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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเ พ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการ และกระบวนการ การพัฒนาขาราชการ 

ฝายปกครองของวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง หลักสูตรปลัดอําเภอ ปญหาและอุปสรรค 

แนวทางแกไขปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะ โดยใชวิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในสวนของวิจัยสนาม 

การสัมภาษณแบบมีโครงสรางจากผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 9 คน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบ วิธีการ และ

กระบวนการ มีดังนี้ รูปแบบเปนการฝกอบรมและสัมมนารวมกัน ระยะเวลา 6 สัปดาห ประกอบดวย การฟง

บรรยายในหองเรียน การฝกปฏิบัติ และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ปญหาและอุปสรรค คือ งบประมาณ 

ถูกวางกรอบอยางจํากัด ระยะเวลาการฝกอบรมและสัมมนาไมเพียงพอตอเนื้อหาวิชา อาคารสถานที่เกาและ

ชํารุด บุคลากรประจําหลักสูตรปลัดอําเภอมีทัศนคติเชิงลบ วิทยากรที่มาบรรยายใหความรูเปนวิทยากรผูแทน 

และบุคลากรวางแผนงานไมสอดคลองกัน แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรค คือ วางแผนการใช

งบประมาณอยางประหยัดและคุมคา ปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่ไมจําเปนออกจากหลักสูตรปลัดอําเภอ และจัดทํา

หลักสูตรเพิ่มเติม ตรวจสอบอาคารสถานที่และอุปกรณใหพรอมใชงาน ประเมินบุคลากรประจําหลักสูตร

ปลัดอําเภอทั้งทางตรงและลับ กําชับใหผูอํานวยการสํานักหรือกองมาบรรยายดวยตนเอง และวางแผนงาน 

ใหสอดคลองกัน และขอเสนอแนะ  คือ เสนอขอรับงบประมาณเพิ่มเติม ขยายระยะเวลาฝกอบรมและสัมมนา

จาก 6 สัปดาห เปน 8 สัปดาห และปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรปลัดอําเภอใหเพิ่มเติมการปฏิบัติใหมากยิ่งขึ้น 

โดยกําหนดกรณีศึกษาใหฝกปฏิบัติจริง  

 

คําสําคัญ : ขาราชการฝายปกครอง การพัฒนา หลักสูตรปลัดอําเภอ 

 

บทนาํ 

 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน ทําใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ

ทางดานสภาพเศรษฐกิจ ที่ตองมีการแสวงหาโอกาสความไดเปรียบทางการคาการลงทุน ดานการเมืองที่

ตองการใหประเทศมีความมั่นคง และความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีที่ตองใชในการพัฒนาศักยภาพของ 

 

 

 

 

 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการคนควาอิสระเรื่องการพฒันาขาราชการฝายปกครองของวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง 

 : กรณีศึกษาหลักสตูรปลดัอําเภอ 

*นกัศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 
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ประเทศ สงผลใหองคการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตองปรับตัวเพ่ือรองรับการแขงขันในระดับสากล ดานการ

พัฒนาคุณภาพใหมากขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงไดมีการปฏิรูประบบราชการขึ้น ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2545 

เปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานราชการไทยไปสูยุคที่เรียกวา “การบริหาร

ระบบราชการแบบใหม” ซึ่งเริ่มจากการกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 – 2550 

ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดขององคการใหมีความเหมาะสม 

ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานใหสูงขึ้น เทียบเทากับเกณฑมาตรฐานสากล แตการพัฒนา

ยังไมบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไว เนื่องจากการพัฒนาไดมุงเนนพัฒนาองคการมากกวา

บุคลากรผูปฏิบัติงาน จึงทําใหเกิดปญหาบุคลากรยังมีการปฏิบัติงานในลักษณะแบบเดิมๆ มีการทํางานที่ลาชา 

และใชเทคโนโลยีที่ไมคุมคากับการลงทุน ระบบการบริหารงานราชการไทยเปนกลไกที่สําคัญตอการบริหาร

กิจการบานเมืองในการทําหนาที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล จึงตองมีการศึกษาถึงสภาพ

ปญหาที่เกิดขึ้นและมีการกําหนดการพัฒนาทุกภาคสวนพรอมกัน ทําใหประเทศไทยไดมียุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 

2561 - 2580 (20 ป) เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหประเทศไทย

บรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน  

 การปฏิบัติงานของปลัดอําเภอซึ่งเปนผูชวยเหลือนายอําเภอในฐานะขาราชการฝายปกครองและ

พนักงานฝายปกครองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญา จึงจําเปนที่ตองมีความรูความสามารถที่

ความถูกตองแมนยําในวิธีการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานสากลและสรางความพึงพอใจแกประชาชน ปจจุบัน

การปฏิบัติงานในหนาที่ปลัดอําเภอในการบังคับใชกฎหมายหรือทักษะความชํานาญงานดานตางๆ ยังไมมี

ประสิทธิภาพมากพอกับสถานการณโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาอยางกาวกระโดด ดังนั้น 

วิธีการหรือแนวทางตางๆ ที่ตองอาศัยหลักการเสริมสรางสมรรถนะและศักยภาพใหกับขาราชการฝายปกครอง 

เชน เสริมสรางความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ีคาดหวังของตําแหนงปลัดอําเภอที่มุงเนนใหขาราชการเปนผู

รอบรูรูลึก รูจริง มีวิสัยทัศน มีสภาวะผูนํา ทํางานเชิงรุก ศิลปะการสื่อสารจูงใจ ผูวิจัยรับราชการตําแหนง

ปลัดอําเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวิธีการ รูปแบบ กระบวนการ 

ปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาขาราชการฝายปกครองของวิทยาลัย

การปกครอง กรมการปกครอง กรณีศึกษาหลักสูตรปลัดอําเภอ ควรจะพัฒนาขาราชการฝายปกครองใน

รูปแบบ กระบวนการใดที่เหมาะสมกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 -2580 และยุทธศาสตรกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะนําไปสูการมีสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการ กระบวนการการพัฒนาขาราชการฝายปกครองของวิทยาลัยการปกครอง 

กรมการปกครอง หลักสูตรปลัดอําเภอ 

 2. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาขาราชการฝายปกครองของวิทยาลัยการปกครอง 

กรมการปกครอง หลักสูตรปลัดอําเภอ 
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 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการแกปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาขาราชการฝายปกครองของวิทยาลัย 

การปกครองกรมการปกครอง หลักสูตรปลัดอําเภอ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการวจิัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี ้

 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เปนการรวบรวมขอมูลเอกสารทางวิชาการ วารสาร 

สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ คูมือการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ 

คําสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เก่ียวกับกับกระบวนการพัฒนาขาราชการฝายปกครองของวิทยาลัยการปกครอง 

กรมการปกครอง 

 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผูวิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณกลุมตัวอยางดวยการสัมภาษณ

แบบมีโครงสรางหรือการสัมภาษณแบบมีทางการ (Structure interview or Formal interview) 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

 1. ประชากร (Population) ไดแก บุคลากร เจาหนาที่ของกรมการปกครอง ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

ขาราชการฝายปกครองของวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง 

 2. กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

sample) เปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยกําหนดคุณลักษณะของประชากรที่ตองการศึกษา จึงใชวิธีการเก็บ

ขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (key information) จํานวน 9 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี ้

  2.1 เปนเจาหนาที่ผูศึกษา วิเคราะหยุทธศาสตร พัฒนา และวางแผนการดําเนินงานโครงการ

หลักสูตรปลัดอําเภอ ไดแก นักทรัพยากรบุคคล สวนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม วิทยาลัย 

การปกครอง กรมการปกครอง จํานวน 3 คน 

  2.2 เปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาระบบฝกอบรม การวัดผลและประเมินผล  

ผูเขารับการฝกอบรม การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะหและจัดระบบงานประเมินผล

โครงการหลักสูตรปลัดอําเภอ ไดแก นักทรัพยากรบุคคล สวนวิจัยและพัฒนาระบบงานฝกอบรม วิทยาลัย 

การปกครอง กรมการปกครอง จํานวน 3 คน 

  2.3 เปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทําโครงการ การดําเนินโครงการ และการประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการพัฒนาขาราชการฝายปกครอง หลักสูตรปลัดอําเภอ ไดแก นักทรัพยากร

บุคคล นักจัดการงานทั่วไป สวนอํานวยการฝกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง จํานวน 3 คน 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณ โดย

สัมภาษณแบบมีโครงสรางหรือการสัมภาษณแบบมีทางการ (Structure interview or Formal interview) 

ลักษณะของการสัมภาษณเปนการสัมภาษณที่มีคําถามและขอกําหนดท่ีแนนอนตายตัว จะสัมภาษณผูใดก็ใช

คําถามเดียวกัน และการสัมภาษณจะทําการสัมภาษณเปนรายบุคคล กอนการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาได

กําหนดวันนัดหมายสัมภาษณ โดยไดแจงใหผูสัมภาษณทราบกอนลวงหนา ในการสัมภาษณ ผูสัมภาษณจะใช

การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยกอนการสัมภาษณจะขออนุญาตผูถูกสัมภาษณในการจดบันทึกการสนทนา

กอนทุกครั้ง 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี ้

 1.  วิธีการ เ ก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร เปนวิธี การศึกษาคนควารวบรวมขอมูลทั่ ว ไป  

โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเปนขอมูลท่ีมีการบันทึกไวแลวโดยผูอ่ืน ไดแก 

 1.1 หนังสื่อทั่วไป ไดแก ตํารา คูมือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ 

วารสาร สิ่งพิมพ เปนตน 

 1.2  หนังสืออางอิง ไดแก สารานุกรม พจนานุกรม เปนตน 

 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ เปนงานท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาในเรื่องนั้นๆ อยางละเอียด 

 1.4 เอกสารทางราชการ เปนเอกสารที่สวนราชการจัดทําข้ึนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติ เชน 

นโยบาย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ คําสั่ง เปนตน 

 2. วิธีการรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม  ผูวิจัยจะเก็บขอมลูโดยวิธีการสัมภาษณ โดยผูวิจัยเลือกวิธีการ

สัมภาษณ ตามวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย โดยสัมภาษณแบบมีโครงสรางหรือการสัมภาษณแบบเปน

ทางการ (Structure interview or Formal interview) โดยผูวิจัยตองทําการสัมภาษณไปตามคําถามที่

กําหนดไวในแบบสัมภาษณ ซึ่งผูวิจัยจะสัมภาษณตามหัวขอที่กําหนดไวเทานั้น และผูวิจัยจะใชแบบสัมภาษณ 

ซึ่งเปนคําถามในการสัมภาษณแลวจดบันทึกขอมูลและบันทึกเสียงตามคําบอกของผูถูกสัมภาษณ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยมีขั้นตอนการ

วิเคราะห คือ นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาแยกประเด็นตามแตละประเด็น นําขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณมาแยกประเด็นคําถาม แลวนํามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกตางของผูใหสัมภาษณแต

ละคน กอนจะนําขอมูลไปวิเคราะห นําขอมูลที่ ไดจากการสัมภาษณมาแยกประเด็นคําถาม แลวนํามา

เปรียบเทียบกับขอมูลเอกสารที่เก่ียวของ ไดแก แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ กอนจะนําขอมูลไป

วิเคราะห นําขอมูลที่ไดจากการเปรียบเทียบมาทําการวิเคราะหขอมูลรวมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยรูปแบบ 

วิธีการ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน และแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาขาราชการ
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ฝายปกครองของวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง : กรณีศึกษาหลักสูตรปลัดอําเภอ โดยการนําเสนอ

ผลการวิจัยในรูปแบบพรรณา 

 

ผลการวิจัยและการอภปิรายผล 

 ผลการศึกษาวิจัยรูปแบบ วิธีการ กระบวนการ ปญหาและอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและ

อุปสรรค และขอเสนอแนะการพัฒนาขาราชการฝายปกครองของวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง 

หลักสูตรปลัดอําเภอ พบวา 

 1. รูปแบบ วิธีการ กระบวนการการพัฒนาขาราชการฝายปกครองของวิทยาลัยการปกครอง 

กรมการปกครอง หลักสูตรปลัดอาํเภอ มีดังนี้ 

  1) ทุกปงบประมาณ หลักสูตรปลัดอําเภอจะตองถูกยกรางหลักสูตรใหมทุกครั้งเพ่ือปรับปรุง

แกไขเพ่ิมเติมหลักสูตรใหทันสถานการณ เม่ือยกรางหลักสูตรเสร็จแลวนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

หลักสูตรปลัดอําเภอ โดยอธิการวิทยาลัยการปกครองเปนประธานกรรมการ มีผูแทนสํานัก/กอง เปนกรรมการ 

ใหความเห็นและพิจารณาเนื้อหาหลักสูตร ทั้งนี้ เนื้อหาหลักสูตรจะมีชุดวิชาการเปนขาราชการที่ดีตามแบบของ

สํานักงาน ก.พ. อยูในหลักสูตรดวย 

เมื่อหลักสูตรปลัดอําเภอไดรับการอนุมัติแลวสามารถนําไปใชการฝกอบรมและสัมมนาได 

  2) การพัฒนาขาราชการฝายปกครองของวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง หลักสูตร

ปลัดอําเภอ มีรูปแบบเปนการฝกอบรมและสัมมนารวมกัน ใชระยะเวลา 6 สัปดาห 

  3) ผูเขารับการฝกอบรมและสัมมนาพักอาศัยตลอดหลักสูตร ณ วิทยาลัยการปกครอง 

  4) ผูเขารับการฝกอบรมและสัมมนาเปนขาราชการที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหมใน

ตําแหนงปลัดอําเภอ โดยตองเขารับการฝกอบรมฯ ภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ซึ่ง

การอบรมสัมมนารวมกันเปนหนึ่งในเงื่อนไขของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการที่ไดรับการ

บรรจุและแตงตั้งใหมตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 

  5) การฝกอบรมและสัมมนาหลักสูตรปลัดอําเภอแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 1. การ

ฟงบรรยายในหองเรียน 2. การฝกปฏิบัติ ไดแก ยิงปน ยุทธวิธีการตอสูปองกันตนเองดวยมือเปลาของตํารวจ 

ระเบียบวินัยกองอาสารักษาดินแดน การพูดในที่สาธารณะ เปนตน 3. การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีที่เก่ียวของ

กับงานในหนาที่ปลัดอําเภอ ทั้งนี้ วิทยากรที่มาใหความรูไดเชิญมากจากภายในและภายนอกกรมการปกครอง 

 

 2. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานการพัฒนาขาราชการฝายปกครองของวิทยาลัยการ

ปกครอง กรมการปกครอง หลักสูตรปลัดอําเภอ มีดังนี ้

  1) งบประมาณถูกวางกรอบอยางจํากัด 

  2) ระยะเวลาการฝกอบรมและสัมมนาไมเพียงพอตอเนื้อหาของหลักสูตร เนื่องดวยขาดแคลน

ขาราชการที่ปฏิบัติหนาราชการประจําในแตละทองที่อําเภออาจจะทําใหราชการเสียหายได 

  3) หองพักอาศัยมีสภาพเกา เครื่องปรับอากาศชํารุดบาง น้ําไมไหลบาง 
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  4) บุคลากรประจําหลักสูตรปลัดอําเภอมีทัศนคติแยหรือมีมุมมองเชิงลบ 

  5) วิทยากรที่มาบรรยายใหความรูเปนวิทยากรผูแทนบางทําใหเนื้อหาวิชาการที่บรรยาย

อาจจะไมเต็มท่ีสมบูรณเทาที่ควร 

  6) กองการเจาหนาที่กับวิทยาลัยวางแผนงานไมสอดคลองกัน 

 

 3. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานการพัฒนาขาราชการฝายปกครองของวิทยาลัย 

การปกครอง กรมการปกครอง หลักสูตรปลัดอําเภอมีวิธีการแกไข ดังนี้ 

  1) วางแผนการใชงบประมาณอยางรอบคอบ ประหยัด และใหคุมคา 

  2) ปรับเนื้อหารายวิชาที่ไมจําเปนออกจากหลักสูตรปลัดอําเภอ และจัดทําหลักสูตรเพ่ิมเติม

นอกจากหลักสูตรปลัดอําเภอ ไดแก หลักสูตรปลัดอําเภองานสํานักงาน/งานปกครองทองท่ี/ทะเบียนและ 

บัตรประจําตัวประชาชน/ศูนยดํารงธรรมอําเภอ/ความมั่นคง 

  4) สํารวจตรวจสอบหองพักอาศัย เครื่องปรับอากาศ ระบบน้ําใหพรอมใชงาน 

  5) ประเมินบุคลากรประจําหลักสูตรปลัดอําเภอทั้งทางตรงและทางลับ เพ่ือใหมีการปรับปรุง

พฤติกรรมหรือทัศนคติหรือสับเปลี่ยนบุคลากร 

  5) นําเรียนอธิบดีกรมการปกครองกําชับใหผูอํานวยการสํานักหรือกองมาบรรยายดวยตนเอง 

และปรึกษาหารือกับวิทยากร เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการสอนบรรยายในหองเรียน และพยายาม

จัดกิจกรรมใหทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

  6) กองการเจาหนาที่กับวิทยาลัยควรวางแผนงานใหสอดคลองกัน โดยมีการบูรณาการ 

การทํางานรวมกัน 

 

 4. ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาขาราชการฝายปกครองของวิทยาลัยการปกครอง กรมการ

ปกครอง หลักสูตรปลัดอาํเภอ มีดังนี้ 

  1) เสนอของบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือคุณภาพมาตรฐานของการฝกอบรมและสัมมนา 

  2) ขยายระยะเวลาฝกอบรมและสัมมนาจาก 6 สัปดาห เปน 8 สัปดาห 

  3) ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรปลัดอําเภอใหมีสวนภาคการปฏิบัติใหมากยิ่งขึ้น โดยกําหนด

กรณีศกึษาใหฝกปฏิบัติจริง ไดแก การจัดงานรัฐพิธีในวันสําคัญ การเลือกกํานัน การเลือกผูใหญบาน การแกไข

สถานการณความขัดแยง การสอบปากคําเรื่องรองเรียน/พยานหลักฐาน/พยานบุคคล การตรวจสอบอาวุธปน 

การเปนพิธีกร การพูดในที่สาธารณะ ภาวะผูนําและนักพัฒนา เปนตน 

  4) หลักสูตรปลัดอําเภอควรมีการสับเปลี่ยนบุคลากรประจําหลักสูตรที่เปนขาราชการยุคใหม 

มีมุมมองใหมๆ และทัศนคติเชิงบวก 

  5) นอกจากเนื้อหาวิชาการของหลักสูตรแลวควรเพ่ิมเติมการฝกระเบียบวินัย คุณธรรม

จริยธรรม และการเสียสลละใหกับผูเขารับการฝกอบรมและสัมมนาดวย 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยที่คนพบดังกลาวขางตน มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการ 

กระบวนการ การพัฒนาขาราชการฝายปกครองของวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง หลักสูตร

ปลัดอําเภอ มีดังนี ้ 

 กระบวนการพัฒนาขาราชการฝายปกครองของวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง หลักสูตร

ปลัดอําเภอ จะมุงเนนใหปลัดอําเภอที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหม ซึ่งเปนผูที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่

ราชการหรือผูที่กรมการปกครองเห็นสมควรไดรับการพัฒนาความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงานความรู

เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ทักษะที่ใชในการปฏิบัติงานทั่วไป ทักษะที่จําเปนประจําตําแหนง

สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เสริมสรางแนวความคิด วิสัยทัศนภาวะผูนํา และ

ทัศนคตทิี่ดีตอตําแหนงหนาที่ของปลัดอําเภอ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ของนักปกครอง และจรรยาบรรณ

ของขาราชการกรมการปกครอง เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนรอบดานในพื้นที่ สอดคลองกับแนวความคิด

ของ พะยอม วงศสารศรี (2552, หนา 156) ไดใหความหมายของการพัฒนาไววา หมายถึง การทําใหมีคุณภาพ

มากขึ้น ในกรณีที่เก่ียวกับบุคคลก็คือ การดําเนินเพิ่มพูนความรู  ความสามารถ และทัศนคติที่ดีตอการ

ปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบใหมีคุณภาพประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจแกองคการ สอดคลองกับแนวคิดของ  

ชลิดา ศรมณี (2563, หนา 10-11) ไดอธิบายวา ทรัพยากรมนุษยเปนเปาหมายสําคัญในการพัฒนาเพ่ือใหเปน

ผลตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ในลักษณะเปนการสรางความเจริญรุงเรืองอยางถาวร

ยั่งยืนได และเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย เราตองมีการวางแผนในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหถูกหลักวิชา 

อยางเปนระบบและเปนเหตุเปนผล เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการไปสูเปาหมายที่ถูกตอง และสอดคลอง

กับแนวความคิดของ ศิรภัสสรศ วงศทองดี (2559, หนา 168) ไดกลาวสรุปขั้นตอนปฏิบัติในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยไววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจําเปนจะตองคํานึงถึงปจจัยสําคัญ 7 ประการ ไดแก 

1. สภาพแวดลอมภายนอกองคการ 2. สภาพแวดลอมภายในองคการ 3. ตัวบุคลากรหรือผูเรียน 4. ตัวแบบ

หรือกรอบแนวคิด/ทฤษฎ ีเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 5. กลยุทธหรือวิธีการสรางการเรียนรู 6. สมรรถนะ 

ความรู ทักษะประสบการณ และกรอบการคิด/กรอบในการอางอิงของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ 

7. การบริหารจัดการเพ่ือประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพ่ือสรางการพัฒนาอยางยั่งยืน งานวิจัยของจุฑามาส 

แสงอาวุธ และพรนิภา  จินดา (2551)  ไดศึกษา สภาพการดําเนินการพัฒนาและปญหาการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อหาความจําเปนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนตามวิชาชีพ 

เละเพ่ือศึกษาและจัดทํามาตรฐานการพัฒนาบุคลากรสาขาสนับสนุนตามวิชาชีพ ประชากรที่ใชในการศึกษา

ครั้งนี้เปนบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดสํานักงานอธิการบดีวิทยาเขตราษฎรธานี และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร

ธานี ที่ปฏิบัติงานไมนอยกวา 6 เดือน ผลการวิจัยสรุปไดวา สภาพการดําเนินการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ของวิทยาเขตสุราษฎรธานีบุคลากรสวนใหญไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง รูปแบบการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนที่ดําเนินงานผานหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมี 4 รูปแบบ ถือ การประชุมอบรมสัมมนา 

การศกึษาดูงาน การปฐมนิเทศ และการศึกษาตอ โดยรูปแบบที่บุคลากรเห็นวาจําเปนและเกิดประโยชนตอการ

ปฏิบัติงานมากที่สุด คือ การประชุมอบบรมสัมมนา โครงการ/กิจกรรม สวนใหญที่ บุคลากรเขารับ 
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การพัฒนาเปนการพัฒนาความรูที่ความจําเปนตอการปฏิบัติงานตามสายงานมากกวาการพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะของบุคลากร สําหรับรูปแบบการพัฒนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูดําเนินการเอง พบวาการพัฒนาตนเอง

ดวยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพ่ือนรวมงานมากที่สุด รองลงมาการศึกษาจากตํารา ระเบียบขอบังคับตางๆ 

การสอนงานโดยผูบังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนๆ การศึกษาจากคูมือการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ จินตจุฑา จันทรประสิทธิ์ (2559) ไดศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรสถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลป ผลการวิจัยสรุปไดวา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานการฝกอบรม 

การศึกษาตอ และการพัฒนาตนเอง สําหรับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ไดแก ดานการฝกอบรม ควรมีการสํารวจความตองการของบุคลากร ควรมีการวางแผนการฝกอบรม ทบทวน

แผน ดานการศึกษาตอ ควรมีการชี้แจงหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับการศึกษาตอ และดาน

การพัฒนาตนเอง ควรมีการสรางแรงจูงใจกระตุนใหบุคลากรสนใจที่จะพัฒนาตนเอง 

 

 ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาขาราชการฝายปกครองของวิทยาลัยการปกครอง กรมการ

ปกครอง หลักสูตรปลัดอาํเภอ มีประเด็นที่นํามาอภิปรายดังนี้ 

 1) งบประมาณถูกวางกรอบอยางจํากัด สาเหตุมาจากการกําหนดกรอบแนวคิดในการจัดสรร

งบประมาณท่ีไมเขาใจในบริบทการปฏิบัติงานของขาราชการฝายปกครอง โดยเฉพาะตําแหนงปลัดอําเภอ 

ซึ่งเปนผูชวยเหลือนายอําเภอที่ทํางานหลากหลายดานมากจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะอยาง

รอบดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ วีระ รอดเรือง (2517) ไดศึกษาการพัฒนาขาราชการฝายปกครองของ

วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง : ศึกษาเฉพาะกรณีการพัฒนานักศึกษาโรงเรียนนายอําเภอ พบวา การ

บริหารงานของโรงเรียนนายอําเภอยังมีปญหาและอุปสรรคหลายประการ เชน อัตรากําลังเจาหนาที่ งบประมาณ 

การศกึษาดูงาน และการฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่ และการคัดเลือกวิทยากร เปนตน 

 2) ระยะเวลาการฝกอบรมและสัมมนาไมเพียงพอตอเนื้อหาของหลักสูตรปลัดอําเภอ  ดวยสาเหตุการ

ขาดแคลนขาราชการที่ปฏิบัติหนาราชการประจําในแตละทองที่อําเภออาจจะทําใหราชการเสียหายได 

สอดคลองกับแนวความคิดของ Edwards (อางถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ, 2562, หนา 13)  สรุปไดวา การ

นํานโยบายไปปฏิบัติ มีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยมีปจจัยที่สําคัญ คือ 

ทรัพยากร ประกอบดวย จํานวนเจาหนาที่ ขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูที่จะปฏิบัติตามนโยบายหรืออํานาจในการ

บังคับ ขอมูลขาวสาร วัสดุอุปกรณ ที่ใชในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนเครื่องมือสนับสนุนอ่ืนๆ  

 3) หองพักอาศัยมีสภาพเกา เครื่องปรับอากาศชํารุดบาง น้ําไมไหลบาง สาเหตุมาจากการซอมแซม 

ไมทันหรือวัสดุอุปกรณไมเพียงพอหรือกระบวนการจัดซื้อจัดจางลาชา สอดคลองกับแนวความคิดของ 

Van meter and van Horn (อางถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ, 2562, หนา 10) ไดศึกษากระบวนการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ พรอมทั้งไดเสนอตัวแบบในการวิเคราะหการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยมีตัวแปรท่ีสําคัญ คือ 

ทรัพยากร จะตองมีการระบุทรัพยากรตางๆ ที่จําเปนตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งทรัพยากรในท่ีนี้ หมายถึง 

ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณตางๆ และงบประมาณ ซึ่งในระบบงบประมาณนี้จะตองมีระบบการเบิกจายที่

คลองตัว 
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 4) บุคลากรประจําหลักสูตรปลัดอําเภอมีทัศนคติแยหรือมีมุมมองเชิงลบ ทําใหผูเขารับการฝกอบรมมี

มุมมองหรือทัศนคติแยตามไปดวย สอดคลองกับแนวความคิดของ Edwards (อางถึงใน บุญเกียรต ิ

การะเวกพันธุ, 2562, หนา 13)  สรุปไดวา การนํานโยบายไปปฏิบัติ มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการ

นํานโยบายไปปฏิบัติ โดยมีปจจัยท่ีสําคัญ คือ ทัศนคติของนักปฏิบัติ ไดแก การยอมรับตอนโยบายของนัก

ปฏิบัติหรือผูปฏิบัติ 

 5) ปญหาวิทยากรบรรยายแตละวิชาที่คาดหวังใหผูอํานวยการสํานัก/กอง มาบรรยายดวยตนเอง 

แตติดภารกิจ ทําใหหลักสูตรปลัดอําเภอไดวิทยากรที่มาบรรยายใหความรูเปนวิทยากรตัวแทน ทําใหเนื้อหา

วิชาการที่บรรยายอาจจะไมเต็มที่สมบูรณเทาที่ควร สอดคลองกับแนวความคิดของเฉลิมพล ศรีหงส 

(2563, หนา 17) อธิบายวา ผูเก่ียวของในกระบวนการนําโยบายใดนโยบายหนึ่งไปปฏิบัตินั้น โดยปกติจะ

ประกอบดวยองคการ กลุม และบุคคลในระดับตางๆ จํานวนมาก ผูเก่ียวของแตละฝายอาจมีความคาดหวังและ

มีเปาหมายที่แตกตางกัน แตจําเปนจะตองเขามาปฏิบัติงานรวมกันหรือมีปฏิสัมพันธกัน ผูเกี่ยวของแตละฝาย

ตางก็มีบทบาท อํานาจหนาท่ี และอิทธิพลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติแตกตางกัน แตไมมีฝายใดฝายหนึ่งที่จะ

สามารถควบคุมการนํานโยบายไปปฏิบัติไดดวยตัวเองทั้งหมด 

 

 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานการพัฒนาขาราชการฝายปกครองของวิทยาลัย 

การปกครอง กรมการปกครอง หลักสูตรปลัดอําเภอมีวิธีการแกไข มีประเด็นที่นํามาอภิปรายดังนี้ 

 1) วางแผนการใช งบประมาณอยา งประหยัด และคุมคา  สํารวจตรวจสอบหองพักอาศัย 

เครื่องปรับอากาศ ระบบน้ําใหพรอมใชงาน ประเมินบุคลากรประจําหลักสูตรปลัดอําเภอทั้งทางตรงและลับ 

เพ่ือใหมีการปรับปรุงพฤติกรรมหรือทัศนคติหรือสับเปลี่ยนบุคลากร กําชับใหผูอํานวยการสํานักหรือกองมา

บรรยายดวยตนเอง กองการเจาหนาที่กับวิทยาลัยควรวางแผนงานใหสอดคลองกัน โดยมีการบูรณาการ 

การทํางานรวมกัน สอดคลองกับแนวความคิดของ Edwards (อางถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ, 2562, หนา 13)  

สรุปไดวา การนํานโยบายไปปฏิบัติ มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยมีปจจัย

ที่สําคัญ คือ 1. การติดตอสื่อสาร ไดแก การติดตอสื่อสารระหวางผูกําหนดนโยบายกับฝายตางๆ การสื่อขอความ 

มีความถูกตองชัดเจนและตรงกับความเขาใจของผูที่เกี่ยวของ 2. ทรัพยากร ประกอบดวย จํานวนเจาหนาที่ 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูที่จะปฏิบัติตามนโยบายหรืออํานาจในการบังคับ ขอมูลขาวสาร วัสดุอุปกรณ ที่ใช 

ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนเครื่องมือสนับสนุนอื่นๆ รวมทั้งเจาหนาที่ท่ีมีความชํานาญงานในเรื่องที่

จะตองปฏิบัติ  3. ทัศนคติของนักปฏิบัติ  ไดแก  การยอมรับตอนโยบายของนักปฏิบัติหรือผู ไปปฏิบัต ิ

4. โครงสรางขององคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก ขนาดและความสลับซับซอนของโครงสรางองคการ 

มาตรฐานและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจํานวน องคการที่เขามารับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

  2) ปรับเนื้อหารายวิชาที่ไมจําเปนออกจากหลักสูตรปลัดอําเภอ และจัดทําหลักสูตรเพ่ิมเติม

นอกจากหลักสูตรปลัดอําเภอ ไดแก หลักสูตรปลัดอําเภองานสํานักงาน/งานปกครองทองที่/ทะเบียนและบัตร

ประจําตัวประชาชน/ศูนยดํารงธรรมอําเภอ/ความมั่นคง เพ่ือใหปลัดอําเภอไดเพ่ิมพูนพัฒนาความรู และทักษะ

การปฏิบัติใหดียิ่งขึ้น สอดคลองกับแนวความคิดของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 (อางถึงใน 
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เดช อุณหะจิรังรักษ, 2563, หนา 5) ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทคําวา “การพัฒนา” ก็หมายถึงทําให

มั่นคง ทําใหกาวหนา การพัฒนาประเทศก็ทําใหบานเมืองมั่นคง มีความเจริญ ความหมายของการพัฒนานี ้

ก็เทากับตั้งใจที่จะทําใหชีวิตของแตละคนมีความปลอดภัย มีความเจริญ มีความสุข ฉะนั้น จึงเขาใจไดวา 

การพัฒนาทุกอยางเปนสิ่งที่ดี เพราะวาจะนํามาซึ่งความสุขความเจริญและความพอใจของแตละบุคคล 

ในประเทศ และสอดคลองกับแนวความคิดของ บุญคง หันจางสิทธิ์ (อางถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2563, หนา 1) 

ไดอธิบายวา  ทรัพยากรมนุษย  (Human Resources) มีความหมายกวางๆ คือ ผลรวมของความรู 

ความชํานาญ ความถนัดของประชากรทั้งหมดในประเทศ ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย คือ ผลรวมทั้งดานปริมาณ

และคุณภาพ ดานปริมาณคือจํานวน และการกระจายของประชากรและกําลังคนดานคุณภาพ คือ ความรู 

ความชํานาญ ความถนัด คุณคา แรงจูงใจ เปนตน 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

 1. หลักสูตรปลัดอําเภอควรมีเนื้อหาวิชาเก่ียวกับการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนว

ทางการในดําเนินชีวิต รูจักอาศัยพ่ึงพาตนเองใหมาก มีความขยันหมั่นเพียร ใฝเรียน รูมีจิตสํานึกการเปน

ขาราชการที่ดีตอสังคมและสวนรวม รูจักการแบงปนและชวยเหลือผูอ่ืนที่ตกทุกขไดยาก 

 2. สนับสนุนใหหลักสูตรปลัดอําเภอใชระยะเวลาการฝกอบรม 8 สัปดาห โดยเนนย้ําการฝกปฏิบัติการ

เก่ียวกับการจัดงานรัฐพิธีในวันสําคัญ การเลือกกํานัน การเลือกผูใหญบาน การแกไขสถานการณความขัดแยง 

การสอบปากคําเรื่องรองเรียน/พยานหลักฐาน/พยานบุคคล การตรวจสอบอาวุธปน การเปนพิธีกร การพูดใน 

ทีชุ่มชน ภาวะผูนําและนักพัฒนา เปนตน 

 3. สนับสนุนใหวิทยากรที่มาบรรยายแตละวิชาใหมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนอยางเขมขน

และจริงจัง เพื่อใหการฝกอบรมมีคุณภาพ ทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการกระตุนและความตื่นตัวอยูเสมอ 
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