับปัญหา 
และความต้องการ 
 

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

- ปัญหาการ 
ดําเนินการฝึกอบรม 
การเรียน การสอน 
- การวัดผลการเรียน 
การสอนรายวิชา 
 

  - ความรู้ความสามารถ 
  - ทัศนคติของผู้ผ่าน 
  การอบรม 

 

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

ความจําเป็นใน
การฝึกอบรมใหม่ 

ปัญหาที่เกิดข้ึน 
และแนวทางแก้ไข 

   - ปัญหาที่เกิดข้ึน 
   และแนวทางแก้ไข 
   - ผลสัมฤทธิ์ 
   การฝึกอบรม 

 

บรรลุวัตถุประสงค ์
ของหลักสูตรเพียงใด 
 

สรุปผล 
ของการฝึกอบรม 
 

พัฒนาหลักสูตร 
และปรับปรุงโครงการ 
 

    การวิเคราะห์ 
    ความจําเป็น 
  ในการฝึกอบรม  
         (TN)  
 และความต้องการ 
       ฝึกอบรม 

 

  การตรวจแต่ละ  
      รายการ   
   (Checklists) 

 
การวัดผล 

ทางวิชาการ 
 

ปฏิกิริยาของ 
ผู้เข้าอบรม 

 
การวัดผล 

ทางวิชาการ 
 

การวัดผลและ
ประเมินผล
ด้านวิชาการ 

 
การประเมิน
พฤติกรรม 

 

การประเมิน 
ผู้ผ่านการศึกษา 

อบรมและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

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

 

  - แบบตรวจสอบ 
     ความพร้อมแต่ละ 
     รายการ 
     - ประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง 

  - แบบทดสอบ 
  ก่อน-หลังการฝึกอบรม  
  (Pre-Post test) 

     - แบบสอบถาม 
     การบริหารโครงการ 
     (เนื้อหาและวิทยากร) 

  -  Case Study 
  - แบบทดสอบ /  
  แบบฝึกหัดรายวิชา 

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

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

 - แบบสอบถาม 
 - การสังเกตพฤติกรรม 
 และผลการปฏิบัติงาน 
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2.7  แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตรท่ีติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 
2.7.1 หลักสูตรนายอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
๑. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๕๓๔ กําหนดให้นายอําเภอเป็นหัวหน้า
บังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอําเภอและรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ โดยมีอํานาจหน้าท่ีท่ีสําคัญ
ได้แก่ (๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ หากกฎหมายมิได้กําหนดไว้ว่า   
เป็นหน้าท่ีของผู้ใดโดยเฉพาะให้เป็นหน้าท่ีของนายอําเภอท่ีจะต้องรักษาการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น (๒) บริหาร
ราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการ (๓) บริหารราชการ
ตามคําแนะนําของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจการอ่ืนท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวงกรม และ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย โดยต้องไม่ขัดกับกฎหมาย และ (๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน
ภายในอําเภอตามกฎหมาย ท้ังนี้ การบริหารราชการของนายอําเภอนั้น จะต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ท่ีดี  เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
คํานึงถึงประสิทธิภาพความคุ้มค่า รวมท้ัง มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ ตลอดจนต้องอํานวยความสะดวก 
และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยจะต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานนั้นๆ ด้วย  

ท้ังนี้ การบริหารราชการส่วนกลาง อันได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
คือ จังหวัด และการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน อาทิ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ล้วนต้อง
อาศัยกลไกการบริหารราชการผ่านนายอําเภอ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าตําแหน่งนายอําเภอนั้นมีความสําคัญ       
เป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ซ่ึงการบริหารงานของกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด รวมท้ัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะบรรลุเป้าประสงค์หรือสัมฤทธิ์ผลตามภารกิจของรัฐหรือไม่ก็ข้ึนอยู่ กับ 
“นายอําเภอ” ผู้ท่ีเปรียบเสมือน “ผู้นําแห่งการบูรณาการงานอําเภอ” เป็นผู้นําท่ีจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล    
มีความรู้ความเข้าใจแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของการบริหารราชการแผ่นดินของทุกกระทรวง ทบวง กรม 
และสามารถกําหนดกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์นั้นๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ภายใต้บริบทของ
การบริหารราชการในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท้ังนี้ จะต้องบริหารราชการให้ทันต่อ
สถานการณ์ มีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย มีความรวดเร็วทันต่อความต้องการของประชาชน             
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าและท่ีสําคัญต้องวัดผลของการปฏิบัติงานได้ด้วย  
 ดังนั้น กรมการปกครอง โดยวิทยาลัยการปกครองจึงได้จัดทําหลักสูตรนายอําเภอข้ึน เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท ภารกิจหน้าท่ี และงานในอํานาจหน้าท่ี
ของนายอําเภอ และได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะของนายอําเภอ ตลอดจนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทาง     
การบริหารราชการสมัยใหม่อันจะส่งผลให้การปฏิบัติราชการของนายอําเภอเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศเป็นสําคัญ 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
2.1 ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะของนายอําเภอในการบริหารราชการสมัยใหม่ 

เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นําในการบูรณาการงานในพ้ืนท่ี 
2.3 ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของข้าราชการกรมการปกครอง 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาวิจยั | โครงการประเมนิผลการฝึกอบรม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ๒๘ 
 

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
เป็นข้าราชการผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมการปกครองกําหนด 

4. ระยะเวลาศึกษาอบรม 22 สัปดาห์ หรือ 15๔ วัน       
4.1 วันรายงานตัว / พิธีเปิด / พิธีปิด        3 วัน  
4.2 วันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์      34 วัน  
4.3 กลับต้นสังกัด (ทํารายงานการศึกษา)       5 วัน  
4.4 ระยะเวลาท่ีศึกษาอบรม (799 ชม.)    11๒ วัน  

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

 4.4.1. ศึกษาในชั้นเรียน        48 วัน  
4.4.2. ปฏิบัติธรรม            6 วัน  
4.4.3. ฝึกอบรม ผบ.ร้อย อส.      28 วัน  
4.4.4. ศึกษาดูงาน       30 วัน   

5. โครงสร้างหลักสูตร (71 วิชา 799 ชั่วโมง)  
5.1 หมวดท่ี 1 การเป็นนายอําเภอในฐานะตัวแทนรัฐบาล (Government Agency) 27 วิชา 81 ชั่วโมง  
5.2 หมวดท่ี 2 การเป็นนายอําเภอในฐานะผู้บริหารพ้ืนท่ี (Area Manager)  15 วิชา 57 ชัว่โมง   
5.3 หมวดท่ี 3 การเป็นนายอําเภอในฐานะผู้ปกครองท้องท่ี (Area Director Administration) 9 วิชา 42 ชั่วโมง  
5.4 หมวดท่ี 4 การเป็นนายอําเภอท่ีมีสมรรถนะสูง (High Performance = CDO) 17 วิชา 427 ชั่วโมง 
5.5 หมวดท่ี 5 การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ (The Best Practices) 3 วิชา 192 ชั่วโมง 
 

หมวด ๑ 
การเป็นนายอําเภอในฐานะตัวแทนรัฐบาล  (Government Agency) 

จํานวน  27 วชิา 81 ชั่วโมง 
1. สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ๓ ชั่วโมง 
2. ภัยคุกคามและสถานการณ์ความม่ันคงของชาติในปัจจุบัน 3 ชั่วโมง 
3. โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 3 ชั่วโมง 
4. ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกและไทย ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 3 ชั่วโมง 
5. ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย ๓ ชั่วโมง 
6. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 3 ชั่วโมง 
7. การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Big data) 3 ชั่วโมง 
8. ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 3 ชั่วโมง 
9. กรอบความร่วมมือและพันธกรณีระหว่างประเทศ ๓ ชั่วโมง 
10. แบบพิธีทางการทูต 3 ชั่วโมง 
11. การควบคุมดูแลท่ีดินท่ีอยู่ในความดูแลของรัฐและท่ีสาธารณประโยชน์ 3 ชั่วโมง 
12. การแก้ไขปัญหาแนวเขตการปกครอง 3 ชั่วโมง 
13. การจัดการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 3 ชั่วโมง 
14. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 3 ชั่วโมง 
15. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 3 ชั่วโมง 
16. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับพ้ืนท่ี 3 ชั่วโมง 
17. การควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ ๓ ชั่วโมง 
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18. งานด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ๓ ชั่วโมง 
19. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓ ชั่วโมง 
20. การคุ้มครองดูแลเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๓ ชั่วโมง 
21. ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี กับการบริหารงานปกครองท้องท่ี  ๓ ชั่วโมง 
22. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ๓ ชั่วโมง 

23. การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 3 ชั่วโมง 
24. ความรู้เก่ียวกับงานผังเมืองและอาคาร 3 ชั่วโมง 
25. การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย 3 ชั่วโมง 
26. การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ 3 ชั่วโมง 
27. วิชาท่ีผู้เข้าการรับอบรมต้องการเรียนรู้ หรือวิชาท่ีออกแบบโดยผู้เข้ารับการอบรม (Self Design) ๓ ชั่วโมง 
 

หมวด ๒ 
การเป็นนายอําเภอในฐานะผู้บริหารพ้ืนท่ี (Area Manager) 

จํานวน  15 วชิา 57 ชั่วโมง 
1. หลักและเทคนิคการบริหารงานยุคปัจจุบัน 3 ชั่วโมง 
2. การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3 ชั่วโมง
3. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 ชั่วโมง 
4. การบริหารแบบการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐ 3 ชั่วโมง 
5. การสร้างนวัตกรรมในองค์กร 3 ชั่วโมง 
6. การตลาดภาครัฐ (Public Marketing) 3 ชั่วโมง 
7. การสื่อสารภายในองค์กร {องค์กร : ท้ังอําเภอ (ข้าราชการ + ประชาชนทุกคน)} 3 ชั่วโมง 
8. การบริหารจัดการความขัดแย้งในพ้ืนท่ี 3 ชั่วโมง 
9. การบริหารจัดการภัยพิบัติในพ้ืนท่ี 6 ชั่วโมง 
10. การบริหารการคลัง การงบประมาณ และงานพัสดุ 9 ชั่วโมง 
    - งานการคลังและการงบประมาณ            (3 ชั่วโมง)  
    - งานพัสดุ             (6 ชั่วโมง) 
11. การบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี 6 ชั่วโมง 
12. การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ๓ ชั่วโมง 
13. กลไกการควบคุมและตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  ๓ ชั่วโมง 
14. การดําเนินการทางวินัยและทางปกครอง ๓ ชั่วโมง 
15. วิชาท่ีผู้เข้ารับการอบรมต้องการเรียนรู้ หรือวิชาท่ีออกแบบโดยผู้เข้ารับการอบรม (Self Design) ๓ ชั่วโมง 
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หมวด ๓ 
การเป็นนายอําเภอในฐานะผู้ปกครองท้องท่ี (Area Director Administration) 

จํานวน  9 วชิา 42 ชัว่โมง 
1. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 3 ชั่วโมง 
2. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ๓ ชั่วโมง 
3. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ๓ ชั่วโมง 
4. การบริหารงานการปกครองท้องท่ี 6 ชั่วโมง 
5. การบริหารงานทะเบียนและบัตร 6 ชั่วโมง 
6. การบําบัดทุกข์ บํารุงสุข และอํานวยความเป็นธรรม 6 ชั่วโมง 
7. การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 6 ชั่วโมง 
8. การอํานวยการด้านความม่ันคง 6 ชั่วโมง 
9. วิชาท่ีผู้เข้ารับการอบรมต้องการเรียนรู้ หรือวิชาท่ีออกแบบโดยผู้เข้ารับการอบรม (Self Design)  ๓ ชั่วโมง
   

หมวด ๔ 
การเป็นนายอําเภอท่ีมีสมรรถนะสูง (High Performance = CDO) 

จํานวน  17 วชิา 427 ชั่วโมง 
1. คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 3 ชั่วโมง 
2. หลักนิติธรรมกับนักปกครอง 3 ชั่วโมง 
3. บุคลิกภาพและการสมาคม ๓ ชั่วโมง 
4. เทคนิคการบรรยายสรุปและรายงานข้อราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  ๓ ชั่วโมง 
5. ศิลปะของผู้นําในการครองใจคน                                                                         3 ชั่วโมง 
6. การคิดเชิงสร้างสรรค์  6 ชั่วโมง 
7. การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 3 ชั่วโมง 
8. การสร้างแรงบันดาลใจไปสู่ความสําเร็จ 3 ชั่วโมง 
9. การบริหารอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ , Adversity Quotient : AQ) 3 ชั่วโมง 
10. เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ   3 ชั่วโมง 
11. ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร  30 ชั่วโมง 
12. การจัดทําเอกสารการศึกษาเชิงวิจัยส่วนบุคคล (Individual Study : IS)                          24 ชั่วโมง 
      - การจัดทําเอกสารการศึกษาเชิงวิจัยส่วนบุคคล (Individual Study : IS)         (๖ ชั่วโมง) 
      - เวลาการจัดทํารายงานผลการศึกษาเชิงวิจัยส่วนบุคคล       (๑๘ ชั่วโมง) 
13. การจัดทําเอกสารการศึกษาเชิงวิจัยส่วนบุคคลกลุ่ม (Group Study : GS)      15 ชั่วโมง  
      - การจัดทําเอกสารการศึกษาเชิงวิจัยกลุ่ม (Group Study : GS)               (๙ ชั่วโมง) 
      - เวลาการจัดทํารายงานผลการศึกษาเชิงวิจัยกลุ่ม            (๖ ชั่วโมง) 
14. กิจกรรม การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ก่อนและหลังการอบรม 3 ชั่วโมง  
15. กิจกรรม การตรวจสุขภาพรายบุคคล 6 ชั่วโมง  
16. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม (ปฏิบัติธรรม) (6 วัน 5 คืน)                          36 ชั่วโมง  
17. กิจกรรม การฝึกอบรมผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน (๒๘ วัน)  280 ชั่วโมง 
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หมวด ๕ 
การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ (The Best Practices) 

จํานวน  3 วชิา 192 ชั่วโมง 
1. การศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีภูมิภาค (20 วัน)                                                          126 ชั่วโมง 
    1.1 การศึกษาดูงานในต่างจังหวัด  ๔ ภาค ๆ ละ ๕ วัน รวม ๒๐ วัน               (120 ชั่วโมง) 
    ๑.๒ รายงานผลการศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีภูมิภาค                  (6 ชั่วโมง) 
2. การศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร (5 วัน)   
    2.1 การศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร (5 วัน)                                                      30 ชั่วโมง 
    2.2 รายงานผลการศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร 6 ชั่วโมง 
3.  การศึกษาดูงานในต่างประเทศ  (5 วัน)  
     กลุ่มประเทศอาเซียน + ประเทศคู่เจรจา                                        30 ชั่วโมง 
 
2.7.2 หลักสูตรปลัดอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
๑ หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พุทธศักราช 2457 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พุทธศักราช 2534 กําหนดให้นายอําเภอมีบทบาท ภารกิจในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคระดับ
อําเภอเชิงบูรณาการ ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจของนายอําเภอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดให้นายอําเภอเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอําเภอ และรับผิดชอบ  
งานบริหารราชการของอําเภอ ซ่ึงนายอําเภอเปรียบเสมือน “ผู้นําแห่งการบูรณาการงานอําเภอ” ในการบริหาร
ราชการของนายอําเภอเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ตลอดจนต้อง
อํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ซ่ึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พุทธศักราช 2534 ได้กําหนดให้มีปลัดอําเภอเป็นผู้ช่วยเหลือนายอําเภอเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์หรือสัมฤทธิ์ผล  

กรมการปกครอง โดยวิทยาลัยการปกครองจึงได้จัดทําหลักสูตรปลัดอําเภอ ประจําปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2562 ข้ึน เพ่ือพัฒนาในเรื่องความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงานความรู้ เรื่องกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการทักษะท่ีใช้ในการปฏิบัติงานท่ัวไป ทักษะท่ีจําเป็นประจําตําแหน่งสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของปลัดอําเภอ โดยอยู่ภายใต้กรอบการจัดทําหลักสูตรท่ีมีความ
ทันสมัยเหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารงานบุคลากรยุคใหม่ จําเป็นต้องมีความรู้ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการท่ีดีตามท่ี สํานักงาน ก.พ.กําหนดเพ่ือปลูกฝังปรัชญาการเป็น
ข้าราชการท่ีดีเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานราชการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมการทํางานเป็นทีมและพัฒนาเครือข่ายในการทํางานรวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ท่ีดีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกันโดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริงอันจะส่งผล                
ให้การปฏิ บั ติราชการของปลัดอําเภอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สุข 
ต่อประชาชนและประเทศเป็นสําคัญ 
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2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
2.1 ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงานความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ

ราชการทักษะท่ีใช้ในการปฏิบัติงานท่ัวไป ทักษะท่ีจําเป็นประจําตําแหน่งสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

2.2 ได้รับการเสริมสร้างแนวความคิด วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นําและทัศนคติท่ีดีต่อตําแหน่งหน้าท่ีของปลัดอําเภอ 
2.3 ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของนักปกครองและจรรยาบรรณของข้าราชการกรมการปกครอง 

3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
เป็นข้าราชสังกัดการกรมการปกครองตําแหน่งปลัดอําเภอหรือเจ้าพนักงานปกครอง ซ่ึงเป็นผู้ท่ีอยู่ระหว่าง

ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือผู้ท่ีกรมการปกครองเห็นสมควร 
4. ระยะเวลาศึกษาอบรม  (5 สัปดาห์ 33 วัน / ไม่นับรวมวันเสาร์-วันอาทิตย์สุดท้ายของการศึกษาอบรม) 

4.1 พิธีเปิด / พิธีปิด       
4.2 วันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 10 วัน 
4.3 เวลาการศึกษาอบรม (197 ชั่วโมง) 

1)  ในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์) 23 วัน คิดเป็น 138 ชั่วโมง 
2) เรียนนอกเวลาราชการ 59 ชั่วโมง 

การฝึกยิงปืนฯ P.P.C จํานวน 20 ชั่วโมง (ไม่ได้คิดจากระบบ 1 วัน มี 6 ชั่วโมง) 
4.4 กิจกรรมเสริมการศึกษาอบรม (ผู้อํานายการโครงการฯ/วิทยากร) 

1) เอกสารวิเคราะห์ปัญหา  
2) การรายงานการศึกษาดูงาน  
3) การวิเคราะห์เรื่องท่ีได้รับมอบหมาย  
4) การสอบรวบยอด  

5. โครงสร้างหลักสูตร (41 วิชา 197 ชั่วโมง) 
5.1 หมวดท่ี 1 การเป็นปลัดอําเภอของกรมการปกครอง (Dopa Functions)  20 วิชา 81 ชั่วโมง 
5.2 หมวดท่ี 2 การเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพ้ืนท่ี (Area Manager)    7 วิชา  21 ชั่วโมง  
5.3 หมวดท่ี 3 การเป็นนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Manager)   2 วิชา    6 ชั่วโมง   
5.4 หมวดท่ี 4 การเป็นปลัดอําเภอท่ีมีคุณธรรม (The good officer)    2 วิชา    6 ชั่วโมง 
5.5 หมวดท่ี 5 การเสริมสร้างภาวะผู้นํา (Leadership)    8 วิชา  71 ชั่วโมง 
5.6 หมวดท่ี 6 การศึกษาดูงานเก่ียวกับงานในหน้าท่ี (The Best Practice)    2 วิชา  12 ชั่วโมง 
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หมวด 1 
การเป็นปลัดอําเภอของกรมการปกครอง (Dopa Functions) 

 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
๑. สามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการบริหารจัดการในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันได้อย่าง

เหมาะสม 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจต่างๆ ท่ีสําคัญของกรมการปกครองในปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างถูกต้อง 
ขอบเขตหัวข้อวิชา 3 กลุ่ม 20 วิชา 81 ชั่วโมง 
1.1 การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ (5 วิชา 18 ชั่วโมง) 

1.1.1 ปรชัญาของการเป็นข้าราชการประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาทหน้าท่ี 
               ของการเป็นข้าราชการ 3 ชั่วโมง 

1.1.2 การสร้างวินัยสร้างทีมและความสามัคคี/จรรยาข้าราชการ 3 ชั่วโมง 
1.1.3 - งานการคลังและการงบประมาณ (3 ชั่วโมง)   6 ชั่วโมง 

               - งานพัสดุ (3 ชัว่โมง) 
1.1.4 กฎหมายวธิีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 3 ชั่วโมง 
1.1.5 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 3 ชั่วโมง 

1.2 การปฏิบัติงานของปลัดอําเภอ (2 วิชา 6 ชั่วโมง) 
1.2.1 การบริหารงานสารบรรณ 3 ชั่วโมง 
1.2.2 การบันทึกรายงานการประชุม 3 ชั่วโมง 

1.3 การอํานวยการงานกรมการปกครอง (13 วิชา 57 ชัว่โมง) 
1.3.1 งานด้านการปกครองท้องท่ี 3 ชั่วโมง 
1.3.2 งานด้านการทะเบียนราษฎร ทะเบียนท่ัวไป ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 

และกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ                                                                                    12 ชัว่โมง 
1.3.2.๑ หลักกฎหมายสําคัญในงานทะเบียนราษฎรและความบกพร่อง 

ในการปฏิบัติงาน (3 ชั่วโมง) 
1.3.2.2 หลักกฎหมายสําคัญในงานทะเบียนท่ัวไปและความบกพร่อง 

ในการปฏิบัติงาน (3 ชั่วโมง) 
1.3.2.3 หลักกฎหมายสําคัญในงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 

และความบกพร่องในการปฏิบัติงาน (3 ชั่วโมง) 
1.3.2.4 กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ (3 ชั่วโมง)  

1.3.3 การอํานวยความเป็นธรรม 3 ชั่วโมง 
1.3.4 การรักษาความสงบเรียบร้อยในหน้าท่ีของฝ่ายปกครอง 6 ชั่วโมง 
1.3.5 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง 6 ชั่วโมง 
1.3.6 งานกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 3 ชั่วโมง 
1.3.7 งานกิจการความม่ันคงภายใน 3 ชั่วโมง 
1.3.8 งานด้านการข่าว 3 ชั่วโมง 
1.3.9 การปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร กรมการปกครอง 3 ชั่วโมง 
1.3.10 นิติวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับฝ่ายปกครอง 3 ชั่วโมง 



รายงานการศึกษาวิจยั | โครงการประเมนิผลการฝึกอบรม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ๓๔ 
 

1.3.11 การบูรณาการแผนพัฒนาในพ้ืนท่ี 3 ชั่วโมง 
1.3.12 การขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 3 ชั่วโมง 
1.3.13 ยุทธวิธีการตรวจค้น 6 ชั่วโมง 

 

หมวด 2 
การเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพ้ืนท่ี (Area Manager) 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
๑. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายในความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับกรมการปกครอง 
๒. มีความรู้และเทคนิคและวิธีการทํางานในการบูรณาการการทํางานกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ       

การปฏิบัติหน้าท่ีราชการงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
ขอบเขตหัวข้อวิชา 6 กลุ่ม 7 วิชา 21 ชั่วโมง 
2.1 งานด้านความม่ันคงและการจัดการภัยพิบัติ (2 วิชา 6 ชั่วโมง) 

2.1.1 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 3 ชั่วโมง 
2.1.2 การบริหารจัดการภัยพิบัติในพ้ืนท่ี 3 ชั่วโมง 

2.2 งานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (1 วิชา 3 ชั่วโมง) 
2.2.1 การจัดการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  3 ชั่วโมง 

2.3 งานด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (1 วิชา 3 ชัว่โมง) 
2.3.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3 ชั่วโมง 

2.4 งานด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ (1 วิชา 3 ชั่วโมง) 
2.4.1 ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 3 ชั่วโมง 

2.5 งานของกระทรวงมหาดไทย (1 วิชา 3 ชัว่โมง) 
2.6.1 กฎหมายท้องถ่ินกับอํานาจหน้าท่ีของนายอําเภอ 3 ชั่วโมง 

2.6 งานอ่ืนๆ (1 วิชา 3 ชั่วโมง) 
2.7.1 การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย 3 ชั่วโมง 

 

หมวด 3 
การเป็นนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Manager) 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
๑. มีทักษะในการบริหารเชิงกลยุทธ์ การวางแผนยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
๒. มีแนวความคิดกระบวนทัศน์และทักษะในเทคนิควิธีการบริหารสมัยใหม่ 

ขอบเขตหัวข้อวิชา 2 กลุ่ม 2 วิชา 6 ชัว่โมง 
3.1 การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (1 วิชา 3 ชั่วโมง) 

3.1.1 การบริหารเชิงกลยุทธ ์ 3 ชั่วโมง 
3.2 แนวคิดและเทคนิคการบริหารงานยุคปัจจุบัน (1 วิชา 3 ชั่วโมง) 

3.2.1 การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 3 ชั่วโมง 
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หมวด 4 
การเป็นปลัดอําเภอท่ีมีคุณธรรม (The good officer) 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของการเป็นผู้นําท่ีดี 
๒. การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างถูกต้องเหมาะสมท้ังตามกฎหมายคุณธรรม จรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณของข้าราชการ 
ขอบเขตหัวข้อวิชา 2 กลุ่ม 2 วิชา 6 ชัว่โมง 
4.1 การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (1 วิชา 3 ชั่วโมง) 

4.1.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกราชการ 3 ชั่วโมง 
4.2 การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล (1 วิชา 3 ชั่วโมง) 

4.2.1 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) 3 ชั่วโมง 
 

หมวด 5 
การเสริมสร้างภาวะผู้นํา (Leadership) 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
๑. ได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
๒. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงานได้จริง 
๓. ได้รับการเสริมสร้างการมีภาวะผู้นํา กําหนด ทิศทาง เป้าหมาย วิธีการทํางานให้ทีมปฏิบัติงานได้อย่าง

ราบรื่นเต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของราชการ 
ขอบเขตหัวข้อวิชา 2 กลุ่ม 8 วิชา 71 ชั่วโมง 
5.1 การเสริมสร้างภาวะผู้นํา (5 วิชา 45 ชั่วโมง) 

5.1.1 บุคลิกภาพและการสมาคม 3 ชั่วโมง 
5.1.2 การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีต่างๆ 3 ชั่วโมง 
5.1.3 หลักการและศิลปะการพูดในท่ีชุมชน                                                           12 ชั่วโมง 
5.1.4 คอมพิวเตอร์สารสนเทศ                                                                          9 ชั่วโมง 
5.1.5 ภาษาอังกฤษสําหรับข้าราชการกรมการปกครอง                                             18 ชั่วโมง 

5.2 การฝึกภาคสนาม (3 วิชา 26 ชั่วโมง) 
5.2.1 การฝึกยิงปืนพกระบบการต่อสู้ป้องกันตัวแบบ P.P.C (นอกเวลา)                          20 ชัว่โมง 
5.2.2 การฝึกยิงปืนพกทดสอบของวิทยาลัยการปกครอง  (นอกเวลา)   6 ชั่วโมง 
5.2.3 กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะเฉพาะ“วิถีธัญบุรี” 

 

หมวด 6 
การศึกษาดูงานเก่ียวกับงานในหน้าท่ี (The Best Practice) 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิควิธีการทํางาน ในภารกิจต่างๆ ท่ีสําคัญของปลัดอําเภอสามารถนํามา

ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรืองานในหน้าท่ี 
๒. มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมสมองกรณีศึกษาจากการศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี 
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๓. มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลและมุมมองท่ีหลากหลายในการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง    
กับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
ขอบเขตหัวข้อวิชา 2 กลุ่ม 2 วิชา 12 ชั่วโมง 
6.1 การศึกษาดูงานในประเทศ (2 วิชา 1๒ ชัว่โมง) 

6.1.1 ศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความม่ันคง กองบัญชาการ
กองทัพไทย และศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความม่ันคงและประวัติการเมืองการ
ปกครองไทยและการบริหารราชการแผ่นดิน (พิพิธภัณฑ์หอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ)  

6.๑.2 ศึกษาดูงานศูนย์บริการร่วม กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
6.1.3 ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สํานักงาน ป.ป.ช. 
6.1.4 หรือศึกษาดูงานตามพ้ืนท่ีต่างๆ  

 
2.7.3 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. ระยะเวลาศึกษาอบรม 8 สัปดาห์ (54 วัน) 

1.1 ระยะเวลาการฝึกอบรม 54 วัน 
(หมายเหตุ : 8 สัปดาห์ ๆ ละ 7 วัน โดยไม่นับวันเสาร-์อาทิตย์สุดท้ายของการฝึกอบรม) 
1) วันหยุดราชการ (เสาร์ - อาทิตย์) 14 วัน 
2) พิธีเปิด - ปิด                  
3) เวลาศึกษาอบรม 40 วัน (1 วัน คิด 6 ชัว่โมง) 

3.1) ในเวลาราชการ 240 ชั่วโมง 
       (ศึกษาอบรม 228 ชั่วโมง และศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ 12 ชั่วโมง) 
3.2) นอกเวลาราชการ 27 ชั่วโมง 

          รวม 267 ชัว่โมง 
1.2 กิจกรรมเสริมการศึกษาอบรม  

1) วิถีธัญบุรี  
2) การฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว  
3) เอกสารศึกษา (การเขียนบทความ Best Practice)  
4) กิจกรรมการยิงปืนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

1.3 การประเมินผล 
 1) ปฏิบัติการสืบสวน (กลุ่ม) 

2) ยิงปืนระบบต่อสู้ป้องกันตัว (รายบุคคล) 
3) ปฏิบัติการทางยุทธวิธีในสถานการณ์จําลอง (กลุ่ม) 
4) ฝึกภาคปฏิบัติการจัดทําบันทึกการจับกุม (รายบุคคล) 
5) ฝึกภาคปฏิบัติการทําสํานวนเปรียบเทียบปรับ (รายบุคคล) 
6) ฝึกภาคปฏิบัติการทําสํานวนการสอบสวนในเขตอํานาจศาลแขวง (รายบุคคล) 
7) ฝึกภาคปฏิบัติการทําสํานวนการสอบสวนคดีบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร  

    (รายบุคคล) 
8) ฝึกภาคปฏิบัติการทําสํานวนการสอบสวนในเขตอํานาจศาลจังหวัด (รายบุคคล) 
9) ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
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10) เอกสารศึกษา 
11) สอบข้อเขียน 
12) การลงเวลาศึกษาเข้าห้องเรียน 
13) จิตพิสัย 

2. กรอบโครงสร้างหลักสูตร 
หมวดท่ี 1 วิชาพ้ืนฐาน    4   วิชา จํานวน     15    ชั่วโมง 
หมวดท่ี 2 วิชาการสืบสวน           4    วิชา จํานวน     27    ชั่วโมง 
หมวดท่ี 3 วิชาการฝึกทางยุทธวิธ ี 6 วิชา  จํานวน     39    ชั่วโมง 
หมวดท่ี 4 วิชาการจับกุมปราบปราม                15 วิชา จํานวน     57    ชั่วโมง 
หมวดท่ี 5 วิชาการสอบสวน                          22 วิชา จํานวน   117    ชัว่โมง 
หมวดท่ี 6 วิชาการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ 1 วิชา จํานวน     12    ชั่วโมง 

                                                     รวม      52  วิชา        จํานวน   267    ชั่วโมง 

3. ขอบเขตวิชา 
หมวดท่ี 1 วิชาพ้ืนฐาน (4 วิชา 15 ชั่วโมง) 

1.1 นโยบายและบทบาทของพนักงานฝ่ายปกครองในการรักษา  
    ความสงบเรียบร้อยและการอํานวยความเป็นธรรม            3  ชั่วโมง 

1.2 หลักกฎหมายอาญาท่ัวไป                            3  ชั่วโมง 
1.3 อํานาจหน้าท่ีของพนักงานฝ่ายปกครองในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา               6  ชั่วโมง 
1.4 กระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และคุณธรรมของเจ้าหน้าท่ีสืบสวนสอบสวน         3  ชั่วโมง 

หมวดท่ี 2 วิชาการสืบสวน (4 วิชา 27 ชั่วโมง) 
2.1 หลักการสืบสวนและเทคนิคการสืบสวน                         6  ชั่วโมง 
2.2 การสืบสวนทางอิเล็กทรอนิกส์       6  ชั่วโมง 
2.3 หลักการจัดทํารายงานการสืบสวน       3  ชั่วโมง 
2.4 ปฏิบัติการสืบสวน               12  ชั่วโมง   

หมวดท่ี 3 วิชาการฝึกทางยุทธวิธี (6 วิชา 39 ชั่วโมง)  
3.1 การเผชิญเหตุและยุทธวิธีการรอดพ้นอันตรายของเจ้าหน้าท่ี       6  ชั่วโมง 
      (Officer Survival Tactics หรือ O.S.T.) 
3.2 การเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร (Close Quarters Battle หรือ C.Q.B.) 6  ชั่วโมง 
3.3 การหยุด/ควบคุมยานพานะ (VEHICLE STOP AND OCCUPANTS CONTROL  3  ชั่วโมง 
      หรือ V.S.O.C.) 
3.4 การต้ังจุดตรวจ/สกัด        6  ชั่วโมง 
3.5 ปฏิบัติการทางยุทธวิธีในสถานการณ์จําลอง      6  ชั่วโมง 
3.6 การยิงปืนระบบต่อสู้ป้องกันตัว              12  ชั่วโมง 

หมวดท่ี 4 วิชาการจับกุมปราบปราม (15 วิชา 57 ชัว่โมง) 
4.1 หมายค้น / หมายจับ และหมายอาญาต่างๆ      3  ชั่วโมง 
4.2 ฝึกภาคปฏิบัติการขอหมายค้นและหมายจับ              6  ชั่วโมง 
4.3 การกํากับตรวจสอบ สถานประกอบการตามกฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ  6  ชั่วโมง 
      ของพนักงานฝ่ายปกครอง 
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4.4 การสืบสวนปราบปรามคดีตามกฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ    6  ชั่วโมง 
      ของพนักงานฝ่ายปกครอง 
4.5 การวางแผนการจับกุมปราบปราม       3  ชั่วโมง 
4.6 การจัดทําบันทึกการจับกุม        3  ชั่วโมง 
4.7 การป้องกันและปราบปรามคดีอาชญากรรมท่ัวไป     3  ชั่วโมง 
4.8 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด                                  3  ชั่วโมง 
4.9 การสืบสวนปราบปรามคดียาเสพติด                              3  ชั่วโมง 
4.10 การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์                             3  ชั่วโมง 
4.11 การสืบสวนปราบปรามคดีค้ามนุษย์                              3  ชั่วโมง 
4.12 การสืบสวนปราบปรามคดีท่ีดิน                              3  ชั่วโมง 
4.13 การสืบสวนปราบปรามคดีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ                           3  ชั่วโมง 
4.14 การสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่                            3  ชั่วโมง 
4.15 ฝึกภาคปฏิบัติการจัดทําบันทึกการจับกุม                             6  ชั่วโมง 

หมวดท่ี 5 วิชาการสอบสวน (22 วิชา 117 ชั่วโมง) 
5.1 ระเบียบการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง     3  ชั่วโมง 
5.2 อํานาจเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนและฝึกภาคปฏิบัติ      6  ชั่วโมง 
      การทําสํานวนเปรียบเทียบปรับ 
5.3 หลักกฎหมายลักษณะพยานและการชั่งน้ําหนักพยาน     3  ชั่วโมง     
5.4 หลักการดําเนินคดีในเขตอํานาจศาลแขวง               3  ชั่วโมง    
5.5 หลักการดําเนินคดีในเขตอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัว    3  ชั่วโมง    
5.6 หลักการวางรูปคดีและการรวบรวมพยานหลักฐาน            3  ชั่วโมง 
5.7 หลักการสอบสวนปากคําและการทําความเห็นของพนักงานสอบสวน   3  ชั่วโมง 
5.8 ฝึกภาคปฏิบัติการทําสํานวนการสอบสวนในเขตอํานาจศาลแขวง            12  ชั่วโมง 
5.9 การตรวจสอบการทุจริตบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร     3  ชั่วโมง 
5.10 การจัดทํารายงานการสอบสวนและสํานวนการสอบสวน      3  ชั่วโมง 
5.11 ฝึกภาคปฏิบัติการทําสํานวนการสอบสวนคดีบัตรประจําตัวประชาชน           12  ชั่วโมง 
        และทะเบียนราษฎร 
5.12 การรักษาและการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ        3  ชั่วโมง 
5.13 นิติวิทยาศาสตร์และการพิสูจน์หลักฐาน        3  ชั่วโมง 
5.14 เทคนิคการสอบสวนคดีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ      3  ชั่วโมง 
5.15 การชันสูตรพลิกศพ          3  ชั่วโมง 
5.16 การจัดทํารายงานการชันสูตรพลิกศพ        3  ชั่วโมง 
5.17 เทคนิคการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม       3  ชั่วโมง 
5.18 การทําสํานวนการสอบสวนในเขตอํานาจศาลจังหวัด             30  ชั่วโมง 
5.19 สัมมนาการจัดทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง   6  ชั่วโมง 
5.20 การเบิกความในชั้นศาล         3  ชั่วโมง 
5.21 การคุ้มครองพยานในคดีอาญา         3  ชั่วโมง 
5.22 วธิีการคุ้มครองพยานในคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง     3  ชั่วโมง 
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หมวดท่ี 6 วิชาการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ (Learning By Doing) (2 วัน 1 คืน)         12  ชั่วโมง 
หมวดท่ี 7 วิชาเสริม (3 วิชา 12 ชั่วโมง) 

7.1 การแถลงข่าวและการบริหารจัดการสื่อ        3  ชั่วโมง 
7.2 ประสบการณ์สืบสวนสอบสวน         6  ชั่วโมง 
7.3 วธิีการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ (การคุ้มครองพยานในคดีอาญา)    3  ชั่วโมง 

วิชาเพ่ิมเติม 
1. สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย        3  ชั่วโมง 
2. การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย         3  ชั่วโมง 

 
2.8  กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
  จากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับรายงานการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น อาจสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้ว่า 
รายงานการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 3 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรนายอําเภอ หลักสูตรปลัดอําเภอ และหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง         
ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีระบบ (Systems theory) คือ ทําการประเมินผลผลิตท่ีได้ภายหลังการฝึกอบรม 2 มิติ 
คือ มิติท่ี 1 ประเมินผลจากข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมโดยตรง และมิติท่ี 2 ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา 
ของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม ท้ังนี้ จะทําการติดตามประเมินผล ๒ ด้าน คือ  
  1) การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้
ในการปฏิบัติงาน (ประเมินผลจากข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมโดยตรง) 
  2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน
ภายหลังผ่านการฝึกอบรม (ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม)  
มีรายละเอียดกรอบแนวคิดดังแผนภูมิท่ี 8 
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แผนภูมิท่ี 8  กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

ปัจจัยนําเข้า 
หลักสูตรการฝึกอบรม 

และข้าราชการท่ีเข้าอบรม 

 

กระบวนการ 
ฝกึอบรม 

ปัจจัยนําออก 
ข้าราชการ 

ท่ีผ่านการฝึกอบรม 

การตดิตามผล 
และประเมินผล 
การฝึกอบรม 

ด้านการนําความรู ้
สมรรถนะ แนวคดิ 

ทัศนคติไปใช ้
ในการปฏบิตัิงาน 

(ผู้ผ่านการอบรมประเมิน) 

ด้านพฤตกิรรม 
ในการปฏบิตัติน 

ปฏบิตัิงาน 
และหน่วยงาน 

  (ผู้บังคับบัญชาประเมิน) 

 
 

ผลการตดิตามผล 
และประเมินผล 
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บทท่ี 3 
ขอบเขตและวิธีการศึกษา 

 

 
   รายงานการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้
เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ      
ที่ผ่านการฝึกอบรม จํานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนายอําเภอ รุ่นที่ 77 - 78 หลักสูตรปลัดอําเภอ 
รุ่นท่ี 234 - 247 และหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นท่ี 48 - 49 และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) จากผู้ผ่านการอบรมและผู้ปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรของวิทยาลัยการปกครอง ท้ัง 3 หลักสูตร อาทิ ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
และผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น ซึ่งจะทําการประเมินผลภายหลังการฝึกอบรมใน 2 มิติ คือ มิติท่ี 1 การนํา
ความรู้  ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลจากข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมโดยตรง และมิติท่ี 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน 
ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน ภายหลังผ่านการฝึกอบรม ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ
ท่ีผ่านการฝึกอบรม โดยมีขอบเขตและวิธีการศึกษาดังนี้ 
 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
 1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร คือ ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม และผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่านการฝึก   
อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ท้ัง 3 หลักสูตร ได้แก่  
  1) หลักสูตรนายอําเภอ จํานวน 2 รุ่น คือ รุ่นท่ี 77 - 78 ประกอบด้วย        
                     - ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม  จํานวน 199  คน  
                     - ผู้บังคับบัญชา     จํานวน 199  คน 
        2) หลักสูตรปลัดอําเภอ จํานวน 14 รุ่น คือ รุ่นท่ี 234 - 247 ประกอบด้วย        
                     - ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม  จํานวน 1,138  คน  
                     - ผู้บังคับบัญชา     จํานวน 1,138  คน 
         3) หลักสูตรสบืสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง จํานวน 2 รุ่น คือ รุ่นท่ี 48 - 49 ประกอบด้วย
   - ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม  จํานวน 120  คน  
  - ผู้บังคับบัญชา     จํานวน 120  คน 

 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างและใช้จํานวนประชากรท้ังหมด
เป็นขนาดตัวอย่าง โดยจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาของ
ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมทุกคน ตามบัญชีรายชื่อผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร  
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 1.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
    เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล คือ แบบสอบถาม (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก)      
โดยในแต่ละหลักสูตรประกอบด้วยแบบสอบถาม จํานวน 2 ชุด คือ 
   1.2.1 ชุดท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีใช้ประกอบการประเมินผลการฝึกอบรม ในการนําความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงาน โดยประเมินผล               
จากข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมโดยตรง ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
  1) ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง ระดับ
ของตําแหน่ง และรุ่นท่ีผ่านการฝึกอบรม 
  2) ส่วนท่ี 2 การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับ       
จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นข้อคําถามท่ีวัดระดับคะแนนความเห็นการนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน
แบบลิเคิร์ทสเกล (Likert scale) 5 ระดับคะแนนความเห็น ดังนี้  
 

ระดับความเห็นการนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน คะแนนท่ีได้ 
นําไปใช้มาก 5 
นําไปใช้ค่อนข้างมาก 4 
นําไปใช้ปานกลาง 3 
นําไปใช้ค่อนข้างน้อย 2 
นําไปใช้น้อย 1 

 

  หลังจากนั้นจะนําคะแนนท่ีได้ในแต่ละข้อคําถามมาคํานวณหาค่าเฉลี่ยเพ่ือปรับเป็น
ระดับความเห็นในการนําไปใช้ในการปฏิบัติงานใน 5 ระดับความเห็น ดังนี้ 
 

คะแนนเฉล่ียท่ีได้ ระดับความเห็นการนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
1.00 - 1.80 นําไปใช้น้อย 
1.81 - 2.61 นําไปใช้ค่อนข้างน้อย 
2.62 - 3.42 นําไปใช้ปานกลาง 
3.43 - 4.23 นําไปใช้ค่อนข้างมาก 
4.24 - 5.00 นําไปใช้มาก 

 

  3) ส่วนท่ี 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดอบรมหลักสูตรของวิทยาลัย
การปกครอง ซ่ึงจัดทําเป็นข้อคําถามปลายเปิด (Open-ended) ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการ
ฝึกอบรม ด้านวิทยากร และด้านอ่ืนๆ  
  1.2.2 ชุดท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีใช้ประกอบการประเมินผลการฝึกอบรม ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงานภายหลังผ่านการฝึกอบรม โดยประเมินผล
จากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
  1) ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง ระดับ
ของตําแหน่ง รุ่นท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านการฝึกอบรมและการเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม    
ก่อนหรือหลังการฝึกอบรม 
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  2) ส่วนท่ี 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม เป็นข้อคําถามท่ีวัด
ระดับคะแนนความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert scale)  
5 ระดับคะแนนความเห็น ดังนี้ 
 

ระดับความเห็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรม คะแนนท่ีได้ 
ดีข้ึนอย่างมาก 5 
ดีข้ึน 4 
เหมือนเดิม 3 
ควรปรับปรุง 2 
ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 1 

 

 หลังจากนั้นจะนําคะแนนท่ีได้ในแต่ละข้อคําถามมาคํานวณหาค่าเฉลี่ยเพ่ือปรับเป็น
ระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมใน 5 ระดับความเห็น ดังนี้ 
 

คะแนนเฉล่ียท่ีได้ ระดับความเห็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
1.00 - 1.80 ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 
1.81 - 2.61 ควรปรับปรุง 
2.62 - 3.42 เหมือนเดิม 
3.43 - 4.23 ดีข้ึน 
4.24 - 5.00 ดีข้ึนอย่างมาก 

 

  3) ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดฝึกอบรมหลักสูตรของวิทยาลัยการปกครอง             
ซ่ึงจัดทําเป็นข้อคําถามปลายเปิด (Open-ended)   
 

 1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล   
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยใช้สถิติ       
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายลักษณะท่ัวไปของข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และใช้สถิติ
เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร คือ ค่าแครมเมอร์วี (Cramer’s V) 
โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไว้ท่ี 0.05 ดังนี้ 
   

 การวัดความเข้มข้นของความสัมพันธ์ทางสถิติค่า Cramer’s V 
 ค่า V=0.00         = ตัวแปร 2 ตัว ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 ค่า V=0.01-0.20 = ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กันน้อย 
 ค่า V=0.21-0.40 = ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างน้อย 
 ค่า V=0.41-0.60 = ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
 ค่า V=0.61-0.80 = ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง 
 ค่า V=0.81-0.99 = ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง-ค่า 
 ค่า V=1.00  ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์แบบ 
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2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร คือ ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม และผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ท้ัง 3 หลักสูตร ได้แก่  
  1) หลักสูตรนายอําเภอ จํานวน 2 รุ่น คือ รุ่นท่ี 77 - 78 ประกอบด้วย        
                     - ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม  จํานวน 199  คน  
                     - ผู้บังคับบัญชา    จํานวน 199  คน 
        2) หลักสูตรปลัดอําเภอ จํานวน 14 รุ่น คือ รุ่นท่ี 234 - 247 ประกอบด้วย        
                     - ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม  จํานวน 1,138  คน  
                     - ผู้บังคับบัญชา    จํานวน 1,138  คน 
         3) หลักสูตรสบืสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง จํานวน 2 รุ่น คือ รุ่นท่ี 48 - 49 ประกอบด้วย
   - ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม  จํานวน 120  คน  
  - ผู้บังคับบัญชา    จํานวน 120  คน 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง และใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) วิธีการสุ่มตามวัตถุประสงค์ (Purposive sampling)
ซ่ึงคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างภายในเง่ือนไข คือ เป็นข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรของวิทยาลัยการปกครอง
และเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม โดยต้องเป็นผู้บังคับบัญชาท้ังก่อนและหลังการฝึกอบรม
เพ่ือประเมินผลความเปลี่ยนแปลงของผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยกําหนดขนาดตัวอย่างดังนี้  
 1) หลักสูตรนายอําเภอ รุ่นท่ี 77 - 78 เก็บข้อมูลจากข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมและ
ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม จํานวน 1 รุ่น รวมท้ังหมด 2 คน 
 2) หลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 234 - 247 เก็บข้อมูลจากข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมและ
ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม จํานวน 6 รุ่น รวมท้ังหมด 11 คน 
 3) หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นท่ี 48 - 49 เก็บข้อมูลจากข้าราชการ      
ท่ีผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม จํานวน 1 รุ่น รวมท้ังหมด 2 คน  
โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 3-1 
 

ตารางท่ี 3-1  รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกหลักสูตรนายอําเภอ หลักสูตรปลัดอําเภอ และหลักสูตรสืบสวน 
                 สอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ตามโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ 
                 พ.ศ. 2563 
 

หลักสูตร/รุ่นท่ี 
                        รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก 
ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม       ผู้บังคับบัญชา 

นายอําเภอ รุ่นท่ี 77 1) นายศิวะเสก  สินโทรัมย์ 
    ปลัดอําเภออาวุโส อําเภอเมืองยาง 
    จังหวัดนครราชสีมา 
 

1) ว่าท่ี ร.ต.บัญหาร  บุญมี 
    นายอําเภอเมืองยาง 
    จังหวัดนครราชสีมา 

   

ปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 235 2) ร.ต.ท. ภาวิน  จิรเดชพิทักษ์ 
    ปลัดอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
    จังหวัดสระบุร ี
 

2) นางวิรงรอง  สุริยะธํารงกุล 
    ปลัดอําเภออาวุโส  
    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
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หลักสูตร/รุ่นท่ี 
                        รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก 
ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม       ผู้บังคับบัญชา 

ปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 238 3) นายณัฐพล  โตสารเดช 
    ปลัดอําเภอน้ําหนาว  
    จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

3) นายภาคภูมิ  ภูมี 
    นายอําเภอน้ําหนาว 
    จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 239 4) นายวุฒิชัย  ประกอบมูล 
    ปลัดอําเภอทุ่งช้าง 
    จังหวัดน่าน 
 

4) นายชนินทร์  พันธุ์เหม 
    ปลัดอาวุโส อําเภอทุ่งช้าง 
    จังหวัดน่าน 

ปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 242 5) นางสาวสิริกร  พวงเพชร 
    ปลัดอําเภอพุทไธสง  
    จังหวัดบุรีรัมย ์
 

5) นายนิมิต  ปัทมเจริญ 
    นายอําเภอพุทไธสง 
    จังหวัดบุรีรัมย ์

ปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 243 6) นายปิติพงษ์  บุญช่วง 
    ปลัดอําเภอภูเพียง  
    จังหวัดน่าน 
 

6) นายดลภาค  เนตรใส 
    นายอําเภอภูเพียง 
    จังหวัดน่าน 

ปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 247 7) นายชนภพ  พฤกษชาติ 
    นิติกร  
    ท่ีทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี 
 

 

สืบสวนสอบสวน
พนักงานฝ่ายปกครอง 
รุ่นท่ี 49 

8) นายคณูปกรณ์  วิสิทธิ์ 
    ปลัดอําเภอศรีธาตุ  
    จังหวัดอุดรธานี 
 

7) นายปิยะพงษ์  บุญส่ง 
    นายอําเภอศรีธาตุ 
    จังหวัดอุดรธานี 

    

 2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้างประกอบด้วยข้อคําถามปลายเปิด ท้ัง 3 หลักสูตร ดังนี้  
  1.1 แบบสัมภาษณ์ สําหรับข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ หลักสูตรปลัดอําเภอ 
และหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง จํานวน 5 คําถาม ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 1) หลังผ่านการฝึกอบรม ท่านได้รับองค์ความรู้อะไรบ้าง             
  2) หลังผ่านการฝึกอบรม ท่านได้นําหลักสมรรถนะไปปฏิบัติงานดีข้ึนหรือไม่ อย่างไร        
  3) หลังผ่านการฝึกอบรม ท่านได้นําแนวคิดและวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติงานดีข้ึนหรือไม่ อย่างไร 

 4) หลังผ่านการฝึกอบรม ท่านมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อตําแหน่งหน้าท่ีอย่างไร 

  5) ท่านมีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดฝึกอบรมหรือไม่ อย่างไร   
 1.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สําหรับผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
นายอําเภอ ปลัดอําเภอ และหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง จํานวน 4 คําถาม ตามกรอบแนวคิด         
ในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 1) ภายหลังการฝึกอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ด้านการปฏิบัติตนหรือไม่ อย่างไร  
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  2) ภายหลังการฝึกอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ด้านการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร 
 3) ภายหลังการฝึกอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ด้านหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร 
  4) ท่านมีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดฝึกอบรมหรือไม่ อย่างไร   
 

 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีระบบ (Systems theory) คือ ทําการประเมินผลผลิต
ท่ีได้ภายหลังการฝึกอบรม 2 มิติ คือ มิติท่ี 1 ประเมินผลจากข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมโดยตรง และมิติท่ี 2 
ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม ท้ังนี้ จะทําการติดตามและประเมินผล ๒ ด้าน คือ  
  1) การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้
ในการปฏิบัติงาน (ประเมินผลจากข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมโดยตรง) 
  2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน
ภายหลังผ่านการฝึกอบรม (ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
      

 รายงานการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ 
ดําเนินการประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง จํานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
นายอําเภอ รุ่นท่ี 77 - 78 หลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 234 - 247 และหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงาน  
ฝ่ายปกครอง รุ่นท่ี 48 - 49 โดยประเมินผลภายหลังการฝึกอบรมใน 2 มิติ คือ มิติท่ี 1 การนําความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงประเมินผล           
จากข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมโดยตรง และมิติท่ี 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน             
ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงานภายหลังผ่านการฝึกอบรม ซ่ึงประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของ
ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม และสามารถอธิบายผลการศึกษาวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
1. หลักสูตรนายอําเภอ รุ่นที่ 77 - 78  
 

 ผลการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร
นายอําเภอ รุ่นท่ี 77 - 78 สามารถจําแนกได้ตามมิติของการประเมินผล ดังต่อไปนี้ 
 

  1.1 มิติท่ี 1 การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม     
หลักสูตรนายอําเภอไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
   การประเมินผลในมิติท่ี 1 ใช้วิธีการประเมินผลจากข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
นายอําเภอ รุ่นท่ี 77 - 78 ปรากฏผลดังนี้ 
  1.1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 64.32 เป็นเพศชาย    
มากท่ีสุด จํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 93.00 และเป็นเพศหญิง จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00    
  มีอายุ 50 ปีข้ึนไป มากท่ีสุด จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมามีอายุ 40-49 ปี 
จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80 และมีอายุ 30-39 ปี จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.20 ตามลําดับ 
  มีอายุราชการ 11-29 ปี มากท่ีสุด จํานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 75.80 รองลงมามีอายุ
ราชการ 30 ปีข้ึนไป จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 และมีอายุราชการ น้อยกว่า 10 ปี จํานวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.90 ตามลําดับ  
  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มากท่ีสุด จํานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 71.10 และสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 28.90  
 ปัจจุบันปฏิบัติงานในตําแหน่งปลัดอําเภอ มากท่ีสุด จํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 90.60 
และปฏิบัติงานในตําแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.40 ตามลําดับ และ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับชํานาญการพิเศษท้ัง 128 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ รุ่นท่ี 77 มากท่ีสุด จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.30 และรุ่นท่ี 78 จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 43.80 ตามลําดับ  
รายละเอียดปรากฏตาม ตารางท่ี 4-1 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4-1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ  
 

 ข้อมูลท่ัวไป ความถ่ี (คน) คิดเป็นร้อยละ 

1. เพศ ชาย 119  93.00  
 หญิง   9  7.00  
2. อายุ 30 - 39 ปี    22  17.20  
 40 - 49 ปี   42  32.80  
 50 ปีข้ึนไป   64    50.00  
3. อายุราชการ น้อยกว่า 10 ปี   5  3.90  
 11 - 29 ปี   97    75.80  
 30 ปีข้ึนไป   26  20.30  
4. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี   37   28.90  
 ปริญญาโท   91   71.10  
5. ตําแหน่ง ปลัดอําเภอ 116   90.60  
 เจ้าพนักงานปกครอง  12     9.40  
6. ระดับ ชํานาญการเศษ    128     100  
7. รุน่ท่ีเข้ารับการฝึกอบรม รุ่นท่ี 77  72    56.30  
 รุ่นท่ี 78  56    43.80  

 

  1.1.2 ผลการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ผลการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอไปใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวม ปรากฏตามตารางท่ี 4-2 สามารถอธิบายผลการนํา
ความรู้ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยจําแนก
แต่ละด้านได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4-2 ผลการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
                  หลักสูตรนายอําเภอในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

 

การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ  
สมรรถนะและประสบการณ์ท่ีได้รับ 

จากการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ 
ในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

1. การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ 
    ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

32.80 60.90   6.30 - - 

2. การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ 
    ในฐานะผู้บริหารพ้ืนท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

53.90 43.80   2.30 - - 

3. การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ 
    ในฐานะผู้ปกครองท้องท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

72.70 25.80   1.60 - - 

4. การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ 
    ท่ีมีสมรรถนะสูงไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

40.60 57.00   2.30 - - 

5. การนําความรู้จากการศึกษาดูงานในประเทศและ 
    ต่างประเทศไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

50.00 34.40  13.30 1.60 0.80 

 

  1) ผลการนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอในฐานะตัวแทนรัฐบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจ               
ในการเป็นนายอําเภอในฐานะตัวแทนรัฐบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับ “ค่อนข้างมาก” มากท่ีสุด      
คิดเป็นร้อยละ 60.90 รองลงมานําไปใช้ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 32.80 และนําไปใช้ในระดับ  
“ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 6.30 ตามลําดับ   
   โดยการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอในฐานะตัวแทนรัฐบาลไปใช้       
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-3 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4-3 การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตร
นายอําเภอ “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอในฐานะตัวแทนรัฐบาลไปใช้       
ในการปฏิบัติงาน”           

 

การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ 
ในฐานะตัวแทนรัฐบาล (Government Agency) 

ในประเด็นต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

1. สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 78.90 18.00   3.10 - - 
2. ภัยคุกคามและสถานการณ์ความม่ันคงของชาติ 
    ในปัจจุบัน 

49.20 38.30 10.90   1.60   - 

3. โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา 
    เศรษฐกิจของไทย 

41.40 40.60 18.00   -   - 

4. ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก 
    และไทย ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

45.30 42.20 12.50   - - 

5. ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ 
    เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย 

32.80 50.00 16.40   0.80 - 

6. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 50.80 43.00   6.30   - - 
7. การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ 
    ภาครัฐ (Big data) 

43.80 45.30 10.90 - - 

8. ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 20.30 32.00 28.10 14.80 4.70 
9. กรอบความร่วมมือและพันธกรณีระหว่างประเทศ  11.70 32.00 28.90 21.10 6.30 
10. แบบพิธีทางการทูต 10.20 30.50 32.00 18.80 8.60 
11. การควบคุมดูแลท่ีดินท่ีอยู่ในความดูแลของรัฐ 
      และท่ีสาธารณประโยชน์ 

65.60 28.10   6.30   - - 

12. การแก้ไขปัญหาแนวเขตการปกครอง 50.80 35.90 12.50   0.80 - 
13. การจัดการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 53.10 32.80 13.30   0.80 - 
14. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 52.30 37.50 10.20   - - 
15. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 59.40 32.80   7.80   - - 
16. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับพ้ืนท่ี 34.40 45.30 18.00   2.30 - 
17. การควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
      และยาสูบ 

36.70 43.00 18.00   2.30 - 

18. งานด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน 57.80 33.60   8.60 - - 
19. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 71.90 25.80   2.30 - - 
20. การคุ้มครองดูแลเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
      และผู้ด้อยโอกาส 

41.40 46.10  12.50 - - 
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การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ 
ในฐานะตัวแทนรัฐบาล (Government Agency) 

ในประเด็นต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

21. ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี กับกาบริหาร 
      งานปกครองท้องท่ี 

50.00 39.10  10.20 0.80 - 

22. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 21.90 53.90 22.70 1.60 - 
23. การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 39.10 46.10 14.80 - - 
24. ความรู้เก่ียวกับงานผังเมืองและอาคาร 23.40 44.50 28.10 3.90 - 
25. การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย 42.20 33.60 22.70 0.80 0.80 
26. การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ 80.50 18.80   0.80 - - 

 

  2) ผลการนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอในฐานะผู้บริหารพ้ืนท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจ     
ในการเป็นนายอําเภอในฐานะผู้บริหารพ้ืนท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับ “มาก” มากท่ีสุด คิดเป็น    
ร้อยละ 53.90 รองลงมานําไปใช้ในระดับ “ค่อนข้างมาก” คิดเป็นร้อยละ 43.80 และนําไปใช้ในระดับ         
“ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 2.30 ตามลําดับ 
  โดยการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอในฐานะผู้บริหารพ้ืนท่ีไปใช้         
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-4 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-4 การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตร 
 นายอําเภอ “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอในฐานะผู้บริหารพ้ืนท่ีไปใช้

ในการปฏิบัติงาน” 
 

การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ 
ในฐานะผู้บริหารพ้ืนท่ี (Area Manager) 
ในประเด็นต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

1. หลักและเทคนิคการบริหารงานยุคปัจจุบัน 66.40 31.30   2.30 - - 
2. การบริหารเชิงกลยุทธ์ 61.70 35.90   2.30 - - 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  65.60 32.00   2.30 - - 
4. การบริหารแบบการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐ  66.40 32.80   0.80 - - 
5. การสร้างนวัตกรรมในองค์กร  37.50 52.30 10.20 - - 
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การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ 
ในฐานะผู้บริหารพ้ืนท่ี (Area Manager) 
ในประเด็นต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

6. การตลาดภาครัฐ (Public Marketing)  28.90 45.30 25.80 - - 
7. การสื่อสารภายในองค์กร  55.50 36.70   7.80 - - 
8. การบริหารจัดการความขัดแย้งในพ้ืนท่ี  56.30 39.10   4.70 - - 
9. การบริหารจัดการภัยพิบัติในพ้ืนท่ี  64.10 29.70   6.30 - - 
10. การบริหารการคลัง การงบประมาณ และงานพัสดุ 61.70 35.90   2.30 - - 
11. การบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี  64.80 28.90   6.30 - - 
12. การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  56.30 30.50   9.40 3.10 0.80 
13. กลไกการควบคุมและตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ 43.80 39.80 14.80 1.60 - 
14. การดําเนินการทางวินัยและทางปกครอง 43.80 37.50 15.60 1.60 1.60 

 

  3) ผลการนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอในฐานะผู้ปกครองท้องท่ีไปใช้             
ในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจ     
ในการเป็นนายอําเภอในฐานะผู้ปกครองท้องท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับ “มาก” มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 72.70 รองลงมานําไปใช้ในระดับ “ค่อนข้างมาก” คิดเป็นร้อยละ 25.80 และนําไปใช้ในระดับ   
“ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 1.60 ตามลําดับ  
  โดยการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอในฐานะผู้ปกครองท้องท่ีไปใช้      
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-5 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-5 การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตร
นายอําเภอ “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอในฐานะผู้ปกครองท้องท่ี 

                 ไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
 

การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ
ในฐานะผู้ปกครองท้องท่ี  

(Area Director Administration) 
ในประเด็นต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

1. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 67.20 30.50   1.60 - 0.80 
2. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 49.20 35.90 14.10 - 0.80 
3. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 50.00 43.80   5.50 0.80 - 
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การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ
ในฐานะผู้ปกครองท้องท่ี  

(Area Director Administration) 
ในประเด็นต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

4. การบริหารงานการปกครองท้องท่ี 75.80 23.40   0.80 - - 
5. การบริหารงานทะเบียนและบัตร 69.50 28.10   1.60 0.80 - 
6. การบําบัดทุกข์ บํารุงสุข และอํานวย 
    ความเป็นธรรม 

86.70 12.50 0.80 - - 

7. การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 78.10 21.10   0.80 - - 
8. การอํานวยการด้านความม่ันคง 68.80 28.90   2.30 - - 

 

  4) ผลการนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอท่ีมีสมรรถนะสูงไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจ    
ในการเป็นนายอําเภอท่ีมีสมรรถนะสูงไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับ “ค่อนข้างมาก” มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 57.00 รองลงมานําไปใช้ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 40.60 และนําไปใช้ในระดับ “ปานกลาง” 
คิดเป็นร้อยละ 2.30 ตามลําดับ 
  โดยการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอท่ีมีสมรรถนะสูงไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-6 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-6  การนาํความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
                 หลักสูตรนายอําเภอ “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอท่ีมีสมรรถนะสูง 
                   ไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
 

การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ
ท่ีมีสมรรถนะสูง  

(High Performance = CDO) 
ในประเด็นต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

1 คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 81.30 16.40  2.30 - - 
2 หลักนิติธรรมกับนักปกครอง 74.20 24.20  1.60 - - 
3 บุคลิกภาพและการสมาคม 67.20 31.30  1.60 - - 
4 เทคนิคการบรรยายสรุปและรายงาน 
   ข้อราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

64.10 35.20  0.80 - - 

5 ศิลปะของผู้นําในการครองใจคน  78.10 20.30   1.60 - - 
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การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ
ท่ีมีสมรรถนะสูง  

(High Performance = CDO) 
ในประเด็นต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

6 การคิดเชิงสร้างสรรค์  69.50 28.10  2.30 - - 
7 การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 77.30 20.30  2.30 - - 
8 การสร้างแรงบันดาลใจไปสู่ความสําเร็จ 54.70 41.40  3.90 - - 
9 การบริหารอารมณ์  59.40 35.90  4.70 - - 
10 เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 57.80 39.80  2.30 - - 
11 ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร  14.10 39.80 36.70 7.00 2.30 
12 การจัดทําเอกสารการศึกษาเชิงวิจัยส่วนบุคคล 23.40 39.80 25.80 9.40 1.60 
13 การจัดทําเอกสารการศึกษาเชิงวิจัยกลุ่ม  21.10 41.40 26.60 7.80 3.10 
14 กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
     ก่อนและหลังการอบรม 

28.90 43.00 22.70 1.60 3.90 

15 กิจกรรมการตรวจสุขภาพรายบุคคล  33.60 43.00 19.50 1.60 2.30 
16 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
     (ปฏิบัติธรรม)  

42.20 37.50 18.80 0.80 0.80 

17 กิจกรรมการฝึกอบรมผู้บังคับกองร้อยอาสา 
     รักษาดินแดน 

48.40 41.40   9.40 0.80 - 

 

 5) ผลการนําความรู้จากการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ “ด้านการนําความรู้จากการศึกษา  
ดูงานในประเทศและต่างประเทศไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับ “มาก” มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
50.00 รองลงมานําไปใช้ในระดับ “ค่อนข้างมาก” คิดเป็นร้อยละ 34.40 นําไปใช้ในระดับ “ปานกลาง”  
คิดเป็นร้อยละ 13.30 นําไปใช้ในระดับ “ค่อนข้างน้อย” คิดเป็นร้อยละ 1.60 และนําไปใช้ในระดับ “น้อย” 
คิดเป็นร้อยละ 0.80 ตามลําดับ 
  โดยการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ “ด้านการนําความรู้จากการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศไปปรับใช้             
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-7 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4-7  การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
                  หลักสูตรนายอําเภอ“ด้านการนําความรู้จากการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
                    ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน” 
 

การนําความรู้จากการศึกษาดูงานในประเทศ 
และต่างประเทศ (The Best Practices) 
ในประเด็นต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ค่อนข้าง 
น้อย น้อย 

1. การศึกษาดูงานเก่ียวกับงานในหน้าท่ี  
    (Best Practice) 

50.00 34.40   13.30 1.60 0.80 

 

 1.1.3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร   

 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์วีของแครมเมอร์ 
(Cramer’s V) พบว่า  
 1) อายุราชการของผู้ผ่านการอบรมมีความสัมพันธ์กับการนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ
ท่ีมีสมรรถนะสูงไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.214,p=0.019) 
โดยมีความสัมพันธ์กันน้อย รายละเอียดตามตารางท่ี 4-8 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-8 แสดงความสัมพันธ์อายุราชการของผู้ผ่านการอบรมมีความสัมพันธ์กับระดับความเห็นของ 
                    การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอท่ีมีสมรรถนะสูงไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

 
อายุราชการ 

 

ความถ่ีของระดับความเห็น 
การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอท่ีมีสมรรถนะสูง 

ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (คน) 

 
รวม 
(คน) 

มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง 

น้อยกว่า 10 ปี   3  2  0    5 
    11 - 29 ปี  45 51  1  97 
    30 ปีข้ึนไป   4 20  2  26 

รวม 52 73  3 128 
   * (Cramer’s V=0.214, p=0.019) 
 

 2) การศึกษาของผู้ผ่านการอบรมมีความสัมพันธ์กับการนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ 
ท่ีมีสมรรถนะสูงไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.263, p=0.012) 
โดยมีความสัมพันธ์กันน้อย รายละเอียดตามตารางท่ี 4-9 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4-9  แสดงความสัมพันธ์การศึกษาของผู้ผ่านการอบรมมีความสัมพันธ์กับระดับความเห็นการนํา 
                      ความรู้ความเข้าใจการเป็นนายอําเภอท่ีมีสมรรถนะสูงไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

 
การศึกษา 

 

ความถ่ีของระดับความเห็น 
การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอท่ีมีสมรรถนะสูง

ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (คน) 
รวม 
(คน) 

มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง 

ปริญญาตรี 17 17 3  37 
ปริญญาโท 35 56 0  91 

รวม 52 73 3 128 
   * (Cramer’s V=0.263, p=0.012) 
 

   1.2 มิติท่ี 2 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน 
ภายหลังท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ  
   การประเมินผลในมิติท่ี 2 นี้ ใช้วิธีการประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่าน    
การฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ รุ่นท่ี 77 - 78 ปรากฏผลดังนี้ 
 1.2.1 ข้อมูลท่ัวไป 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 128 คน เป็นเพศชาย มากท่ีสุด จํานวน 125 คน 
คิดเป็นร้อยละ 97.70 และเป็นเพศหญิง จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30     
  มีอายุ 51-60 ปี มากท่ีสุด จํานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 80.50 รองลงมามีอายุ 41-50 ปี 
จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80 และอายุ 30-40 ปี จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ตามลําดับ 
  มีอายุราชการ 31-40 ปี มากท่ีสุด จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40 รองลงมามีอายุ
ราชการ 21-30 ปี จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 47.70 และมีอายุราชการ 10-20 ปี จํานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.90 ตามลําดับ 
  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มากท่ีสุด จํานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 86.70 รองลงมา 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ตามลําดับ 
  ปัจจุบันปฏิบัติงานในตําแหน่งนายอําเภอ มากท่ีสุด จํานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 81.30 
รองลงมาปฏิบัติงานในตําแหน่งปลัดจังหวัด จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.10 รองลงมาปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 และ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งจ่าจังหวัด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ตามลําดับ 
  ดํารงตําแหน่งระดับอํานวยการต้น มากท่ีสุด จํานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 81.30 
รองลงมาดํารงตําแหน่งระดับอํานวยการสูง จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.10 และดํารงตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 ตามลําดับ 
 เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ รุ่นท่ี 77 มากท่ีสุด จํานวน  
68 คน คิดเป็นร้อยละ 53.10 และรุ่นท่ี 78 จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 46.90 ตามลําดับ 
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 เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรม มากท่ีสุด จํานวน 92 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.90 และเป็นผู้บังคับบัญชาหลังจากผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 36 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 28.10 รายละเอียดตามตารางท่ี 4-10 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-10  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรม 
                    หลักสูตรนายอําเภอ  
 

 ข้อมูลท่ัวไป ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 125 97.70 
 หญิง    3   2.30 
2. อายุ 30 - 40 ปี    1 0.80 
 41 - 50 ปี  24 18.80 
 51 - 60 ปี      103 80.50 
3. อายุราชการ 10 - 20 ปี   5   3.90 
 21 - 30 ปี  61 47.70 
 31 - 40 ปี  62 48.40 
4. การศึกษา ปริญญาตรี  16 12.50 
 ปริญญาโท      111 86.70 
 ปริญญาเอก    1   0.80 
5. ตําแหน่ง ปลัดจังหวัด  18 14.10 
 นายอําเภอ 104 81.30 
 ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง    5 3.90 
 จ่าจังหวัด    1 0.80 
6. ระดับตําแหน่ง อํานวยการสูง  18 14.10 
 อํานวยการต้น      104 81.30 
 ชํานาญการพิเศษ   6 4.70 
7. เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ 

 รุ่นท่ี 77 68 53.10 
 รุ่นท่ี 78 60 46.90 
8. การเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ 
 เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนการฝึกอบรม 92 71.90 
 เป็นผู้บังคับบัญชาหลังการฝึกอบรม 36 28.10 
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  1.2.2 ผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน
ภายหลังท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ    
  ผลการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ            
โดยภาพรวมในแต่ละด้าน ปรากฏตามตารางท่ี 4-11 สามารถอธิบายผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแต่ละด้าน
ได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-11  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ 
 

 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในภาพรวม 

ของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม 
หลักสูตรนายอําเภอ 

ร้อยละของระดับความเห็น 
ด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อย่างมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน    71.10 28.90 -  
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน   64.80 33.60 1.60  
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านหน่วยงาน    60.90 37.50 - 1.60 

 

 1) ด้านการปฏิบัติตน  
  กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม               
ด้านการปฏิบัติตน อยู่ในระดับ “ดีข้ึนอย่างมาก” มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 71.10 และรองลงมาอยู่ในระดับ       
“ดีข้ึน” คิดเป็นร้อยละ 28.90 ตามลําดับ โดยสามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตาราง     
ท่ี 4-12 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-12  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อย 
                    ได้ดังนี้ 
 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน 
มีประเด็นย่อยดังต่อไปนี้ 

ร้อยละของระดับความเห็น 
ด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อย่างมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

ควร
ปรับปรุง 

ควร
ปรับปรุง 
อย่างย่ิง 

1. ความเหมาะสมในการแต่งกาย 62.50 33.60 2.30 - 1.60 
2. ความเหมาะสมในการวางตัว 69.50 29.70 0.80 -  
3. ความมีระเบียบวินัย 74.20 25.80 - -  
4. สุขภาวะด้านอารมณ์ 64.80 34.40 0.80 -  
5. การมีมนุษยสัมพันธ์และการสมาคม 65.60 32.80 1.60 -  
6. การมีคุณธรรมและจริยธรรม 71.10 27.30 1.60 -  
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 2) ด้านการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม          
ด้านการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ “ดีข้ึนอย่างมาก” มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.80 รองลงมาอยู่ในระดับ      
“ดีข้ึน” คิดเป็นร้อยละ 33.60 และอยู่ในระดับ “เหมือนเดิม” คิดเป็นร้อยละ 1.60 ตามลําดับ โดยสามารถ
จําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-13 ดังนี้ 
. 

ตารางท่ี 4-13  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อย 
                     ได้ดังนี้ 
 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน 
มีประเด็นย่อยดังต่อไปนี้ 

ร้อยละของระดับความเห็น 
ด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อย่างมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

ควร
ปรับปรุง 

1. การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง 53.90 44.50   1.60 - 
2. การปฏิบัติงานมีความเท่ียงตรงตามกําหนดเวลา 58.60 39.80   1.60 - 
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 67.20 32.80   - - 
4. ความสามารถในการวางแผน 57.80 40.60   1.60 - 
5. ความสามารถในการตัดสินใจ 60.90 37.50   1.60 - 
6. ความสามารถในการประสานงาน 60.90 37.50   1.60 - 
7. ความสามารถในการสื่อสารและสร้างแรงจูงใจ 57.00 42.20   0.80 - 
8. ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นในท่ีชุมชน 64.80 34.40   0.80 - 
9. ความสามารถในการใช้เครื่องมือ/คอมพิวเตอร์  
    และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

43.80 50.00   6.30 - 

10. การมีความคิดริเริ่ม 58.60 39.10   2.30 - 
11. การคิดเชิงบูรณาการ 62.50 35.20   2.30 - 
12. การคิดเชิงวิเคราะห์ 60.20 37.50   2.30 - 
13. การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือวิธีการทํางานใหม่ ๆ 46.90 50.80   0.80 1.60 
14. การทํางานเชิงรุก 63.30 35.20   1.60 - 
15. การมีภาวะความเป็นผู้นํา 65.60 33.60   0.80 - 
16. การมีจิตสํานึกในการให้บริการท่ีดี 69.50 28.90   1.60 - 
17. การมีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 56.30 41.40   2.30 - 
18. การทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 65.60 32.80   - 1.60 
19. การสร้างความร่วมแรงร่วมใจและทีมงาน 65.60 33.60   0.80 - 
20. การทํางานเชิงยุทธศาสตร์และมีวิสัยทัศน์ 62.50 35.90   1.60 - 
21. การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทํางาน 64.80 33.60   1.60 - 
22. การใช้ศิลปะในการสื่อสารจูงใจ 57.80 39.10   3.10 - 
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 3) ด้านหน่วยงาน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านหน่วยงาน
อยู่ในระดับ “ดีข้ึนอย่างมาก” มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.90 รองลงมาอยู่ในระดับ “ดีข้ึน” คิดเป็นร้อยละ 
37.50 และอยู่ในระดับ “ควรปรับปรุง” คิดเป็นร้อยละ 1.60 ตามลําดับ โดยสามารถจําแนกรายละเอียด         
แต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-14 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-14  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านหน่วยงาน สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อย 
                     ได้ดังนี้ 
 

 
 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านหน่วยงาน  
มีประเด็นย่อยดังต่อไปนี้ 

ร้อยละของระดับความเห็น 
ด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อย่างมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

1. การเสริมสร้างหรือปรับปรุงภารกิจของหน่วยงาน 
    ท่ียังบกพร่องอยู่ให้ดีข้ึน 

57.00 40.60 0.80 1.60 

2. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ดีข้ึน 58.60 39.80 - 1.60 
 

  1.2.3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 
  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์วีของแครมเมอร์ 
(Cramer’s V) พบว่าการศึกษาของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.160, p=0.163) โดยมีความสัมพันธ์
กันน้อย รายละเอียดตามตารางท่ี 4.15 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-15   แสดงความสัมพันธ์การศึกษาของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับระดับความเห็น 
                  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน 
 

 
การศึกษา 

 

ความถ่ีของระดับความเห็น 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน (คน) รวม 

(คน) 
 ดีข้ึนอย่างมาก ดีข้ึน เหมือนเดิม 

ปริญญาตรี  7  9 0   16 
ปริญญาโท 76 33 2 111 

 ปริญญาเอก  0  1 0    1 
รวม        83        43 2 128 

* (Cramer’s V=0.160, p=0.163) 
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  1.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการฝึกอบรม หลักสูตรนายอําเภอ รุ่นท่ี 77 - 78 
 สําหรับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการฝึกอบรม หลักสูตรนายอําเภอ รุ่นท่ี 77 - 78    
ผลการศึกษามีสาระสําคัญ สามารถสรุปเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้   
   1) ด้านหลักสูตร  
 - ควรเพ่ิมเวลาในการอบรมในรายวิชาท่ีมีความจําเป็นและสําคัญต่อการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
ให้มากข้ึน เช่น การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ การบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนท่ี การดูแล
ท่ีดินสาธารณประโยชน์ การทํางานเป็นทีม การกํากับดูแล อปท. การเบิกจ่ายงบประมาณ การบริหารการคลัง
และงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ระเบียบงานพัสดุ และการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง 
 - ควรนําวิชาข้อคิดนักบริหารจากประสบการณ์นักปกครอง วิธีการแก้ไขปัญหา การบริหาร
จัดการในฐานะนายอําเภอ มาเสริมในหลักสูตรนายอําเภอให้มากข้ึน เพ่ือให้นักเรียนนายอําเภอมีความรู้ในด้าน
หลักการคิด หลักการพิจารณา หลักการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ 
 - ขอบเขตเนื้อหาควรปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับการนําไปสู่การปฏิบัติ
เชิงพ้ืนท่ี เช่น การแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีกรณีต่าง ๆ 
 - ควรจัดการอบรมให้มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงในเนื้อหา โดยบรรยายเนื้อหาวิชาการก่อน
แล้วต่อด้วยการบรรยายประสบการณ์ของนักปกครองและไปศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีจริงตามลําดับ เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การอบรมเข้าใจเนื้อหาแบบถ่องแท้และนําไปใช้ได้ง่ายข้ึน     
 - ควรเพ่ิมหลักการบริหารงานของภาคเอกชน เพ่ือศึกษาแนวคิดหรือปัจจัยทางการบริหาร    
ท่ีทําให้ประสบผลสําเร็จแล้วนํามาประยุกต์ใช้กับภาคราชการ 
 - ควรมีการระดมสมองของปลัดจังหวัด นายอําเภอ ท่ีมีความรู้ความสามารถ โดยการทํา Focus 
Group ในเนื้อหาของหลักสูตรนายอําเภอ เพ่ือเพ่ิมความเข้มข้นของเนื้อหาและตรงกับงานท่ีปฏิบัติได้มากท่ีสุด 
 - ควรเน้นการอบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จิตวิณญาณนักปกครอง คุณธรรมนักปกครอง 
 - วิชาภาษาอังกฤษควรเน้นการพูด การฟัง การพูดโต้ตอบให้มากข้ึน สามารถนํามาสื่อสาร 
กับผู้มาใช้บริการท่ีเป็นชาวต่างชาติได้ ซ่ึงปัจจุบันมีมากข้ึนในยุค 4.0 ส่วนระยะเวลาของเนื้อหาวิชาควรลดลง 
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงเพราะวิทยากรมากเกินไป 
 - หลักสูตรควรเพ่ิมความรู้เบ้ืองต้นในเรื่อง E-Marketing และเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านสื่อ
สังคมออนไลน์ 
 - ควรเน้นการฝึกอบรมในลักษณะ Learning by doing ให้มากกว่านี้ 
 - ควรเพ่ิมวิชาจิตอาสาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยใช้สถานท่ีอบรมของวิทยาลัย  
การปกครอง ซ่ึงจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  
 - หลักสูตร ผบ ร้อย อส. ควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับบทบาทของนายอําเภอในการเป็น
ผู้บังคับบัญชา อส. มากกว่าเป็นการฝึกยุทธวิธีทางทหาร ควรเน้นการวางแผนในการบริหารงาน การอํานวยการ 
และประสานงานกับฝ่ายทหาร การพิทักษ์พ้ืนท่ีส่วนหลัง หรือการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ส่วนระยะเวลา
การฝึกอบรมควรปรับให้เหลือ 2 สัปดาห์ 
 - ควรปรับปรุงหลักสูตร ผบ.ร้อย อส. ให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์บ้านเมืองและ
เทคโนโลยี ยุทโธปกรณ์ทางการทหารสมัยใหม่ เพราะปัจจุบันหลักสูตรนี้กับหลักสูตรทหารนายสิบไม่ต่างกัน
ขณะท่ีหลักสูตรนายร้อยนั้น ทบ.เปลี่ยนแปลงไปแล้ว วิทยาลัยการปกครองควรปรับปรุงหลักสูตรให้นักเรียน
นายอําเภอมีวิทยาการความรู้ความสามารถท่ีทันสมัยทัดเทียมกับหลักสูตรใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน 
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 - ควรเพ่ิมหลักสูตร ผบ.ลูกเสือ ในหลักสูตรนายอําเภอ เนื่องจากมีความสําคัญกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีของนายอําเภอ เพราะยังมีการเชิญนายอําเภอไปเป็นประธานในกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนในพ้ืนท่ี 
 - ควรปรับปรุงกิจกรรมการปฏิบัติธรรมให้มีมาตรฐานยิ่งข้ึน ไม่เพียงแต่ให้นักศึกษาหลักสูตร
นายอําเภอนุ่งขาวห่มขาว มาอดอาหาร อดนอน และมานั่งหลับในขณะทํากิจกรรมระหว่างปฏิบัติธรรม     
ควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตัวเอง 
 

    2) ด้านกระบวนการฝึกอบรม 
 - การบริหารโครงการในภาพรวมถือว่าทําได้ดี การอํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการฝึก 
อบรม สถานท่ีฝึกอบรม และบุคลากรผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมทําได้ดีมาก แต่ควรปรับปรุงแก้ไขระบบ
สาธารณูปโภคให้ดีข้ึน เช่น น้ําในห้องน้ําไหลน้อย ระบบน้ําประปาไม่สะอาด ส่วนห้องพัก เช่น กระจกและ   
มุ้งลวดตรงประตูห้องพักชํารุด เครื่องปรับอากาศเสียบ่อย เป็นต้น  
 - ปัญหาเรื่องอาหารมีคุณภาพตํ่า ไม่ได้มาตรฐาน มีการลดต้นทุน 
 - ห้องบรรยายควรปรับปรุง เนื่องจากมีขนาดเล็ก ห้องสุขาไม่เพียงพอสําหรับผู้เข้าอบรม 
 - เครื่องมือประกอบการอบรม ต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม หรือจัดซ้ือเครื่องมือใหม่ให้ทันสมัย
และเพียงพอ 
 - ควรปรับปรุงโต๊ะในห้องพักให้เหมาะสมกับการใช้งานเขียนหนังสือและใช้งานคอมพิวเตอร์ 
ส่วนเก้าอ้ีควรได้รับการซ่อมแซมเนื่องจากชํารุด  
 - ควรปรับปรุงห้องพัก ห้องน้ํา ซ่ึงค่อนข้างจะชํารุดทรุดโทรม ให้มีความเหมาะสม มีสภาพ
ภูมิทัศน์ท่ีเอ้ือต่อการอบรม รวมท้ังการจัดเตรียมอุปกรณ์อํานวยความสะดวกภายในสถานท่ีอบรมเพ่ิมเติม เช่น 
มีจักรยานไว้บริการออกกําลังกาย เป็นต้น 
 - ควรจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ให้เพียงพอและเหมาะสม 
กับจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 - ควรปรับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
 - ควรแจ้งให้ผู้เข้าอบรมทราบล่วงหน้าทุกครั้ง เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงตารางการฝึกอบรม 
 - สถานท่ีทํากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม (ปฏิบัติธรรม) สถานท่ีพักอากาศ
ร้อนอบอ้าว แออัดเกินไป มีห้องน้ําและห้องอาบน้ําไม่เพียงพอ ทําให้เป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมดังกล่าว 
 

  3) ด้านวิทยากร 
 - โดยภาพรวมวิทยากรมีความเหมาะสม ส่วนใหญ่ถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ดี แต่มีวิทยากรบางวิชาท่ีต้องพัฒนาทักษะในการถ่ายทอดความรู้ 
เช่น วิทยากรท่ีได้รับมอบหมายให้มาบรรยายแทนวิทยากรหลัก 
 - วิทยากรท่ีมาบรรยายจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีบรรยาย เป็นผู้ท่ีมีมุมมอง
หลากหลาย เป็นบุคคลท่ีได้รับการยอมรับในสังคม และเป็นผู้ท่ีมีความรู้และมีประสบการณ์ในหน้าท่ีของ     
การเป็นนายอําเภอ สามารถถ่ายทอด เทคนิค แนวคิด การแก้ปัญหาในการทํางาน และควรมีกรณีศึกษา
ประกอบ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับแนวคิด ทัศนคติ มุมมองของคนท่ีเคยปฏิบัติหน้าท่ีนายอําเภอว่ามี
แนวทางในการครองตน ครองคน ครองงาน อย่างไร 
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 - ควรมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยหรือนักปกครองรุ่นเก่ามาถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ เทคนิควิธีการบริหาร การสร้างแรงบันดาลใจ ให้ข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์ รวมท้ังวิธีการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้กับงานได้ 
 - ควรเชิญวิทยากรท่ีมีประสบการณ์ด้านต่างๆ มาให้ความรู้ เช่น การปราบปรามยาเสพติด 
การค้ามนุษย์ เพ่ือจะได้ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานจริงๆ 
 - ควรเพ่ิมวิทยากรด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการทํางาน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้า
อบรมมีความเสียสละเวลาในการทํางานและการทําประโยชน์เพ่ือประเทศชาติ 
 - ควรเพ่ิมวิทยากรให้มีความหลากหลายมากข้ึน เช่น วิทยากรจากภาคเอกชน องค์การ
มหาชนหรือองค์กรเอกชนเพ่ือสาธารณประโยชน์ เพ่ือให้ได้รับความหลากหลายทางด้านความคิดและแนวทาง    
ในการทํางานมากข้ึน 
 - ควรเน้นวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญท้ังภาคปฏิบัติและภาควิชาการร่วมกัน เพราะบางครั้ง
เน้นวิขาการมาก ทําให้ขาดแนวทางปฏิบัติและวิธีการแก้ไขปัญหา 
 - วิทยากรท่ีมาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การบรรยายค่อนข้างเป็นการแนะนําองค์กร
มากกว่ามาถ่ายทอดลักษณะของการจัดการองค์กรหรือการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทําให้การบรรยายไม่เป็น  
ไปตามวัตถุประสงค์ของขอบเขตวิชา  
 - บางวิชาท่ีมีความสําคัญต่อการนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การกํากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน วิทยากรไม่ได้นําเสนอในประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ เช่น ปัญหาอุปสรรค ประสบการณ์   
ข้อควรระวัง หรือกลยุทธ เป็นต้น 
 - วิทยากรหลายท่านควรใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมในการถ่ายทอด เพราะบางท่านใช้วิธี 
การถ่ายทอดแบบพูดอย่างเดียว 
   

       4) ด้านอ่ืนๆ  
 - เห็นควรเพ่ิมจํานวนชั่วโมงในวิชาท่ีเก่ียวกับกฎหมายปกครอง กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา เทคนิคการบริหารราชการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทําแผนงานโครงการต่างๆ การบริหาร
การคลัง งบประมาณ ระเบียบงานพัสดุ รวมท้ังการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาการบริหารงานโดยไม่มี
งบประมาณ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 
 - ควรเพ่ิมเนื้อหาวิชาเก่ียวกับงานพิธีการท่ีต้องใช้ในพ้ืนท่ี เช่น การเป็นประธานในงานพิธี
ต่าง ๆ รวมถึงเกร็ดความรู้ และข้อแนะนําอ่ืนๆ  
 - การศึกษาดูงานในประเทศ ควรไปสถานท่ีแหล่งเรียนรู้ชุมชนท่ีโดดเด่น หรือวิสาหกิจ
ชุมชน สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็น Land Mark หรือจุดขายของจังหวัด มากกว่าการเข้ารับฟังบรรยายท่ีศาลากลาง
จังหวัด เพราะจะได้สัมภาษณ์กับผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง ทําให้ได้รับทราบแนวทางการพัฒนา การแก้ไข
ปัญหา สามารถนําไปปรับใช้ในการทํางานของนักเรียนนายอําเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - การศึกษาดูงานในแต่ละภาค เนื่องจากมีระยะเวลาท่ีจํากัด จึงไม่ควรไปดูงานในหลาย
กิจกรรมมากเกินไป ควรเลือกกิจกรรมท่ีสําคัญ สามารถให้ความรู้ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ศึกษาดูงาน        
ท่ีจะนําไปปรับใช้ในพ้ืนท่ีของตนให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด เช่น การดูงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ท่ีสําคัญ  
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 - การศึกษาดูงานควรพิจารณาเลือกไปดูงานจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานท้องถ่ิน หน่วยงานภาคการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานภาคประชาชนท่ีประสบผลสําเร็จ 
หน่วยงานละ 1 แห่ง โดยไม่จําเป็นจะต้องไปครบทุกภาค 
 - การศึกษาดูงานควรเน้นดูงานในพ้ืนท่ีจริง เช่น อําเภอท่ีมีการบริหารงานดีเด่น มีผลงาน
เป็นท่ีประจักษ์ เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นายอําเภอ  
 - การศึกษาดูงานควรมีการจัดทําข้อมูลสถานท่ีการเรียนรู้เบ้ืองต้นให้ผู้ศึกษาดูงานได้รับทราบ
ล่วงหน้า เม่ือถึงสถานท่ีดูงานจะได้เข้าใจบทบาทและสามารถหาประเด็นคําถามหรือคําตอบให้เกิดประโยชน์
มากยิ่งข้ึน 
 - ควรมีการจัดทํารายงานทางวิชาการ ประกอบการศึกษาดูงานต่างประเทศเพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมได้ศึกษาในลักษณะเชิงลึก 
 - ควรจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน โดยรวบรวมจากเนื้อหาการอบรมแล้วจัดทําเป็นรูปเล่มให้กับ     
ผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือนําไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 
 - จํานวนผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่นมีจํานวนมากเกินไป ควรจํากัดรุ่นละไม่เกิน 60 - 80 คน 
 

2. หลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นที่ 234 - 247 
  

 ผลการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร
ปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 234 - 247 สามารถจําแนกได้ตามมิติของการประเมินผล ดังต่อไปนี้ 
 

  2.1 มิติท่ี 1 การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม     
หลักสูตรปลัดอําเภอไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
   การประเมินผลในมิติท่ี 1 นี้ใช้วิธีการประเมินผลจากข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 234 - 247 ปรากฏผลดังนี้ 
  2.1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 744 คน คิดเป็นร้อยละ 65.38 เป็นเพศชาย    
มากท่ีสุด จํานวน 488 คน คิดเป็นร้อยละ 65.60 และเป็นเพศหญิง จํานวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40    
  มีอายุ 26-35 ปี มากท่ีสุด จํานวน 380 คน คิดเป็นร้อยละ 51.10 รองลงมามีอายุ  
36-45 ปี จํานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 มีอายุตํ่ากว่า 26 ปี จํานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.40 และมีอายุมากกว่า 46 ปีข้ึนไป จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 ตามลําดับ 
  มีอายุราชการ 1-10 ปี มากท่ีสุด จํานวน 669 คน คิดเป็นร้อยละ 89.90 และรองลงมา    
มีอายุราชการ 11-20 ปี จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 10.10  
  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มากท่ีสุด จํานวน 614 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50       
รองลงมาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 17.20 และสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30  
  ปัจจุบันปฏิบัติงานในตําแหน่งปลัดอําเภอ มากท่ีสุด จํานวน 642 คน คิดเป็นร้อยละ 86.30 
และรองลงมาปฏิบัติงานในตําแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70 ตามลําดับ 
 ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปฏิบัติการ มากท่ีสุด จํานวน 685 คน คิดเป็นร้อยละ 92.10 
รองลงมาปฏิบัติงานอยู่ในระดับชํานาญการ จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 7.90 
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  ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 238 มากท่ีสุด จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.00 รองลงมารุ่นท่ี 234 จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 รุ่นท่ี 243 จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.70 รุ่นท่ี 246 จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 รุ่นท่ี 236,241 จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70
รุ่นท่ี 235 จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 รุ่นท่ี 247 จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 รุ่นท่ี 242 
จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 รุ่นท่ี 237,239 จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 รุ่นท่ี 240 จํานวน 
45 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 รุ่นท่ี 245 จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 และรุ่นท่ี 244 จํานวน 38 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.10 ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตาม ตารางท่ี 4-16 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-16  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ  
 

 ข้อมูลท่ัวไป ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 488 65.60 
 หญิง 256 34.40 
2. อายุ ตํ่ากว่า 26 ปี 137 18.40 
 26 - 35 ปี 380 51.10 
 36 - 45 ปี 195 26.20 
 46 ปีข้ึนไป   32   4.30 
3. อายุราชการ   1 - 10 ปี            669 89.90 
 11 - 20 ปี   75 10.10 
4. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี            614 82.50 
 ปริญญาโท  128 17.20 
 ปริญญาเอก     2   0.30 
5. ตําแหน่ง ปลัดอําเภอ            642 86.30 
 เจ้าพนักงานปกครอง  102 13.70 
6. ระดับ ปฏิบัติการ            685 92.10 
 ชํานาญการ   59   7.90 
7. รุน่ท่ีเข้ารับการฝึกอบรม รุ่นท่ี 234   66   8.90 
 รุ่นท่ี 235   53  7.10 
 รุ่นท่ี 236   57  7.70 
 รุ่นท่ี 237   48  6.50 
 รุ่นท่ี 238   67  9.00 
 รุ่นท่ี 239   48  6.50 
 รุ่นท่ี 240   45 6.00 
 รุ่นท่ี 241   57 7.70 
 รุ่นท่ี 242 49 6.60 
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 ข้อมูลท่ัวไป ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

 รุ่นท่ี 243 65 8.70 
 รุ่นท่ี 244 38 5.10 
 รุ่นท่ี 245 39 5.20 
 รุ่นท่ี 246 62 8.30 
 รุ่นท่ี 247 50 6.70 

 

  2.1.2 ผลการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ผลการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตร
ปลัดอําเภอไปใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวม ปรากฏตามตารางท่ี 4-17 สามารถอธิบายผลการนําความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยจําแนกแต่ละด้าน      
ได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-17  ผลการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
                    หลักสูตรปลัดอําเภอในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

 

การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ  
สมรรถนะและประสบการณ์ท่ีได้รับ 

จากการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ 
ในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

1. การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นปลัดอําเภอ 
    ของกรมการปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

20.30 60.20 18.20 1.50 - 

2. การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นตัวแทน 
    ของรัฐบาลในพ้ืนท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

19.20 57.30 20.40 2.40 0.70 

3. การนําความรู้เก่ียวกับการเป็นนักบริหาร 
    เชิงยุทธศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

32.80 46.40 19.80 1.10 - 

4. การนําความรู้เก่ียวกับการเป็นปลัดอําเภอ 
    ท่ีมีคุณธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

62.20 32.00   5.50 0.30 - 

5. การนําทักษะและความรู้เก่ียวกับการเสริมสร้าง 
    ภาวะผู้นําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

31.20 54.40   14.10 0.30 - 

6. การนําความรู้จากการศึกษาดูงานเก่ียวกับงาน 
    ในหน้าท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

36.70 46.60   15.50 0.80 0.40 
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  1) ผลการนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นปลัดอําเภอของกรมการปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
  กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจ               
ในการเป็นปลัดอําเภอของกรมการปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับ “ค่อนข้างมาก” มากท่ีสุด      
คิดเป็นร้อยละ 60.20 รองลงมานําไปใช้ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 20.30 นําไปใช้ในระดับ “ปานกลาง” 
คิดเป็นร้อยละ 18.20 และนําไปใช้ในระดับ “ค่อนข้างน้อย” คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามลําดับ   
   โดยการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นปลัดอําเภอของกรมการปกครองไปใช้         
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-18 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-18  การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตร
ปลัดอําเภอ “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นปลัดอําเภอของกรมการปกครองไปใช้    
ในการปฏิบัติงาน”           

 

การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นปลัดอําเภอ 
ของกรมการปกครอง (Dopa Function) 
ในประเด็นต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

1. ปรัชญาของการเป็นข้าราชการประโยชน์ของแผ่นดิน 
    และบทบาทหน้าท่ีของการเป็นข้าราชการ 

55.10 38.80   6.00 - - 

2. การสร้างวินัยสร้างทีมและความสามัคคี/จรรยา 
    ข้าราชการ 

55.90 38.30   5.80 - - 

3. งานการคลัง การงบประมาณ และงานพัสดุ 16.00 39.10 37.40   6.30 1.20 
4. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
    และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

34.10 47.70 16.10   2.00 - 

5. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 29.00 54.40 15.60   0.90 - 
6. การบริหารงานสารบรรณ 42.90 41.10 14.90   1.10 - 
7. การบันทึกรายงานการประชุม 32.50 42.50 21.60   3.40 - 
8. งานด้านการปกครองท้องท่ี 40.20 44.80 14.20   0.50 0.30 
9. งานด้านการทะเบียนราษฎร ทะเบียนท่ัวไป 
    และทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 
    และกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 

27.80 42.10 26.10   3.20 0.80 

10. การอํานวยความเป็นธรรม 31.30 43.40 21.20   3.80 0.30 
11. การรักษาความสงบเรียบร้อยในหน้าท่ี 
      ของฝ่ายปกครอง 

34.10 46.90 16.80   1.60 0.50 

12. การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงาน 
      ฝ่ายปกครอง 

25.40 37.90 29.80   5.50 1.30 
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การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นปลัดอําเภอ 
ของกรมการปกครอง (Dopa Function) 
ในประเด็นต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

13. งานกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 24.60 42.10 24.70   6.20 2.40 
14. งานกิจการความม่ันคงภายใน 21.20 41.90 25.90   8.90 2.00 
15. งานด้านการข่าว 18.00 44.00 26.90   8.90 2.30 
16. การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารของกรมการปกครอง 17.20 50.70 24.20   6.20 1.70 
17. นิติวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับฝ่ายปกครอง 16.10 37.00 29.00 10.90 7.00 
18. การบูรณาการแผนพัฒนาในพ้ืนท่ี 30.80 47.60 16.70   4.30 0.70 
19. การขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
      หมู่บ้าน (กม.) 

31.00 45.70 19.60   2.40 1.20 

20. ยุทธวธิีการตรวจค้น 21.00 37.60 27.60   8.70 5.10 
 

  2)  ผลการนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพ้ืนท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจ    
ในการเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพ้ืนท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับ “ค่อนข้างมาก” มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 57.30 รองลงมานําไปใช้ในระดับ “ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 20.40 นําไปใช้ในระดับ “มาก”    
คิดเป็นร้อยละ 19.20 นําไปใช้ในระดับ “ค่อนข้างน้อย” คิดเป็นร้อยละ 2.40 และนําไปใช้ในระดับ “น้อย” 
คิดเป็นร้อยละ 0.70 ตามลําดับ 
  โดยการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพ้ืนท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-19 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-19  การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
   หลักสูตรปลัดอําเภอ “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นตัวแทนของรัฐบาล    
               ในพ้ืนท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
 

การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นตัวแทน 
ของรัฐบาลในพ้ืนท่ี (Area Manager) 

ในประเด็นต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย  น้อย 

1. สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 58.70 32.00   7.80   0.80  0.70 
2. การบริหารจัดการภัยพิบัติในพ้ืนท่ี  26.10 49.30 19.60   3.00  2.00 
3. การจัดการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 16.40 46.40 30.20   5.10  1.90 
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การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นตัวแทน 
ของรัฐบาลในพ้ืนท่ี (Area Manager) 

ในประเด็นต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย  น้อย 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 39.20 37.00 17.60   4.70  1.50 
5. ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 16.90 31.20 29.30 12.00  10.60 
6. กฎหมายท้องถ่ินกับการอํานาจหน้าท่ีของนายอําเภอ 35.50 44.50 16.40   2.40  1.20 
7. การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย 26.10 41.90 23.30   7.50   1.20 

 

  3) ผลการนําความรู้เก่ียวกับการเป็นนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ “ด้านการนําความรู้เก่ียวกับการเป็น
นักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับ “ค่อนข้างมาก” มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.40 
รองลงมานําไปใช้ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 32.80 นําไปใช้ในระดับ “ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 
19.80 และนําไปใช้ในระดับ “ค่อนข้างน้อย” 1.10 ตามลําดับ  
  โดยการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ “ด้านการนําความรู้เก่ียวกับการเป็นนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-20 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-20 การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม  
หลักสูตรปลัดอําเภอ “ด้านการนําความรู้เก่ียวกับการเป็นนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 

           ไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
 

การนําความรู้เก่ียวกับการเป็นนักบริหาร 
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Manager) 
ในประเด็นต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

1. การบริหารเชิงกลยุทธ์ 24.20 50.40 24.10 1.30 - 
2. การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 30.50 46.10 21.20 1.60 0.50 

  

  4) ผลการนําความรู้เก่ียวกับการเป็นปลัดอําเภอท่ีมีคุณธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ “ด้านการนําความรู้เก่ียวกับ       
การเป็นปลัดอําเภอท่ีมีคุณธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับ “มาก” มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.20 
รองลงมานําไปใช้ในระดับ “ค่อนข้างมาก” คิดเป็นร้อยละ 32.00 นําไปใช้ในระดับ “ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 
5.50 และนําไปใช้ในระดับ “ค่อนข้างน้อย” คิดเป็นร้อยละ 0.30 ตามลําดับ 
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  โดยการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ “ด้านการนําความรู้เก่ียวกับการเป็นปลัดอําเภอท่ีมีคุณธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-21 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-21  การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม  
                    หลักสูตรปลัดอําเภอ “ด้านการนําความรู้เก่ียวกับการเป็นปลัดอําเภอท่ีมีคุณธรรมไปใช้ 
                    ในการปฏิบัติงาน” 
 

การนําความรู้เก่ียวกับการเป็นปลัดอําเภอ 
ท่ีมีคุณธรรม (The good officer) 

ในประเด็นต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก ปานกลาง 
ค่อนข้าง 

น้อย 
1. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกราชการ 57.30 35.50   6.60 0.70 
2. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) 50.70 39.80   9.30 0.30 

 

 5) ผลการนําทักษะและความรู้เก่ียวกับการเสริมสร้างภาวะผู้นําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ “ด้านการนําทักษะและความรู้
เก่ียวกับการเสริมสร้างภาวะผู้นําไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับ “ค่อนข้างมาก” มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
54.40 รองลงมานําไปใช้ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 31.20 นําไปใช้ในระดับ “ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 
14.10 และนําไปใช้ในระดับ “ค่อนข้างน้อย” คิดเป็นร้อยละ 0.30 ตามลําดับ 
  โดยการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ “ด้านการนําทักษะและความรู้เก่ียวกับการเสริมสร้างภาวะผู้นําไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-22 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-22  การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
                    หลักสูตรปลัดอําเภอ“ด้านการนําทักษะและความรู้เก่ียวกับการเสริมสร้างภาวะผู้นํา 
                    ไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
 

การนําทักษะและความรู้ 
เก่ียวกับการเสริมสร้างภาวะผู้นํา (Leadership) 

ในประเด็นต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ค่อนข้าง 
น้อย น้อย 

1. บุคลิกภาพและการสมาคม 52.80 42.20   4.70 0.30 - 
2. การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีต่างๆ 45.80 40.30 12.60 1.20 - 
3. หลักการและศิลปะการพูดในท่ีชุมชน 49.70 43.40   5.80 1.10 - 
4. คอมพิวเตอร์สารสนเทศ 31.90 50.10 15.70 2.30 - 
5. ภาษาอังกฤษสําหรับข้าราชการกรมการปกครอง 17.30 35.20 39.00 6.50 2.00 
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การนําทักษะและความรู้ 
เก่ียวกับการเสริมสร้างภาวะผู้นํา (Leadership) 

ในประเด็นต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ค่อนข้าง 
น้อย น้อย 

6. การฝึกยิงปืนพกระบบการต่อสู้ป้องกันตัวแบบ P.P.C 35.30 34.00 19.10 6.00 5.50 
7. การฝึกยิงปืนพกทดสอบของวิทยาลัยการปกครอง 34.30 35.20 18.80 5.80 5.90 
8. กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะเฉพาะ “วิถีธัญบุรี” 39.50 37.50 19.90 2.40 0.70 

 

 6) การนําความรู้จากการศึกษาดูงานเก่ียวกับงานในหน้าท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ “ด้านการนําความรู้จากการศึกษา   
ดูงานเก่ียวกับงานในหน้าท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับ “ค่อนข้างมาก” มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
46.60 รองลงมานําไปใช้ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 36.70 นําไปใช้ในระดับ “ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 
15.50 นําไปใช้ในระดับ “ค่อนข้างน้อย” คิดเป็นร้อยละ 0.80 และนําไปใช้ในระดับ “น้อย” คิดเป็นร้อยละ 
0.40 ตามลําดับ 
  โดยการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ “ด้านการนําความรู้จากการศึกษาดูงานเก่ียวกับงานในหน้าท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-23 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-23   การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
                  หลักสูตรปลัดอําเภอ“ด้านการนําความรู้จากการศึกษาดูงานเก่ียวกับงานในหน้าท่ีไปใช้ 
                   ในการปฏิบัติงาน” 
 

การนําความรู้ความเข้าใจในการศึกษาดูงาน 
เก่ียวกับงานในหน้าท่ี (The Best Practice) 

ในประเด็นต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง 
น้อย น้อย 

1. ความรู้จากการศึกษาดูงาน 35.30 43.70 20.00 1.10 - 
 
 

 2.1.3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร   

 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์วีของแครมเมอร์ 
(Cramer’s V) พบว่า  
 1) อายุของผู้ผ่านการอบรมมีความสัมพันธ์กับการนําความรู้เก่ียวกับการเป็นตัวแทนของ
รัฐบาลในพ้ืนท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.118, p=0.002) 
โดยมีความสัมพันธ์กันน้อย รายละเอียดตามตารางท่ี 4-24 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4-24 แสดงความสัมพันธ์อายุของผู้ผ่านการอบรมมีความสัมพันธ์กับระดับความเห็นของการนํา
ความรู้เก่ียวกับการเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพ้ืนท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

 
อายุ 

 

ความถ่ีของระดับความเห็นการนําความรู้เก่ียวกับ 
การเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพ้ืนท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน (คน) 

 
รวม 
(คน) 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปานกลาง 

ค่อนข้าง
น้อย 

น้อย 

 ตํ่ากว่า 26 ปี 29   67 39  2 0 137 
 26 - 35 ปี 64 240 66 10 0 380 
 36 - 45 ปี 42  99 43  6 5 195 
 46 ปีข้ึนไป  8  20  4  0 0   32 

รวม   143    426    152 18 5 744 
   * (Cramer’s V=0.118, p=0.002) 
    

 2) อายุราชการของผู้ผ่านการอบรมมีความสัมพันธ์กับการนําความรู้เก่ียวกับการเป็นปลัดอําเภอ
ท่ีมีคุณธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.134, p=0.004) 
โดยมีความสัมพันธ์กันน้อย รายละเอียดตามตารางท่ี 4-25 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-25  แสดงความสัมพันธ์อายุราชการของผู้ผ่านการอบรมมีความสัมพันธ์กับระดับความเห็น 
                      การนําความรู้เก่ียวกับการเป็นปลัดอําเภอท่ีมีคุณธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

 
อายุราชการ 

 

ความถ่ีของระดับความเห็นการนําความรู้เก่ียวกับ 
การเป็นปลัดอําเภอท่ีมีคุณธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน (คน) รวม 

(คน) 
มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง ค่อนข้างน้อย 

       1 - 10 ปี 402 227 38 2 669 
11 - 20 ปี   61  11  3 0   75 

รวม 463     238 41 2 744 
   * (Cramer’s V=0.134, p=0.004) 
 

   2.2 มิติท่ี 2 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน 
ภายหลังท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ  
   การประเมินผลในมิติท่ี 2 นี้ ใช้วิธีการประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่าน    
การฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 234 - 247 ปรากฏผลดังนี้ 
 

 2.2.1 ข้อมูลท่ัวไป 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 744 คน เป็นเพศชาย มากท่ีสุด จํานวน 675 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90.70 และเป็นเพศหญิง จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30     
  มีอายุ 51-60 ปี มากท่ีสุด จํานวน 465 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมามีอายุ 41-50 ปี 
จํานวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20 และมีอายุ 30-40 ปี จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 ตามลําดับ 
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  มีอายุราชการ 21-30 ปี มากท่ีสุด จํานวน 381 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20 รองลงมามีอายุ
ราชการ 31-40 ปี จํานวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70 และมีอายุราชการ 10-20 ปี จํานวน 112 คน   
คิดเป็นร้อยละ 15.10 ตามลําดับ 
  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มากท่ีสุด จํานวน 510 คน คิดเป็นร้อยละ 68.50 รองลงมา 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 30.20 และสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามลําดับ 
  ปัจจุบันปฏิบัติงานในตําแหน่งนายอําเภอ มากท่ีสุด จํานวน 422 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70 
รองลงมาปฏิบัติงานในตําแหน่งปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง จํานวน 245 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.90 ปฏิบัติงานในตําแหน่งจ่าจังหวัด จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 4.20 และปฏิบัติงาน        
ในตําแหน่งปลัดจังหวัด จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 ตามลําดับ 
  ดํารงตําแหน่งระดับอํานวยการต้น มากท่ีสุด จํานวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 50.40 
รองลงมาดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 39.40 และดํารงตําแหน่ง
ระดับอํานวยการสูง จํานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20 ตามลําดับ 
 เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 238 มากท่ีสุด จํานวน 
67 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 รองลงมารุ่นท่ี 234 จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 รุ่นท่ี 243 จํานวน 65 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 รุ่นท่ี 246 จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 รุ่นท่ี 236,241 จํานวน 57 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.70รุ่นท่ี 235 จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 รุ่นท่ี 247 จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.70 รุ่นท่ี 242 จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 รุ่นท่ี 237,239 จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 
รุ่นท่ี 240 จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 รุ่นท่ี 245 จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 และ    
รุ่นท่ี 244 จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 ตามลําดับ 
 เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนจากผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรม มากท่ีสุด จํานวน 624 คน 
คิดเป็นร้อยละ 83.90 และเป็นผู้บังคับบัญชาหลังผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 120 คน      
คิดเป็น ร้อยละ 16.10 รายละเอียดตามตารางท่ี 4-26 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-26  ข้อมูลท่ัวไปของผู้บังคับบัญชาผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ  
 

 ข้อมูลท่ัวไป ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 675 90.70 
 หญิง  69   9.30 
2. อายุ 30 - 40 ปี  47   6.30 
 41 - 50 ปี  232 31.20 
 51 - 60 ปี 465 62.50 
3. อายุราชการ 10 - 20 ปี  112  15.10 
 21 - 30 ปี  381 51.20 
 31 - 40 ปี  251 33.70 
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 ข้อมูลท่ัวไป ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

4. การศึกษา ปริญญาตรี  225 30.20 
 ปริญญาโท 510 68.50 
 ปริญญาเอก    9   1.20 
5. ตําแหน่ง ปลัดจังหวัด  29   3.90 
 นายอําเภอ 422 56.70 
 จ่าจังหวัด   31   4.20 
 ป้องกันจังหวัด   17   2.30 
 ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง  245 32.90 
6. ระดับตําแหน่ง อํานวยการสูง   76 10.20 
 อํานวยการต้น  375 50.40 
 ชํานาญการพิเศษ  293 39.40 
7. เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ 
 รุ่นท่ี 234   66   8.90 
 รุ่นท่ี 235   53  7.10 
 รุ่นท่ี 236   57  7.70 
 รุ่นท่ี 237   48  6.50 
 รุ่นท่ี 238   67  9.00 
 รุ่นท่ี 239   48  6.50 
 รุ่นท่ี 240   45 6.00 
 รุ่นท่ี 241   57 7.70 
 รุ่นท่ี 242   49 6.60 
 รุ่นท่ี 243   65 8.70 
 รุ่นท่ี 244   38 5.10 
 รุ่นท่ี 245   39 5.20 
 รุ่นท่ี 246   62 8.30 
 รุ่นท่ี 247   50 6.70 
8. การเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ 
 เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนการฝึกอบรม      624 83.90 
 เป็นผู้บังคับบัญชาหลังการฝึกอบรม      120 16.10 
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 2.2.2 ผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน
ภายหลังท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ    
  ผลการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ            
โดยภาพรวมในแต่ละด้าน ปรากฏตามตารางท่ี 4-27 สามารถอธิบายผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแต่ละด้าน
ได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-27  การปรับเปลีย่นพฤติกรรมในภาพรวมของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ 
 

 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในภาพรวม 

ของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม 
หลักสูตรปลัดอําเภอ 

ร้อยละของระดับความเห็น 
ด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อย่างมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน    47.00 48.00 5.00 - 
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน   30.60 65.30 3.60 0.40 
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านหน่วยงาน    42.70 52.20 4.30 0.80 

  

 1) ด้านการปฏิบัติตน  
  กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม               
ด้านการปฏิบัติตน อยู่ในระดับ “ดีข้ึน” มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมาอยู่ในระดับ “ดีข้ึนอย่างมาก” 
คิดเป็นร้อยละ 47.00 และอยู่ในระดับ “เหมือนเดิม” คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามลําดับ โดยสามารถจําแนก
รายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-28 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-28  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อย 
                    ได้ดังนี้ 
 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน 
มีประเด็นย่อยดังต่อไปนี้ 

ร้อยละของระดับความเห็น 
ด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อย่างมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

ควร
ปรับปรุง 

1. ความเหมาะสมในการแต่งกาย 43.50 51.30 4.70 0.40 
2. ความเหมาะสมในการวางตัว 42.30 52.30 4.20 1.20 
3. ความมีระเบียบวินัย 46.90 48.10 4.60 0.40 
4. สุขภาวะด้านอารมณ์ 42.50 51.60 5.90 - 
5. การมีมนุษยสัมพันธ์และการสมาคม 49.60 44.00 6.00 0.40 
6. การมีคุณธรรมและจริยธรรม 47.80 47.30 4.80 - 
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 2) ด้านการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม              
ด้านการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ “ดีข้ึน” มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.30 รองลงมาอยู่ในระดับ “ดีข้ึนอย่างมาก” 
คิดเป็นร้อยละ 30.60 อยู่ในระดับ “เหมือนเดิม” คิดเป็นร้อยละ 3.60 และอยู่ในระดับ “ควรปรับปรุง”     
คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามลําดับ โดยสามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-29 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-29   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อย 
                     ได้ดังนี้ 
 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน 
มีประเด็นย่อยดังต่อไปนี้ 

ร้อยละของระดับความเห็น 
ด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อย่างมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

ควร
ปรับปรุง 

1. การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง 35.20 59.80   4.60 0.40 
2. การปฏิบัติงานมีความเท่ียงตรงตามกําหนดเวลา 39.70 54.60   5.40 0.40 
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 33.70 60.60   5.20 0.40 
4. ความสามารถในการวางแผน 32.50 62.00   5.10 0.40 
5. ความสามารถในการตัดสินใจ 31.50 61.80   6.30 0.40 
6. ความสามารถในการประสานงาน 47.20 46.80   5.60 0.40 
7. ความสามารถในการสื่อสารและสร้างแรงจูงใจ 36.40 58.60   4.60 0.40 
8. ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นในท่ีชุมชน 37.50 56.70   5.40 0.40 
9. ความสามารถในการใช้เครื่องมือ/คอมพิวเตอร์  
    และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

45.40 49.50   4.70 0.40 

10. การมีความคิดริเริ่ม 34.70 59.80   5.10 0.40 
11. การคิดเชิงบูรณาการ 32.50 61.40   5.60 0.40 
12. การคิดเชิงวิเคราะห์ 30.60 63.80   5.10 0.40 
13. การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือวิธีการทํางานใหม่ ๆ 29.40 60.50   9.70 0.40 
14. การทํางานเชิงรุก 31.90 62.20   5.00 0.90 
15. การมีภาวะความเป็นผู้นํา 36.80 57.80   4.80 0.50 
16. การมีจิตสํานึกในการให้บริการท่ีดี 47.70 46.80   5.10 0.40 
17. การมีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 30.00 62.10   7.90 - 
18. การทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 40.20 54.60   5.20 - 
19. การสร้างความร่วมแรงร่วมใจและทีมงาน 50.00 43.30   5.90 0.80 
20. การทํางานเชิงยุทธศาสตร์และมีวิสัยทัศน์ 34.00 60.10   5.50 0.40 
21. การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทํางาน 31.60 61.40   6.60 0.40 
22. การใช้ศิลปะในการสื่อสารจูงใจ 30.40 62.50   6.20 0.90 
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 3) ด้านหน่วยงาน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านหน่วยงาน
อยู่ในระดับ “ดีข้ึน” มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.20 รองลงมาอยู่ในระดับ “ดีข้ึนอย่างมาก” คิดเป็นร้อยละ 
42.70 อยู่ในระดับ “เหมือนเดิม” คิดเป็นร้อยละ 4.30 และอยู่ในระดับ “ควรปรับปรุง” คิดเป็นร้อยละ 0.80 
ตามลําดับ โดยสามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-30 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-30  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านหน่วยงาน สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อย 
                     ได้ดังนี้ 
 

 
 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านหน่วยงาน  
มีประเด็นย่อยดังต่อไปนี้ 

ร้อยละของระดับความเห็น 
ด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อย่างมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

1. การเสริมสร้างหรือปรับปรุงภารกิจของหน่วยงาน 
    ท่ียังบกพร่องอยู่ให้ดีข้ึน 

33.50 60.10 5.60 0.80 

2. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ดีข้ึน 41.10 51.90 6.20 0.80 
 

  2.2.3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 
  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์วีของแครมเมอร์ 
(Cramer’s V) พบว่าตําแหน่งของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.115, p=0.003) โดยมีความสัมพันธ์
กันน้อย รายละเอียดตามตารางท่ี 4.31 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-31   แสดงความสัมพันธ์ตําแหน่งของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับระดับความเห็น 
                  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน 
 

 
ตําแหน่ง 

 

ความถ่ีของระดับความเห็น 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน (คน) รวม 

(คน) ดีข้ึน 
อย่างมาก 

ดีข้ึน เหมือนเดิม 
ควร 

ปรับปรุง 
ปลัดจังหวัด   12   14   3 0   29 
นายอําเภอ 128 268  23 3 422 
จ่าจังหวัด   71 173   1 0 245 

ป้องกันจังหวัด    7   24   0 0   31 
ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย

บริหารงานปกครอง 
  10    7   0 0   17 

รวม     228 486 27 3   744 
* (Cramer’s V=0.115, p=0.003) 
 
 



 

รายงานการศึกษาวิจยั | โครงการประเมนิผลการฝึกอบรม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ๗๘ 
 

  2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการฝึกอบรม หลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 234 - 247 
 สําหรับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการฝึกอบรม หลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 234 - 247    
ผลการศึกษามีสาระสําคัญ สามารถสรุปเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้   
 

   1) ด้านหลักสูตร  
 - หลักสูตรปลัดอําเภอมีเวลาจํากัด เนื้อหาแต่ละวิชาในหลักสูตรค่อนข้างมาก ต้องศึกษา
ภายในระยะเวลาอันสั้น ทําให้ได้รับความรู้ไม่เต็มท่ี ควรขยายระยะเวลาเพ่ิมข้ึนอีก เป็น 45 วัน ให้มีความ
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาท่ีศึกษา เนื่องจากระยะเวลาการอบรมมีเพียง 30 วัน ทําให้เพ่ิมเวลาเรียนในแต่ละวัน 
และต่อเนื่อง ทําให้เกิดอาการเหนื่อยล้าผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจจะได้รับความรู้ไม่เต็มท่ี  
 - ควรปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น วิชาการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารท้องท่ีในยุคของการเปลี่ยนแปลง จิตวิทยาในการจัดการมวลชน เพ่ือให้มี
ความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 - ควรเพ่ิมชั่วโมงการฝึกภาคปฏิบัติสําหรับงานในหน้าท่ีของปลัดอําเภอ เช่น การสืบสวน
สอบสวน การดําเนินการพิจารณาอนุญาตต่างๆ ของฝ่ายปกครอง  
 - วิชากิจการ อส. การฝึกระเบียบแถวยังขาดความเข้มข้น ทําให้บุคลิกภาพ ท่าทางความ
เข้มแข็งของผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังไม่สง่างามแข็งแกร่งเท่าท่ีควร 
 - ควรเพ่ิมหลักสูตร ผบ.หมวด เข้าไปในการอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอด้วย เนื่องจากมีทักษะ
ต่างๆ ท่ีมีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 - งานทะเบียนและบัตร ควรมีเนื้อหาวิชาท่ีมีความต่อเนื่องกัน ส่วนวิชางานสารบรรณ      
ควรเป็นวิชาหลักในช่วงปฐมนิเทศก่อนเข้าอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ เพ่ือให้ได้เรียนรู้พ้ืนฐานของการทํา
หนังสือราชการ 
 - ควรลดจํานวนชั่วโมงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ลง เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไกล ทุกคน
สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆ จากอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง 
 - ควรปรับเวลาการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสม เช่น บางวันเรียนดึกเลิกช้า ทําให้อ่อนล้า
ขาดสมาธิในการเรียน หรือเรียนติดกันทุกวัน ควรมีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน  
 - ควรจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกันอย่างต่อเนื่อง และควรมีการทํา workshop 
ในการทํางานร่วมกัน 
 

    2) ด้านกระบวนการฝึกอบรม  
 - ควรปรับปรุงสถานท่ีการฝึกอบรมให้มีความพร้อมและเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกศูนย์ฝึก 
เนื่องจากพบปัญหา น้ําในห้องน้ําไม่ไหล น้ําท่ีใช้อาบไหลน้อยไม่เพียงพอหรือมีปัญหาน้ําขุ่นมีตะกอน น้ํารั่วจาก
เพดานห้องนอน อาหารควรปรับปรุงความสะอาดให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สถานท่ีออกกําลังกายควรปรับปรุง
ให้มีการใช้งานได้ เช่น สระว่ายน้ํา 
 - ศูนย์ฝึกอบรม ณ กองร้อย อส. ค่ายเพชรโยธิน ใช้อาคารกองร้อยเป็นสถานท่ีพักไม่เหมาะ
กับบรรยากาศการฝึกอบรม ท้ังไม่เอ้ืออํานวยต่อการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้เพ่ิมเติม และการดําเนินการเรียนรู้
กระบวนการกลุ่ม อาหารไม่สะอาดและไม่มีความหลากหลาย 
 - ควรจัดให้ผู้เข้าอบรมได้อบรมท่ีศูนย์ฝึกท่ีตรงกับภูมิลําเนาของตัวเอง เช่น ผู้เข้าอบรม      
มีภูมิลําเนาท่ีภาคเหนือควรจัดให้เข้าอบรมท่ีศูนย์ฝึกภาคเหนือ เพ่ือประหยัดเวลาในการเดินทาง และประหยัด
งบประมาณของโครงการ 
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 - บุคลากรผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมควรคํานึงถึงการฝึกอบรมมากกว่า ไม่ควรเน้นเรื่อง
การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรมากเกินไป  
 - ควรให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยในสถานท่ีฝึกอบรม เนื่องจากมีทรัพย์สินของผู้เข้า
อบรมสูญหาย 
 

  3) ด้านวิทยากร 
 - วิทยากรผู้มาบรรยายส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ การนําเสนอ การใช้เทคนิค
ต่างๆ ในการถ่ายทอดมีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  
 - วิทยากรควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงมาก่อน สามารถสอน
เทคนิคการแก้ไขปัญหาได้ 
 - สําหรับศูนย์ฝึกภูมิภาค วิทยากรบางท่านอาจจะเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจริง แต่ยังขาด
เทคนิคและประสบการณ์ในการสื่อสารต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จึงอาจจะยังถ่ายทอดความรู้ได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 
 - กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายใหม่ๆ วิทยากรควรจะเป็นเจ้าของระเบียบ
กฎหมายนั้นๆ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม 
 - ควรเพ่ิมวิทยากรท่ีมีความหลากหลายจากหลายหน่วยงาน มีเทคนิคการสอนภาคปฏิบัติ
มากกว่าทฤษฎี และควรเป็นวิทยากรของกรมการปกครองเอง เนื่องจากมีประสบการณ์โดยตรง 
 - วิทยากรวิชาการพูดในท่ีสาธารณะ สอนได้ดีมาก มีประโยชน์และสามารถนํามาปรับใช้กับ
การทํางานได้ดี 
 - วิทยากรบางท่านขาดทักษะการสอน เช่น พูดเร็ว ฟังไม่เข้าใจ ทําให้จดบันทึกสาระสําคัญ
ไม่ทัน ขาดความต่อเนื่อง ไม่มีเอกสาร ภาพประกอบ หรือสื่อวีดีทัศน์ ประกอบการบรรยาย เห็นควรคัดเลือก
วิทยากรท่ีมีท้ังศาสตร์และศิลป์มาถ่ายทอด เพ่ือให้นักเรียนปลัดอําเภอได้เห็นภาพการทํางาน และนําไปปรับใช้  
ได้อย่างตรงประเด็น  
 - วิทยากรบางท่านแสดงออกถึงความเห็นส่วนตัวในเรื่องของการเมืองมากเกินไป มีการ
สอดแทรก motive ทางด้านการเมืองท่ีตนฝักใฝ่ในการบรรยาย อาจทําให้ผู้เรียนเกิดความไม่อยากเรียน และ 
มีโอกาสเกิดความขัดแย้งได้สูง  
 - วิทยากรต่างชาติควรสอนเทคนิคการสื่อสารท่ีนํามาใช้งานได้จริง เพราะการสอนพ้ืนฐาน
การสื่อสาร สามารถศึกษาได้เองจากคลิปวิดีโอ หากเจอสถานการณ์จริงสามารถเปิดดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้ 
 - เห็นควรเชิญวิทยากรท่ีมีความหลากหลายในแต่ละสายอาชีพท่ีมีความเก่ียวข้องกับงาน
ปกครองมาให้ประสบการณ์ แรงบันดาลใจ เทคนิค วิธีการต่างๆ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติจริง โดยเน้นวิทยากร  
ท่ีมีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญในแต่ละงาน มีประสบการณ์ตรงจากพ้ืนท่ีของแต่ละภาค เพราะแต่ละพ้ืนท่ีจะเจอปัญหา
ไม่เหมือนกัน 
 - วิทยากรวิชายิงปืน ควรใช้มาตรฐานเดียวกันกับท่ีอบรมท่ีวิทยาลัยการปกครอง ธัญบุรี  
 

       4) ด้านอ่ืนๆ  
 - ควรปรับลดจํานวนชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษลง เนื้อหาควรเน้นการสื่อสารท่ีใช้ปฏิบัติงาน 
เช่น ภาษาอังกฤษสําหรับผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรฯ งานศูนย์ดํารงธรรม งานปกครอง งานป้องกันและ    
ความม่ันคง งานสํานักงาน และอ่ืนๆ เป็นต้น 
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 - ควรเพ่ิมชั่วโมงเรียนท่ีเก่ียวข้องกับงานในหน้าท่ีให้มากข้ึน เช่น งานทะเบียนและบัตรฯ 
งานด้านการปกครองท้องท่ี การสืบสวนสอบสวน งานด้านความม่ันคง การข่าว การรักษาความสงบเรียบร้อย 
การอํานวยความเป็นธรรม การเขียนโครงการ งานสารบรรณ การบริหารงบประมาณ ความรู้ด้านการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง เป็นต้น  
 - หลักสูตรปลัดอําเภอควรเน้นการทํางานเป็นทีม การบูรณาการกับหน่วยงานในพ้ืนท่ี     
ในลักษณะการประสานงานไม่ใช่การสั่งการ ภาวะความเป็นผู้นํา ทัศนคติการทํางานท่ีดี การมีระเบียบวินัย   
การปฏิบัติงานเชิงรุก การเสียสละ และการสร้างจิตสํานึกรักและภักดีต่อองค์กร 
 - การศึกษาดูงานใช้เวลาเดินทางนานเกินไป ควรเลือกสถานท่ีไม่ไกลมาก มีความเหมาะสม
และเก่ียวข้องกับงานของฝ่ายปกครอง เช่น ด่านชายแดน ผับ ศาล รัฐสภา ชุมชนริมน้ําต่างๆ เป็นต้น  
 - ควรปรับปรุงรถบัสท่ีพาไปดูงานให้มีความปลอดภัยกับผู้เข้าอบรม เนื่องจากมีสภาพเก่า  
 - ควรจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือนํากลับไปศึกษาและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานตลอดไป 
 - อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรมบางอย่างขาดความพร้อม เช่น อาวุธปืนท่ีค่อนข้างเก่า ใช้งาน
ลําบาก ควรมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัย 
 - ควรมีการจําลองสถานการณ์การเลือกผู้ใหญ่บ้าน ยุทธวิธีการตรวจจับ ตรวจค้น เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้กับปลัดอําเภอ 
 - ควรเน้นความเป็นข้าราชการท่ีดีมากกว่าเน้นการทํางานสนองนโยบายของหน่วยงาน    
มุ่งความก้าวหน้าเฉพาะตัว หรือการมุ่งแสดงความเป็นผู้นําเท่านั้น  
 

3. หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 48 - 49 
    

  ผลการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นท่ี 48 - 49 จําแนกตามมิติของการประเมินผลได้ดังต่อไปนี้ 
 

  3.1 มิติท่ี 1 การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  การประเมินผลในมิติท่ี 1 นี้ ใช้วิธีการประเมินผลจากข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นท่ี 48 - 49 ปรากฏผลดังนี้ 
  3.1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 เป็นเพศชาย      
มากท่ีสุด จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 70.50 และเป็นเพศหญิง จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 
  มีอายุ 26-35 ปี มากท่ีสุด จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 48.70 รองลงมามีอายุ 36-45 ปี 
จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 46.20 และมีอายุ 46 ปีข้ึนไป จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 ตามลําดับ 
  มีอายุราชการ 1-10 ปี มากท่ีสุด จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 87.20 รองลงมามีอายุ
ราชการ 11-20 ปี จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 และมีอายุราชการ 21-30 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.80 
  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มากท่ีสุด จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 66.70 รองลงมา
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10 และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามลําดับ 
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  ปัจจุบันปฏิบัติงานตําแหน่งปลัดอําเภอ มากท่ีสุด จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 82.10 
รองลงมาปฏิบัติงานตําแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 และปฏิบัติงาน     
ตําแหน่งนิติกร จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 ตามลําดับ  
 ปฏิบัติงานอยู่ในระดับชํานาญการ มากท่ีสุด จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 75.60 รองลงมา
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปฏิบัติการ จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 
  ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นท่ี 48 และรุ่นท่ี 49      
จํานวนรุ่นละ 40 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50.00  
รายละเอียดตามตารางท่ี 4-32 ดังนี้ 
 
 

ตารางท่ี 4-32 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน 
                     พนักงานฝ่ายปกครอง                        

 ข้อมูลท่ัวไป ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 55 70.50 
 หญิง 23 29.50 
2. อายุ 26 - 35 ปี 38 48.70 
 36 - 45 ปี 36 46.20 
 46 ปีข้ึนไป  4   5.10 
3. อายุราชการ   1 - 10 ปี 68 87.20 
 11 - 20 ปี  7   9.00 
 21 - 30 ปี  3   3.80 
4. การศึกษา ปริญญาตรี 25 32.10 
 ปริญญาโท 52 66.70 
 ปริญญาเอก  1   1.30 
5. ตําแหน่ง ปลัดอําเภอ 64 82.10 
 เจ้าพนักงานปกครอง  12 15.40 
 นิติกร  2   2.60 
6. ระดับตําแหน่ง ปฏิบัติการ 19 24.40 
 ชํานาญการ 59 75.60 
7. รุน่ท่ีเข้ารับการฝึกอบรม รุ่นท่ี 48 39 50.00 
 รุ่นท่ี 49 39 50.00 

 

  3.1.2 ผลการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
 ผลการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวม ปรากฎตามตารางท่ี 4-33 
สามารถอธิบายผลการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้   
ในการปฏิบัติงาน โดยจําแนกแต่ละด้านได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4-33  ผลการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
                    หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

 

การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะและประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 

หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
ในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

1. ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาพ้ืนฐานไปใช้ 
    ในการปฏิบัติงาน 

46.20 47.40  6.40   - - 

2. ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการสืบสวน 
    ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

33.30 47.40 16.70  2.60 - 

3. ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการฝึก 
    ทางยุทธวิธีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

24.40 38.50 29.50  5.10 2.60 

4. ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการจับกุม 
    ปราบปรามไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

25.60 34.60 30.80   9.00 - 

5. ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการสอบสวน 

     ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
16.70 39.70 30.80 11.50 1.30 

6. ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาเสริมไปใช้ 
    ในการปฏิบัติงาน 

21.80 43.60 23.10  9.00 2.60 

7. ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการศึกษา 
    ดูงานเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

34.60 33.30 28.20  2.60 1.30 

 

 1) ผลการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาพ้ืนฐานไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง       
“ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาพ้ืนฐานไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับ “ค่อนข้างมาก” มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 47.40 รองลงมานําไปใช้ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 46.20 และนําไปใช้ในระดับ  
“ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 6.40 ตามลําดับ 
  โดยมีการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาพ้ืนฐานไปใช้            
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-34 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4-34 ผลการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชา 
 พ้ืนฐานไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
 

 

ด้านการนําความรู้ความเข้าใจ 
วิชาพ้ืนฐานไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ในประเด็นย่อยดังต่อไปนี้ 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

1. นโยบายและบทบาทของพนักงานฝ่ายปกครอง 
    ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและอํานวย 
    ความเป็นธรรม  

43.60 50.00  6.40 - - 

2. หลักกฎหมายอาญาท่ัวไป  43.60 47.40  9.00 - - 
3. อํานาจหน้าท่ีของพนักงานฝ่ายปกครอง 
    ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 

47.40 39.70 12.80 - - 

4. กระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและคุณธรรม 
    ของเจ้าหน้าท่ีสืบสวนสอบสวน 

37.20 41.00 20.50 1.30 - 

 

 2) ผลการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการสืบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง      
“ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการสืบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับ “ค่อนข้างมาก” มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 47.40 รองลงมานําไปใช้ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 33.30 นําไปใช้ในระดับ “ปานกลาง” 
คิดเป็นร้อยละ 16.70 และนําไปใช้ในระดับ “ค่อนข้างน้อย” คิดเป็นร้อยละ 2.60 ตามลําดับ  
  โดยมีการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการสืบสวนไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-35 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-35 ผลการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
                    หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชา 
                    การสืบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
 

 

ด้านการนําความรู้ความเข้าใจ 
วิชาการสืบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ในประเด็นย่อยดังต่อไปนี้ 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

1. หลักการสืบสวนและเทคนิคการสืบสวน  44.90 41.00 10.30   3.80 - 
2. การสืบสวนทางอิเล็กทรอนิกส์ 28.20 41.00 23.10   7.70 - 
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ด้านการนําความรู้ความเข้าใจ 
วิชาการสืบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ในประเด็นย่อยดังต่อไปนี้ 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

3. หลักการจัดทํารายงานการสืบสวน 30.80 43.60 17.90   7.70 - 
4. ปฏิบัติการสืบสวน 32.10 43.60 17.90   5.10 1.30 

 

 3) ผลการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการฝึกทางยุทธวิธีไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง      
“ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการฝึกทางยุทธวิธีไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับ“ค่อนข้างมาก”  
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมานําไปใช้ในระดับ “ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 29.50 นําไปใช้   
ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 24.40 นําไปใช้ในระดับ “ค่อนข้างน้อย” คิดเป็นร้อยละ 5.10 และนําไปใช้
ในระดับ “น้อย” คิดเป็นร้อยละ 2.60 ตามลําดับ  
  โดยมีการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการฝึกทางยุทธวิธีไปใช้
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-36 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-36 ผลการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
                    หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชา 
                    การฝึกทางยุทธวิธีไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
 

 

ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชา 
การฝึกทางยุทธวิธีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ในประเด็นย่อยดังต่อไปนี้ 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

1. การเผชิญเหตุยุทธวิธีการรอดพ้นอันตราย 
    ของเจ้าหน้าท่ี 

 23.10 39.70 26.90 5.10 5.10 

2. การเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร  26.90 32.10 33.30 2.60 5.10 
3. การหยุด/ควบคุมยานพาหนะ  28.20 43.60 20.50 5.10 2.60 
4. การต้ังจุดตรวจ/สกัด  33.30 43.60 15.40 5.10 2.60 
5. ปฏิบัติการทางยุทธวิธีในสถานการณ์จําลอง  21.80 32.10 33.33 7.70 5.10 
6. การยิงปืนระบบต่อสู้ป้องกันตัว   25.60 25.60 29.50 11.50 7.70 
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 4) ผลการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการจับกุมปราบปรามไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง      
“ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการจับกุมปราบปรามไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับ “ค่อนข้างมาก” 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.60 รองลงมานําไปใช้ในระดับ “ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 30.80 นําไปใช้ใน
ระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 25.60 และนําไปใช้ในระดับ “ค่อนข้างน้อย” คิดเป็นร้อยละ 9.00 ตามลําดับ 
  โดยมีการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการจับกุมปราบปราม
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-37 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-37  ผลการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
                   หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชา 
                    การจับกุมปราบปรามไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
 

 

ด้านการนําความรู้ความเข้าใจ 
วิชาการจับกุมปราบปรามไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

ในประเด็นย่อยดังต่อไปนี้ 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง 
น้อย น้อย 

1. หมายค้น / หมายจับ และหมายอาญาต่างๆ 24.40 37.20 21.80 10.30 6.40 
2. ฝึกภาคปฏิบัติการขอหมายค้นและหมายจับ 23.10 30.80 30.80   9.00 6.40 
3. การกํากับตรวจสอบ สถานประกอบการตามกฎหมาย 
    ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานฝ่ายปกครอง 

42.30 33.30 19.20   3.80 1.30 

4. การสืบสวนปราบปรามคดีตามกฎหมายท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของพนักงานฝ่ายปกครอง 

34.60 38.50 20.50   5.10 1.30 

5. การวางแผนการจับกุมปราบปราม 34.60 25.60  30.80   7.70 1.30 
6. การจัดทําบันทึกการจับกุม 35.90  28.20  21.80 14.10 - 
7. การป้องกันและปราบปรามคดีอาชญากรรมท่ัวไป 20.50 42.30 21.80 14.10 1.30 
8. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 35.90 28.20 25.60 10.30 - 
9. การสืบสวนปราบปรามคดียาเสพติด 28.20 29.50 30.80 11.50 - 
10. การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 21.80 34.60 32.10 10.30 1.30 
11. การสืบสวนปราบปรามคดีค้ามนุษย์ 20.50 32.10 34.60 11.50 1.30 
12. การสืบสวนปราบปรามคดีท่ีดิน 14.10 35.90 38.50   9.00 2.60 
13. การสืบสวนปราบปรามคดีป่าไม้ 
      และทรัพยากรธรรมชาติ 

16.70 30.80 39.70 10.30 2.60 

14. การสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ 17.90 29.50 39.70 11.50 1.30 
15. ฝึกภาคปฏิบัติการจัดทําบันทึกการจับกุม 30.80 33.30 25.60   7.70 2.60 
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 5) ผลการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการสอบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง      
“ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการสอบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับ “ค่อนข้างมาก”   
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.70 รองลงมานําไปใช้ในระดับ “ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 30.80 นําไปใช้   
ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 16.70 นําไปใช้ในระดับ “ค่อนข้างน้อย” คิดเป็นร้อยละ 11.50 และนําไปใช้
ในระดับ “น้อย” คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามลําดับ 
  โดยมีการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการสอบสวนไปใช้     
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-38 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-38  ผลการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
                 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชา   

การสอบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
 

 

ด้านการนําความรู้ความเข้าใจ 
วิชาการสอบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

ในประเด็นย่อยดังต่อไปนี้ 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง 
น้อย น้อย 

1. ระเบียบการสอบสวนคดีอาญาของพนักงาน 
    สอบสวนฝ่ายปกครอง 

35.90 44.90 16.70 1.30 1.30 

2. อํานาจเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวน 
    และฝึกภาคปฏิบัติการทําสํานวนเปรียบเทียบปรับ 

32.10 37.20 26.90 2.60 1.30 

3. หลักกฎหมายลักษณะพยานและการชั่งน้ําหนัก 
    พยาน 

23.10 42.30 25.60 7.70 1.30 

4. หลักการดําเนินคดีในเขตอํานาจศาลแขวง 23.10 38.50 25.60 7.70 1.30 
5. หลักการดําเนินคดีในเขตอํานาจศาลเยาวชน 
    และครอบครัว 

19.20 37.20 25.60 9.00 9.00 

6. หลักการวางรูปคดีและการรวบรวมพยานหลักฐาน 25.60 35.90 28.20 5.10 5.10 
7. หลักการสอบสวนปากคําและการทําความเห็น 
    ของพนักงานสอบสวน 

29.50 44.90 19.20 5.10 1.30 

8. ฝึกภาคปฏิบัติการทําสํานวนการสอบสวนในเขต 
    อํานาจศาลแขวง 

20.50 39.70 26.90 9.00 3.80 

9. การตรวจสอบการทุจริตบัตรประจําตัวประชาชน 
    และทะเบียนราษฎร 

29.50 33.30 24.40  10.30 2.60 

10. การจัดทํารายงานการสอบสวนและสํานวน 
      การสอบสวน 

30.80 33.30 24.40 9.00 2.60 
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ด้านการนําความรู้ความเข้าใจ 
วิชาการสอบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

ในประเด็นย่อยดังต่อไปนี้ 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง 
น้อย น้อย 

11. ฝึกภาคปฏิบัติการทําสํานวนการสอบสวนคดี 
      บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร 

26.90 29.50 28.20  12.80 2.60 

12. การรักษาและการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 23.10 33.30 30.80  10.30 2.60 
13. นิติวิทยาศาสตร์และการพิสูจน์หลักฐาน 16.70 29.50 30.80  16.70 6.40 
14. เทคนิคการสอบสวนคดีป่าไม้ 
      และทรัพยากรธรรมชาติ 

21.80 23.10 33.30  12.80 9.00 

15. การชันสูตรพลิกศพ 28.20 21.80 34.60 9.00 6.40 
16. การจัดทํารายงานการชันสูตรพลิกศพ 25.60 25.60 29.50  14.10 5.10 
17. เทคนิคการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม 16.70 21.80 34.60  15.40  11.50 
18. การทําสํานวนการสอบสวนในเขตอํานาจ 
      ศาลจังหวัด 

19.20 29.50 28.20  14.10 9.00 

19. สัมมนาการจัดทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญา 
      ของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง 

23.10 34.60 23.10  15.40 3.80 

20. การเบิกความในชั้นศาล 16.70 25.60 30.80  16.70  10.30 
21. การคุ้มครองพยานในคดีอาญา 16.70 17.90 33.30  19.20  12.80 
22. วธิีการคุ้มครองพยานในคดีอาญาของพนักงาน 
      ฝ่ายปกครอง 

17.90 20.50 30.80  19.20  11.50 

 

 6) ผลการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาเสริมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง      
“ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาเสริมไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับ “ค่อนข้างมาก” มากท่ีสุด    
คิดเป็นร้อยละ 43.60 รองลงมานําไปใช้ในระดับ “ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 23.10 นําไปใช้ในระดับ 
“มาก” คิดเป็นร้อยละ 21.80 นําไปใช้ในระดับ “ค่อนข้างน้อย” คิดเป็นร้อยละ 9.00 และนําไปใช้ในระดับ 
“น้อย” คิดเป็นร้อยละ 2.60 ตามลําดับ 
  โดยมีการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาเสริมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-39 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4-39  ผลการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
                 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง “ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาเสริม 
                    ไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
 

 

ด้านการนําความรู้ความเข้าใจ 
วิชาเสริมไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

ในประเด็นย่อยดังต่อไปนี้ 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง 
น้อย น้อย 

1. การแถลงข่าวและการบริหารจัดการสื่อ 30.80 33.30 24.40   5.10 6.40 
2. ประสบการณ์สืบสวนสอบสวน 29.50 42.30 21.80 5.10 1.30 
3. วิธีการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  
    (การคุ้มครองพยานในคดีอาญา) 

19.20 34.60 29.50 9.00 7.70 

 

 7) การนําความรู้จากการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นในการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง      
“ด้านการนําความรู้จากการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับ “มาก” มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 34.60 รองลงมานําไปใช้ในระดับ “ค่อนข้างมาก” คิดเป็นร้อยละ 33.30 นําไปใช้ในระดับ 
“ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 28.20 นําไปใช้ในระดับ “ค่อนข้างน้อย” คิดเป็นร้อยละ 2.60 และนําไปใช้    
ในระดับ “น้อย” คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามลําดับ 
  โดยการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง “ด้านการนําความรู้จากการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการไปใช้ 
ในการปฏิบัติงาน” สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-40 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-40   การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
                  หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง “ด้านการนําความรู้จากการศึกษาดูงาน 
                     เชิงปฏิบัติการไปใช้ในการปฏิบัติงาน” 
 

การนําความรู้ความเข้าใจในการศึกษา 
ดูงานเชิงปฏิบัติการ 

ในประเด็นต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง 
น้อย น้อย 

1. ความรู้จากการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ 34.60 33.30 28.20 2.60 1.30 
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 3.1.3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์วีของแครมเมอร์  
(Cramer’s V) พบว่า 
 1) เพศของผู้ผ่านการอบรมมีความสัมพันธ์กับด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการศึกษา     
ดูงานเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.325, 
p=0.082) โดยมีความสัมพันธ์กันน้อย รายละเอียดตามตาราง ท่ี 4-41 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-41  แสดงความสัมพันธ์เพศของผู้ผ่านการอบรมมีความสัมพันธ์กับระดับความเห็นการนําความรู้ 
                ความเข้าใจในวิชาการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

 
เพศ 

ความถ่ีของระดับความเห็นการนําความรู้ความเข้าใจ 
ในวิชาการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการปฏิบตัิงาน (คน) 

รวม 
(คน) 

มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง ค่อนข้างน้อย น้อย  

ชาย  12   22 16 5 0 55 
หญิง   5   12  2 2 2 23 
รวม 17   34 18 7 2 78 

* (Cramer’s V=0.325, p=0.082) 
 

  2) อายุราชการของผู้ผ่านการอบรมมีความสัมพันธ์กับด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชา   
พ้ืนฐานไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.186, p=0.252) 
โดยมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างน้อย รายละเอียดตามตาราง ท่ี 4-42 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-42  แสดงความสัมพันธ์อายุราชการของผู้ผ่านการอบรมมีความสัมพันธ์กับระดับความเห็น 
 การนําความรู้ความเข้าใจในวิชาพ้ืนฐานไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

 
อายุราชการ 

ความถ่ีของระดับความเห็น 
การนําความรู้ความเข้าใจ 

ในวิชาพ้ืนฐานไปใช้ในการปฏิบัติงาน (คน) 

รวม 
(คน) 

มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง  

  1 - 10 ปี 31 32 5 68 
11 - 20 ปี   2   5 0   7 
21 - 30 ปี   3   0 0   3 

รวม 36 37 5 78 
  * (Cramer’s V=0.186, p=0.252) 
 

   3.2 มิติท่ี 2 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน
ภายหลังท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง  
   การประเมินผลในมิติท่ี 2 นี้ ใช้วิธีการประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่าน    
การฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นท่ี 48 - 49 ปรากฏผลดังนี้ 
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  3.2.1 ข้อมูลท่ัวไป 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 78 คน เป็นเพศชาย มากท่ีสุด จํานวน 74 คน  
คิดเป็นร้อยละ 94.90 และเป็นเพศหญิง จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10     
  มีอายุ 51-60 ปี มากท่ีสุด จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 รองลงมามีอายุ 41-50 ปี 
จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.80 และมีอายุ 30-40 ปี จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 ตามลําดับ   
  มีอายุราชการ 21-30 ปี มากท่ีสุด จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 52.60 รองลงมามีอายุ
ราชการ 31-40 ปี จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 และมีอายุราชการ 10-20 ปี จํานวน 11 คน      
คิดเป็นร้อยละ 14.10 ตามลําดับ          
 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มากท่ีสุด จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 85.90 รองลงมา
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 
 ปัจจุบันปฏิบัติงานในตําแหน่งนายอําเภอ มากท่ีสุด จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 60.30 
รองลงมาปฏิบัติงานในตําแหน่งปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง จํานวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.40 ปฏิบัติงานในตําแหน่งปลัดจังหวัด จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 ปฏิบัติงานในตําแหน่ง
จ่าจังหวัด จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 และปฏิบัติงานในตําแหน่งป้องกันจังหวัด จํานวน 1 คน      
คิดเป็นร้อละ 1.30 ตามลําดับ  
  ดํารงตําแหน่งระดับอํานวยการต้น มากท่ีสุด จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 รองลงมา
ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10 และดํารงตําแหน่งระดับ
อํานวยการสูง จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ตามลําดับ  
 เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง        
รุ่นท่ี 48 มากท่ีสุด จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 55.10 และรุ่นท่ี 49 จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 44.90 
  เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรม มากท่ีสุด จํานวน 68 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 87.20 และเป็นผู้บังคับบัญชาหลังจากผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.80 รายละเอียดตามตารางท่ี 4-43 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-43  ข้อมูลท่ัวไปของผู้บังคับบัญชาผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
                ท่ีตอบแบบสอบถาม     
 

 ข้อมูลท่ัวไป ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 74 94.90 
 หญิง  4   5.10 
2. อายุ 30 - 40 ปี  6   7.70 
 41 - 50 ปี 24 30.80 
 51 - 60 ปี 48 61.50 
3. อายุราชการ 10 - 20 ปี  11 14.10 
 21 - 30 ปี 41 52.60 
 31 - 40 ปี 26 33.30 
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 ข้อมูลท่ัวไป ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

4. การศึกษา ปริญญาตรี  9 11.50 
 ปริญญาโท 67 85.90 
 ปริญญาเอก  2 2.60 
5. ตําแหน่ง ปลัดจังหวัด  6 7.70 
 นายอําเภอ 47 60.30 
 จ่าจังหวัด  5 6.40 
 ป้องกันจังหวัด  1   1.30 
 ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง 19 24.40 
6. ระดับตําแหน่ง อํานวยการสูง  7 9.00 
 อํานวยการต้น 46 59.00 
 ชํานาญการพิเศษ 25 32.10 
7. เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ  
 รุ่นท่ี 48 43 55.10 
 รุ่นท่ี 49 35 44.90 
8. การเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ  
 เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนการฝึกอบรม 68 87.20 
 เป็นผู้บังคับบัญชาหลังการฝึกอบรม 10 12.80 

 

 3.2.2 ผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน
ภายหลังท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง  
  ผลการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวน
สอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองในภาพรวม ปรากฏตามตารางท่ี 4-44 สามารถอธิบายผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมแต่ละด้านได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-44 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน 
                 พนักงานฝ่ายปกครอง 
 

 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในภาพรวม 

ของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม 
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 

ร้อยละของระดับความเห็น 
ด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อย่างมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน    53.80 43.60 2.60 - 
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน   21.80 74.40 3.80 - 
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านหน่วยงาน    48.70 50.00 1.30 - 
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 1) ด้านการปฏิบัติตน  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม          
ด้านการปฏิบัติตนอยู่ในระดับ “ดีข้ึนอย่างมาก” มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.80 รองลงมาอยู่ในระดับ “ดีข้ึน” 
คิดเป็นร้อยละ 43.60 และอยู่ในระดับ “เหมือนเดิม” คิดเป็นร้อยละ 2.60 ตามลําดับ โดยสามารถจําแนก
รายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-45 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-45 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อย 
                  ได้ดังนี้ 
 

 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน  
ในประเด็นย่อยดังนี้ 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อย่างมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

ควร 
ปรับปรุง 
อย่างย่ิง 

1. ความเหมาะสมในการแต่งกาย 42.30 55.10 2.60 - - 
2. ความเหมาะสมในการวางตัว 44.90 52.60 2.60 - - 
3. ความมีระเบียบวินัย 50.00 46.20   3.80 - - 
4. สุขภาวะด้านอารมณ์ 44.90 52.60 2.60 - - 
5. การมีมนุษยสัมพันธ์และการสมาคม 57.70 39.70 2.60 - - 
6. การมีคุณธรรมและจริยธรรม 53.80 43.60     2.60 - - 

 

 2) ด้านการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ “ดีข้ึน” มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.40 รองลงมาอยู่ในระดับ “ดีข้ึนอย่างมาก” 
คิดเป็นร้อยละ 21.80 และอยู่ในระดับ “เหมือนเดิม” คิดเป็นร้อยละ 3.80 ตามลําดับ โดยสามารถจําแนก
รายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-46 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-46 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อย 
                  ได้ดังนี้   
 

 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน  
ในประเด็นย่อยดังนี้ 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อย่างมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

ควร 
ปรับปรุง 
อย่างย่ิง 

1. การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง 41.00 56.40   2.60 - - 
2. การปฏิบัติงานมีความเท่ียงตรงตามกําหนดเวลา 42.30 53.80   3.80 - - 
3. ความสามารถในการสืบสวนคดีอาญาท่ัวไป 26.90 71.80   1.30 - - 
4. ความสามารถในการสอบสวนคดีอาญาท่ัวไป 29.50 66.70   3.80 - - 
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การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน  
ในประเด็นย่อยดังนี้ 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อย่างมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

ควร 
ปรับปรุง 
อย่างย่ิง 

5. ความสามารถในการรวบรวมพยานหลักฐาน 
    คดีอาญา 

26.90 69.20   3.80 - - 

6. ความสามารถในการขอออกหมายค้น หมายจับ 19.20 66.70 14.10 - - 
7. ความสามารถในการสอบสวนและเปรียบเทียบ 
    คดีละเมิดกฎหมายท้องถ่ิน 

19.20 67.90 12.80 - - 

8. ความสามารถในการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม 20.50 65.40 14.10 - - 
9. ความสามารถในการชันสูตรพลิกศพ 19.20 71.80   9.00 - - 
10. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวน 
      คดีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ 

23.10 65.40 11.50 - - 

11. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีท่ีดิน 20.50 70.50   9.00 - - 
12. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด 28.20 64.10   7.70 - - 
13. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี 
      ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 

24.40 71.80   3.80 - - 

14. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี 
      ตามกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 

26.90 67.90   5.10 - - 

15. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี 
      ตามกฎหมายการพนัน 

26.90 67.90   5.10 - - 

16. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี 
      ตามกฎหมายโรงแรม 

33.30 60.30   6.40 - - 

17. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี 
      ตามกฎหมายอาวุธปืนฯ 

26.90 67.90   5.10 - - 

18. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี 
      ตามกฎหมายสถานบริการ 

35.90 60.30   3.80 - - 

19. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี 
      ตามกฎหมายขายทอดตลาดและค้าของเก่า 

30.80 65.40   3.80 - - 

20. ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี 
      ตามกฎหมายโรงรับจํานําและการเรี่ยไร 

26.90 69.20   3.80 - - 

21. ความสามารถในการทําสํานวนการสอบสวน 
      คดีในอํานาจศาลเด็กเยาวชนและครอบครัว 

21.80 67.90 10.30 - - 

22. ความสามารถในการทําสํานวนการสอบสวน 
      คดีในอํานาจศาลแขวง 

24.40 67.90   7.70 - - 
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 3) ด้านหน่วยงาน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความเห็นต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านหน่วยงาน
อยู่ในระดับ “ดีข้ึน” มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาอยู่ในระดับ “ดีข้ึนอย่างมาก” คิดเป็นร้อยละ 
48.70 และอยู่ในระดับ “เหมือนเดิม” คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามลําดับ โดยสามารถจําแนกรายละเอียด          
แต่ละประเด็นย่อยได้ตามตารางท่ี 4-47 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-47 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านหน่วยงาน สามารถจําแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อย 
                   ได้ดังนี้   
 

 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านหน่วยงาน 

ในประเด็นย่อยดังนี้ 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อย่างมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

1. การเสริมสร้างหรือปรับปรุงภารกิจของหน่วยงาน 
    ท่ียังบกพร่องอยู่ให้ดีข้ึน 

34.60 64.10 1.30 - 

2. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ดีข้ึน 47.40 51.30 1.30 - 
 

 3.2.3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 
  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์วีของแครมเมอร์  
(Cramer’s V) พบว่าเพศของผู้ บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม           
ด้านการปฏิบัติตน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.339, p=0.011) โดยมีความสัมพันธ์
กันน้อย รายละเอียดตามตารางท่ี 4-48 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-48 แสดงความสัมพันธ์เพศของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับระดับความเห็น 
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน 
 

 

 
เพศ 

 
 

ความถ่ีของระดับความเห็น 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน (คน) รวม 

(คน) 
ดีข้ึนอย่างมาก ดีข้ึน เหมือนเดิม 

ชาย 41 32 1 74 
หญิง   1   2 1   4 
รวม 42 34 2 78 

* (Cramer’s V=0.339, p=0.011) 
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  3.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการฝึกอบรม หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
รุ่นท่ี 48 - 49  
  สําหรับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการฝึกอบรม หลกัสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
รุ่นท่ี 48 - 49 ผลการศึกษามีสาระสําคัญสรุปแยกเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้   
 

 1) ด้านหลักสูตร 
 - หลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ เป็นหลักสูตรท่ีดีมาก มีเนื้อหาวิชาท่ีหลากหลายและครบถ้วน 
สอดคล้องกับความจําเป็นในการนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของปลัดอําเภอ โดยเฉพาะวิชาการสืบสวน 
วิชาการสอบสวน วิชาการฝึกยุทธวิธี และการฝึกปฏิบัติในการทําสํานวนคดีต่างๆ เห็นควรให้มีการขยาย
ระยะเวลาวิชาดังกล่าวเพ่ิมข้ึนอีก อย่างน้อย 3 สัปดาห์ และควรให้ปลัดอําเภอทุกคนเข้ารับการศึกษาอบรม 
ในหลักสูตรนี้ เพราะสามารถนําไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงและตรงกว่าหลักสูตรปลัดอําเภอ ทําให้สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าท่ีของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านจํานวนมาก ควรมีการสอน
เทคนิควิชาการสอบสวนวินัยกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและให้เกิดความเป็นธรรม
กับทุกฝ่าย 
 - เห็นควรเพ่ิมการยิงปืนพกป้องกันตัวด้วยกระสุนจริง รวมถึงปืนลูกซอง เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
สําหรับเจ้าหน้าท่ี เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน อาชญากรรมต่างๆ ทวีความรุนแรงมากข้ึน 
 - กระบวนการทําสํานวนการฟ้อง กระบวนการทํารายงานการจับกุม ควรบรรยายไปพร้อม
กับหนังสือรวบรวมตัวอย่าง และควรทําเป็นคู่มือแจกผู้เข้าอบรมด้วย 
 

 2) ด้านกระบวนการฝึกอบรม 
 - การบริหารโครงการ การอํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถานท่ีฝึกอบรม 
และบุคลากรผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม ในภาพรวมถือว่ามีความเหมาะสมดี 
 - สถานท่ีในการฝึกอบรมควรได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม เนื่องจากในบางจุดของห้อง
บรรยายมีการชํารุด เช่น มีน้ําหยดลงมาจากฝ้าเพดาน โต๊ะ เก้าอ้ีเก่าไม่พร้อมใช้งาน รวมถึงห้องน้ําในห้องพัก  
มีการอุดตันบ่อยครั้ง ควรมีการปรับปรุง ไม่ควรปล่อยให้นักศึกษาเข้าพักหากพบว่าห้องน้ํายังใช้งานไม่ได้ รวมท้ัง
ควรปรับปรุงระบบน้ําประปา และไฟส่องสว่าง ให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 - คอมพิวเตอร์และเครื่องฉายในห้องบรรยายไม่มีสี ควรได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม  
 - การประสานงานเรื่องการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฝึกอบรมไม่ชัดเจน ส่งผลให้ผู้เข้าอบรม
ไม่ได้จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ท่ีจําเป็นสําหรับการฝึกอบรม 
 

 3) ด้านวิทยากร 
- วิทยากรโดยรวมมีความรู้ความเชี่ยวชาญดี โดยเฉพาะวิทยากรจาก สน.สก. บรรยายได้ตรง

ประเด็น นําไปปฏิบัติได้จริง สําหรับวิทยากรท่ีมาจากหน่วยงานนอก เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ท่านมีความรู้
ความสามารถ แต่ถ่ายทอดได้ไม่น่าสนใจ  

- วิทยากรหลายท่านมีความรู้ความสามารถ แต่ขาดทักษะการถ่ายทอดความรู้ โดยเฉพาะ
วิทยากรภายนอก เช่น บางท่านนั่งอ่านตัวบทกฎหมายให้ฟัง บางท่านเล่าเก่ียวกับการทํางานในหน่วยงาน หรือ
บางท่านไม่เคยร่วมงานกับฝ่ายปกครองเลย จึงทําให้ไม่เข้าใจบริบทงานของฝ่ายปกครอง เวลาสอนก็สอน   
ตามเนื้อหาวิชาเท่านั้น หากเป็นไปได้อยากให้วิทยากรบรรยายแบบ อาจารย์ณรงค์ ทิพย์ศิริ และอาจารย์รัฐวิช   
จิตสุจริตวงศ์ 
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- วิทยากรจากกรมการปกครองบางท่าน ยังมีประสบการณ์ในด้านการสืบสวนสอบสวนน้อย
แม้จะมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดแต่ยังขาดความน่าเชื่อถือ ในขณะท่ีวิทยากรบางคน โดยเฉพาะ
ท่ีมาจากหน่วยงานศาล ตุลาการ มีความน่าเชื่อถือและมีองค์ความรู้ แต่ขาดเทคนิคและศิลปะในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับนักศึกษา 
 

 4) ด้านอ่ืน ๆ  
 - เนื้อหาค่อนข้างจะมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี แต่ชั่วโมงเรียนบางวิชาค่อนข้างจะน้อย 
ท้ังนี้ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ความรู้อย่างเต็มท่ีทุกกลุ่ม กป. เห็นควรเพ่ิมเติมระยะเวลาในการฝึกอบรม
ให้มากข้ึน อาทิ การทําสํานวนการสอบสวนในเรื่องการค้ามนุษย์ ป่าไม้ ทะเบียนและบัตร สถานบริการ รวมท้ัง
วิชาการชันสูตรพลิกศพ การปฏิบัติงานด้านยุทธวิธี การตรวจค้นจับกุมผู้กระทําผิด ควรฝึกให้เกิดความชํานาญ
และครอบคลุมกฎหมาย ท้ัง 16 ฉบับ  
 - การศึกษาดูงาน ทําให้ได้เรียนรู้นอกเหนือทฤษฎี คือ การได้ลงมือปฏิบัติในสถานท่ีจริง   
ทําให้ผู้เข้าอบรมได้รับประสบการณ์ท่ีหลากหลายและเพ่ิมมากข้ึน สามารถนํากลับไปใช้ได้จริง 
 - การศึกษาดูงานแบบ Learning by Doing เหมาะสมและมีประโยชน์ในการนําไปปฏิบัติงาน 
ทําให้ผู้เข้าอบรมมีความม่ันใจมากข้ึน ดังนั้นควรมีการประสานกับหน่วยงานในพ้ืนท่ีก่อน เพ่ือให้การศึกษาดูงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - การวิเคราะห์สถานการณ์จากการศึกษาดูงานของแต่ละกรณีน้อยเกินไป เพ่ือให้ได้ความรู้
และมีความเข้าใจเพ่ิมข้ึน สามารถนําไปปฏิบัติงานได้ ควรเพ่ิมเวลาอีก 1 - 2 วัน  
 - การศึกษาดูงานควรพิจารณาสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพสําหรับการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง 
 - ควรจัดตารางการฝึกอบรมให้เหมาะสม ไม่อัดแน่นจนเกินไป มีเวลาให้นักศึกษาได้ทํา
กิจกรรมสันทนาการ สร้างปฏิสัมพันธ์ สร้างประสบการณ์ร่วมกัน ให้เกิดความแน่นแฟ้นในรุ่นมากกว่านี้ 
 - เห็นควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนท่ีจังหวัดเล็กๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของจังหวัด
นั้นมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
 - เห็นควรให้ส่วนกลางวางระบบงานการสืบสวนสอบสวนให้เป็นรูปธรรมชัดเจนข้ึน เพ่ือให้
เกิดความชํานาญ ด้วยภารกิจงานของอําเภอค่อนข้างหลากหลาย หากปลัดอําเภอไม่มีการนําความรู้มาใช้ 
ความรู้ท่ีได้รับมาก็จักสูญเปล่า 
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ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
โดยประเมินผลภายหลังการฝึกอบรมใน 2 มิติ คือ มิติท่ี 1 การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ

และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงประเมินผลจากข้าราชการผู้ท่ีผ่าน       
การฝึกอบรมโดยตรง และมิติท่ี 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงานและ     
ด้านหน่วยงานภายหลังผ่านการฝึกอบรม ซ่ึงประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม 
 

1. หลักสูตรนายอําเภอ รุ่นท่ี 77 - 78  
 ผลการสัมภาษณ์ 
 

  มิติท่ี 1 การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ 
ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงประเมินผลจากข้าราชการผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมโดยตรง มีความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 
 

  1.1 ภายหลังการฝึกอบรมท่านได้รับองค์ความรู้อะไรบ้าง และมีการนําหลักสมรรถนะ ทัศนคติ 
แนวคิด และวิสัยทัศน์จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร 
  

“...หลังผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว มีความเข้าใจในบทบาทและอํานาจหน้าท่ีของนายอําเภอมากข้ึน 
ความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาอบรมนํามาปรับใช้กับงานได้บางเรื่อง เพราะปัญหาแต่ละพ้ืนท่ีไม่เหมือนกัน 
ประสบการณ์ถือว่ามีความสําคัญในการทํางานโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถนําหลักกฎหมาย 
ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม รวมท้ังเทคนิคการแก้ไขปัญหาท่ีสาธารณะ ทักษะการเป็นผู้นํา เทคนิดการพูด          
ในท่ีชุมชน มาปรับใช้ในการทํางานได้ดีข้ึน ผมมองว่านายอําเภอเป็นตําแหน่งท่ีทรงคุณค่าและเป็นตําแหน่ง     
ท่ีมีความสําคัญกับการบริหารงานในส่วนภูมิภาคมาก นายอําเภอจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้ในทุกด้าน         
มีความสามารถในการบริหารงานและออกพ้ืนท่ีช่วยเหลือชาวบ้านซ่ึงมีปัญหาความยากจน ปัญหาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ และปัญหาอ่ืนๆ ได้ สามารถท่ีจะครองใจคนและทํางานร่วมกับคนในพ้ืนท่ีได้ดี...” นายศิวะเสก        
สินโทรัมย์ ปลัดอําเภอชํานาญการพิเศษ อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรนายอําเภอ รุ่นท่ี 77 

 

มิติท่ี 2 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน 
ภายหลังผ่านการฝึกอบรม โดยประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม มีความคิดเห็น
ดังต่อไปนี้ 

1.2 ภายหลังการฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชามีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน     
การปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงานอย่างไร 
 

“...หลังผ่านการฝึกอบรม ผู้ผ่านการศึกษาอบรม มีความรู้เพ่ิมข้ึนและได้นําความรู้มาปรับใช้ในการ
ทํางานและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี ท้ังผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถ่ิน ทหาร และตํารวจ 
ทําให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ในฐานะเป็นตัวแทนของฝ่ายปกครอง มีความเอาใจใส่ในการทํางาน
เป็นแบบอย่างในการทํางานให้กับรุ่นน้อง สามารถทํางานเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายจาก
นายอําเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ…” ว่าท่ี ร.ต.บัญหาร บุญมี นายอําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้บังคับบัญชาของ นายศิวะเสก  สินโทรัมย์ ปลัดอําเภอชํานาญการพิเศษ อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
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2. หลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 234 - 247 
 ผลการสัมภาษณ์ 
 

  มิติท่ี 1 การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้
ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงประเมินผลจากข้าราชการผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมโดยตรง มีความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 
 

  1.1 ภายหลังการฝึกอบรมท่านได้รับองค์ความรู้อะไรบ้าง และมีการนําหลักสมรรถนะ ทัศนคติ 
แนวคิด และวิสัยทัศน์จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร 
 

“...หลังผ่านการฝึกอบรม ผมได้รับความรู้พ้ืนฐานและหลักการทํางานท่ีสําคัญในตําแหน่งปลัดอําเภอ 
สามารถนํามาปรับใช้กับการทํางานให้ดีข้ึน ความรู้ท่ีได้รับเป็นความรู้ด้านวิชาการมากกว่าความรู้จากการฝึก
ปฏิบัติ ซ่ึงองค์ความรู้บางอย่างผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเอง ควรให้ความรู้ในด้านการฝึก
ปฏิบัติมากข้ึนและมีกรณีตัวอย่างให้ศึกษา เพราะสามารถนําไปปฏิบัติงานได้ ในการให้ความรู้ควรจัดให้มี
วิทยากรท่ีมีประสบการณ์สูง มาถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม เช่น นายอําเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะจะ
ได้รู้แนวทางการทํางานมากข้ึน การฝึกระเบียบแถวและการยิงปืนยังมีความจําเป็นถ้าปฏิบัติหน้าท่ีในงาน 
ความม่ันคงและควรให้ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับชนิดของปืนด้วย ส่วนรูปแบบ วิธีธัญบุรี ควรคงไว้เพราะเป็น 
การฝึกให้รู้จักหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง การจัดอบรมให้ปลัดอําเภอใหม่ มองว่าควรให้อบรมก่อนลง
พ้ืนท่ีเพราะอย่างน้อยก็ทําให้มีเครือข่ายในการทํางาน ระยะเวลาการฝึกอบรมควรขยายเป็น 45 วัน...” ร.ต.ท.
ภาวิน จิรเดชพิทักษ์ ปลัดอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี หลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 235 

  

“...ผมมองว่าภาพรวมของการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอมีความเหมาะสมดี หลังฝึกอบรมมาแล้ว 
ได้นําความรู้ด้านการบริหารงาน ท้ังงานในสํานักงานและการบริหารคน การฝึกพูดในท่ีชุมชน การประสานงาน 
การบูรณาการทํางาน รวมท้ังระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับงานฝ่ายปกครอง ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ในส่วนของข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมควรขยายเวลาการเรียนเพ่ิมมากข้ึนเพราะเรียนค่อนข้าง
หนักและบีบอัดเนื้อหาวิชามากเกินไป การดูงานควรไปดูงานในพ้ืนท่ีหมู่บ้านตัวอย่างหรือหมู่บ้านดีเด่น     
ส่วนการยิงปืน การจัดระเบียบแถว และรูปแบบ วิถีธัญบุรี ถือว่ามีความเหมาะสมและมีความจําเป็นควรคงไว้
ในหลักสูตรต่อไป....” นายณัฐพล โตสารเดช ปลัดอําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ หลักสูตรปลัดอําเภอ    
รุ่นท่ี 238 

 

“...หลังจากเข้าอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอแล้ว ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน ท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
ประกอบด้วย วิชาพ้ืนฐานทางกฎหมาย ความรู้ทางด้านยุทธวิธี ทําให้มองเห็นภาพการทํางานและนํามาปรับใช้
กับงานได้ดี โดยความรู้ส่วนใหญ่ไม่ได้นํามาใช้โดยตรงแต่นําไปปรับใช้ให้เข้ากับงานในพ้ืนท่ีมากกว่า สามารถ  
ท่ีจะวางแผนการทํางาน ดําเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการ กล้าตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้เม่ือมีข้อผิดพลาด
เกิดข้ึน เช่น การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งท่ีสาธารณประโยชน์ ซ่ึงผม
มองว่าปลัดอําเภอทํางานด้านการป้องกันได้ดีกว่างานปราบปราม โดยใช้หลักรัฐศาสตร์มาใช้ในการทํางาน  
การฝึกพูดถือว่ามีความสําคัญมากเป็นประโยชน์สําหรับงานของปลัดอําเภอ การฝึก อส. ทําให้มีความเป็นผู้นํา
มากข้ึน ในหลักสูตรควรให้มีการฝึกยิงปืนแบบ automatic และเน้นให้ปลัดอําเภอฝึกปฏิบัติมากข้ึนด้วยเพ่ือให้
เกิดความชํานาญ…” นายวุฒิชัย ประกอบมูล ปลัดอําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน หลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 239 
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“...หลังจากการฝึกอบรม ทําให้ได้เครือข่ายในการทํางานและมีความม่ันใจในการทํางานมากข้ึน      
มีการนําความรู้มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบยิ่งข้ึน ดิฉันคิดว่าการทํางานของฝ่ายปกครองต้อง
ใช้หลักการเข้าถึงและการติดต่อประสานงานเป็นหลัก หากเม่ือใดก็ตามท่ีการทํางานไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
และไม่สามารถท่ีจะประสานงานกับฝ่ายตรงข้ามได้ ย่อมเกิดปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน ไม่สามารถท่ีจะ
ทํางานให้สําเร็จได้ หลักสูตรควรขยายระยะเวลาเพ่ิมมากข้ึน ก่อนลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจริงควรมีการทดลองฝึก
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจริงก่อน การฝึกยิงปืนถือว่ามีความจําเป็นและเป็นสิ่งท่ีดีมากเพราะเป็นโอกาสและจังหวะท่ีดี  
ท่ีได้เรียนรู้ การฝึกพูดมีความสําคัญในการทํางาน การทํางานเป็นกลุ่มเป็นการฝึกการทํางานเป็นทีม และเป็น
การฝึกระเบียบวินัยของตนเองด้วย วิชาภาษาอังกฤษบางพ้ืนท่ีแทบจะไม่ได้ใช้ปฏิบัติงาน ปลัดอําเภอบรรจุใหม่
ควรเน้นให้ความรู้เรื่องงานสารบรรณ ความรู้ด้านพัสดุ การจัดซ้ือจัดจ้าง และการตรวจรับ...” นางสาวสิริกร 
พวงเพชร ปลัดอําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 242 

 

“...หลังจากอบรมมาแล้ว มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเพ่ิมมากข้ึน ได้รู้ถึง
ความรับผิดชอบและขอบเขตของงานปลัดอําเภอแต่ละด้าน สามารถนําความรู้มาปรับใช้กับงานในหน้าท่ีได้ดี 
ปลัดอําเภอเป็นตําแหน่งท่ีสําคัญ มีหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีและทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น การฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอควรนําปัญหา 
ในแต่ละพ้ืนท่ีมาศึกษาเป็นกรณีตัวอย่าง เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้มองเห็นภาพและสามารถท่ีจะนําแนวทาง        
ไปแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีแบบบูรณาการได้ หลักสูตรควรขยายระยะเวลาการฝึกอบรมเป็น 6 สัปดาห์ ควรเพ่ิมเติม
เนื้อหาความรู้เก่ียวกับงานรัฐพิธี และเน้นให้ความรู้ในเรื่องการจัดซ้ือจัดจ้าง การดูแบบ การออกแบบ         
การตรวจรับการจ้างให้มากข้ึน เพราะเป็นงานท่ีมีความเสี่ยงต่อปลัดอําเภอ...” นายปิติพงษ์ บุญช่วง 
ปลัดอําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน หลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 243 

 

“...หลังผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว ได้รับความรู้ท่ีหลากหลายท้ังทักษะการเป็นผู้นํา การสื่อสารและ
การประสานงาน เทคนิคและแนวทางจากวิทยากร ซ่ึงสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการทํางานให้ประสบ
ความสําเร็จได้ การเข้าอบรมยังทําให้มองเห็นภาพรวมการทํางานในอํานาจหน้าท่ีของปลัดอําเภอได้ดียิ่งข้ึน    
รวมท้ังมีมุมมองความคิดในการทํางานท่ีกว้างไกล สามารถท่ีจะวางแผนการทํางานและดําเนินการให้ถูกต้อง
ตามกระบวนการ กล้าตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้เม่ือมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึน ข้าราชการฝ่ายปกครองเป็นตําแหน่ง
ท่ีต้องมีวิสัยทัศน์ มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร มีภาวะความเป็นผู้นํา มีคุณธรรม จริยธรรม มีหน้าท่ีบําบัดทุกข์ บํารุง
สุขให้กับประชาชน หลักสูตรปลัดอําเภอนั้นควรมีการขยายเวลาเพ่ิมมากข้ึน ควรเพ่ิมเนื้อหาวิชาให้มีความ
เข้มข้นข้ึน วิทยากรควรเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์และสามารถนํามาถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมได้ดี ส่วนการฝึกยิงปืน
ยังมีความจําเป็นสําหรับข้าราชการฝ่ายปกครองโดยเฉพาะผู้ท่ีรับผิดชอบงานป้องกันและงานดูแลรักษาความ
สงบเรียบร้อยของสังคม...” นายชนภพ พฤกษชาติ นิติกร ท่ีทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี หลักสูตร
ปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 247 
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 มิติท่ี 2 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน 
ภายหลังผ่านการฝึกอบรม โดยประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม มีความคิดเห็น
ดังต่อไปนี้ 
 

  1.2 ภายหลังการฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชามีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน     
การปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงานอย่างไร 
 

 “...การเข้ารับการฝึกอบรมนั้นเป็นการเปิดโลกทัศน์และเสริมความรู้ในการทํางานให้กับปลัดอําเภอ   
ซ่ึงก่อนการฝึกอบรม ปลัดภาวินจบการศึกษาทางด้านกฎหมายมาถือว่ามีพ้ืนฐานความรู้ดีอยู่แล้ว มีความพร้อม 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี เม่ือผ่านการฝึกอบรมมาแล้วมีความรับผิดชอบสูง มีการประสานงานกับองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี และสามารถช่วยดูข้อกฎหมายประกอบการพิจารณาได้อย่างรอบคอบ แต่ยังขาดความ
เป็นวัฒนธรรมองค์กร เช่น การดูแลผู้บังคับบัญชา ส่วนข้อเสนอแนะ ปลัดอําเภอบรรจุใหม่ควรมีการทดลอง     
ลงพ้ืนท่ีทํางานจริงก่อนมาประจําพ้ืนท่ี เพ่ือให้เข้าใจบริบทของการทํางานในพ้ืนท่ีก่อนและสามารถท่ีจะมองภาพ        
การทํางานของปลัดอําเภอได้อย่างชัดเจน...” นางวิรงรอง สุริยะธํารงกุล ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหาร 
งานปกครอง ผู้บังคับบัญชาของ ร.ต.ท.ภาวิน จิรเดชพิทักษ์ ปลัดอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
 

 “...หลังผ่านการฝึกอบรม ปลัดอําเภอผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการปฏิบัติงานในภาพรวมถือว่าทําได้ดีข้ึน
สามารถท่ีจะทํางานลงพ้ืนท่ีเป็นตัวแทนของนายอําเภอได้ แต่ยังขาดความเชื่อม่ันและไม่กล้าตัดสินใจ สามารถ
ทํางานร่วมกับคนอ่ืนได้ดี เช่น มีการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมกับทหาร ตํารวจ กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน มีความเป็นมืออาชีพมากข้ึน มีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ทําให้ได้รับการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานอ่ืนเป็นอย่างดี หลักสูตรปลัดอําเภอควรเน้นความรู้ในการคิดสร้างสรรค์และพัฒนา
ด้านความคิดเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้ปลัดอําเภอกล้าคิดกล้าตัดสินใจ และมีวิธีการวางแผนในการทํางานท่ีดีข้ึน…” 
นายภาคภูมิ ภูมี นายอําเภอน้ําหนาว ผู้บังคับบัญชาของนายณัฐพล โตสารเดช ปลัดอําเภอน้ําหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 

 “...ปลัดอําเภอท่ีผ่านการฝึกอบรมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเท่าท่ีควร ยิ่งปัจจุบันบทบาทของ
ฝ่ายปกครองน้อยลง การมอบหมายงานลงพ้ืนท่ีต้องดูความสําคัญของงานเป็นหลักเพราะปลัดอําเภอใหม่     
ยังขาดความกล้าแสดงออกและความเสียสละ การทําหนังสือราชการและการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน    
ต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของปลัดอาวุโสเพราะยังขาดการกลั่นกรองและรอบคอบ การเสนอความคิดเห็น
ต่อผู้บังคับบัญชายังขาดการศึกษาและการจับประเด็น ดังนั้นหลักสูตรปลัดอําเภอควรเน้นงานสารบรรณและ
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับงานของปลัดอําเภอให้มากข้ึน...” นายชนินทร์ พันธุ์เหม ปลัดอําเภอหัวหน้า   
กลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง ผู้บังคับบัญชาของ นายวุฒิชัย ประกอบมูล ปลัดอําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
 

 “...ปลัดอําเภอท่ีผ่านการฝึกอบรมมีการแต่งกายดีข้ึน มีทักษะการพูดท่ีดี มีภาวะความเป็นผู้นํา    
เห็นได้ชัดจากประสบการณ์การลงพ้ืนท่ีบ่อยๆ และกล้าท่ีจะถามประเด็นปัญหาต่างๆ จากผู้บังคับบัญชา     
การอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอถือเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับปลัดอําเภอใหม่ ถ้าเป็นปลัดอําเภอท่ีมี
ประสบการณ์จากการทํางานมาแล้ว สามารถนําความรู้ไปปรับใช้กับการทํางานได้เลย ส่วนปัญหาของ
ปลัดอําเภอยุคใหม่ ยังขาดความทุ่มเทในการทํางาน มีงานเอกสารค่อนข้างเยอะ การทํางานเพ่ือเอาตัวรอด 
ขาดการทํางานเป็นทีมและความผูกพันในองค์กร ปัญหาเกิดจากสภาพโครงสร้างท่ีเปลี่ยนแปลงไป อีกท้ังงาน
ปลัดอําเภอค่อนข้างเยอะ งานในส่วนของฝ่ายปกครองยังทําได้ไม่เต็มท่ี ซ่ึงงานท่ีทําเป็นงานท่ีอยู่นอกภารกิจ
เป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นการฝึกอบรมควรเพ่ิมข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับงานในหน้าท่ีของฝ่ายปกครองให้มากข้ึน
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ส่วนระยะเวลาอาจจะเพ่ิมก็ได้ขอให้งานออกมามีคุณภาพ หลักสูตรควรให้เข้มข้นข้ึน...” นายนิมิต ปัทมเจริญ 
นายอําเภอพุทไธสง ผู้บังคับบัญชาของ นางสาวสิริกร พวงเพชร ปลัดอําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 “...จังหวัดน่านมีปลัดอําเภอมาบรรจุใหม่ทุกปี ผมเป็นห่วงการลงพ้ืนท่ีของปลัดอําเภอใหม่เพราะยังขาด
ความสัมพันธ์กับพ้ืนท่ี ควรปลูกจิตสํานึกให้ปลัดอําเภอรู้บทบาทและหน้าท่ีของตนเองให้มากข้ึน ให้รู้จักเสียสละ
ส่วนปลัดอําเภอท่ีผ่านการฝึกอบรมมีการวางตัวดีข้ึน ปรับตัวและเรียนรู้งานได้เร็ว มีความรู้เพ่ิมมากข้ึน มีทักษะ
การประสานงานกับส่วนราชการอ่ืนได้ดีกว่าเดิมและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอ่ืน มีแนวคิดการทํางาน
เพ่ิมข้ึนและหม่ันศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม หลักสูตรและระยะเวลาถือว่ามีความเหมาะสมดี ในส่วนของเนื้อหาวิชา
ท่ีเก่ียวกับแผนงาน โครงการ และการอํานวยความเป็นธรรม ควรท่ีจะส่งเสริมและเพ่ิมเติมเข้าไปในหลักสูตร     
ให้มากข้ึน เพราะปลัดใหม่ยังขาดความชํานาญ...” นายดลภาค  เนตรใส นายอําเภอภูเพียง ผู้บังคับบัญชาของ   
นายปิติพงษ์ บุญช่วง ปลัดอําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
 

3. หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นท่ี 48 - 49  
 ผลการสัมภาษณ์ 
 

  มิติท่ี 1 การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้
ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงประเมินผลจากข้าราชการผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมโดยตรง มีความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 
 

  1.1 ภายหลังการฝึกอบรมท่านได้รับองค์ความรู้อะไรบ้าง และมีการนําหลักสมรรถนะ ทัศนคติ 
แนวคิด และวิสัยทัศน์จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร 
 

“...ความรู้ท่ีผมได้รับจากการฝึกอบรมยังไมได้นํามาใช้กับงานได้โดยตรงพราะยังไม่เจอปัญหาในพ้ืนท่ี 
แต่สามารถนํามาปรับใช้กับงานอ่ืนได้ เช่น การสังเกตพฤติกรรมของคน การให้คําปรึกษากับชาวบ้าน การวางแผน  
ในการทํางานให้รอบคอบก่อนลงพ้ืนท่ี เทคนิควิธีการสืบสวนสอบสวน ยุทธวิธีการตรวจจับ ตรวจค้น และการต้ัง
จุดสกัด เป็นต้น แต่ยังใช้ได้ไม่เต็มท่ีเนื่องจากภารกิจงานปกครองมีจํานวนมาก ควรมีการปรับปรุงบทบาทของ
พนักงานสืบสวนสอบสวนฝ่ายปกครองให้มีความชัดเจนมากข้ึน มีบุคลากรมารับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงาน
ฝ่ายปกครองควรขยายระยะเวลาการฝึกทําสํานวนเป็น 2 - 3 วัน วิทยากรต้องมีเทคนิคในการนําเสนอท่ีจูงใจ 
การฝึกยุทธวิธีถือว่าเป็นเทคนิคท่ีดี แต่มีเนื้อหาท่ีอยู่นอกขอบเขตการทํางานของฝ่ายปกครอง สําหรับหลักสูตร
สืบสวนฯ ปลัดอําเภอควรได้รับการฝึกอบรมทุกคน...” นายคณูปกรณ์ วิสิทธิ์ ปลัดอําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นท่ี 49 

 
 

 มิติท่ี 2 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน 
ภายหลังผ่านการฝึกอบรม โดยประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม มีความคิดเห็น
ดังต่อไปนี้ 
 

  1.2 ภายหลังการฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชามีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน     
การปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงานอย่างไร 
 

 “...ปลัดอําเภอบรรจุใหม่สามารถทํางานได้หมดไม่ติดกรอบ เรียนรู้งานได้เร็วท้ังงานในหน้าท่ีและ
งานอ่ืนๆ และยังมีแนวคิดในการทํางานใหม่ๆ ในส่วนของปลัดคณูปกรณ์ หลังจากท่ีผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว  
มีความรับผิดชอบและต้ังใจในการทํางาน สามารถทํางานกับเพ่ือนร่วมงานได้ดี เรียนรู้วิธีคิดและมุมมอง     
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จากการทํางานและนํามาปรับปรุงให้ดีข้ึน มีการลงพ้ืนท่ีทํางานกับมวลชนได้ดี สามารถสนับสนุนงานอ่ืนได้      
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และยังสามารถนําเทคโนโลยี       
มาปรับใช้กับการทํางาน เพ่ือลดข้ันตอนและต้นทุนในการทํางาน หลักสูตรควรมีเนื้อหาเก่ียวกับธรรมเนียม 
การปฏิบัติตนของฝ่ายปกครอง เช่น การดูแลผู้บังคับบัญชา การเสียสละ การทํางานเพ่ือผู้อ่ืน เพ่ือเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับข้าราชการฝ่ายปกครองต่อไป...” นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอําเภอศรีธาตุ ผู้บังคับบัญชา
ของ นายคณูปกรณ์  วิสิทธิ์ ปลัดอําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
 

การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกใน 2 มิติ คือ มิติท่ี 1     
การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน      
โดยประเมินจากข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมโดยตรง และมิติท่ี 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน 
ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงานภายหลังผ่านการฝึกอบรม ซ่ึงประเมินจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ
ท่ีผ่านการฝึกอบรม สรุปได้ว่า ผู้บังคับบัญชาของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมและผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมท้ัง 3 หลักสูตร 
มีการให้ความเห็นครบถ้วนทุกด้านท้ัง 2 มิติ 
 จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม ส่วนใหญ่  
มีความเห็นว่าข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอและหลักสูตรปลัดอําเภอ มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมภายหลังการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงานดีข้ึนท้ัง 3 ด้าน 
สําหรับข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอและหลักสูตรปลัดอําเภอ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
ภายหลังการฝึกอบรมได้มีการนําความรู้ความเข้าใจ ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานครบทุกด้าน 
ได้แก่ ด้านอํานาจหน้าท่ี สมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศน์ และด้านทัศนคติท่ีดีต่อตําแหน่งหน้าท่ี     
  ส่วนผลการสัมภาษณ์เชิงลึกหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง พบว่า ผู้บังคับบัญชาของ
ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน
พนักงานฝ่ายปกครอง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลังการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน
และด้านหน่วยงานดีข้ึนท้ัง 3 ด้าน สําหรับข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงาน 
ฝ่ายปกครอง ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าภายหลังการฝึกอบรมมีการนําความรู้ความเข้าใจไปใช้กับการปฏิบัติงาน
บางส่วน เนื่องจากในพ้ืนท่ีไม่มีภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรง จึงนําความรู้ไปปรับใช้กับ       
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีอ่ืนแทน  
 

  ดังนั้น ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยภาพรวม สรุปได้ว่า ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
นายอําเภอและหลักสูตรปลัดอําเภอ มีการนําความรู้ความเข้าใจด้านอํานาจหน้าท่ี ด้านสมรรถนะ แนวคิด 
วิสัยทัศน์ และด้านทัศนคติท่ีดีต่อตําแหน่งหน้าท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงานครบทุกด้าน ในขณะท่ีข้าราชการท่ีผ่าน   
การฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง มีการนําความรู้ความเข้าใจไปใช้กับการปฏิบัติงาน
บางส่วน เนื่องจากในพ้ืนท่ีไม่มีภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรง จึงนําความรู้ไปปรับใช้กับ          
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีอ่ืนแทน ส่วนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงานและ    
ด้านหน่วยงาน พบว่าข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีข้ึน ท้ัง 3 หลักสูตร  
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บทท่ี 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
       

 รายงานการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง จํานวน 3 หลักสูตร              
ได้แก่ หลักสูตรนายอําเภอ รุ่นท่ี 77 - 78 หลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 234 - 247 หลักสูตรสืบสวนสอบสวน
พนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นท่ี 48 - 49 และเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดฝึกอบรมของ
วิทยาลัยการปกครอง โดยประเมินผลภายหลังการฝึกอบรมใน 2 มิติ คือ มิติท่ี 1 การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยประเมินผลจากข้าราชการ         
ท่ีผ่านการฝึกอบรมโดยตรง และมิติท่ี 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงานและ  
ด้านหน่วยงานภายหลังผ่านการฝึกอบรม โดยประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม 
 

1. สรุปผลการประเมินจากหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง 
  การประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง สามารถสรุปสาระสําคัญ โดยจําแนก
ออกเป็นมิติของแต่ละหลักสูตร ได้ดังต่อไปนี้  
                 

         1.1 หลักสูตรนายอําเภอ รุ่นท่ี 77 - 78  
           มิติท่ี 1 การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

ตารางท่ี 5-1 ผลการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
                  หลักสูตรนายอําเภอในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

 

การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ  
สมรรถนะและประสบการณ์ท่ีได้รับ 

จากการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ 
ในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

1. การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ 
    ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

32.80 60.90   6.30 - - 

2. การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ 
    ในฐานะผู้บริหารพ้ืนท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

53.90 43.80   2.30 - - 

3. การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ 
    ในฐานะผู้ปกครองท้องท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

72.70 25.80   1.60 - - 

4. การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ 
    ท่ีมีสมรรถนะสูงไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

40.60 57.00   2.30 - - 

5. การนําความรู้จากการศึกษาดูงานในประเทศและ 
    ต่างประเทศไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

50.00 34.40  13.30 1.60 0.80 
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                 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์วีของแครมเมอร์ (Cramer’s V) 
พบว่า  
 1) อายุราชการของผู้ผา่นการอบรมมีความสัมพันธ์กับการนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ 
ท่ีมีสมรรถนะสูงไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.214,p=0.019) 
โดยมีความสัมพันธ์กันน้อย   
                 2) การศึกษาของผู้ผ่านการอบรมมีความสัมพันธ์กับการนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายอําเภอ  
ท่ีมีสมรรถนะสูงไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.263, p=0.012) 
โดยมีความสัมพันธ์กันน้อย   
 

      มิติท่ี 2 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน    
ภายหลังท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ  
 

ตารางท่ี 5-2  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ 
 

 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในภาพรวม 

ของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม 
หลักสูตรนายอําเภอ 

ร้อยละของระดับความเห็น 
ด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อย่างมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน    71.10 28.90 - 
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน   64.80 33.60 1.60 
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านหน่วยงาน    60.90 37.50 - 

 

                ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์วีของแครมเมอร์ 
(Cramer’s V) พบว่าการศึกษาของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.160, p=0.163) โดยมีความสัมพันธ์
กันน้อย  
                             จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ รุ่นท่ี 77 - 78 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ      
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลังการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน        
ดีข้ึน ท้ัง 3 ด้าน สําหรับข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าภายหลัง      
การฝึกอบรมได้มีการนําความรู้ความเข้าใจ ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานครบทุกด้าน ได้แก่    
ด้านอํานาจหน้าท่ี สมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศน์ และด้านทัศนคติท่ีดีต่อตําแหน่งหน้าท่ี   
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1.2 หลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 234 - 247  
           มิติท่ี 1 การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

ตารางท่ี 5-3 ผลการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
                 หลักสูตรปลัดอําเภอในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

 

การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ  
สมรรถนะและประสบการณ์ท่ีได้รับ 

จากการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ 
ในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

1. การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นปลัดอําเภอ 
    ของกรมการปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

20.30 60.20 18.20 1.50 - 

2. การนําความรู้ความเข้าใจในการเป็นตัวแทน 
    ของรัฐบาลในพ้ืนท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

19.20 57.30 20.40 2.40 0.70 

3. การนําความรู้เก่ียวกับการเป็นนักบริหาร 
    เชิงยุทธศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

32.80 46.40 19.80 1.10 - 

4. การนําความรู้เก่ียวกับการเป็นปลัดอําเภอ 
    ท่ีมีคุณธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

62.20 32.00   5.50 0.30 - 

5. การนําทักษะและความรู้เก่ียวกับการเสริมสร้าง 
    ภาวะผู้นําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

31.20 54.40   14.10 0.30 - 

6. การนําความรู้จากการศึกษาดูงานเก่ียวกับงาน 
    ในหน้าท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

36.70 46.60   15.50 0.80 0.40 

 

                 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์วีของแครมเมอร์ 
(Cramer’s V) พบว่า  
 1) อายุของผู้ผ่านการอบรมมีความสัมพันธ์กับการนําความรู้เก่ียวกับการเป็นตัวแทนของรัฐบาล
ในพ้ืนท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.118, p=0.002) โดยมี
ความสัมพันธ์กันน้อย   
                 2) อายุราชการของผู้ผ่านการอบรมมีความสัมพันธ์กับการนําความรู้เก่ียวกับการเป็นปลัดอําเภอท่ีมี
คุณธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.134, p=0.004) โดยมี
ความสัมพันธ์กันน้อย   
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      มิติท่ี 2 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน    
ภายหลังท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ  
 

ตารางท่ี 5-4  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ 
 

 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในภาพรวม 

ของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม 
หลักสูตรปลัดอําเภอ 

ร้อยละของระดับความเห็น 
ด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อย่างมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน    47.00 48.00 5.00 - 
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน   30.60 65.30 3.60 0.40 
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านหน่วยงาน    42.70 52.20 4.30 0.80 

 

                ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์วีของแครมเมอร์ (Cramer’s V) 
พบว่าตําแหน่งของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.115, p=0.003) โดยมีความสัมพันธ์กันน้อย  
                             จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นท่ี 234 - 247 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ 
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลังการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน        
ดีข้ึน ท้ัง 3 ด้าน สําหรับข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าภายหลัง     
การฝึกอบรมได้มีการนําความรู้ความเข้าใจ ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานครบทุกด้าน ได้แก่    
ด้านอํานาจหน้าท่ี สมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศน์ และด้านทัศนคติท่ีดีต่อตําแหน่งหน้าท่ี 
 

        1.3 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นท่ี 48 - 49 
         มิติท่ี 1 การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

ตารางท่ี 5-5  ผลการนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
                  หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน   
 

 

การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะและประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 

หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
ในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

1. ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาพ้ืนฐานไปใช้ 
    ในการปฏิบัติงาน 

46.20 47.40  6.40   - - 

2. ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการสืบสวน 
    ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

33.30 47.40 16.70  2.60 - 
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การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
สมรรถนะและประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 

หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
ในภาพรวมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของระดับความเห็น 
การนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย น้อย 

3. ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการฝึก 
    ทางยุทธวิธีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

24.40 38.50 29.50  5.10 2.60 

4. ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการจับกุม 
    ปราบปรามไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

25.60 34.60 30.80   9.00 - 

5. ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการสอบสวน 

     ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
16.70 39.70 30.80 11.50 1.30 

6. ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาเสริมไปใช้ 
    ในการปฏิบัติงาน 

21.80 43.60 23.10  9.00 2.60 

7. ด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการศึกษา 
    ดูงานเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

34.60 33.30 28.20  2.60 1.30 

 

              ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ค่าสัมประสิทธิส์หพันธ์วีของแครมเมอร ์(Cramer’s V)
พบว่า 
 1) เพศของผู้ผ่านการอบรมมีความสัมพันธ์กับด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชาการศึกษาดูงาน
เชิงปฏิบัติการไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.325, p=0.082) 
โดยมีความสัมพันธ์กันน้อย   
             2) อายุราชการของผู้ผ่านการอบรมมีความสัมพันธ์กับด้านการนําความรู้ความเข้าใจในวิชา   
พ้ืนฐานไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.186, p=0.252) โดยมี
ความสัมพันธ์กันค่อนข้างน้อย   
 

        มิติท่ี 2 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน
ภายหลังท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง  
 

ตารางท่ี 5-6  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน       
                   พนักงานฝ่ายปกครอง 
 

 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในภาพรวม 

ของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม 
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 

ร้อยละของระดับความเห็น 
ด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ดีข้ึน 
อย่างมาก ดีข้ึน 

เหมือน 
เดิม 

ควร 
ปรับปรุง 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน    53.80 43.60 2.60 - 
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน   21.80 74.40 3.80 - 
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านหน่วยงาน    48.70 50.00 1.30 - 
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         ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์วีของแครมเมอร์  
(Cramer’s V) พบว่าเพศของผู้ บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับระดับความเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม            
ด้านการปฏิบัติตน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Cramer’s V=0.339, p=0.011) โดยมีความสัมพันธ์
กันน้อย 
            จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นท่ี 48 - 49 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าข้าราชการท่ีผ่าน      
การฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลังการฝึกอบรม
ด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงานดีข้ึนท้ัง 3 ด้าน สําหรับข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าภายหลังการฝึกอบรม มีการนําความรู้
ความเข้าใจไปใช้กับการปฏิบัติงานบางส่วน เนื่องจากในพ้ืนท่ีไม่มีภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรง     
จึงนําความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีอ่ืนแทน 
 

สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาวิจัยจากโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้
การสํารวจด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปได้ว่า ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
นายอําเภอและหลักสูตรปลัดอําเภอ มีการนําความรู้ความเข้าใจด้านอํานาจหน้าท่ี สมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศน์ 
และด้านทัศนคติท่ีดีต่อตําแหน่งหน้าท่ีไปใช้ในการปฏิบัติงานครบทุกด้าน ในขณะท่ีข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง มีการนําความรู้ความเข้าใจไปใช้กับการปฏิบัติงานบางส่วน 
เนื่องจากในพ้ืนท่ีไม่มีภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรง จึงนําความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน   
ในหน้าท่ีอ่ืนแทน ส่วนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงาน พบว่า
ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีข้ึน ท้ัง 3 หลักสูตร 
 

2. ข้อเสนอแนะจากหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง 
 

 1)  ด้านหลักสูตร  
 หลักสูตรนายอําเภอ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  - ควรเพ่ิมเวลาในการอบรมในรายวิชาท่ีมีความจําเป็นและสําคัญต่อการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
ให้มากข้ึน เช่น การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ การบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนท่ี การดูแล
ท่ีดินสาธารณประโยชน์ การทํางานเป็นทีม การกํากับดูแล อปท. การเบิกจ่ายงบประมาณ การบริหารการคลัง
และงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ระเบียบงานพัสดุ และการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง 
 - ควรนําวิชาข้อคิดนักบริหารจากประสบการณ์นักปกครอง วิธีการแก้ไขปัญหา การบริหาร
จัดการในฐานะนายอําเภอ มาเสริมในหลักสูตรนายอําเภอให้มากข้ึน เพ่ือให้นักเรียนนายอําเภอมีความรู้ในด้าน
หลักการคิด หลักการพิจารณา หลักการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ 
 - ขอบเขตเนื้อหาควรปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับการนําไปสู่การปฏิบัติ
เชิงพ้ืนท่ี เช่น การแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีกรณีต่าง ๆ 
 - ควรจัดการอบรมให้มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงในเนื้อหา โดยบรรยายเนื้อหาวิชาการก่อน
แล้วต่อด้วยการบรรยายประสบการณ์ของนักปกครองและไปศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีจริงตามลําดับ เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การอบรมเข้าใจเนื้อหาแบบถ่องแท้และนําไปใช้ได้ง่ายข้ึน     
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 - ควรเพ่ิมหลักการบริหารงานของภาคเอกชน เพ่ือศึกษาแนวคิดหรือปัจจัยทางการบริหาร    
ท่ีทําให้ประสบผลสําเร็จแล้วนํามาประยุกต์ใช้กับภาคราชการ 
 - ควรมีการระดมสมองของปลัดจังหวัด นายอําเภอ ท่ีมีความรู้ความสามารถ โดยการทํา Focus 
Group ในเนื้อหาของหลักสูตรนายอําเภอ เพ่ือเพ่ิมความเข้มข้นของเนื้อหาและตรงกับงานท่ีปฏิบัติได้มากท่ีสุด 
 - ควรเน้นการอบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จิตวิณญาณนักปกครอง คุณธรรมนักปกครอง 
 - วิชาภาษาอังกฤษควรเน้นการพูด การฟัง การพูดโต้ตอบให้มากข้ึน สามารถนํามาสื่อสาร 
กับผู้มาใช้บริการท่ีเป็นชาวต่างชาติได้ ซ่ึงปัจจุบันมีมากข้ึนในยุค 4.0 ส่วนระยะเวลาของเนื้อหาวิชาควรลดลง 
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงเพราะวิทยากรมากเกินไป 
 - หลักสูตรควรเพ่ิมความรู้เบ้ืองต้นในเรื่อง E-Marketing และเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านสื่อ
สังคมออนไลน์ 
 - ควรเน้นการฝึกอบรมในลักษณะ Learning by doing ให้มากกว่านี้ 
 - ควรเพ่ิมวิชาจิตอาสาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยใช้สถานท่ีอบรมของวิทยาลัย    
การปกครอง ซ่ึงจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  
 - หลักสูตร ผบ ร้อย อส. ควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับบทบาทของนายอําเภอในการเป็น
ผู้บังคับบัญชา อส. มากกว่าเป็นการฝึกยุทธวิธีทางทหาร ควรเน้นการวางแผนในการบริหารงาน การอํานวยการ 
และประสานงานกับฝ่ายทหาร การพิทักษ์พ้ืนท่ีส่วนหลัง หรือการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ส่วนระยะเวลา   
การฝึกอบรมควรปรับให้เหลือ 2 สัปดาห์ 
 - ควรปรับปรุงหลักสูตร ผบ.ร้อย อส. ให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์บ้านเมืองและ
เทคโนโลยี ยุทโธปกรณ์ทางการทหารสมัยใหม่ เพราะปัจจุบันหลักสูตรนี้กับหลักสูตรทหารนายสิบไม่ต่างกัน
ขณะท่ีหลักสูตรนายร้อยนั้น ทบ.เปลี่ยนแปลงไปแล้ว วิทยาลัยการปกครองควรปรับปรุงหลักสูตรให้นักเรียน
นายอําเภอมีวิทยาการความรู้ความสามารถท่ีทันสมัยทัดเทียมกับหลักสูตรใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน 
 - ควรเพ่ิมหลักสูตร ผบ.ลูกเสือ ในหลักสูตรนายอําเภอ เนื่องจากมีความสําคัญกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีของนายอําเภอ เพราะยังมีการเชิญนายอําเภอไปเป็นประธานในกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนในพ้ืนท่ี 
 - ควรปรับปรุงกิจกรรมการปฏิบัติธรรมให้มีมาตรฐานยิ่งข้ึน ไม่เพียงแต่ให้นักศึกษาหลักสูตร
นายอําเภอนุ่งขาวห่มขาว มาอดอาหาร อดนอน และมานั่งหลับในขณะทํากิจกรรมระหว่างปฏิบัติธรรม ควรเปิด
โอกาสให้ผู้เข้าอบรมสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตัวเอง 
 

 หลักสูตรปลัดอําเภอ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  - หลักสูตรปลัดอําเภอมีเวลาจํากัด เนื้อหาแต่ละวิชาในหลักสูตรค่อนข้างมาก ต้องศึกษา
ภายในระยะเวลาอันสั้น ทําให้ได้รับความรู้ไม่เต็มท่ี ควรขยายระยะเวลาเพ่ิมข้ึนอีก เป็น 45 วัน ให้มีความ
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาท่ีศึกษา เนื่องจากระยะเวลาการอบรมมีเพียง 30 วัน ทําให้เพ่ิมเวลาเรียนในแต่ละวัน 
และต่อเนื่อง ทําให้เกิดอาการเหนื่อยล้าผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจจะได้รับความรู้ไม่เต็มท่ี  
 - ควรปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น วิชาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารท้องท่ีในยุคของการเปลี่ยนแปลง จิตวิทยาในการจัดการมวลชน เพ่ือให้มี
ความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 - ควรเพ่ิมชั่วโมงการฝึกภาคปฏิบัติสําหรับงานในหน้าท่ีของปลัดอําเภอ เช่น การสืบสวน
สอบสวน การดําเนินการพิจารณาอนุญาตต่างๆ ของฝ่ายปกครอง  
 - วิชากิจการ อส. การฝึกระเบียบแถวยังขาดความเข้มข้น ทําให้บุคลิกภาพ ท่าทางความ
เข้มแข็งของผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังไม่สง่างามแข็งแกร่งเท่าท่ีควร 
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 - ควรเพ่ิมหลักสูตร ผบ.หมวด เข้าไปในการอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอด้วย เนื่องจากมีทักษะ
ต่างๆ ท่ีมีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 - งานทะเบียนและบัตร ควรมีเนื้อหาวิชาท่ีมีความต่อเนื่องกัน ส่วนวิชางานสารบรรณควรเป็น
วิชาหลักในช่วงปฐมนิเทศก่อนเข้าอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ เพ่ือให้ได้เรียนรู้พ้ืนฐานของการทําหนังสือราชการ 
 - ควรลดจํานวนชั่วโมงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ลง เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไกล ทุกคน
สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆ จากอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง 
 - ควรปรับเวลาการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสม เช่น บางวันเรียนดึกเลิกช้า ทําให้อ่อนล้า
ขาดสมาธิในการเรียน หรือเรียนติดกันทุกวัน ควรมีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน  
 - ควรจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกันอย่างต่อเนื่อง และควรมีการทํา workshop 
ในการทํางานร่วมกัน 

 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 - หลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ เป็นหลักสูตรท่ีดีมาก มีขอบเขต เนื้อหาวิชา และความรู้
หลากหลายครบถ้วน และสอดคล้องกับความจําเป็นในการใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของปลัดอําเภอ 
โดยเฉพาะวิชาการสืบสวน วิชาการสอบสวน วิชาการฝึกยุทธวิธี และการฝึกปฏิบัติในการทําสํานวนคดีต่างๆ 
เห็นควรให้มีการขยายระยะเวลาวิชาดังกล่าวเพ่ิมข้ึนอีก อย่างน้อย 3 สัปดาห์ และควรให้ปลัดอําเภอทุกคน  
เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้ เพราะสามารถนําไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงและตรงกว่าหลักสูตรปลัดอําเภอ 
ทําให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าท่ีของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านจํานวนมาก ควรมีการสอน
เทคนิควิชาการสอบสวนวินัยกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและให้เกิดความเป็นธรรม
กับทุกฝ่าย 
 - เห็นควรเพ่ิมการยิงปืนพกป้องกันตัวด้วยกระสุนจริง รวมถึงปืนลูกซอง เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
สําหรับเจ้าหน้าท่ี เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน อาชญากรรมต่างๆ ทวีความรุนแรงมากข้ึน 
 - กระบวนการทําสํานวนการฟ้อง กระบวนการทํารายงานการจับกุม ควรบรรยายไปพร้อม
กับหนังสือรวบรวมตัวอย่าง และควรทําเป็นคู่มือแจกผู้เข้าอบรมด้วย 
 

    2)  ด้านกระบวนการฝึกอบรม 
  หลักสูตรนายอําเภอ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 - การบริหารโครงการในภาพรวมถือว่าทําได้ดี การอํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการฝึก 
อบรม สถานท่ีฝึกอบรม และบุคลากรผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมทําได้ดีมาก แต่ควรปรับปรุงแก้ไขระบบ
สาธารณูปโภคให้ดีข้ึน เช่น น้ําในห้องน้ําไหลน้อย ระบบน้ําประปาไม่สะอาด ส่วนห้องพัก เช่น กระจกและ    
มุ้งลวดตรงประตูห้องพักชํารุด เครื่องปรับอากาศเสียบ่อย เป็นต้น  
 - ปัญหาเรื่องอาหารมีคุณภาพตํ่า ไม่ได้มาตรฐาน มีการลดต้นทุน 
 - ห้องบรรยายควรปรับปรุง เนื่องจากมีขนาดเล็ก ห้องสุขาไม่เพียงพอสําหรับผู้เข้าอบรม 
 - เครื่องมือประกอบการอบรม ต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม หรือจัดซ้ือเครื่องมือใหม่ให้ทันสมัย
และเพียงพอ 
 - ควรปรับปรุงโต๊ะในห้องพักให้เหมาะสมกับการใช้งานเขียนหนังสือและใช้งานคอมพิวเตอร์ 
ส่วนเก้าอ้ีควรได้รับการซ่อมแซมเนื่องจากชํารุด  
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 - ควรปรับปรุงห้องพัก ห้องน้ํา ซ่ึงค่อนข้างจะชํารุดทรุดโทรม ให้มีความเหมาะสม มีสภาพ
ภูมิทัศน์ท่ีเอ้ือต่อการอบรม รวมท้ังการจัดเตรียมอุปกรณ์อํานวยความสะดวกภายในสถานท่ีอบรมเพ่ิมเติม เช่น 
มีจักรยานไว้บริการออกกําลังกาย เป็นต้น 
 - ควรจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ให้เพียงพอและเหมาะสม 
กับจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 - ควรปรับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
 - ควรแจ้งให้ผู้เข้าอบรมทราบล่วงหน้าทุกครั้ง เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงตารางการฝึกอบรม 
 - สถานท่ีทํากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม (ปฏิบัติธรรม) สถานท่ีพักอากาศร้อน
อบอ้าว แออัดเกินไป มีห้องน้ําและห้องอาบน้ําไม่เพียงพอ ทําให้เป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมดังกล่าว 
 

 หลักสูตรปลัดอําเภอ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 - ควรปรับปรุงสถานท่ีการฝึกอบรมให้มีความพร้อมและเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกศูนย์ฝึก 
เนื่องจากพบปัญหา น้ําในห้องน้ําไม่ไหล น้ําท่ีใช้อาบไหลน้อยไม่เพียงพอหรือมีปัญหาน้ําขุ่นมีตะกอน น้ํารั่วจาก
เพดานห้องนอน อาหารควรปรับปรุงความสะอาดให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สถานท่ีออกกําลังกายควรปรับปรุง
ให้มีการใช้งานได้ เช่น สระว่ายน้ํา 
 - ศูนย์ฝึกอบรม ณ กองร้อย อส. ค่ายเพชรโยธิน ใช้อาคารกองร้อยเป็นสถานท่ีพักไม่เหมาะ
กับบรรยากาศการฝึกอบรม ท้ังไม่เอ้ืออํานวยต่อการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้เพ่ิมเติม และการดําเนินการเรียนรู้
กระบวนการกลุ่ม อาหารไม่สะอาดและไม่มีความหลากหลาย 
 - ควรจัดให้ผู้เข้าอบรมได้อบรมท่ีศูนย์ฝึกท่ีตรงกับภูมิลําเนาของตัวเอง เช่น ผู้เข้าอบรม      
มีภูมิลําเนาท่ีภาคเหนือควรจัดให้เข้าอบรมท่ีศูนย์ฝึกภาคเหนือ เพ่ือประหยัดเวลาในการเดินทาง และประหยัด
งบประมาณของโครงการ 
 - บุคลากรผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมควรคํานึงถึงการฝึกอบรมมากกว่า ไม่ควรเน้นเรื่อง
การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรมากเกินไป  
 - ควรให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยในสถานท่ีฝึกอบรม เนื่องจากมีทรัพย์สินของผู้เข้า
อบรมสูญหาย 
 

 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 - การบริหารโครงการ การอํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถานท่ีฝึกอบรม 
และบุคลากรผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม ในภาพรวมถือว่ามีความเหมาะสมดี 
 - สถานท่ีในการฝึกอบรมควรได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม เนื่องจากในบางจุดของห้อง
บรรยายมีการชํารุด เช่น มีน้ําหยดลงมาจากฝ้าเพดาน โต๊ะ เก้าอ้ีเก่าไม่พร้อมใช้งาน รวมถึงห้องน้ําในห้องพัก   
มีการอุดตันบ่อยครั้ง ควรมีการปรับปรุง ไม่ควรปล่อยให้นักศึกษาเข้าพักหากพบว่าห้องน้ํายังใช้งานไม่ได้ รวมท้ัง
ควรปรับปรุงระบบน้ําประปา และไฟส่องสว่าง ให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 - คอมพิวเตอร์และเครื่องฉายในห้องบรรยายไม่มีสี ควรได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม  
 - การประสานงานเรื่องการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฝึกอบรมไม่ชัดเจน ส่งผลให้ผู้เข้าอบรม
ไม่ได้จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ท่ีจําเป็นสําหรับการฝึกอบรม 
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  3)  ด้านวิทยากร 
  หลักสูตรนายอําเภอ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  - โดยภาพรวมวิทยากรมีความเหมาะสม ส่วนใหญ่ถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ดี แต่มีวิทยากรบางวิชาท่ีต้องพัฒนาทักษะในการถ่ายทอดความรู้ 
เช่น วิทยากรท่ีได้รับมอบหมายให้มาบรรยายแทนวิทยากรหลัก 
 - วิทยากรท่ีมาบรรยายจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีบรรยาย เป็นผู้ท่ีมีมุมมอง
หลากหลาย เป็นบุคคลท่ีได้รับการยอมรับในสังคม และเป็นผู้ท่ีมีความรู้และมีประสบการณ์ในหน้าท่ีของ     
การเป็นนายอําเภอ สามารถถ่ายทอด เทคนิค แนวคิด การแก้ปัญหาในการทํางาน และควรมีกรณีศึกษา
ประกอบ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับแนวคิด ทัศนคติ มุมมองของคนท่ีเคยปฏิบัติหน้าท่ีนายอําเภอว่ามี
แนวทางในการครองตน ครองคน ครองงาน อย่างไร 
 - ควรมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยหรือนักปกครองรุ่นเก่ามาถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ เทคนิควิธีการบริหาร การสร้างแรงบันดาลใจ ให้ข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์ รวมท้ังวิธีการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้กับงานได้ 
 - ควรเชิญวิทยากรท่ีมีประสบการณ์ด้านต่างๆ มาให้ความรู้ เช่น การปราบปรามยาเสพติด 
การค้ามนุษย์ เพ่ือจะได้ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานจริงๆ 
 - ควรเพ่ิมวิทยากรด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการทํางาน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้า
อบรมมีความเสียสละเวลาในการทํางานและการทําประโยชน์เพ่ือประเทศชาติ 
 - ควรเพ่ิมวิทยากรให้มีความหลากหลายมากข้ึน เช่น วิทยากรจากภาคเอกชน องค์การ
มหาชนหรือองค์กรเอกชนเพ่ือสาธารณประโยชน์ เพ่ือให้ได้รับความหลากหลายทางด้านความคิดและแนวทาง    
ในการทํางานมากข้ึน 
 - ควรเน้นวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญท้ังภาคปฏิบัติและภาควิชาการร่วมกัน เพราะบางครั้ง
เน้นวิขาการมาก ทําให้ขาดแนวทางปฏิบัติและวิธีการแก้ไขปัญหา 
 - วิทยากรท่ีมาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การบรรยายค่อนข้างเป็นการแนะนําองค์กร
มากกว่ามาถ่ายทอดลักษณะของการจัดการองค์กรหรือการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทําให้การบรรยายไม่เป็น    
ไปตามวัตถุประสงค์ของขอบเขตวิชา  
 - บางวิชาท่ีมีความสําคัญต่อการนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การกํากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน วิทยากรไม่ได้นําเสนอในประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ เช่น ปัญหาอุปสรรค ประสบการณ์    
ข้อควรระวัง หรือกลยุทธ เป็นต้น 
 - วิทยากรหลายท่านควรใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมในการถ่ายทอด เพราะบางท่านใช้วิธีการ
ถ่ายทอดแบบพูดอย่างเดียว 

 

 หลักสูตรปลัดอําเภอ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  - วิทยากรผู้มาบรรยายส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ การนําเสนอ การใช้เทคนิค
ต่างๆ ในการถ่ายทอดมีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  
 - วิทยากรควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงมาก่อน สามารถสอน
เทคนิคการแก้ไขปัญหาได้ 
 
 



 
 

รายงานการศึกษาวิจยั | โครงการประเมนิผลการฝึกอบรม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ๑๑๓ 
 

 - สําหรับศูนย์ฝึกภูมิภาค วิทยากรบางท่านอาจจะเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจริง แต่ยังขาด
เทคนิคและประสบการณ์ในการสื่อสารต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จึงอาจจะยังถ่ายทอดความรู้ได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 
 - กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายใหม่ๆ วิทยากรควรจะเป็นเจ้าของระเบียบ
กฎหมายนั้นๆ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม 
 - ควรเพ่ิมวิทยากรท่ีมีความหลากหลายจากหลายหน่วยงาน มีเทคนิคการสอนภาคปฏิบัติ
มากกว่าทฤษฎี และควรเป็นวิทยากรของกรมการปกครองเอง เนื่องจากมีประสบการณ์โดยตรง 
 - วิทยากรวิชาการพูดในท่ีสาธารณะ สอนได้ดีมาก มีประโยชน์และสามารถนํามาปรับใช้กับ
การทํางานได้ดี 
 - วิทยากรบางท่านขาดทักษะการสอน เช่น พูดเร็ว ฟังไม่เข้าใจ ทําให้จดบันทึกสาระสําคัญ
ไม่ทัน ขาดความต่อเนื่อง ไม่มีเอกสาร ภาพประกอบ หรือสื่อวีดีทัศน์ ประกอบการบรรยาย เห็นควรคัดเลือก
วิทยากรท่ีมีท้ังศาสตร์และศิลป์มาถ่ายทอด เพ่ือให้นักเรียนปลัดอําเภอได้เห็นภาพการทํางาน และนําไปปรับใช้ได้
อย่างตรงประเด็น  
 - วิทยากรบางท่านแสดงออกถึงความเห็นส่วนตัวในเรื่องของการเมืองมากเกินไป มีการ
สอดแทรก motive ทางด้านการเมืองท่ีตนฝักใฝ่ในการบรรยาย อาจทําให้ผู้เรียนเกิดความไม่อยากเรียน และ   
มีโอกาสเกิดความขัดแย้งได้สูง  
 - วิทยากรต่างชาติควรสอนเทคนิคการสื่อสารท่ีนํามาใช้งานได้จริง เพราะการสอนพ้ืนฐาน
การสื่อสาร สามารถศึกษาได้เองจากคลิปวิดีโอ หากเจอสถานการณ์จริงสามารถเปิดดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้ 
 - เห็นควรเชิญวิทยากรท่ีมีความหลากหลายในแต่ละสายอาชีพท่ีมีความเก่ียวข้องกับงาน
ปกครองมาให้ประสบการณ์ แรงบันดาลใจ เทคนิค วิธีการต่างๆ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติจริง โดยเน้นวิทยากร  
ท่ีมีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญในแต่ละงาน มีประสบการณ์ตรงจากพ้ืนท่ีของแต่ละภาค เพราะแต่ละพ้ืนท่ีจะเจอปัญหา
ไม่เหมือนกัน 
 - วิทยากรวิชายิงปืน ควรใช้มาตรฐานเดียวกันกับท่ีอบรมท่ีวิทยาลัยการปกครอง ธัญบุรี 

 

 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
- วิทยากรโดยรวมมีความรู้ความเชี่ยวชาญดี โดยเฉพาะวิทยากรจาก สน.สก. บรรยายได้ตรง

ประเด็น นําไปปฏิบัติได้จริง สําหรับวิทยากรท่ีมาจากหน่วยงานนอก เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ท่านมีความรู้
ความสามารถ แต่ถ่ายทอดได้ไม่น่าสนใจ  

- วิทยากรหลายท่านมีความรู้ความสามารถ แต่ขาดทักษะการถ่ายทอดความรู้ โดยเฉพาะ
วิทยากรภายนอก เช่น บางท่านนั่งอ่านตัวบทกฎหมายให้ฟัง บางท่านเล่าเก่ียวกับการทํางานในหน่วยงาน   
หรือบางท่านไม่เคยร่วมงานกับฝ่ายปกครองเลย จึงทําให้ไม่เข้าใจบริบทงานของฝ่ายปกครอง เวลาสอนก็สอน   
ตามเนื้อหาวิชาเท่านั้น หากเป็นไปได้อยากให้วิทยากรบรรยายแบบ อาจารย์ณรงค์ ทิพย์ศิริ และอาจารย์รัฐวิช   
จิตสุจริตวงศ์ 
 - วิทยากรจากกรมการปกครองบางท่าน ยังมีประสบการณ์ในด้านการสืบสวนสอบสวนน้อย
แม้จะมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดแต่ยังขาดความน่าเชื่อถือ ในขณะท่ีวิทยากรบางคน โดยเฉพาะท่ีมา
จากหน่วยงานศาล ตุลาการ มีความน่าเชื่อถือและมีองค์ความรู้ แต่ขาดเทคนิคและศิลปะในการถ่ายทอดความรู้
ให้กับนักศึกษา 
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       4)  ด้านอ่ืนๆ  
  หลักสูตรนายอําเภอ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 - เห็นควรเพ่ิมจํานวนชั่วโมงในวิชาท่ีเก่ียวกับกฎหมายปกครอง กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา เทคนิคการบริหารราชการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทําแผนงานโครงการต่างๆ การบริหาร
การคลัง งบประมาณ ระเบียบงานพัสดุ รวมท้ังการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาการบริหารงานโดยไม่มี
งบประมาณ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 
 - ควรเพ่ิมเนื้อหาวิชาเก่ียวกับงานพิธีการท่ีต้องใช้ในพ้ืนท่ี เช่น การเป็นประธานในงานพิธีต่าง ๆ 
รวมถึงเกร็ดความรู้ และข้อแนะนําอ่ืนๆ  
 - การศึกษาดูงานในประเทศ ควรไปสถานท่ีแหล่งเรียนรู้ชุมชนท่ีโดดเด่น หรือวิสาหกิจชุมชน 
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็น Land Mark หรือจุดขายของจังหวัด มากกว่าการเข้ารับฟังบรรยายท่ีศาลากลางจังหวัด 
เพราะจะได้สัมภาษณ์กับผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง ทําให้ได้รับทราบแนวทางการพัฒนา การแก้ไขปัญหา 
สามารถนําไปปรับใช้ในการทํางานของนักเรียนนายอําเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - การศึกษาดูงานในแต่ละภาค เนื่องจากมีระยะเวลาท่ีจํากัด จึงไม่ควรไปดูงานในหลายกิจกรรม
มากเกินไป ควรเลือกกิจกรรมท่ีสําคัญ สามารถให้ความรู้ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ศึกษาดูงานท่ีจะนําไปปรับใช้
ในพ้ืนท่ีของตนให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด เช่น การดูงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีท่ีสําคัญ  
 - การศึกษาดูงานควรพิจารณาเลือกไปดูงานจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานท้องถ่ิน หน่วยงานภาคการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานภาคประชาชนท่ีประสบผลสําเร็จ 
หน่วยงานละ 1 แห่ง โดยไม่จําเป็นจะต้องไปครบทุกภาค 
 - การศึกษาดูงานควรเน้นดูงานในพ้ืนท่ีจริง เช่น อําเภอท่ีมีการบริหารงานดีเด่น มีผลงานเป็น 
ท่ีประจักษ์ เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นายอําเภอ  
 - การศึกษาดูงานควรมีการจัดทําข้อมูลสถานท่ีการเรียนรู้เบ้ืองต้นให้ผู้ศึกษาดูงานได้รับทราบ
ล่วงหน้า เม่ือถึงสถานท่ีดูงานจะได้เข้าใจบทบาทและสามารถหาประเด็นคําถามหรือคําตอบให้เกิดประโยชน์
มากยิ่งข้ึน 
 - ควรมีการจัดทํารายงานทางวิชาการ ประกอบการศึกษาดูงานต่างประเทศเพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมได้ศึกษาในลักษณะเชิงลึก 
 - ควรจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน โดยรวบรวมจากเนื้อหาการอบรมแล้วจัดทําเป็นรูปเล่มให้กับ     
ผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือนําไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 
 - จํานวนผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่นมีจํานวนมากเกินไป ควรจํากัดรุ่นละไม่เกิน 60 - 80 คน 
 

 หลักสูตรปลัดอําเภอ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 - ควรปรับลดจํานวนชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษลง เนื้อหาควรเน้นการสื่อสารท่ีใช้ปฏิบัติงาน 
เช่น ภาษาอังกฤษสําหรับผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรฯ งานศูนย์ดํารงธรรม งานปกครอง งานป้องกันและ    
ความม่ันคง งานสํานักงาน และอ่ืนๆ เป็นต้น 
 - ควรเพ่ิมชั่วโมงเรียนท่ีเก่ียวข้องกับงานในหน้าท่ีให้มากข้ึน เช่น งานทะเบียนและบัตรฯ   
งานด้านการปกครองท้องท่ี การสืบสวนสอบสวน งานด้านความม่ันคง การข่าว การรักษาความสงบเรียบร้อย    
การอํานวยความเป็นธรรม การเขียนโครงการ งานสารบรรณ การบริหารงบประมาณ ความรู้ด้านการจัดซ้ือ  
จัดจ้าง เป็นต้น  
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 - หลักสูตรปลัดอําเภอควรเน้นการทํางานเป็นทีม การบูรณาการกับหน่วยงานในพ้ืนท่ี       
ในลักษณะการประสานงานไม่ใช่การสั่งการ ภาวะความเป็นผู้นํา ทัศนคติการทํางานท่ีดี การมีระเบียบวินัย    
การปฏิบัติงานเชิงรุก การเสียสละ และการสร้างจิตสํานึกรักและภักดีต่อองค์กร 
 - การศึกษาดูงานใช้เวลาเดินทางนานเกินไป ควรเลือกสถานท่ีไม่ไกลมาก มีความเหมาะสม
และเก่ียวข้องกับงานของฝ่ายปกครอง เช่น ด่านชายแดน ผับ ศาล รัฐสภา ชุมชนริมน้ําต่างๆ เป็นต้น  
 - ควรปรับปรุงรถบัสท่ีพาไปดูงานให้มีความปลอดภัยกับผู้เข้าอบรม เนื่องจากมีสภาพเก่า 
 - ควรจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือนํากลับไปศึกษาและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานตลอดไป 
 - อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรมบางอย่างขาดความพร้อม เช่น อาวุธปืนท่ีค่อนข้างเก่า ใช้งาน
ลําบาก ควรมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัย 
 - ควรมีการจําลองสถานการณ์การเลือกผู้ใหญ่บ้าน ยุทธวิธีการตรวจจับ ตรวจค้น เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้กับปลัดอําเภอ 
 - ควรเน้นความเป็นข้าราชการท่ีดีมากกว่าเน้นการทํางานสนองนโยบายของหน่วยงาน       
มุ่งความก้าวหน้าเฉพาะตัว หรือการมุ่งแสดงความเป็นผู้นําเท่านั้น 
 

  หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 - เนื้อหาค่อนข้างจะมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี แต่ชั่วโมงเรียนบางวิชาค่อนข้างจะน้อย 
ท้ังนี้ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ความรู้อย่างเต็มท่ีทุกกลุ่ม กป. เห็นควรเพ่ิมเติมระยะเวลาในการฝึกอบรมให้
มากข้ึน อาทิ การทําสํานวนการสอบสวนในเรื่องการค้ามนุษย์ ป่าไม้ ทะเบียนและบัตร สถานบริการ รวมท้ัง
วิชาการชันสูตรพลิกศพ การปฏิบัติงานด้านยุทธวิธี การตรวจค้นจับกุมผู้กระทําผิด ควรฝึกให้เกิดความชํานาญ
และครอบคลุมกฎหมาย ท้ัง 16 ฉบับ  
 - การศึกษาดูงาน ทําให้ได้เรียนรู้นอกเหนือทฤษฎี คือ การได้ลงมือปฏิบัติในสถานท่ีจริง     
ทําให้ผู้เข้าอบรมได้รับประสบการณ์ท่ีหลากหลายและเพ่ิมมากข้ึน สามารถนํากลับไปใช้ได้จริง 
 - การศึกษาดูงานแบบ Learning by Doing เหมาะสมและมีประโยชน์ในการนําไปปฏิบัติงาน 
ทําให้ผู้เข้าอบรมมีความม่ันใจมากข้ึน ดังนั้นควรมีการประสานกับหน่วยงานในพ้ืนท่ีก่อน เพ่ือให้การศึกษาดูงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - การวิเคราะห์สถานการณ์จากการศึกษาดูงานของแต่ละกรณีน้อยเกินไป เพ่ือให้ได้ความรู้
และมีความเข้าใจเพ่ิมข้ึน สามารถนําไปปฏิบัติงานได้ ควรเพ่ิมเวลาอีก 1 - 2 วัน  
 - การศึกษาดูงานควรพิจารณาสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพสําหรับการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง 
 - ควรจัดตารางการฝึกอบรมให้เหมาะสม ไม่อัดแน่นจนเกินไป มีเวลาให้นักศึกษาได้ทํา
กิจกรรมสันทนาการ สร้างปฏิสัมพันธ์ สร้างประสบการณ์ร่วมกัน ให้เกิดความแน่นแฟ้นในรุ่นมากกว่านี้ 
 - เห็นควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนท่ีจังหวัดเล็กๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของจังหวัดนั้น
มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
 - เห็นควรให้ส่วนกลางวางระบบงานการสืบสวนสอบสวนให้เป็นรูปธรรมชัดเจนข้ึน เพ่ือให้ 
เกิดความชํานาญ ด้วยภารกิจงานของอําเภอค่อนข้างหลากหลาย หากปลัดอําเภอไม่มีการนําความรู้มาใช้ 
ความรู้ท่ีได้รับมาก็จักสูญเปล่า 
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แบบสอบถาม 
โครงการประเมินผลการฝึกอบรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หลักสูตรนายอําเภอ  
 

 

คําช้ีแจง   แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิชาการประกอบการติดตามประเมินผลการศึกษา    
              อบรมหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองเท่านั้น  
ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
              กรุณาทําเครื่องหมาย  � ลงใน [    ] และเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
ข้อ 1. เพศ  [    ]  ชาย  [    ]  หญิง 
ข้อ 2. อายุ       [    ]  30 - 39 ปี [    ]  40 - 49 ปี  [    ]  50 ปีข้ึนไป 
ข้อ 3. อายุราชการ    [    ]  น้อยกว่า 10 ปี [    ]  11 - 29 ปี  [    ]  30 ปีข้ึนไป   
ข้อ 4. ระดับการศึกษา [    ]  ปริญญาตรี [    ]  ปริญญาโท  [    ]  ปริญญาเอก    
ข้อ 5. ตําแหน่งปัจจุบัน 
 5.1 ชื่อตําแหน่ง  [    ]  ปลัดอําเภอ [    ]  เจ้าพนักงานปกครอง [    ]  นิติกร   
 5.2 ระดับ...........................................     
ข้อ 6. ผ่านการอบรมหลักสูตรนายอําเภอ    [    ]  รุ่นท่ี 77   [    ]  รุ่นท่ี 78   
 

ส่วนท่ี  2   การนําความรู้ ทักษะ ทัศนคติ แนวคิด วิสัยทัศน์ สมรรถนะ ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ 
              ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

 
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ แนวคิด วิสัยทัศน์ 

สมรรถนะ ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
หลักสูตรนายอําเภอนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระดับการนําไปใช้ในการปฏบัิติงาน 
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1. การเป็นนายอําเภอในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาล (Government Agency) 
ท่านได้นําความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 

1.1 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย      

1.2 ภัยคุกคามและสถานการณ์ความม่ันคงของชาติในปัจจุบัน      

1.3 โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย      

1.4 ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกและไทย ด้านเศรษฐกิจ  
     สังคม และการเมือง 

     

1.5 ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
     และสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย 

     

1.6 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐      

1.7 การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Big data)      

นอ.ชุดท่ี 1 
สําหรับนักศึกษา 
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ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ แนวคิด วิสัยทัศน์ 

สมรรถนะ ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
หลักสูตรนายอําเภอนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
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1.8 ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน      

1.9 กรอบความร่วมมือและพันธกรณีระหว่างประเทศ       

1.10 แบบพิธีทางการทูต      

1.11 การควบคุมดูแลท่ีดินท่ีอยู่ในความดูแลของรัฐและท่ีสาธารณประโยชน์      

1.12 การแก้ไขปัญหาแนวเขตการปกครอง      

1.13 การจัดการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี      

1.14 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม      

1.15 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา      

1.16 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับพ้ืนท่ี      

1.17 การควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ      

1.18 งานด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน      

1.19 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      

1.20 การคุ้มครองดูแลเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส      

1.21 ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี กับการบริหารงานปกครองท้องท่ี      

1.22 การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน      

1.23 การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี      

1.24 ความรู้เก่ียวกับงานผังเมืองและอาคาร      

1.25 การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย      

1.26 การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ       

2. การเป็นนายอําเภอในฐานะผู้บริหารพ้ืนท่ี (Area Manager)  
    ท่านได้นําความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
2.1 หลักและเทคนิคการบริหารงานยุคปัจจุบัน      

2.2 การบริหารเชิงกลยุทธ์      

2.3 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์       

2.4 การบริหารแบบการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐ       

2.5 การสร้างนวัตกรรมในองค์กร       

2.6 การตลาดภาครัฐ (Public Marketing)       
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2.7 การสื่อสารภายในองค์กร       

2.8 การบริหารจัดการความขัดแย้งในพ้ืนท่ี       

2.9 การบริหารจัดการภัยพิบัติในพ้ืนท่ี       

2.10 การบริหารการคลัง การงบประมาณ และงานพัสดุ      

2.11 การบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี       

2.12 การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       

2.13 กลไกการควบคุมและตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ      

2.14 การดําเนินการทางวินัยและทางปกครอง      

3. การเป็นนายอําเภอในฐานะผู้ปกครองท้องท่ี (Area Director Administration)  
    ท่านได้นําความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
3.1 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง      

3.2 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี      

3.3 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ      

3.4 การบริหารงานการปกครองท้องท่ี      

3.5 การบริหารงานทะเบียนและบัตร      

3.6 การบําบัดทุกข์ บํารุงสุข และอํานวยความเป็นธรรม      

3.7 การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม      

3.8 การอํานวยการด้านความม่ันคง      

4. การเป็นนายอําเภอท่ีมีสมรรถนะสูง (High Performance = CDO)  
    ท่านได้นําความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
4.1 คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ      

4.2 หลักนิติธรรมกับนักปกครอง      

4.3 บุคลิกภาพและการสมาคม      

4.4 เทคนิคการบรรยายสรุปและรายงานข้อราชการอย่างมีประสิทธิภาพ      

4.5 ศิลปะของผู้นําในการครองใจคน       

4.6 การคิดเชิงสร้างสรรค์       

4.7 การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ      
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4.8 การสร้างแรงบันดาลใจไปสู่ความสําเร็จ      

4.9 การบริหารอารมณ์       

4.10 เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ      

4.11 ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร       

4.12 การจัดทําเอกสารการศึกษาเชิงวิจัยส่วนบุคคล      

4.13 การจัดทําเอกสารการศึกษาเชิงวิจัยกลุ่ม       

4.14 กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ก่อนและหลังการอบรม      

4.15 กิจกรรมการตรวจสุขภาพรายบุคคล       

4.16 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม (ปฏิบัติธรรม)       

4.17 กิจกรรมการฝึกอบรมผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน      

5. ท่านได้นําความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาดูงาน (The Best Practice) ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
5.1 การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ      

 

ส่วนท่ี 3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนายอําเภอของวิทยาลัยการปกครอง                               

1. ด้านหลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา ขอบเขตและเนื้อหาวิชา วิทยากร วิธีการฝึกอบรมและ
เวลาในการฝึกอบรม เป็นต้น  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................................ 
3. ด้านวิทยากร เช่น วิทยากรเป็นผู้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ วิธีถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรเหมาะสม
หรือไม่ เป็นต้น 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
4. ด้านอ่ืน ๆ เช่น จํานวนชั่วโมงเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาหรือไม่ การศึกษาดูงานเป็นเช่นไร ปัญหาหรือข้อเสนอแนะ
อ่ืนๆ  
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
หมายเหตุ แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          
ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมการปกครอง ดังนั้น วิทยาลัยการปกครอง   
ขอความร่วมมือมายังท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามและบรรจุแบบสอบถามท่ีตอบเรียบร้อยแล้วลงในซองจดหมาย               
ท่ีแนบมาพร้อมนี้ ส่งคืนวิทยาลัยการปกครองด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 
 
                                   
                   

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



 

แบบสอบถาม 
โครงการประเมินผลการฝึกอบรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หลักสูตรนายอําเภอ  
 

 

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

[    ]  ชํานาญการพิเศษ  [    ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………..      
ข้อ 6. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ  
   [    ]  รุ่นท่ี 77    [    ]  รุ่นท่ี 78       
ข้อ 7. ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นี้อยู่ก่อนท่ีข้าราชการผู้นี้จะเข้ารับการศึกษาอบรมหรือไม่ 

[    ]  เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการศึกษาอบรม 
 

[    ]  ไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการศึกษาอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นอ.ชุดท่ี 2 
สําหรับผู้บังคับบัญชา 
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ส่วนท่ี 2   ผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาภายหลังท่ีผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ 
 (กรุณาทําเครื่องหมาย ���� ลงในช่องระดับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ซ่ึงตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน) 

 
 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรม 
หลักสูตรนายอําเภอ 

ระดับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
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ุง 
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) 
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ง 
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) 

1. ภายหลังการศึกษาอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ด้านการปฏิบัติตน  
    ในเรื่องดังต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 
1.1 ความเหมาะสมในการแต่งกาย      

1.2 ความเหมาะสมในการวางตัว      

1.3 ความมีระเบียบวินัย      

1.4 สุขภาวะด้านอารมณ์      

1.5 การมีมนุษยสัมพันธ์และการสมาคม      

1.6 การมีคุณธรรมและจริยธรรม      

2. ภายหลังการศึกษาอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ด้านการปฏิบัติงาน  
    ในเรื่องดังต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 

2.1 การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง      

2.2 การปฏิบัติงานมีความเท่ียงตรงตามกําหนดเวลา      

2.3 ความสามารถในการแก้ไขปัญหา      

2.4 ความสามารถในการวางแผน      

2.5 ความสามารถในการตัดสินใจ      

2.6 ความสามารถในการประสานงาน      

2.7 ความสามารถในการสื่อสารและสร้างแรงจูงใจ      

2.8 ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นในท่ีชุมชน      

2.9 ความสามารถในการใช้เครือ่งมือ/คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย      

2.10 การมีความคิดริเริ่ม      

2.11 การคิดเชิงบูรณาการ      

2.12 การคิดเชิงวิเคราะห์      

2.13 การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือวิธีการทํางานใหม่ ๆ      
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรม 
หลักสูตรนายอําเภอ 

ระดับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
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2.14 การทํางานเชิงรุก      

2.15 การมีภาวะความเป็นผู้นํา      

2.16 การมีจิตสํานึกในการให้บริการท่ีดี      

2.17 การมีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ      

2.18 การทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์      

2.19 การสร้างความร่วมแรงร่วมใจและทีมงาน      

2.20 การทํางานเชิงยุทธศาสตร์และมีวิสัยทัศน์      

2.21 การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทํางาน      

2.22 การใช้ศิลปะในการสื่อสารจูงใจ      

3. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ด้านหน่วยงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 
3.1 การเสรมิสร้างหรือปรับปรงุภารกิจของหน่วยงานท่ียังบกพร่องอยู่ให้ดีขึ้น      

3.2 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ดีข้ึน      

ส่วนท่ี 3   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         
ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมการปกครอง ดังนั้น วิทยาลัยการปกครอง     
ขอความร่วมมือมายังท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามและบรรจุแบบสอบถามท่ีตอบเรียบร้อยแล้วลงในซองจดหมาย         
ท่ีแนบมาพร้อมนี้ ส่งคืนวิทยาลัยการปกครองด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 

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



 
 

แบบสอบถาม 
โครงการประเมินผลการฝึกอบรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หลักสูตรปลัดอําเภอ  
 

 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิชาการประกอบการติดตามประเมินผล 
            การศึกษาอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองเท่านั้น  
  

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
            กรุณาทําเครื่องหมาย  � ลงใน [    ] และเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 

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

ส่วนท่ี 2  การนําความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอไปใช้ใน 
            การปฏิบัติงาน 
 

 

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ  
ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

หลักสูตรปลัดอําเภอนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระดับการนําไปใช้ปฏิบัติงาน 

มา
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) 

ค่อ
นข้

าง
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)  

ปา
นก
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1. ท่านได้นําความรู้ ความเข้าใจในการเป็นปลัดอําเภอของกรมการปกครอง (Dopa Function)  
ในเรื่องดังต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 

1.1 ปรัชญาของการเป็นข้าราชการประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาทหน้าท่ี   
     ของการเป็นข้าราชการ 

     

1.2 การสร้างวินัยสร้างทีมและความสามัคคี/จรรยาข้าราชการ      

1.3 งานการคลัง  การงบประมาณ และงานพัสดุ      

1.4 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิด 
     ของเจ้าหน้าท่ี 

     

      

ปอ.ชุดท่ี 1 
สําหรับนักศึกษา
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ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ  

ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
หลักสูตรปลัดอําเภอนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระดับการนําไปใช้ปฏิบัติงาน 
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1.5 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ      

1.6 การบริหารงานสารบรรณ      

1.7 การบันทึกรายงานการประชุม      

1.8 งานด้านการปกครองท้องท่ี      

1.9 งานด้านการทะเบียนราษฎร ทะเบียนท่ัวไป และทะเบียนบัตรประจําตัว 
     ประชาชนและกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 

     

1.10 การอํานวยความเป็นธรรม      

1.11 การรักษาความสงบเรียบร้อยในหน้าท่ีของฝ่ายปกครอง      

1.12 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง      

1.13 งานกองอาสารักษาดินแดน (อส.)      

1.14 งานกิจการความม่ันคงภายใน      

1.15 งานด้านการข่าว      

1.16 การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารของกรมการปกครอง      

1.17 นิติวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับฝ่ายปกครอง      

1.18 การบูรณาการแผนพัฒนาในพ้ืนท่ี      

1.19 การขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)      

1.20 ยุทธวิธีการตรวจค้น      

2. ท่านได้นําความรู้ ความเข้าใจในการเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพ้ืนท่ี (Area Manager)  
    ในเรื่องดังต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
2.1 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย      

2.2 การบริหารจัดการภัยพิบัติในพ้ืนท่ี       

2.3 การจัดการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี      

2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      

2.5 ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน      

2.6 กฎหมายท้องถ่ินกับการอํานาจหน้าท่ีของนายอําเภอ      

2.7 การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย      
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ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ  

ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
หลักสูตรปลัดอําเภอนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระดับการนําไปใช้ปฏิบัติงาน 
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3. ท่านได้นําความรู้ ความเข้าใจในการเป็นนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Manager)  
    ในเรื่องดังต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
 

3.1 การบริหารเชิงกลยุทธ์      

3.2 การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ      
 

4. ท่านได้นําความรู้ ความเข้าใจในการเป็นปลัดอําเภอท่ีมีคุณธรรม (The good officer)  
    ในเรื่องดังต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
 

4.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกราชการ      

4.2 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)      
 

5. ท่านได้นําทักษะและความรู้ในการเสริมสร้างภาวะผู้นํา (Leadership)  
    ในเรื่องดังต่อไปนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
 

5.1 บุคลิกภาพและการสมาคม      

5.2 การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีต่างๆ      

5.3 หลักการและศิลปะการพูดในท่ีชุมชน      

5.4 คอมพิวเตอร์สารสนเทศ      

5.5 ภาษาอังกฤษสําหรับข้าราชการกรมการปกครอง      

5.6 การฝึกยิงปืนพกระบบการต่อสู้ป้องกันตัวแบบ P.P.C      

5.7 การฝึกยิงปืนพกทดสอบของวิทยาลัยการปกครอง      

5.8 กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะเฉพาะ “วิถีธัญบุรี”      
 

6. ท่านได้นําความรู้ ความเข้าใจจากการศึกษาดูงานเก่ียวกับงานในหน้าท่ี (The Best Practice)  
    ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
 

6.1 ความรู้จากการศึกษาดูงาน      
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ส่วนท่ี 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอของวิทยาลัยการปกครอง                               
1. ด้านหลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา ขอบเขตและเนื้อหาวิชา วิทยากร วิธีการฝึกอบรมและเวลาใน

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

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

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

4. ด้านอ่ืน ๆ เช่น จํานวนชั่วโมงเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาหรือไม่ การศึกษาดูงานเป็นเช่นไร ปัญหาหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมการปกครอง ดังนั้น วิทยาลัยการปกครอง 
ขอความร่วมมือมายังท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามและบรรจุแบบสอบถามท่ีตอบเรียบร้อยแล้วลงในซองจดหมาย    
ท่ีแนบมาพร้อมนี้ ส่งคืนวิทยาลัยการปกครองด้วย จักขอบคุณยิ่ง                      

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



 

แบบสอบถาม 
โครงการประเมินผลการฝึกอบรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หลักสูตรปลัดอําเภอ  
 

 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิชาการประกอบการติดตามประเมินผล 
            การศึกษาอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองเท่านั้น    
 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
            กรุณาทําเครื่องหมาย  � ลงใน [    ] และเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 

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

[    ]  ชํานาญการพิเศษ  [    ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………….     
ข้อ 6. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นท่ี ...................     
ข้อ 7. ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นี้อยู่ก่อนท่ีข้าราชการผู้นี้จะเข้ารับการศึกษาอบรมหรือไม่ 

[    ]  เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการศึกษาอบรม 
 

[    ]  ไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการศึกษาอบรม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปอ.ชุดท่ี 2 
สําหรับผู้บังคับบัญชา 
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ส่วนท่ี 2  ผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาภายหลังท่ีผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ 
  (กรุณาทําเครื่องหมาย ����ลงในช่องระดับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ซ่ึงตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน) 

 
 
 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรม 
หลักสูตรปลัดอําเภอ 

ระดับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
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ุง 
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) 
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ง 
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1. ภายหลังการศึกษาอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ด้านการปฏิบัติตน  
    ในเรื่องดังต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 

1.1 ความเหมาะสมในการแต่งกาย      

1.2 ความเหมาะสมในการวางตัว      

1.3 ความมีระเบียบวินัย      

1.4 สุขภาวะด้านอารมณ์      

1.5 การมีมนุษยสัมพันธ์และการสมาคม      

1.6 การมีคุณธรรมและจริยธรรม      
 

2. ภายหลังการศึกษาอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ด้านการปฏิบัติงาน  
    ในเรื่องดังต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 
2.1 การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง      

2.2 การปฏิบัติงานมีความเท่ียงตรงตามกําหนดเวลา      

2.3 ความสามารถในการแก้ไขปัญหา      

2.4 ความสามารถในการวางแผน      

2.5 ความสามารถในการตัดสินใจ      

2.6 ความสามารถในการประสานงาน      

2.7 ความสามารถในการสื่อสารและสร้างแรงจูงใจ      

2.8 ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นในท่ีชุมชน      

2.9 ความสามารถในการใช้เครื่องมือ/คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย      

2.10 การมีความคิดริเริ่ม      

2.11 การคิดเชิงบูรณาการ      

2.12 การคิดเชิงวิเคราะห์      

2.13 การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือวิธีการทํางานใหม่ ๆ      
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรม 
หลักสูตรปลัดอําเภอ 

ระดับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
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2.14 การทํางานเชิงรุก      

2.15 การมีภาวะความเป็นผู้นํา      

2.16 การมีจิตสํานึกในการให้บริการท่ีดี      

2.17 การมีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ      

2.18 การทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์      

2.19 การสร้างความร่วมแรงร่วมใจและทีมงาน      

2.20 การทํางานเชิงยุทธศาสตร์และมีวิสัยทัศน์      

2.21 การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทํางาน      

2.22 การใช้ศิลปะในการสื่อสารจูงใจ      
 

3. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ด้านหน่วยงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 
 

3.1 การเสริมสร้างหรือปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานท่ียังบกพร่องอยู่ให้ดีข้ึน      

3.2 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ดีข้ึน      

ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมการปกครอง ดังนั้น วิทยาลัยการปกครอง  
ขอความร่วมมือมายังท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามและบรรจุแบบสอบถามท่ีตอบเรียบร้อยแล้วลงในซองจดหมาย            
ท่ีแนบมาพร้อมนี้ ส่งคืนวิทยาลัยการปกครองด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 
 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม 

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



 
 
 

แบบสอบถาม 
โครงการประเมินผลการฝึกอบรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง  
 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิชาการประกอบการติดตามประเมินผล         
             การศึกษาอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองเท่านั้น 
   

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
              กรุณาทําเครื่องหมาย  � ลงใน [    ] และเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 

ข้อ 1. เพศ  [    ]  ชาย   [    ]  หญิง 
ข้อ 2. อายุ       [    ]  ตํ่ากว่า 26 ปี  [    ]  26 - 35 ปี  
   [    ]  36 - 45 ปี  [    ]  46 ปีข้ึนไป 
ข้อ 3. อายุราชการ    [    ]  1 - 10 ปี   [    ]  11 - 20 ปี [    ]  21 - 30 ปี   
ข้อ 4. ระดับการศึกษา [    ]  ปริญญาตรี  [    ]  ปริญญาโท [    ]  ปริญญาเอก    
ข้อ 5. ตําแหน่งปัจจุบัน 
 5.1 ชื่อตําแหน่ง  [    ]  เจ้าพนักงานปกครอง [    ]  ปลัดอําเภอ [    ]  นิติกร   
 5.2 ระดับ  [    ]  ชํานาญการ      [    ]  ปฏิบัติการ  
ข้อ 6. ผ่านการอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง   

[    ]  รุ่นท่ี 48   [    ]  รุ่นท่ี 49  
  

ส่วนท่ี  2  การนําความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงาน 
ฝ่ายปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ  
ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ 

นําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระดับการนําไปใช้ปฏิบัติงาน 

มา
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) 

1. ท่านได้นําความรู้ ความเข้าใจในวิชาพ้ืนฐานและกฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด   

1.1 นโยบายและบทบาทของพนักงานฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อย  
      และอํานวยความเป็นธรรม  

     

1.2 หลักกฎหมายอาญาท่ัวไป       

1.3 อํานาจหน้าท่ีของพนักงานฝ่ายปกครองในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา      

1.4 กระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและคุณธรรมของเจ้าหน้าท่ีสืบสวนสอบสวน      

สส.ชุดท่ี 1 
สําหรับนักศึกษา 



- 2 - 

 

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ  
ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ 

นําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระดับการนําไปใช้ปฏิบัติงาน 
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2. ท่านได้นําความรู้ ความเข้าใจในวิชาการสืบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
2.1 หลักการสืบสวนและเทคนิคการสืบสวน      

2.2 การสืบสวนทางอิเล็กทรอนิกส์      

2.3 หลักการจัดทํารายงานการสืบสวน      

2.4 ปฏิบัติการสืบสวน      

3. ท่านได้นําความรู้ ความเข้าใจในวิชาการฝึกยุทธวิธีไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด  
3.1 การเผชิญเหตุยุทธวิธีการรอดพ้นอันตรายของเจ้าหน้าท่ี      

3.2 การเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร      

3.3 การหยุด/ควบคุมยานพาหนะ      

3.4 การต้ังจุดตรวจ/สกัด      

3.5 ปฏิบัติการทางยุทธวิธีในสถานการณ์จําลอง      

3.6 การยิงปืนระบบต่อสู้ป้องกันตัว      

4. ท่านได้นําความรู้ ความเข้าใจในวิชาการจับกุมปราบปรามไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
4.1 หมายค้น / หมายจับ และหมายอาญาต่างๆ      

4.2 ฝึกภาคปฏิบัติการขอหมายค้นและหมายจับ      

4.3 การกํากับตรวจสอบ สถานประกอบการตามกฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
     ของพนักงานฝ่ายปกครอง 

     

4.4 การสืบสวนปราบปรามคดีตามกฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานฝ่ายปกครอง      

4.5 การวางแผนการจับกุมปราบปราม      

4.6 การจัดทําบันทึกการจับกุม      

4.7 การป้องกันและปราบปรามคดีอาชญากรรมท่ัวไป      

4.8 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด      

4.9 การสืบสวนปราบปรามคดียาเสพติด      

4.10 การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์      

4.11 การสืบสวนปราบปรามคดีค้ามนุษย์      

4.12 การสืบสวนปราบปรามคดีท่ีดิน      

4.13 การสืบสวนปราบปรามคดีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ      
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ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ  
ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ 

นําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระดับการนําไปใช้ปฏิบัติงาน 
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4.14 การสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่      

4.15 ฝึกภาคปฏิบัติการจัดทําบันทึกการจับกุม      

5. ท่านได้นําความรู้ ความเข้าใจในวิชาการสอบสวนไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
5.1 ระเบียบการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง      

5.2 อํานาจเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนและฝึกภาคปฏิบัติ 
     การทําสํานวนเปรียบเทียบปรับ 

     

5.3 หลักกฎหมายลักษณะพยานและการชั่งน้ําหนักพยาน      

5.4 หลักการดําเนินคดีในเขตอํานาจศาลแขวง      

5.5 หลักการดําเนินคดีในเขตอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัว      

5.6 หลักการวางรูปคดีและการรวบรวมพยานหลักฐาน      

5.7 หลักการสอบสวนปากคําและการทําความเห็นของพนักงานสอบสวน      

5.8 ฝึกภาคปฏิบัติการทําสํานวนการสอบสวนในเขตอํานาจศาลแขวง      

5.9 การตรวจสอบการทุจริตบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร      

5.10 การจัดทํารายงานการสอบสวนและสํานวนการสอบสวน      

5.11 ฝึกภาคปฏิบัติการทําสํานวนการสอบสวนคดีบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร      

5.12 การรักษาและการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ      

5.13 นิติวิทยาศาสตร์และการพิสูจน์หลักฐาน      

5.14 เทคนิคการสอบสวนคดีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ      

5.15 การชันสูตรพลิกศพ      

5.16 การจัดทํารายงานการชันสูตรพลิกศพ      

5.17 เทคนิคการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม      

5.18 การทําสํานวนการสอบสวนในเขตอํานาจศาลจังหวัด      

5.19 สัมมนาการจัดทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง      

5.20 การเบิกความในชั้นศาล      

5.21 การคุ้มครองพยานในคดีอาญา      

5.22 วิธีการคุ้มครองพยานในคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง      
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ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะ  
ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ 

นําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระดับการนําไปใช้ปฏิบัติงาน 

มา
ก 

(5
) 

ค่อ
นข้

าง
มา

ก 
(4

) 

ปา
นก

ลา
ง (

3)
 

ค่อ
นข้

าง
น้อ

ย 
(2

) 

น้อ
ย 

(1
) 

6. ท่านได้นําความรู้ ความเข้าใจในวิชาเสริมไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
6.1 การแถลงข่าวและการบริหารจัดการสื่อ      

6.2 ประสบการณ์สืบสวนสอบสวน      

6.3 วิธีการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ (การคุ้มครองพยานในคดีอาญา)      

7. ท่านได้นําความรู้ ความเข้าใจจากการศึกษาดูงานไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
7.1 การศึกษาดูงาน      

 
ส่วนท่ี  3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 

ของวิทยาลัยการปกครอง 
1. ด้านหลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา ขอบเขตและเนื้อหาวิชา วิทยากร วิธีการฝึกอบรม และเวลา 

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

ฝึกอบรม และบุคลากรผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม เป็นต้น 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
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3. ด้านวิทยากร เช่น วิทยากรเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีบรรยายหรือไม่ วิธีการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
เหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น 

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................................. 
4. ด้านอ่ืน ๆ เช่น จํานวนชั่วโมงเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาหรือไม่ การศึกษาดูงานเป็นเช่นไร ปัญหาหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
 

หมายเหตุ  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563           
ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมการปกครอง ดังนั้น วิทยาลัยการปกครอง   
ขอความร่วมมือมายังท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามและบรรจุแบบสอบถามท่ีตอบเรียบร้อยแล้วลงในซองจดหมาย               
ท่ีแนบมาพร้อมนี้ ส่งคืนวิทยาลัยการปกครองด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 

 
 

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



 
แบบสอบถาม 

โครงการประเมินผลการฝึกอบรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง  
 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิชาการประกอบการติดตามประเมินผล  
             การศึกษาอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครองเท่านั้น   
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
             กรุณาทําเครื่องหมาย  � ลงใน [    ] และเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 

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

[    ]  ชํานาญการพิเศษ  [    ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………….     
ข้อ 6. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นท่ี .......... 
ข้อ 7. ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นี้อยู่ก่อนท่ีข้าราชการผู้นี้จะเข้ารับการศึกษาอบรมหรือไม่ 

[    ]  เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการศึกษาอบรม 
 

[    ]  ไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการศึกษาอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สส.ชุดท่ี 2 
สําหรับผู้บังคับบัญชา 
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ส่วนท่ี 2 ผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาภายหลังท่ีผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน 
           พนักงานฝ่ายปกครอง (กรุณาทําเครื่องหมาย ����ลงในช่องระดับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมซ่ึงตรงกับระดับ 
           ความคิดเห็นของท่าน) 
 

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรม 
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 

ระดับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ดีขึ้
นอ

ย่า
งม

าก
 (5

) 

ดีขึ้
น 

(4
) 

เห
มือ

นเ
ดิม

 (3
) 

คว
รป

รับ
ปร

ุง 
(2

) 

คว
รป

รับ
ปร

ุงอ
ย่า

งยิ่
ง 

(1
) 

 

1. ภายหลังการศึกษาอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ด้านการปฏิบัติตน  
    ในเรื่องดังต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 
  

1.1 ความเหมาะสมในการแต่งกาย      

1.2 ความเหมาะสมในการวางตัว      

1.3 ความมีระเบียบวินัย      

1.4 สุขภาวะด้านอารมณ์      

1.5 การมีมนุษยสัมพันธ์และการสมาคม      

1.6 การมีคุณธรรมและจริยธรรม      
 

2. ภายหลังการศึกษาอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ด้านการปฏิบัติงาน  

    ในเรื่องดังต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 
 

2.1 การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง      

2.2 การปฏิบัติงานมีความเท่ียงตรงตามกําหนดเวลา      

2.3 ความสามารถในการสืบสวนคดีอาญาท่ัวไป      

2.4 ความสามารถในการสอบสวนคดีอาญาท่ัวไป      

2.5 ความสามารถในการรวบรวมพยานหลักฐานคดีอาญา      

2.6 ความสามารถในการขอออกหมายค้น หมายจับ      

2.7 ความสามารถในการสอบสวนและเปรียบเทียบคดีละเมิดกฎหมายท้องถ่ิน      

2.8 ความสามารถในการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม      

2.9 ความสามารถในการชันสูตรพลิกศพ      

2.10 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ      

2.11 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีท่ีดิน      

2.12 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด      
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรม 
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 

ระดับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ดีขึ้
นอ

ย่า
งม

าก
 (5

) 

ดีขึ้
น 

(4
) 

เห
มือ

นเ
ดิม

 (3
) 

คว
รป

รับ
ปร

ุง 
(2

) 

คว
รป

รับ
ปร

ุงอ
ย่า

งยิ่
ง 

(1
) 

2.13 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร      

2.14 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน      

2.15 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายการพนัน      

2.16 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายโรงแรม      

2.17 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายอาวุธปืนฯ      

2.18 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายสถานบริการ      

2.19 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายขายทอดตลาดและค้าของเก่า      

2.20 ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีตามกฎหมายโรงรับจํานําและการเรี่ยไร      

2.21 ความสามารถในการทําสํานวนการสอบสวนคดีในอํานาจศาลเด็กเยาวชนและครอบครัว      

2.22 ความสามารถในการทําสํานวนการสอบสวนคดีในอํานาจศาลแขวง      

 

3. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ด้านหน่วยงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 
 

3.1 การเสริมสร้างหรือปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานท่ียังบกพร่องอยู่ให้ดีข้ึน      

3.2 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ดีข้ึน      

 

ส่วนท่ี  3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 

หมายเหตุ  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         
ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมการปกครอง ดังนั้น วิทยาลัยการปกครอง 
ขอความร่วมมือมายังท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามและบรรจุแบบสอบถามท่ีตอบเรียบร้อยแล้วลงในซองจดหมาย         
ท่ีแนบมาพร้อมนี้ ส่งคืนวิทยาลัยการปกครองด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 

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



 
                                      ที่ปรึกษาคณะวจิัย     

                                   
 

1. นายธนาคม  จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง   
2. นายสมหวัง   พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง 
3.     นายศักด์ิฤทธิ์   สลักคํา รองอธิบดีกรมการปกครอง 
4.  นายพิริยะ   ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง 
5.  นายวีนัส  สีสุข รองอธิบดีกรมการปกครอง 
6.     นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง 

 
 

 

  คณะวิจัย 
 

     

1. นายวรุตม์   วิศิษฏ์ศิลป์  ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม 
2. นายปริวัชร  วัชรวิภา  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการฝึกอบรม 
3. นายไพบูรณ์   เสือนาค  หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย 
4. นายภัทรวีร์   สุริยะธํารงกุล  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
5. นายนิพัฒน์  ปรีศิริ   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
6. นางจิรภา  เจริญภูมิ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
7. นางจันทร์ลี   จิรจามร  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
8. นายวิริยะ   มานาดี                นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
9. นางสาวเครือมาส  จันทร์แก้ว  เจ้าหน้าท่ีธุรการ (พนักงานราชการ) 
  


