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 การวิจยัครัง้นีม้ีความมุง่หมายเพ่ือ  ศกึษาการน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จ าแนกตามเนือ้หา
หลกัสตูรฝึกอบรม 5 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาพืน้ฐาน หมวดวิชาบริหารจดัการ หมวดวิชา- 
เฉพาะต าแหน่ง หมวดวิชาเสริม และการศกึษาดงูาน และเปรียบเทียบการน าความรู้ท่ีได้รับจาก 
การฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน จ าแนกตามตวัแปรเพศ อาย ุการศกึษา ระดบัของ- 
นกัพฒันาชมุชน ประสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน และภาคภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ 
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสงักดั ตลอดจนรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการ
น าความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จ านวน 253 คน จากการสุม่ 
กลุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ การแจกแจงความถ่ี การหาคา่ร้อยละ การหาคา่เฉล่ีย การหาคา่เบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติ t-test ทดสอบความแตกตา่งของตวัแปร 2 กลุม่ สถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) ส าหรับตวัแปรมากกวา่ 2 กลุม่ และทดสอบเป็นรายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
 ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
 1. นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน 
การปฏิบตัิงานจากทกุหมวดวิชาในระดบัมาก เรียงล าดบัตามคา่เฉล่ียสงูสดุไปต ่าสดุดงันี ้
การศกึษาดงูาน หมวดวิชาพืน้ฐาน หมวดวิชาเสริม หมวดวิชาบริหารจดัการ และหมวดวิชา- 
เฉพาะต าแหน่ง 
 2. นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีเพศ อาย ุการศกึษา และภาคภมูิศาสตร์ 
ท่ีตัง้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสงักดัตา่งกนั มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 
แตกตา่งกนัอย่างไมม่ีนยัส าคญัทางสถิต ิสว่นนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมี 
ระดบัของนกัพฒันาชมุชน และประสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ินตา่งกนั  
มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 



 3. ปัญหาท่ีมคีา่ความถ่ีสงูสดุ 
  3.1 หมวดวิชาพืน้ฐานคือ การปฏิบตัิงานมีความซ า้ซ้อนกระจายงานแตไ่มก่ระจายคน
และเงิน วฒันธรรมองค์กรท่ีไมด่ีมีมานานเปลี่ยนแปลงยาก 
  3.2 หมวดวิชาบริหารจดัการคือ งานบางอย่างยงัขาดตวัชีว้ดัท่ีชดัเจน มีแผนแตไ่ม่
สามารถด าเนินการตามแผนได้ ความส าเร็จบางอย่างไมส่ามารถวดัได้ด้วยตวัเลข ไมส่ามารถน ามา
ปรับปรุงการท างานได้และเป็นเพียงสรุปผล 
  3.3 หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่งคือ จดัท าแผนไมค่รอบคลมุ ขาดการเข้าถึงชมุชน  
การถ่ายโอนงานไมช่ดัเจน ระเบียบไมเ่หมาะสม และขาดการประสานงาน 
  3.4 หมวดวิชาเสริมคือ บคุลากรยงัขาดความรู้ความเข้าใจในงานด้านการพฒันา 
บคุลากรมีโอกาสน าไปปฏิบตัิได้น้อย ท าตามความเคยชิน 
  3.5 การศกึษาดงูานคือ ขาดความเป็นรูปธรรม ขาดข้อมลูท่ีจะให้การสงเคราะห์ ขาด
งบประมาณ ระเบียบไมช่ดัเจน ขาดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนในการช่วยเหลือกลุม่ผู้ ด้อยโอกาส 
และผู้ยากจนจริง 
 4. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีมีคา่ความถ่ีสงูสดุ 
  4.1 หมวดวิชาพืน้ฐานคือ สร้างความชดัเจนของการกระจายอ านาจ การกระจายภารกิจ
ท่ีท้องถ่ินด าเนินการได้ มีระบบการตรวจสอบ ก าหนดแนวทางให้ตรงกบัพืน้ท่ี และมีหลกัปฏิบตัิ
เหมาะสมกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
  4.2 หมวดวิชาบริหารจดัการคือ ควรฝึกปฏิบตัิจริง ควรเพ่ิมเวลาเพ่ือเพ่ิมเนือ้หา ควรให้
สอดคล้องตอ่การปฏิบตัิของแตล่ะท้องถ่ิน และควรท าให้สามารถน าไปประยกุตใ์ช้ได้จริง 
  4.3 หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่งคือ ควรเพ่ิมเวลาการอบรมเพ่ือเพ่ิมเนือ้หา ควรมีตวัอย่าง
ให้เห็นชดัเจน และควรมีเอกสารอย่างละเอียด 
  4.4 หมวดวิชาเสริมคือจดัอบรมเฉพาะด้าน ควรเพ่ิมระยะเวลาการอบรมให้เนือ้หาแน่น 
จดัอบรมบ่อยๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  4.5 การศกึษาดงูานคือ ก าหนดบทบาทให้ชดัเจนเพ่ือให้บคุลากรน ามาปรับใช้อย่าง
จริงจงั สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานกบัชมุชน เพ่ิมเติมเทคนิคการพฒันาชมุชน การประสานงาน  
และการสงัคมสงเคราะห์ 
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 The purposes of this research were to study the knowledge application received 
from training on the performance of community development officer of Local Administrative 
Organization, divided in 5 subjects; fundamental, management and administration, specific 
positions, additional subject and study tour. Then to compare the knowledge application on 
the real performance, according to sex, age, education, level of community development 
officers, experience on local community development and geological location of Local 
Administrative Organization. Also to collect problems and suggestions related to the 
knowledge application on the performance of community development officer of Local 
Administrative Organization. The samples were 253 community development officers of 
Local Administrative Organization selected by multi-stage random sampling. The instrument 
used to collect data were rating scale questionnaire. The statistics used to analysis data 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and 
Scheffé’s method. 
 The results finding were as fallow:  
 1. The community development officers of Local Administrative Organization 
applied the knowledge from every subject to their performance at high level, including study 
tour, fundamental, additional subject, management and administration and specific 
positions, respectively. 
 2. There was no statistically significant difference in the knowledge application of 
sex, age, education and geological location of community development officers of Local 
Administrative Organization. However, there was statistically significant difference in the 
knowledge application of level of community development officers, experience on local 
community development at 0.05 levels. 
 
 



 3. The problem having highest frequency in each subjects were: 
  3.1 The fundamental: There was duplicated performance and work distribution 
but not equal to people and budget. 
  3.2 The management and administration: Some works lacked of obvious 
indicators. It had a plan but it was impractical. 
  3.3 The specific positions: The plan did not cover whole parts and it lacked of 
community access. 
  3.4 The additional subject: The personnel still had a poor understanding of 
development. 
  3.5 The study tour: There was not enough information for the participants. Other 
problems were also included, for instance, insufficient budget, inexplicit regulations, lack of 
obvious criteria to help the disadvantaged and the real poor. 
 4. The highest suggestions in each subject were: 
  4.1 The fundamental: There showed create obviousness of power and mission 
distribution for the local organization. 
  4.2 The management and administration: There should be more real practice or 
increase the time for more contents which was concordant with the performance in each 
location. 
  4.3 The specific positions: The training duration should be expanded to add 
more contents and provide more distinct examples. 
  4.4 The additional subjects: Specific training should be held to extend the 
training duration for intensive training and increase efficiency of such training. 
  4.5 The study tour: The role should be specified more clearly to allow the 
personnel to adjust for serious practice. It would help create the understanding on the 
community performance, supplement techniques of the community performance as well as 
support the cooperation and social work. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 
 ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้ วิจยัได้รับความกรุณาอย่างย่ิง 
จากรองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ เลวลัย์ ประธานกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ 
ดร.กมัปนาท บริบรูณ์ กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ ท่ีได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า และตรวจทาน 
แก้ไขปริญญานิพนธ์ฉบบันีจ้นสมบรูณ์และมีคณุคา่ย่ิงขึน้ ผู้ วิจยัรู้สกึซาบซึง้และระลกึในความกรุณา
ของท่านอาจารย์ทัง้สอง จึงขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ ท่ีนี ้
 ขอกราบขอบพระคณุ อาจารย์ ดร.วฒันีย์ โรจน์สมัฤทธ์ิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สธุรรม รัตนโชติ กรรมการแตง่ตัง้เพ่ิมเติมในการสอบปากเปลา่ ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษาและแนะน า 
เพ่ือให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีม้ีความสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ 
 ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ พรชยั เทพปัญญา อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร รองศาสตราจารย์ ดร.สมศกัดิ์ แตงเจริญ ประธานหลกัสตูรบริหาร  
มหาวิทยาลยันอร์ทเชียงใหม ่ศนูย์นครปฐม และ อาจารย์ ดร.สวิุชา วรวิเชียรวงษ์ รองประธาน 
โครงการพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน มหาวิทยาลยัศิลปากร ผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีกรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจ
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
ภมิูหลัง 
 ทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีคณุภาพมีความส าคญัตอ่การพฒันาประเทศในทกุๆ ด้าน ทัง้ด้านสงัคม 
เศรษฐกิจ ศิลปะ และวฒันธรรม ทัง้ในระดบัท้องถ่ินและโดยรวม สง่ผลให้โลกในปัจจบุนัเกิด 
การเปลี่ยนแปลงก้าวเข้าสูโ่ลกและสงัคมแห่งภมูิปัญญาหรือสงัคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based 
Society)  ทนุมนษุย์ (Human Capital) จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนั 
และการพฒันา ด้วยเหตนีุส้งัคมไทยไมว่า่ภาครัฐหรือเอกชนตา่งก็หนัมาให้ความสนใจเร่ืองการพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์ (Human Resource Management) จนกลายเป็นนโยบายและแนวทางหลกัของ 
การพฒันาประเทศ และในแนวทางการปฏิบตัินัน้ หน่วยงานและองค์กรตา่งๆ ได้น าระบบการศกึษา 
ทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการเข้ามาช่วยในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในรูปแบบตา่งๆ อย่าง 
หลากหลาย (ธ ารงศกัดิ์ คงคาสวสัดิ.์  2550: 2-3) 
 ทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีคณุภาพสะท้อนให้เห็นถึงระบบของการศกึษาท่ีสามารถสนองตอ่กระแส
การเปลี่ยนแปลงและสร้างกระบวนทศัน์ท่ีดีด้านการเสริมสร้างคณุภาพของทรัพยากรบคุคลในประเทศ
ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถท่ีดี ส่ิงส าคญัคือการสร้างและพฒันาสงัคมให้เป็นฐานความรู้หรือสงัคม
แห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้ได้มีการพฒันาตนเองน าไปสูก่ารพฒันาสงัคมและประเทศชาตท่ีิสามารถ
แขง่ขนัในระดบัสากลได้ การสร้างการเรียนรู้จึงถือเป็นความส าคญัท่ีจะต้องปลกูฝังให้เกิดแก่ทกุคน 
เพราะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เป็นเร่ืองส าคญัท่ีรัฐบาลจะต้องด าเนินการให้เกิด
ขึน้กบัประชาชนอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั (กระทรวงมหาดไทย.  2550: ออนไลน์) 
 มนษุย์จะต้องเป็นบคุคลท่ีต้องเรียนรู้ มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีถกูต้อง ทกุคนจะต้องเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพราะความรู้มีการเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ ทีละเท่าตวั การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกระบวนการท่ีท าให้เกิด
องค์ความรู้เพ่ือการน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัและการปฏิบตัิงาน กระบวนการท่ีท าให้เกิด
องค์ความรู้และน าไปสูก่ารน าไปใช้ได้นัน้จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้ เรียนรู้จะต้องท าความเข้าใจและเลือก
น าไปใช้ให้เหมาะสมกบับริบทตรงตามสถานการณ์และเป็นขัน้ตอนเรียกวา่เป็นการใช้ประโยชน์จาก
ความรู้ (Knowledge Utilization) อาทิ การน าความรู้ไปใช้ในการคิด การท างาน การตดัสินใจแก้ไข
ปัญหาตา่งๆ (สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย์ ณ ตะกัว่ทุ่ง.  2550: 9) 
 การฝึกอบรมเป็นการพฒันาทรัพยากรบคุคลวิธีหนึ่งหรือกระบวนการเรียนรู้หนึ่งในหลายๆ วิธี
ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ รวมถึงเป็นกระบวนการ
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เพ่ือให้บคุคลได้รับการพฒันาในด้านความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และเพ่ิมทกัษะในด้าน 
การท างานอย่างเหมาะสม การฝึกอบรมเป็นการให้การศกึษาท่ีเน้นเฉพาะเร่ืองท่ีมีเนือ้หาหลกัสตูรเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญั หลกัสตูรเป็นตวัก าหนดทิศทางของการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจดุมุง่หมาย
และตามวตัถปุระสงค ์ดงันัน้หลกัสตูรจึงจ าเป็นต้องมีขอบขา่ยเนือ้หา ขอบขา่ยกิจกรรม 
การเรียนการสอนท่ีต้องมีการวดัประเมินผลหรือการติดตามผล เพ่ือตรวจวดัความรู้ท่ีเกิดขึน้จาก
กระบวนการการเรียนรู้วา่มีความสอดคล้องและตรงตามวตัถปุระสงค์ ตรงกบัความต้องการของ
หน่วยงานและผู้เข้ารับการอบรม ก่อให้เกิดผลและปัจจยัด้านการปฏิบตัิได้เป็นอย่างดี ดงันัน้หลกัสตูร
ฝึกอบรมจึงจ าเป็นต้องได้รับการพฒันาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือความสอดคล้องและเหมาะสมกบั
สถานการณ์อยู่อย่างตอ่เน่ือง (ชาญชยั อาจินสมาจาร.  2548: 21-22) 
 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ซึ่งประกอบด้วยองค์การบริหารสว่นจงัหวดั (อบจ.) เทศบาล  
และองค์การบริหารสว่นต าบล (อบต.) เป็นหน่วยงานระดบัท้องถ่ินท่ีมีทรัพยากรบคุคลผู้ปฏิบตัิหน้าท่ี
ทัง้ท่ีเป็นข้าราชการ นกัการเมือง และพนกังาน บคุลากรผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีเหลา่นีม้ีความแตกตา่งกนัทัง้
ด้านแนวคิด ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และในการด าเนินงานการบริการประชาชนใน
ท้องถ่ินมีปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบตัิงานทัง้ทางด้านท่ีเก่ียวกบักฎระเบียบและตวัผู้ปฏิบตัิ ท าให้
ประชาชนผู้รับบริการขาดความเช่ือมัน่ในตวับคุลากร ซึ่งสง่ผลให้เจตนารมณ์ของการจดัตัง้องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีหน้าท่ีด้านการจดับริการเพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินไมเ่ป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์ดงัท่ีตัง้ไว้ (มหาวิทยาลยัศิลปากร.  2549: 6) 
 การพฒันาทรัพยากรบคุคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยก าหนดยทุธศาสตร์ 
การพฒันาองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ได้มีการเน้นในด้าน
การศกึษา การวิเคราะห์ และการวิจยั โดยมุง่แสวงหาวิธีการแนวใหม ่เพ่ือการแก้ไขปัญหาเก่ียวกบั 
การพฒันาบคุลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ด้วยวธีิการให้การศกึษา การฝึกอบรมหรือ 
การสมัมนา รวมถึงการส ารวจความต้องการด้านการพฒันาบคุลากร เพ่ือได้ทราบถึงความจ าเป็น 
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด้านการพฒันาบคุลากรและพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน  
มีการประเมินผลทรัพยากรบคุคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ท่ีด าเนินการในทกุๆ ระยะตัง้แตก่่อน 
การรับเข้าท างานและระหวา่งการท างาน เป็นนโยบายการพฒันาบคุลากรสว่นท้องถ่ินเพ่ือเป็นกรอบให้
ทกุองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการสง่เสริมการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรท้องถ่ินอย่างจริงจงั
เป็นระบบ ตอ่เน่ือง และทัว่ถึง มีหน่วยงานด าเนินการประสานงานและสนบัสนนุจดัตัง้สถาบนัเพ่ือ 
การพฒันาบคุลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามแนวทางของแผนการกระจายอ านาจ เพ่ือ
ด าเนินการศกึษา การฝึกอบรมอบรม และพฒันาหลกัสตูรในการพฒันาบคุลากรขององค์กรปกครอง- 
สว่นท้องถ่ิน จดัให้มกีารรวบรวมข้อมลูการฝึกอบรมและการพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน ท่ีก าลงัด าเนินการ
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ในปัจจบุนั รวมถึงการพฒันาหลกัสตูรเพ่ือพฒันาบคุลากรสว่นท้องถ่ิน เพ่ือก าหนดกลุม่เป้าหมาย  
และแนวทางการด าเนินการฝึกอบรม การประเมินและติดตามผล ตลอดจนสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือ 
สนบัสนนุ และประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐสว่นกลาง ภาคเอกชน และองค์กรระหวา่งประเทศ
ด าเนินการพฒันาบคุลากรสว่นท้องถ่ิน มีการให้ทนุการศกึษา ทนุเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือการพฒันา
บคุลากรและระบบงานบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน มีการพิจารณาด้านสิทธิประโยชน์ตอบแทน
บคุลากรสว่นท้องถ่ิน โดยยึดหลกัความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพของงาน เพ่ือสร้างแรงจงูใจให้
บคุลากรได้มีการเรียนรู้ การใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
(คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุลากรท้องถ่ิน.  2548: ออนไลน์) 
 การตรวจวดัความรู้และการจดัการความรู้ด้วยการประเมินและติดตามผลท่ีได้รับจาก 
การฝึกอบรม (Outputs) มีประเดน็ท่ีเก่ียวข้องคือ การประเมินปฏิกิริยาและการประเมินการเรียนรู้ 
สว่นนีจ้ดัได้วา่เป็นการประเมินผลโครงการฝึกอบรมในช่วงเวลาของการด าเนินการฝึกอบรม ซึ่งอยู่
ในช่วงระยะเวลาเดียวกนั สว่นการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมเป็นการติดตามผลหลงัเสร็จสิน้
การฝึกอบรมไปแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งจึงจะสามารถติดตามประเมินผล 
 ผู้ประเมินผลการฝึกอบรมควรจะตระหนกัไว้เสมอวา่การประเมินปฏิกิริยาเป็นการวดัวามรู้สกึ
นึกคิดหรือประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมซึ่งอาจจะไมส่มัพนัธ์กบัความรู้ท่ีได้รับจาก 
การฝึกอบรมแตอ่ย่างใด นัน่คือการท่ีผู้ เข้ารับฝึกอบรมชอบหรือพอใจในการเข้าฝึกอบรม ไมไ่ด้
หมายความวา่การฝึกอบรมนัน้ได้ผลหรือผู้เข้าอบรมมีความรู้เพ่ิมขึน้ สิ่งเหลา่นีเ้ป็นการประเมินผล 
การเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมโดยใช้วิธีการวดัผลก่อนการอบรม ระหวา่งการอบรม และหลงัการอบรม 
เป็นการประเมินผลท่ีสว่นใหญ่ได้มีการด าเนินการในช่วงระยะเวลาของการอบรม สว่นการประเมินผล
เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไมว่า่จะเป็นด้านความรู้ ความเข้าใจ เกิดทกัษะ มีทศันคติ และ
โดยเฉพาะด้านการน าความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ในชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบตัิงานนัน้ เป็นสว่นท่ี
ต้องด าเนินการเมื่อส าเร็จการฝึกอบรมออกไปแล้วจึงเหมาะสม 
 การวดัผลการเรียนรู้ด้านทกัษะท่ีน าไปใช้ในการปฏิบตัิงานนัน้จะสามารถวดัได้โดย           
การเปรียบเทียบผลงานท่ีเคยได้ปฏิบตัิไว้หรือเคยวดัได้กบัมาตรฐานท่ีจดัตัง้ไว้ได้อย่างชดัเจนทัง้ในแง่
ของปริมาณและคณุภาพ และการประเมนิผลแบบท่ีส าคญัท่ีสดุในสว่นท้ายสดุคือการประเมินผลลพัธ์
หรือผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากโครงการฝึกอบรม อนัเป็นเป้าหมายสงูสดุของการจดัโครงการฝึกอบรม 
ในระยะยาว ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งเดียวกนัหรือไมใ่ช่สิ่งเดียวกนักบัวตัถปุระสงค์หลกัของโครงการฝึกอบรม 
ตวัอย่างเช่น เกิดการลดคา่ใช้จ่าย การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของบคุลากร การลด        
ความผิดพลาดหรือการต าหนิ มีการเพ่ิมปริมาณหรือคณุภาพของผลผลิตและบริการ รวมถึง 
การปรับปรุงขวญัและก าลงัใจของบคุลากร เป็นต้น 
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 การรวบรวมข้อมลูเพ่ือประเมินผลลพัธ์นัน้สามารถท าได้โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย 
เช่น แบบสอบถาม การสมัภาษณ์ ส าหรับช่วงระยะเวลาสิบปีท่ีผา่นมานัน้ได้มีการคิดค้นเทคนิค 
การติดตามผลโดยใช้แผนปฏิบตัิการของผู้เข้าอบรม (Participant Action Plan Approach) ซึ่งจะช่วย
ให้การประเมินและติดตามผลด้านผลลพัธ์ของโครงการฝึกอบรมมีความสะดวกและมีผลการประเมนิ 
ท่ีชดัเจน แบบสอบถามคือเคร่ืองมือท่ีเป็นท่ีนิยมใช้เก็บรวบรวมข้อมลูจากการจดัฝึกอบรม ด้วยเหตผุล
ท่ีวา่สามารถท าได้สะดวก เก็บรวบรวมได้ในปริมาณมาก และประหยดังบประมาณในการรวบรวม
ข้อมลู (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  2548: ออนไลน์) 
 การประเมินและติดตามผลการพฒันาบคุลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน โดย 
กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ในฐานะหน่วยงานท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือก ากบัดแูล และรับผิดชอบ 
ในการเสริมสร้างความเข้มแขง็ รวมถึงการพฒันาบคุลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ได้จดัตัง้
สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน เพ่ือจดัการฝึกอบรมเพ่ิมศกัยภาพให้กบับคุลากรขององค์กรปกครอง- 
สว่นท้องถ่ิน ตามแผนพฒันาบคุลากรขององค์กรการปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยได้มีการลงนาม 
ความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัศิลปากร ซึ่งได้มอบหมายให้คณะวิทยาการจดัการ จดัตัง้
โครงการพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน ด าเนินการจดัฝึกอบรมบคุลากรท้องถ่ินในหลกัสตูรเฉพาะต าแหน่ง 
ได้แก่นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีหลกัทางด้านการพฒันาชมุชน 
 โครงการพฒันาบคุลากรท้องถ่ินได้ด าเนินการจดัฝึกอบรมในต าแหน่งนกัพฒันาชมุชน โดย
ก าหนดระยะเวลาจ านวน 26 วนั จดักลุม่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจ านวนรุ่นละ 80 คน ด้วยวิธีการบรรยาย
ให้ความรู้และฝึกปฏิบตัิทกัษะตา่งๆ ในเนือ้หาวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาชมุชน ส าหรับการตรวจวดั
ผลการด าเนินงาน โครงการพฒันาบคุลากรท้องถ่ินได้จดัให้มกีารประเมินผู้ เข้ารับการฝึกอบรม โดยมี
การประเมินผลก่อนการอบรม ระหวา่งการอบรม และหลงัการอบรม ซึ่งเป็นการประเมินผลด้าน
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้อบรมเฉพาะในช่วงระยะเวลาท่ีเข้ารับการฝึกอบรม 
 สว่นการประเมินผลลพัธ์ของหลกัสตูรฝึกอบรม ซึ่งเป็นการประเมินและติดตามผลด้านความรู้
และทกัษะท่ีได้รับจากการฝึกอบรมเพ่ือน าไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี ยงัไมม่ ี
การด าเนินการประเมินและติดตามผล และเพ่ือให้การบริหารโครงการฝึกอบรมแนวใหมด้่านหลกัสตูร
ฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูรให้สามารถตอบสนองตอ่
ความต้องการ ตรงตามวตัถปุระสงค์ สอดคล้องกบัสภาพชมุชนของท้องถ่ิน และทนัตอ่สถานการณ์ 
ในปัจจบุนั ผู้ วิจยัจึงได้ติดตามผลหลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
เพ่ือน าผลการติดตามไปปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ตอ่ไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การติดตามผลหลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผู้ วิจยัได้
ก าหนดความมุง่หมายไว้ดงันี ้
  1. เพ่ือศกึษาการน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานของ
นกัพฒันาชมุขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จ าแนกตามเนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรม เป็น 5 หมวดวิชา 
ได้แก่ หมวดวิชาพืน้ฐาน หมวดวิชาบริหารจดัการ หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง หมวดวิชาเสริม และ
การศกึษาดงูาน 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบการน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 
จ าแนกตามตวัแปรเพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระดบัของนกัพฒันาชมุชน ประสบการณ์การท างานด้าน
การพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน และภาคภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสงักดั 
  3. เพ่ือรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการน าความรู้ท่ีได้รับไป
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 
ความส าคัญของการวิจยั 
 การติดตามผลหลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผู้ วิจยัได้
ก าหนดความส าคญัของการวิจยัไว้ดงันี ้
  1. การติดตามผลหลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
เป็นการศกึษาผลจากการท่ีได้เข้ารับการฝึกอบรม และได้มกีารน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไป
ประยกุตใ์ช้ในการปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน แสดงถึงวา่มีความรู้
ความเข้าใจในบทบาท อ านาจหน้าท่ี มีทศันคต ิมีวิสยัทศัน์ และสามารถแก้ไขปัญหาตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้ 
  2. การติดตามผลหลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
เป็นการรวบรวมข้อมลูสารสนเทศเพ่ือเสนอตอ่ผู้บริหารหลกัสตูร ได้น าไปปรับปรุงหลกัสตูรฝึกอบรม 
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 
และตรงตามความต้องการของนกัพฒันาชมุชนขององคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน 
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ขอบเขตของการวิจยั 
 การติดตามผลหลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผู้ วิจยัได้
ก าหนดขอบเขตของการวิจยัไว้ดงันี ้

 
 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
  ผู้ วิจยัได้ยึดตามเนือ้หาและวตัถปุระสงคห์ลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อ านาจ หน้าท่ีของนกัพฒันาชมุชน การมี
ทศันคติ และวิสยัทศัน์ท่ีดีตอ่งานด้านการพฒันาชมุชน มีความรู้และทกัษะในการแก้ไขปัญหาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และการน าเอาความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน โดย
เนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรม จ าแนกเป็น 5 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาพืน้ฐาน หมวดวิชาบริหารจดัการ 
หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง หมวดวิชาเสริม และการศกึษาดงูาน 
 
 ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากร 
   ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ ผู้ผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรนกัพฒันาชมุชน
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในปีงบประมาณ 2551 จ านวน 9 รุ่น จ าแนกตามภาคภมูิศาสตร์ท่ีตัง้
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสงักดัได้แก่ ภาคเหนือ จ านวน 102 คน ภาคกลาง จ านวน 177 คน 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 368 คน และภาคใต้ จ านวน 41 คน รวมประชากรทัง้สิน้ 
จ านวน 688 คน 

 
  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
   กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ ประชากรข้างต้นโดยการหาขนาดกลุม่
ตวัอย่างจากสตูรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane. 1973; อ้างอิงจาก ศิริชยั กาญจนวาส ีและคณะ. 
2537: 105) ก าหนดคา่ความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05 ด้วยวิธีการสุม่กลุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน 
(Multi-Stage Sampling) ได้แก่ วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภมูิอย่างเป็นสดัสว่น (Proportional 
stratified random sampling) ตามจ านวนประชากรของแตล่ะภาคภมูิศาสตร์ แยกตามจงัหวดั อ าเภอ 
และรูปแบบขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสงักดั แล้วท าการสุม่กลุม่ตวัอย่างแบบมีระบบ 
(Systematic sampling) คือ เลือกกลุม่ตวัอย่างตามรายการทกุๆ หน่วยท่ี 3 ในภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง (ณรงค์ โพธ์ิพฤษานนัท์.  2551: 164-172) สว่นภาคใต้เน่ืองจาก 
มีประชากรจ านวนน้อยจึงใช้ประชากรทัง้หมดเป็นกลุม่ตวัอย่าง ได้กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 253 คน 
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  ตัวแปรท่ีศึกษา 
   ตวัแปรต้น 
    ข้อมลูสว่นตวัของนกัพฒันาชมุชนผู้ผา่นการศกึษาอบรม ได้แก่ 
     1. เพศ 
      1.1 ชาย 
      1.2 หญิง 
     2. อายุ 
      2.1 อายรุะหวา่ง 27-34 ปี 
      2.2 อายรุะหวา่ง 35-41 ปี 
      2.3 อายรุะหวา่ง 42-48 ปี  
     3. การศกึษา 
      3.1 ระดบัปริญญาตรี 
      3.2 สงูกวา่ปริญญาตรี 
     4. ระดบัของนกัพฒันาชมุชน 
      4.1 นกัพฒันาชมุชน ระดบั 3 
      4.2 นกัพฒันาชมุชน ระดบั 4 
      4.3 นกัพฒันาชมุชน ระดบั 5 
     5. ประสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน 
      5.1 น้อยกวา่ 2 ปี 
      5.2 2-4 ปี 
      5.3 มากกวา่ 4 ปีขึน้ไป 
     6. ภาคภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสงักดั 
      6.1 ภาคเหนือ 
      6.2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
      6.3 ภาคกลาง 
      6.4 ภาคใต้ 
   ตวัแปรตาม 
    การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุชน จ าแนกตาม
เนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรม 5 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาพืน้ฐาน หมวดวิชาบริหารจดัการ หมวดวิชา- 
เฉพาะต าแหน่ง หมวดวิชาเสริม และการศกึษาดงูาน 
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  นิยามศัพท์เฉพาะ 
   ผู้ วิจยัได้นิยามศพัท์เฉพาะไว้ดงันี ้
 
    1. การติดตามผลหลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง การศกึษาผลจากการฝึกอบรม
หลกัสตูรนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตามโครงการพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน โดย
ความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย กบัคณะ
วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าในบทบาท อ านาจ หน้าท่ีของ
นกัพฒันาชมุชน มีทกัษะในการปฏิบตัิงานด้านการพฒันาชมุชน มีทศันคติท่ีด ีและสร้างวิสยัทศัน์ใน
การแก้ไขปัญหาสนองตอ่ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน วา่ได้มีการน าเอาความรู้ไปประยกุต์ใช้
ในการปฏิบตัิงานด้านการพฒันาชมุชน 
 
    2. หลักสูตรนักพฒันาชุมชน หมายถึง กระบวนการเรียนรู้โดยวิธีการฝึกอบรม 
ซึ่งได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบตัิ รวมถึงการศกึษาดงูาน ตามเนือ้หาวิชาท่ีสอดคล้อง
กบังานด้านการพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท 
อ านาจหน้าท่ี เป็นการสร้างทศันคติท่ีดี และมีวิสยัทศัน์ในการแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นหลกัสตูรเฉพาะต าแหน่ง
ของนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรมจ าแนกเป็น 5 หมวดวิชา 
ดงันี ้
     2.1 หมวดท่ี 1 หมวดวิชาพืน้ฐาน เป็นวิชาเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจใน 
การด าเนินงานท้องถ่ิน ความรู้เก่ียวกบัโครงสร้าง อ านาจ หน้าท่ี และการปฏิบตัิขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินตามแนวนโยบายของรัฐบาล ตามกฎหมายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง- 
สว่นท้องถ่ิน และกฎหมายรัฐธรรมนญู 
     2.2 หมวดท่ี 2 หมวดวิชาบริหารจดัการ เป็นวิชาเก่ียวกบัการบริหารและ 
การจดัการ รวมถึงวิชาท่ีเก่ียวกบัการวางแผน การจดักระบวนการ และการวดัผล การประเมินผล 
และการติดตามผลงานของท้องถ่ิน 
     2.3 หมวดท่ี 3 หมวดวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง เป็นวิชาความรู้เฉพาะ
ต าแหน่งของนกัพฒันาชมุชน อาทิ การจดังบประมาณเพ่ือพฒันา การจดัท าแผนพฒันา การวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการของชมุชน การวิเคราะห์เศรษฐกิจ สงัคม และสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องตอ่
การพฒันา รวมถึงวิชาการสร้างทีมงาน การแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในองค์กรชมุชน และการมี 
สว่นร่วมของประชาชน 
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     2.4 หมวดท่ี 4 หมวดวิชาเสริม เป็นวิชาท่ีสง่เสริมการปฏิบตัิงานด้าน 
การพฒันา อาทิ ความรู้เก่ียวกบัระบบข้อมลูสารสนเทศในงานพฒันาชมุชน การพฒันาบคุลิกภาพ  
การสมาคม ศิลปะการพดู สมัมนาปัญหาการปฏิบตัิงานในพืน้ท่ี รวมถึงแนวทางในการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย วิธีปฏิบตัิราชการ ความรับผิดทางละเมิด และการปฏิบตัิตามข้อมลูขา่วสารของทางราชการ 
     2.5 หมวดท่ี 5 การศกึษาดงูาน เป็นการศกึษาดงูานนอกสถานท่ี ในพืน้ท่ี 
ท่ีมีการปฏิบตัิและเกิดผลจริง ในหวัข้อท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารและการจดัการองค์กรปกครองสว่น- 
ท้องถ่ินท่ีด ีโครงการพระราชด าริและเศรษฐกิจพอเพียง การพฒันาชมุชนอย่างยัง่ยืน การสง่เสริม 
ภมูิปัญญา อาชีพ และวิสาหกิจชมุชน รวมถึงการด าเนินงานด้านสงัคมสงเคราะห์และสวสัดิการชมุชน 
 
    3. นักพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ข้าราชการ 
ท่ีสงักดัอยู่ในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทัว่ประเทศ ต าแหน่งนกัพฒันาชมุชน ผูท่ี้มีบทบาท อ านาจ 
และหน้าท่ีในปฏิบตัิงานด้านการพฒันาชมุชนขององค์การบริหารสว่นต าบล (อบต.) เทศบาล และ
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั (อบจ.) และเป็นผู้ท่ีผา่นการฝึกอบรมในหลกัสตูรนกัพฒันาชมุชน ซึ่งเป็น
หลกัสตูรฝึกอบรมเฉพาะต าแหนง่ ประจ าปีงบประมาณ 2551 จ านวน 9 รุ่น รวมจ านวน 688 คน ตาม
โครงการพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน โดยความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย กบัคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
    4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง หน่วยงานของรัฐท่ีจดัตัง้ขึน้ ตาม
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยวา่ด้วยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน แบบทัว่ไป ได้แก่ องค์การบริหาร
สว่นต าบล (อบต.) เทศบาล และองค์การบริหารสว่นจงัหวดั (อบจ.) 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 ผู้ วิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิดดงันี ้
  ศกึษาหลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยศกึษา
เนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรม ศกึษารายวิชาท่ีใช้ในการฝึกอบรม ซึ่งจ าแนกเป็น 5 หมวดวิชา ได้แก่ หมวด
วิชาพืน้ฐาน หมวดวิชาบริหารจดัการ หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง หมวดวิชาเสริม และการศกึษาดงูาน 
  ศกึษาข้อมลูนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผู้ผา่นการฝึกอบรมตาม 
โครงการพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 2551 จ านวน 9 รุ่น รวมจ านวน 688 คน 
ท่ีสงักดัตาม 4 ภาคภมูิศาสตร์ 
  ศกึษาแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการติดตามผลและแนวคิดการน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
ไปประยกุตใ์ช้ในการปฏิบตัิงาน  
  น าเสนอหลกัแนวคิดการติดตามผลหลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน ตามกรอบแนวคิดดงันี ้
 
  ตัวแปรต้น                 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 
 
 
 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. การศกึษา 
4. ระดบัของนกัพฒันาชมุชน 
5. ประสบการณ์การท างาน 
ด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน 

6. ภาคภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ของ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสงักดั 

       การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุชน จ าแนกตาม
เนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรม 5 หมวดวิชา คือ 
       1. หมวดวิชาพืน้ฐาน 
       2. หมวดวิชาบริหารจดัการ 
       3. หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง 
       4. หมวดวิชาเสริม 
       5. การศกึษาดงูาน 
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สมมตฐิานในการวิจยั 
 ผู้ วิจยัได้ตัง้สมมติฐานในการวิจยัไว้ดงันี ้
  1. นกัพฒันาชมุชนท่ีเพศตา่งกนั มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 
ทัง้โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนั 
  2. นกัพฒันาชมุชนท่ีมีอายตุา่งกนั มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 
ทัง้โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนั 
  3. นกัพฒันาชมุชนท่ีมกีารศกึษาตา่งกนั มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 
ทัง้โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนั 
  4. นกัพฒันาชมุชนท่ีมีระดบัของนกัพฒันาชมุชนตา่งกนั มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ 
ในการปฏิบตัิงาน ทัง้โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนั 
  5. นกัพฒันาชมุชนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ินตา่งกนั 
มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน ทัง้โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนั 
  6. นกัพฒันาชมุชนท่ีอยู่ในภาคภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสงักดั 
ตา่งกนั มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน ทัง้โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนั 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 
 การติดตามผลหลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผู้ วิจยัได้
ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้
  1. แนวคิดเก่ียวกบัการติดตามผล 
  2. หลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
  3. มาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงานนกัพฒันาชมุชน 
  4. การด าเนินงานโครงการพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน 
  5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการติดตามผล 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการตดิตามผล 
 การติดตามผลหลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
เป็นการติดตามเร่ืองราวตา่งๆ ของผู้ผา่นการฝึกอบรม วา่ได้น าเอาความรู้และทกัษะท่ีได้รับจาก
กระบวนการฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน รวมถึงเป็นข้อมลู
และสารสนเทศส าหรับปรับปรุงหลกัสตูรและกระบวนการฝึกอบรม ตามแนวคิดการติดตามผลท่ีได้
ประมวลไว้ดงันี ้
  1. ความส าคญัของการติดตามผล 
  2. ประโยชน์ของการติดตามผล 
  3. การด าเนินการติดตามผล 
 
 ความส าคัญของการติดตามผล 
  การติดตามผลการฝึกอบรม เป็นขัน้ตอนท่ีมีความส าคญัมากในกระบวนการฝึกอบรม 
ซึ่งจะให้ค าตอบท่ีส าคญัเก่ียวกบัโครงการฝึกอบรมและหลกัสตูรฝึกอบรมท่ีได้จดัไปแล้ววา่ บรรลผุล
ตามวตัถปุระสงค์หรือไม ่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงานและตอ่หน่วยงานหรือไม ่อย่างไร ผู้ เข้ารับ 
การอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานในทางท่ีดีขึน้หรือไม ่อย่างไร โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ผู้ เข้ารับการอบรมได้น าเอาความรู้หรือสิ่งท่ีได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบตัิงาน 
  วิจิตร อาวะกลุ (2540: 239-240) กลา่วถึงความส าคญัของการติดตามผลวา่เป็น 
การตรวจสอบผลการฝึกอบรมกบัการปฏิบตัิงานจริงโดยตรง ซึ่งจะท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทาง



13 
 

ทศันคติ ทางพฤติกรรม การปฏิบตัิ ประสิทธิภาพ การปรับใช้วิชาการ หรือได้น าความรู้หรือสิ่งท่ีได้รับ
จากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบตัิงานหรือไม ่หรือมีความจ าเป็นต้องให้เข้าฝึกอบรมซ า้อีก และ
ถ้าเขาท าได้ดีก็ก็อาจจดัฝึกอบรมขัน้สงูเพ่ิมเติมให้อีก เพ่ือให้มีการพฒันาในระดบัสงูย่ิงขึน้ นอกจากนัน้
การการติดตามผลจะท าให้เราได้ทราบข้อมลูการฝึกอบรมมากมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาเก่ียวกบั
ตวัผู้ ฝึกอบรม ซึ่งแตล่ะคนมีปัญหาเก่ียวกบัการฝึกอบรมท่ีไมเ่หมือนกนั หรือทราบถึงการบรรลุ
วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมก่อให้เกิดผลในทางปฏิบตัิหรือไม ่และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ไปในทิศทางท่ีดีเพียงใด การติดตามผลการฝึกอบรมถือเป็นกิจกรรมสดุท้ายของการฝึกอบรม มกัจะท า
ภายหลงัจากการฝึกอบรม ผู้อบรมได้กลบัไปปฏิบตัิงานในหน้าท่ีของตนแล้ว ระหวา่ง 4-6 เดือน 
เป็นอย่างน้อย ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้อบรมได้มีโอกาสน าความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ปฏิบตัิงานในหน้าท่ีของตน
และทราบผลท่ีออกมา การติดตามผลควรก าหนดระยะเวลาด าเนินการเป็นระยะๆ และมกัจะใช้วิธี 
การไปสงัเกต (Observe) ไปเย่ียม (Visit) ท่ีท างานหรือท่ีประกอบการ มีการจดบนัทึก (Record) และ
ตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) 
  จงกลนี ชตุิมาเทวินทร์ (2542: 253) กลา่ววา่ การติดตามผลการอบรม (Follow up 
Evaluation) เป็นกิจกรรมตอ่เน่ืองของการประเมินผลการฝึกอบรม เป็นสว่นท้ายสดุท่ีผู้รับผิดชอบ 
จะด าเนินการเพ่ือให้ครบวงจรของการอบรม หลงัจากท่ีผู้อบรมกลบัเข้าท างานแล้วระยะหนึ่ง หากมี 
การติดตามผลอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมสามารถประเมินประสิทธิผล 
ของการอบรมได้วา่ผู้อบรมสามารถน าวิชาความรู้ท่ีได้รับในการอบรมไปใช้ในงานท่ีท าอยู่ได้หรือไม ่
หรือได้ประยกุต์ใช้ทกัษะใหมใ่นงานได้ดีหรือไมเ่พียงใด หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างาน
หรือไม ่ยงัมีสว่นใดท่ียงับกพร่องไมส่มบรูณ์ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงและวางแผนในการอบรม
เพ่ิมเติมครัง้ตอ่ไป รวมทัง้การประมวลผลกระทบของการอบรมท่ีมีตอ่โครงการ ชมุชน ฯลฯ นอกจากนี ้
การติดตามผลยงัเป็นเสมือนการกระตุ้นผู้ เข้าอบรมท่ีจะต้องประยกุต์ความรู้ท่ีได้รับการอบรมมาใช้ให้
มากท่ีสดุ เมื่อทราบวา่จะมีการเย่ียมเยือนและติดตามผล 
   กิจกรรมการติดตามผลยงัเป็นเร่ืองท่ีหน่วยงานท่ีจดัอบรมยงัให้ความส าคญัน้อย 
หน่วยงานท่ีจดัอบรมสว่นใหญ่มกัจะไมไ่ด้รับกิจกรรมติดตามผลเข้าไว้ในวงจรการอบรม ซึ่งอาจเป็น
เพราะไมม่ีงบประมาณไมม่ีบคุลากรเพียงพอ หรืออาจจะยงัมองไมเ่ห็นความส าคญัอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งท่ีจริงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีควรจะรวมเป็นสว่นหนึ่งของการอบรมเพ่ือความสมบรูณ์ โดยวางแผนเอาไว้
ในงบประมาณด้วย ส าหรับหน่วยงานท่ีด าเนินการจดัอบรมให้กบับคุลากรในหน่วยงานของตนเอง  
เช่น หน่วยงานสว่นกลางจดัอบรมเฉพาะเร่ืองให้กบัเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิงานในชมุชน อาทิ ส านกังาน
สาธารณะสขุจงัหวดัอบรมให้กบัเจ้าหน้าท่ีสถานีอนามยั หรือเจ้าหน้าท่ีอนามยัอบรมให้กบัอาสาสมคัร
สาธารณะสขุประจ าหมูบ้่าน เป็นต้น กรณีหน่วยงานต้นสงักดัท่ีรับผิดชอบการฝึกอบรมเหลา่นีม้ี
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งบประมาณส าหรับการนิเทศงานเจ้าหน้าท่ีในพืน้ท่ีอยู่แล้ว ฉะนัน้ก็อาจจะน ากิจกรรมการติดตามผล 
ไปผนวกเข้ากบังานนิเทศก็ได้ ซึ่งจะสะดวกและไมต้่องเตรียมงบประมาณเพ่ิมเติม สิ่งท่ีควรกระท า
หลงัจากติดตามผลเสร็จสิน้ก็คือ ควรมีการเขียนรายงานการติดตามผล ซึ่งนอกจากจะเสนอ
ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัขัน้แล้ว ยงัอาจสง่ให้ผู้ เข้ารับการอบรม รวมทัง้สง่ไปให้กบัวิทยากร 
เพ่ือทราบผลด้วย 
  ชาญ สวสัดิ์สาลี (2548: 61-62) กลา่ววา่การติดตามผลเป็นหวัใจของการฝึกอบรม ฉะนัน้ 
หลงัจากเสร็จสิน้การฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลบัไปปฏิบตัิงานได้ระยะหนึ่งแล้ว จึงควรมี 
การติดตามผล ผลท่ีได้จากการศกึษาการติดตามผลจะเป็นข้อมลูในการพิจาณาปรับปรังพฒันา
หลกัสตูรการศกึษาและการอบรมสมัมนา และเป็นการแสดงความสนใจของผู้จดัการศกึษาตอ่ผู้ ท่ี
ส าเร็จหลกัสตูรวา่ได้น าความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานได้มากน้อยเพียงใด ดงันัน้ 
การติดตามผลจึงเป็นสว่นหนึ่งของการฝึกอบรม การติดตามผลเป็นการตามไปดผูลภายหลงั 
การฝึกอบรมวา่ หลงัจากผู้เข้าฝึกอบรมกลบัไปท างานหรือประกอบอาชีพเดิมของตนแล้ววา่ม ี         
การเปลี่ยนแปลงพฒันาการท างานหรือน าเอาความรู้ท่ีอบรมแล้วไปใช้ในการปฏิบตัิงานจริงเพียงใด 
ได้ผลอย่างไร และมกัพบเสมอวา่ผู้อบรมบางคนไมไ่ด้ใช้ความรู้ท่ีอบรมมา เพราะเข้าอบรมไมต่รงกบั
งานท่ีท าหรือผู้อบรมน าไปใช้แตย่งัใช้ไมถ่กูต้อง ไมถ่กูหลกัการ จะได้หาวิธีแก้ไขโดยการไปให้ค าแนะน า
เพ่ิมเติมหรือกลบัมาอบรมใหม ่โดยวิธีนีก้็ช่วยให้ทราบวา่การด าเนินการฝึกอบรมได้ผล หรือมีส่ิงท่ีต้อง
ปรับปรุงแก้ไขอีกทางด้วย 
  จรีพร ศรีทอง (2549: 277) กลา่วถึงความส าคญัของการตดิตามผลวา่ เป็นการศกึษา
เก่ียวกบัผลส าเร็จและข้อบกพร่องของผู้ส าเร็จการศกึษา โดยเร่ิมตัง้แตปั่จจยัน าเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) การน าออก (Out) และการน าไปใช้ (Outcome) เพ่ือให้ได้ข้อมลูมาแก้ไข
ปัญหาในด้านตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในการด าเนินงาน เป็นการตรวจสอบดวูา่บริการท่ีจดัให้กบัผู้เข้ารับ
การศกึษาประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ท าให้ทราบถึงทศันคติ ความคิดเห็น ความต้องการ 
รวมถึงการน าไปประยกุต์ใช้ของผู้รับบริการ ซึ่งข้อมลูท่ีได้จะเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุงการบริการให้
มีประสิทธิภาพ การติดตามผลเป็นวิธีการศกึษาและรวบรวมข้อมลูตา่งๆ ท่ีมีประโยชน์ตอ่สถาบนั เช่น 
ลกัษณะอาชีพ ผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบตัิงาน การศกึษาตอ่ รวมทัง้ข้อมลูเก่ียวกบัการประเมินผลในด้าน
วิชาการ และประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีได้รับจากการศกึษา เป็นการให้ความช่วยเหลือท่ีทางหน่วยจดั
การศกึษาได้จดัให้กบัผู้ เข้ารับการศกึษาของตน วา่ได้มีการพฒันาหรือมีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึน้
หรือไม ่มากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอปุสรรคอย่างไรบ้าง และยงัช่วยให้ทราบถึงข้อดีและข้อบกพร่อง
ของโครงการและหลกัสตูร เพ่ือท่ีจะได้ปรับปรุงพฒันาให้บรรลวุตัถปุระสงค์  



15 
 

   การติดตามผลเป็นบริการท่ีจะรวบรวมข้อมลูหรือข้อเท็จจริงของการจดับริการ 
แนะแนวในสถานศกึษาวา่บรรลถุึงวตัถปุระสงค์หรือไมเ่พียงใด เพ่ือให้ผู้ด าเนินการแนะแนวทราบวา่
ผู้ใช้บริการยงัต้องการความช่วยเหลือด้านใดบ้าง จะได้น ามาปรับปรุงบริการให้มีขึน้ และใน 
การติดตามผลการปฏิบตัิงานของผู้ส าเร็จการศกึษาเป็นการศกึษาเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัการท างานของ
ผู้ส าเร็จการศกึษาวา่ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้รับจากสถาบนัในการปฏิบตัิงานมากน้อยเพียงใด  
มีปัญหาและอปุสรรคอย่างไร ตลอดจนมีข้อคิดเห็นตอ่สถาบนัอย่างไร  
   การติดตามผลควรจะกระท าหลงัจากส าเร็จการศกึษาไปแล้ว เพ่ือพิจารณาวา่ได้ใช้
ความรู้ท่ีเรียนไปมากน้อยเพียงใดในการพิจารณาปรับปรุงหลกัสตูร และควรพิจารณาเหตผุลของการ
ได้ใช้ความรู้ก่อนจะท าการติดตามผล คือ ผู้ผา่นการอบรมได้ท างานตรงกบัวิชาท่ีได้ศกึษาไปหรือไม ่ผู้
ผา่นการอบรมได้ใช้ความรู้จากวิชาท่ีศกึษาไปใช้ในการประกอบอาชีพเพียงใด และผู้ผา่นการอบรมได้
ท างานตรงกบัวิชาท่ีเรียน มีโอกาสใช้ความรู้ และมีผลอย่างไร 
  รัตนะ บวัสนธ์ (2550: 241) กลา่ววา่การติดตามผลเป็นการประเมินพฤติกรรมท่ี
เปลี่ยนไปหลงัจากการอบรม (Behaviour Evaluation) เป็นการตรวจสอบวา่ผู้ผา่นการอบรมได้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานไปตามความคาดหวงัของโครงการในทิศทางท่ีพึงประสงค์ และเป็น 
การประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดตอ่องค์กร (Result Evaluation) ทัง้ในด้านดีและไมด่ี เช่น ลดคา่ใช้จ่าย 
ในการท างาน และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน ประโยชน์จากการติดตามผลจะสามารถให้
สารสนเทศท่ีมีความหมาย ทนัเวลา และมีผลตอ่การน าไปใช้ได้จริงตามตวับ่งชีด้งันี ้
   1. มุง่ให้เกิดการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง (Constructive Orientation) ผลจาก 
การติดตามจะช่วยให้สถาบนัน าไปใช้เพ่ือพฒันาทรัพยากรบคุลของสถาบนั และกระตุ้นให้บคุลากร 
มีการบริการดีขึน้ 
   2. ก าหนด จ าแนก การน าไปใช้ประโยชน์ (Defined User) ก าหนดกลุม่ผู้ใช้ประโยชน์ 
และความต้องการใช้ประโยชน์จากการติดตามผลให้ชดัเจน ซึ่งจะช่วยให้การตัง้ค าถามมีความ
เหมาะสมชดัเจนมากขึน้ 
   3. ความน่าเช่ือถือของนกัประเมิน (Evaluation Credibility) ต้องด าเนินการโดยผู้ ท่ีมี
คณุสมบตัิ ทกัษะ ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างแท้จริง และมีบารมีทางวิชาการเพ่ือเป็นท่ี
ยอมรับเช่ือถือได้ 
   4. การจดัท ารายงานน าไปใช้ได้ (Functional Reporting) ต้องมีความชดัเจน 
ทนัเวลา มีความถกูต้อง สามารถน าไปปฏิบตัิได้กบัผู้ได้รับการประเมินหรือกลุม่ผู้ ท่ีได้รับบริการ 
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   5. ก ากบัตดิตามให้เกิดผลกระทบตอ่เน่ือง (Follow-up impact) ต้องให้ผู้ได้รับ 
การประเมินและผู้ใช้ผลมีความเข้าใจในการประเมินและมีการปรับปรุงหรือปฏิบตัิตามผลได้อย่าง
ชดัเจน 
  จากค ากลา่วของนกัวิชาการสามารถสรุปความส าคญัของการติดตามผลได้วา่ เป็นการ
ติดตามผู้ผา่นการศกึษาไปแล้ววา่ ได้น าความรู้ความสามารถท่ีได้รับจากการศกึษาไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะอย่างย่ิงการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีของตน แล้วยงัได้ท าให้
ทราบวา่มีความจ าเป็นทางวิชาการอ่ืนท่ียงัขาดตอ่การปฏิบตัิงานด้วย นอกจากนัน้ยงัเป็นข้อมลู
ย้อนกลบัให้กลบัผู้บริหารโครงการและคณะด าเนินงานหลกัสตูรได้น าไปตรวจสอบการบริหาร 
การจดัการและการด าเนินงานให้ดีย่ิงขึน้ เพ่ือตรงตามความต้องการของกลุม่เป้าหมายมากย่ิงขึน้ 
 
 ประโยชน์ของการติดตามผล 
  การติดตามผลผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษามีวตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานในการจดั
การศกึษาของสถาบนัการศกึษา ซึ่งข้อมลูท่ีได้มีความส าคญัตอ่ผู้บริหารหรือคณะกรรมการจดัท า
หลกัสตูร เพราะจะช่วยให้มีการปรับปรุงการด าเนินในด้านตา่งๆ รวมทัง้การเรียนการสอนท่ีด าเนินการ
อยู่ให้ดีย่ิงขึน้ รวมถึงการได้ทราบการน าไปประยกุต์ใช้ในการด าเนินงานของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
  วิจิตร อาวะกลุ (2540: 112) ได้ประมวลประโยชน์ของการติดตามผลการฝึกอบรม 
ในเชิงพฤติกรรมของผู้ผา่นการอบรมดงันี ้
   1. ตวัผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (Trainee) เป็นอย่างไร ได้รับความรู้และได้เพ่ิม
ความสามารถมากน้อยขนาดไหน 
   2. พฤติกรรมท่ีคาดหวงั (Expectant Behavior) ในวตัถปุระสงค์ท่ีบ่งบอกอย่าง
ชดัเจน เช่นสามารถท าในสิ่งท่ีได้เรียนรู้ได้ 
   3. เง่ือนไขของพฤติกรรม (Condition) เป็นรายละเอียดของพฤติกรรมท่ีต้องการ เช่น 
สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 
   4. เกณฑ์ (Criteria) เป็นการก าหนดเกณฑ์ขัน้ต ่าวา่ ถ้าผา่นการอบรมไปแล้วต้อง
สามารถปฏิบตัิอะไรได้ดีมากน้อยแคไ่หน 
   การฝึกอบรมท่ีดีนัน้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องสามารถน าความรู้ วิชาการ หลกัการ
ทฤษฎี จากชัน้เรียนไปใช้นอกชัน้เรียนให้ได้ คือต้องน าเอาไปใช้ในการท างาน มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ของเดิม เป็นทฤษฎีท่ีเกิดผลในทางปฏิบตัิ 
  พิชยั ลีพิพฒัน์ไพบลูย์ (2542: 127-129) ได้ประมวลประโยชน์ของการติดตามผล        
การฝึกอบรมวา่ เป็นการน าเสนอผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานของผู้ ท่ีผา่นการอบรม           
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มาเสริมสร้างโดยการหามาตรการตา่งๆ ในการเพ่ิมผลผลิตตอ่องค์กร เมื่อผู้ เข้ารับการอบรมเผชิญกบั
ปัญหาในขณะลงมือปฏิบตัิงานจริง เขาควรจะประยกุต์ทฤษฎี และหลกัการเรียนรู้ได้อย่างไรบ้าง เช่น 
ไมรู้่วา่อะไรคือการเรียนรู้ท่ีจะน าไปประยกุต์ได้ มีทศันคติในเชิงลบจากเพ่ือนร่วมงานและหวัหน้างาน 
ในการประยกุต์ทฤษฏีเข้าสูก่ารปฏิบตัิตามความจริงท่ีเป็นอยูน่ัน้ได้เสนอแนะประโยชน์บางจดุท่ีต้อง
ค านึงถึง ดงันี ้ 
   1. ความส าเร็จหรือความล้มเหลว 
   2. ปรับปรุงแผนงานในอนาคต 
   3. ทดสอบวตัถปุระสงค ์
   4. ช่วยท าให้ทราบเป้าหมายขององค์กร 
   5. ช่วยท าให้ทราบวตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ 
   6. เป็นตวัควบคมุกระบวนการจดัอบรม 
  ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2543: 58-59) กลา่วถึงประโยชน์ของการติดตามผลการฝึกอบรม
เก่ียวกบัคณะผู้บริหารท่ีจะได้พบตามความคาดหวงัตอ่บคุลากรท่ีผา่นการโครงการฝึกอบรม 
ใน 6 ลกัษณะ ดงันี ้
   1. ความรู้ (Knowledge) ผู้ผา่นการอบรมควรมีความรู้และความเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียน 
   2. ทกัษะ (Skill) ผู้ผา่นการอบรมจะต้องมีและสามารถแสดงทกัษะการปฏิบตัิงานท่ี
ถกูต้องตามท่ีได้รับการสอน 
   3. ความสามารถและศกัยภาพ (Capacity and Potential) ผู้ผา่นการอบรมมี
พฒันาการในทิศทางท่ีสง่เสริมตอ่การปฏิบตัิงานในปัจจบุนัและการด ารงต าแหน่งท่ีสงูขึน้ในอนาคต 
   4. ทศันคติ (Attitude) ผู้ผา่นการอบรมมีทศันคติท่ีดีตอ่องค์กร มีความซ่ือสตัย์ 
จงรักภกัดี ความรู้สกึร่วม และทุ่มเทให้กบัองค์กร 
   5. พฒันางานและระบบงานและองค์กร (Development) ผู้ผา่นการอบรมช่วยให้ 
การด าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ มีความก้าวหน้า และมัน่คงในอนาคต 
   6. ความคาดหวงัอ่ืนๆ (Other Expectations) เป็นความคาดหวงัทางด้านอ่ืนๆ จาก
การอบรม เช่น ภาพลกัษณ์ขององค์กร ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน และการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
   จะเห็นได้วา่การติดตามผลการฝึกอบรม นอกจากจะสามารถแสดงข้อมลูส าคญั
ส าหรับหน่วยงานฝึกอบรมแล้ว ยงัได้แสดงข้อมลูตามท่ีผู้บริหารหรือผู้บงัคบับญัชาต้องการ ซึ่งสามารถ
สะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเหมาะสมของโครงการได้อย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรม 
  สมคิด บางโม (2544: 116) ประมวลประโยชน์ของการติดตามผลการฝึกอบรมในเชิง   
การบริหารโครงการ ดงันี ้
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   1. เป็นการประเมินความคุ้มคา่ของโครงการและการบรรลเุป้าหมายของโครงการ 
   2. เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารโครงการในการช่วยให้ผู้บริหารโครงการ
ตดัสินใจได้ถกูต้อง 
   3. เป็นการบริการข้อมลูให้แก่ฝ่ายบริหาร ในการพิจารณาแผน นโยบาย และ
วตัถปุระสงค ์
   4. เป็นการตรวจสอบและปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการฝึกอบรม 
   5. เป็นการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโครงการฝึกอบรม 
  นอกจากนี ้สมคิด บางโม (2544: 120-121) ยงัได้กลา่วถึงประโยชน์ของการติดตามผล
การฝึกอบรมวา่เป็นการประเมินท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ดงันี ้ 
   1. ความรู้เก่ียวกบัข้อเท็จจริงทัว่ไปขององค์กร เช่น โครงสร้างของหน่วยงาน  
หน่วยย่อยตา่งๆ บคุลากร ใครท าหน้าท่ีอะไร กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั 
   2. ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน เช่นวิธีการปฏิบตัิงาน ขัน้ตอนในการปฏิบตัิงาน 
   3. ความจ าในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน จะได้น ามาใช้ในการปฏิบตัิงาน 
ได้ดีย่ิงขึน้ 
   ในการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงแตล่ะด้าน เหลา่นีเ้ป็นการประเมินตามหลกั
ของบลมู (Benjamin S. Bloom) ได้แก่การประเมินด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้    
การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินคา่ 
  จรีพร ศรีทอง (2549: 280) กลา่ววา่การประเมินผลขัน้การติดตามผลมีประโยชน์ไมน้่อย
ไปกวา่ขัน้อ่ืนๆ ของโครงการ ซึ่งบคุคลภายนอกมกัมองไมเ่ห็นถึงความส าคญั การติดตามผลมี
ความส าคญัแบ่งเป็นประเดน็ใหญ่ๆ และอาจจะมีรายละเอียดเลก็ๆ เกิดขึน้ได้ ประเดน็ความส าคญัท่ี
เกิดขึน้ได้ประมวลไว้ดงันี ้
   1. การติดตามผลท าให้วตัถปุระสงค์มีความถกูต้อง น่าเช่ือถือและชดัเจน 
   2. การติดตามผลช่วยให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
   3. การติดตามผลช่วยให้ใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์อย่างเตม็ท่ีและคุ้มคา่ 
   4. การติดตามผลท าให้มีคณุภาพมากขึน้ 
   5. การติดตามผลเป็นข้อมลูส าหรับช่วยการตดัสินใจของผู้บริหาร เพราะการติดตาม
ผลท าให้ทราบถึงปัญหา อปุสรรค จดุออ่น จดุแขง็ ข้อดี ข้อเสีย ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงและ
แก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน  
  จากค ากลา่วของนกัวิชาการสามารถสรุปประโยชน์ของการติดตามผลได้เป็น 4 ด้าน ดงันี ้ 
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   1. ประโยชน์ท่ีเกิดแกอ่งค์กรหรือหน่วยงานของผู้อบรม ผู้ผา่นการอบรมได้น าเอา
ความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพฒันาองค์กรในแนวทางท่ีเหมาะสม 
   2. ประโยชน์ท่ีเกิดกบัผู้ผา่นการฝึกอบรม ท าให้ผู้ผา่นการอบรมได้ทบทวนความรู้ 
ความสามารถ และเสริมสร้างทกัษะในการปฏิบตัิงานของตน  
   3. ประโยชน์ตอ่การจดัการและกระบวนการด าเนินงาน คณะด าเนินงานฝึกอบรมได้
ทราบข้อดีและข้อบกพร่องของการด าเนินงานฝึกอบรม 
   4. ประโยชน์ตอ่ผู้บริหารโครงการและหลกัสตูร ผู้บริหารโครงการได้น ามาเป็นข้อมลู
ในการปรับปรุงและพฒันาโครงการหรือหลกัสตูร เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของกลุม่เป้าหมายให้
มากท่ีสดุ 
 
 การด าเนินการติดตามผล  
  การด าเนินงานการติดตามผลจะต้องมีการวางแผนตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนถึงขัน้สดุท้ายให้ดี  
ต้องก าหนดวตัถปุระสงค์ท่ีจะศกึษาให้แน่ชดัและครอบคลุมงานท่ีจะศกึษาทัง้หมดตามแนวทาง          
ท่ีเหมาะสม ปกติการติดตามผลการฝึกอบรมจะมีขัน้ตอนหรือแนวทางการด าเนินการท่ีส าคญั 
  จงกลนี ชตุิมาเทวินทร์ (2542: 255) ได้ประมวลเก่ียวกบัการติดตามผลการอบรมวา่     
ในการติดตามผลแตล่ะครัง้นัน้ควรได้ด าเนินกิจกรรมเป็นขัน้ตอนดงันี ้  
   1. ตัง้วตัถปุระสงคใ์ห้เฉพาะเจาะจงและชดัเจนในการติดตามผลการอบรม วา่อะไร
คือวตัถปุระสงค์ท่ีแท้จริงของการติดตามผลการอบรม 
   2. ศกึษาและทบทวนหลกัสตูรฝึกอบรม และโครงการฝึกอบรมให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
ก่อนติดตามผลทกุครัง้ 
   3. ควรเชิญวิทยากรหรือผู้ออกแบบหลกัสตูรร่วมในทีมติดตามผลด้วย หรืออย่างน้อย
ท่ีสดุก็ควรมีการปรึกษาหารือกนั เพ่ือให้ได้ข้อมลูเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการติดตามผล 
   4. ทบทวนภาระงานของผู้เข้ารับการอบรมก่อนท่ีจะติดตามผล เพ่ือดวูา่มีอะไรท่ีจะ
สามารถช่วยให้ผู้ เข้าอบรมน าไปปรับใช้กบัภาระงานท่ีท าอยู่ในปัจจบุนัได้บ้าง 
   5. ก าหนดวนัเวลาท่ีจะไปติดตามผล และแจ้งให้ผู้ ท่ีถกูติดตามได้ทราบลว่งหน้าถึง
วตัถปุระสงค์ในการติดตามผล 
   6. เตรียมเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการติดตามผล ตามความเหมาะสม เช่น แบบสมัภาษณ์ 
แบบบนัทึกการสงัเกต หรือแบบสอบถาม 
   7. ก าหนดสถานท่ี ก าหนดเส้นทาง รวมถึงท่ีพกั เพ่ือใช้ในการวางแผนงบประมาณ 
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   8. เมื่อได้ข้อมลูจากการติดตามผลดงักลา่วแล้ว ให้จดักระท ากบัข้อมลูท่ีได้มาใน
ทิศทางท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีได้ตัง้ไว้ 
   9. ควรมีการรายงานผลการติดตามทกุครัง้ เพ่ือเสนอปัญหาและอปุสรรคท่ีพบ รวมถึง
แนวทางในการปรับปรุงหลกัสตูร 
 
  ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2543: 133-140) ได้รวบรวมขัน้ตอนท่ีเป็นแนวทางปฏิบตัิใน   
การติดตามผลการฝึกอบรม 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
   1. ก าหนดขอบเขตและวตัถปุระสงค์ของการติดตามผล (Focus) ให้ชดัเจนและเป็น
ระบบ โดยการศกึษาและรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัโครงการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและทราบ
แนวคิดในการติดตามผล เช่น วตัถปุระสงค์ของโครงการ รายงานการประเมินเมื่อเสร็จสิน้โครงการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือผู้ต้องการใช้ข้อมลูจากการติดตามผล เก็บข้อมลูจากผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง เช่นจากผู้บงัคบับญัชา ผู้จดัโครงการ และกลุม่บคุลท่ีต้องการน าข้อมลูไปใช้ แล้วจึงก าหนด
ขอบเขตของการติดตามผลตามวตัถปุระสงค์ของการติดตามผล 
   2. วางแผนการติดตามผล (Plan) เมื่อได้ก าหนดขอบเขตน ามาประกอบการวาง
แผนการติดตามผลตามขัน้ตอน ได้แก่ พิจารณาแผนการติดตามผล วิเคราะห์ขอบเขตและวตัถปุระสงค์ 
ก าหนดแผนและรายละเอียดในการติดตามผล การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีนิยม
ใช้มี 2 ลกัษณะ คือ การสมัภาษณ์ นิยมใช้กบัผู้ผา่นการอบรมท่ีมีต าแหน่งสงูและคอ่นข้างสงูท่ีมีจ านวน
ไมม่ากนกั และการสง่แบบสอบถาม นิยมใช้กบัผู้ผา่นการอบรมท่ีมีต าแหน่งไมส่งูนกั อยู่ห่างไกล และมี
จ านวนมาก หรืออาจใช้ทัง้ 2 วิธี รวมกนัตามความเหมาะสม จากนัน้ควรมีการทดสอบ และปรับปรุง
แผนและเคร่ืองมือก่อนท่ีจะน าไปใช้เก็บข้อมลูจริง 
   3. การด าเนินการ (Implement) ตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้ ได้แก่ จดัเก็บรวบรวมข้อมลู
จากกลุม่เป้าหมาย เช่น การสมัภาษณ์ หรือสง่แบบสอบถาม ควรมีการก าหนดระยะเวลา 
   4. การวิเคราะห์ข้อมลู (Analysis) เมื่อได้รวบรวมข้อมลู ขัน้ตอ่ไปคือการน าไป
วิเคราะห์ตามประเดน็และวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ ตามวิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์ และการเปรียบเทียบ 
   5. การรายงานผล (Report) หลงัจากวิเคราะห์ข้อมลูควรมีการรายงานผลการติดตาม
ตอ่ผู้ ท่ีต้องการใช้ข้อมลูเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามรูปแบบ 
  ชาญ สวสัดิ์สาลี (2548: 77-78) กลา่วถึงวิธีการติดตามผลโดยวิธีการสง่แบบสอบถาม
ส าหรับการติดตามผลตามแนว PAPA ท่ีใช้เป็นแนวการด าเนินงานสง่แบบสอบถามส าหรับ             
การติดตามผลการฝึกอบรม รวมถึงรายละเอียดของวิธีการสง่แบบสอบถามส าหรับการติดตามผล   
ตามแนวด าเนินการดงันี ้
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   1. สร้างแบบสอบถามตามขอบเขต และวตัถปุระสงค์ของการติดตามผลท่ีก าหนดไว้ 
   2. ทดสอบแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องและบคุคลอ่ืน เพ่ือการปรับปรุง 
ให้ได้แบบสอบถามท่ีดี ชดัเจน และตรงตามวตัถปุระสงค์ของการติดตามผลท่ีสดุ 
   3. แก้ไขและปรับปรุงแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้อีกครัง้ ก่อนท่ีจะน าไปใช้จริง 
   4. ถ่ายส าเนาแผนปฏิบตัิการหรือกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ ของผู้ผา่นการอบรม/
สมัมนาทกุคนท่ีจะสง่แบบสอบถามส าหรับการติดตามผล 
   5. สง่แบบสอบถามส าหรับการติดตามผล โดยมีหนงัสือน าถึงผู้ผา่นการอบรม/
สมัมนา ทกุคนท่ีจะติดตามผล เพ่ือ 
    - ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการติดตามผลครัง้นี ้
    - ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามส าหรับการติดตามผล 
    - ขอความกรุณาให้สง่แบบติดตามผลครัง้นี ้ภายในก าหนดเวลาท่ีระบไุว้ (ใน
หนงัสือน า) 
    - ชีแ้จงเก่ียวกบัแบบสอบถามชดุนีว้า่ แบ่งเป็นก่ีสว่น อะไรบ้าง และมีวิธีการกรอก
แบบสอบถามนีอ้ย่างไร 
    - ขอบคณุผู้ผา่นการอบรม/สมัมนาทกุคน ท่ีให้ความร่วมมือในการกรอก
แบบสอบถามส าหรับการติดตามผลนี ้
   พร้อมทัง้แนบส าเนาแผนปฏิบตัิการของผู้ผา่นการอบรมแตล่ะคนไปด้วย โดยสง่ให้
ตรงกบัช่ือท่ีระบไุว้ในแบบสอบถาม และแนบซองเปลา่ท่ีติดแสตมป์และเขียนจ่าหน้าซองเรียบร้อยแล้ว 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสง่แบบสอบถามกลบัคืน ในการสง่แบบสอบถามส าหรับการติดตามผล
อาจมีการสง่แบบสอบถามผู้บงัคบับญัชา หรือเพ่ือนร่วมงาน หรือผู้ใต้บงัคบับญัชาของผู้ผา่นการอบรม
ส าหรับการติดตามผลด้วยแล้วแตก่รณี เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีละเอียดและเช่ือถือได้มากย่ิงขึน้ และเมื่อได้
ข้อมลูจากการติดตามผลมาแล้ว ก็น ามาวิเคราะห์ และจดัท ารายงานเพ่ือเสนอไปยงัผู้บงัคบับญัชา
โดยตรงและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงโครงการฝึกอบรมนัน้ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เข้ารับการอบรมท่ีสดุตอ่ไป 
  สมโภชน์ ภูร่ะหงษ์ (2543; อ้างอิงจาก เนาวรัตน์ ค าดา. 2550: 32) ได้ล าดบัขัน้ตอนของ
การด าเนินการติดตามผลวา่มีแนวทางตามประมวลดงันี ้
   1. ก าหนดกลุม่ประชากรท่ีจะติดตามผล ในการติดตามจะต้องก าหนดไว้วา่จะศกึษา
ช่วงระยะเวลาปีการศกึษาใด และจ านวนประชากรท่ีจะศกึษาวา่มีจ านวนเท่าใด 
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   2. เลือกวิธีการท่ีจะใช้ในการติดตามผล เน่ืองจากเทคนิคในการติดตามผลมีหลายวิธี 
เช่น สมัภาษณ์เป็นรายบคุคล หรือส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งเทคนิควิธีการท่ีจะใช้ในการติดตาม
ผลผู้ วิจยัต้องเลือกก าหนดเอาไว้ 
   3. ส ารวจท่ีอยู่ของกลุม่ตวัอย่างท่ีจะศกึษา หลงัจากได้จ านวนประชากรท่ีจะศกึษา
แล้วตอ่ไปก็ต้องส ารวจรายช่ือพร้อมทัง้ท่ีอยู่ท่ีสามารถจะติดตอ่ได้แน่นอนเพ่ือจะได้สง่แบบสอบถามไป
ให้ทางไปรษณีย์ส าหรับผู้ ท่ีอยู่ห่างไกล 
   4. จดัการสง่แบบสอบถาม หลงัจากได้ท่ีอยู่แน่นอนแล้วก็จดัการสง่แบบสอบถามไป
ให้กลุม่ประชากรท่ีจะศกึษา เพ่ือสะดวกในการสง่กลบัคืน ผู้ วิจยัควรจดัพิมพ์ท่ีอยู่ตนเองพร้อมทัง้ติด
แสตมป์ไว้เรียบร้อย 
   5. การสง่ข้อมลูกลบัคืน จ านวนข้อมลูท่ีจะได้รับกลบัคืนมานี ้ผู้ วิจยัต้องค านึงถึง     
ให้มาก เพราะถ้าได้รับข้อมลูกลบัคืนมาน้อยย่อมท าให้งานวิจยันัน้ได้ผลออกมาไมด่ีเท่าท่ีควร ดงันัน้ใน
การสร้างเคร่ืองมือ หรือแบบสอบถามส าหรับงานติดตามผลต้องออกแบบให้ดี เพราะผู้ตอบ
แบบสอบถามอาจจะไมต่อบกลบัคืนมาได้ถ้าพบวา่แบบสอบถามนัน้ไมม่ีสาระส าคญั อา่นแล้วไมเ่ข้าใจ
มีความสงสยัเกิดขึน้ข้อมลูท่ีตอบไปจะมีผลร้ายตอ่ผู้ตอบ และใช้เวลามากในการตอบแบบสอบถาม    
ซึ่งสิ่งตา่งๆ เหลา่นีผู้้ วิจยัจะต้องระมดัระวงัในการออกแบบสอบถามให้ดี และจะต้องหาวิธีการตา่งๆ 
เพ่ือให้ได้ข้อมลูกลบัคืนมามากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได้ 
   6. ติดตามผลส าหรับผู้ ท่ียงัไมไ่ด้ตอบแบบสอบถาม จดุประสงค์ของการวิจยัคือ
ต้องการให้ได้แบบสอบถามกลบัคืนมา ร้อยละ 100 เลยทีเดียว แตน่ัน่ก็เป็นการยากมากท่ีจะได้รับ
เช่นนัน้ แตถ้่าได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาประมาณร้อยละ 60 ก็นบัวา่ใช้ได้ แตอ่าจจะได้ผลไมด่ี
เท่าท่ีควรนกั ถ้าจะให้ได้ผลดีย่ิงขึน้ควรจะให้ได้กลบัคืนมาประมาณร้อยละ 80 
   7. การจดักระท าข้อมลู หลงัจากได้รับข้อมลูกลบัคืนมาเพียงพอแล้วตอ่ไปก็น าข้อมลู
เหลา่นัน้มาจดัแยกเพ่ือวิเคราะห์ผล ถ้ามีการจดักระท าข้อมลูมากก็ควรป้อนข้อมลูเข้าเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แตถ้่าข้อมลูไมม่ากนกัก็สามารถจดัท าเองได้โดยเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตาราง      
แจกแจงตามความถ่ีและเทียบคา่ร้อยละ 
  การติดตามผลสามารถท าได้หลายวิธี การจะใช้วิธีใดนัน้ขึน้อยู่กบัความต้องการและ
ความเหมาะสม สภาพการณ์งบประมาณ จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาฯลฯ ทัง้นีผู้้ ท่ีท าการติดตามผลต้อง
พิจารณาเคร่ืองมือและวิธีการท่ีจะน ามาใช้ ซึ่งมีวิธีการดงันี ้
   1. วิธีการสมัภาษณ์ ผู้สมัภาษณ์ต้องรู้ขัน้ตอนของการสมัภาษณ์ มีการจดัท าข้อ
สมัภาษณ์อย่างมีระบบ โดยอาจจะสมัภาษณ์ทัง้ผู้ผา่นการอบรมและผู้ ท่ีท างานด้วย ด้วยการสุม่จาก
บคุคลท่ีสามารถติดตอ่ขอความร่วมมือได้ ซึ่งวิธีการนีม้ีข้อดีคือ จะได้ข้อมลูท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
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เพราะได้มีโอกาสเห็นการปฏิบตัิงานและซกัถามพดูในข้อมลูท่ีต้องการทราบ แตม่ีข้อเสียคือ            
การสมัภาษณ์ต้องใช้เวลามาก เพราะต้องติดตามเป็นรายๆ ไป และเก็บข้อมลูได้น้อย 
   2. แบบตรวจสอบ แบบตรวจสอบจะรวบรวมค าถามไว้ และให้ท าเขียนเคร่ืองหมาย
เพ่ือตอบเท่านัน้ ซึ่งสามารถตรวจสอบส ารวจทศันคติ ความคิดเห็น และข้อเท็จจริงตา่งๆ ท่ีสถานศกึษา
ต้องการทราบ 
   3. การให้เขียนบรรยายเก่ียวกบัประโยชน์และข้อบกพร่องของบริการตา่งๆ โครงการ 
เป็นข้อมลูเปิด วิธีนีย้ากแก่การรวบรวมประเมินผล เพราะไมม่ีข้อจ ากดัขอบเขตของการตอบ 
   4. การอภิปราย เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปข้อบกพร่องตา่งๆ แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 
   5. การใช้โทรศพัท์ ชมุชนบางแห่งอาจใช้โทรศพัท์ในการติดตามผลได้ แตอ่ย่างไร      
ก็ตาม การใช้โทรศพัท์มีขอบเขตจ ากดัเช่นเดียวกบัการสมัภาษณ์ คือเสียเวลามาก และการพดูโทรศพัท์
ต้องใช้เวลาจ ากดั วิธีนีใ้ช้ในกรณีท่ีจ าเป็นเท่านัน้ 
   6. การใช้แบบสอบถามหรือแบบส ารวจ โดยพิจารณาจากขอบขา่ยงาน แล้วน ามา
สร้างเป็นค าถาม ซึ่งเป็นค าถามท่ีเข้าใจง่าย และต้องมีค าถามปลายเปิด ข้อดีของแบบสอบถามนีค้วร
แจ้งวตัถปุระสงค์ให้ชดัเจน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการตอบ และควรอ านวยความสะดวกในการสง่
แบบสอบถามกลบัคืน โดยสอดซองติดแสตมป์ จ่าหน้าถึงโครงการให้เรียบร้อย ข้อดีของวิธีนี ้คือ 
ประหยดัเวลา แตม่ีปัญหาเก่ียวกบัการรวบรวมท่ีอยู่ของของกลุม่เป้าหมายซึ่งท าได้ยาก และจ านวน
แบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาอาจมีจ านวนน้อย ท าให้การวิเคราะห์ผลเช่ือถือได้น้อย แตก่ารท่ีจะขจดั
ข้อบกพร่องตา่งๆ นีอ้าจท าได้ คือ การรวบรวมท่ีอยู่กลุม่เป้าหมายท่ีจบการศกึษาก่อนปิดการศกึษา 
ส าหรับทางด้านแบบสอบถามท่ีใช้ในการติดตามผลนัน้ ควรเป็นแบบสอบถามท่ีเข้าใจง่าย ตอบง่าย  
และควรมีจดหมายชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการจดัท าแบบสอบถามนี ้เพ่ือให้เกิดความร่วมมือใน 
การตอบแบบสอบถามมากขึน้ 
    ลกัษณะของแบบสอบถามในการติดตามผล ควรมกีารค านึงถึงลกัษณะตา่งๆ 
ตามท่ีประมวลไว้ดงันี ้
     1. ผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาจากสถานศกึษาแล้วไปศกึษาตอ่สถาบนั หรือประกอบ
อาชีพใด 
     2. ใครเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ส าเร็จการศกึษาในการเลือกสถานท่ีศกึษาตอ่และ
ประกอบอาชีพ 
     3. ส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้ศกึษาตอ่หลงัจากส าเร็จการศกึษาจากสถานศกึษาแล้วใช้
เวลานานเพียงใดกวา่จะปรับตวัได้ในท่ีท างาน 
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     4. วิชาตา่งๆ ท่ีมีอยู่ท่ีมีอยู่ในหลกัสตูรของสถานศกึษาเป็นพืน้ฐานพอเพียง
หรือไมใ่นการศกึษาตอ่และประกอบอาชีพ 
     5. ผู้ส าเร็จการศกึษาประสบความส าเร็จในการศกึษาตอ่และประกอบอาชีพ
เพียงใด 
     6. มีการเปลี่ยนแปลงการศกึษาตอ่และประกอบอาชีพหรือไม ่เพราะเหตใุด 
     7. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้รับประโยชน์จากบริการท่ีสถานศกึษาจดัขึน้เพียงใด 
     8. ความคิดเห็นของผู้ส าเร็จการศกึษาตอ่กิจกรรมตา่งๆ ท่ีสถานศกึษาจดัขึน้ 
  จากค ากลา่วของนกัวิชาการเก่ียวกบัการด าเนินการติดตามผลสามารถสรุปได้วา่          
ในการด าเนินงานติดตามผลการฝึกอบรมจ าเป็นต้องส ารวจและรวบรวมข้อมลูเพ่ือก าหนดขอบเขต
วตัถปุระสงค์ท่ีแท้จริงของการติดตามผล ด าเนินการสร้างและทดสอบเคร่ืองมือในการติดตามผล      
การรวบรวมข้อมลูควรใช้เทคนิคท่ีหลากหลายโดยด าเนินการตอ่ตวัผู้ถกูติดตามโดยตรง การสง่
แบบสอบถามควรอ านวยความสะดวกแก่ผู้ตอบแบบสอบถามได้สง่กลบั จ านวนแบบสอบถามท่ีได้รับ
กลบัมาควรมี 80 -100 เปอร์เซ็นต ์น ามาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ เพ่ือรายงานการติดตามผล 
 

หลักสูตรฝึกอบรมนักพฒันาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงสร้างหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
  หลกัสตูรการฝึกอบรมเป็นหวัใจส าคญั นกัพฒันาชมุชนท่ีสงักดัองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินมีหน้าท่ีส าคญัในการปฏิบตัิงานของท้องถ่ินให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ภารกิจ และ
อ านาจหน้าท่ี ซึ่งเป็นการปฏิบตัิงานการบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
เขตพืน้ท่ี เพ่ือการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ นกัพฒันาชมุชนจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มี
ความเข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าท่ีของตนเอง สามารถประสานสมัพนัธ์ระหวา่งราชการสว่นกลาง 
และสว่นภมูิภาค มีความเข้าใจในนโยบายรัฐบาล แนวทางปฏิบตัิงานตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบั         
การกระจายอ านาจ รวมทัง้แนวทางการบริหารงานรูปแบบตา่งๆ ท่ีทนัสมยั เพ่ือให้มีความรู้ 
ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญในการปฏิบตัิงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมของหลกัสตูร จ านวน 4 สปัดาห์ โดยจดัให้ศกึษาใน
ห้องเรียน จ านวน 24 วนั และการศกึษาดงูานนอกสถานท่ี จ านวน 2 วนั  
  หลกัสตูรฝึกอบรมมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อ านาจหน้าท่ี
ของนกัพฒันาชมุชน มีทศันคติท่ีดี และมีวิสยัทศัน์ในการแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยนกัพฒันาชมุชนสามารถน าเอาความรู้จากการฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้ใน
การปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มหาวิทยาลยัศิลปากร. 2549: 13-47) 
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 โครงสร้างหลักสูตร  
  หมวดท่ี  ช่ือหมวดวิชา  จ านวนหวัข้อวิชา  จ านวนชัว่โมง 
   1  วิชาพืน้ฐาน            4          12 
   2  วิชาบริหารจดัการ           3           9 
       3  วิชาเฉพาะต าแหน่ง          19          81 
   4  วิชาเสริม            5          18 
   5  ศกึษาดงูาน            -          12 
  รวม 5 หมวดวิชา           31         132 
 
 วชิาท่ีศึกษา 
  หมวดท่ี 1 หมวดวิชาพืน้ฐาน (จ านวน 4 รายวิชา) 
   1. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี
   2. โครงสร้าง อ านาจ หน้าท่ี และการปฏิบตัิขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
   3. บทบาทและภารกิจของสว่นท้องถ่ินตามกฎหมายรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณา-   
จกัรไทย พ.ศ. 2540 และกฎหมายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
   4. การปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน์ วฒันธรรม คา่นิยม ในการท างาน 
  หมวดท่ี 2 วิชาบริหารจดัการ (จ านวน 3 รายวิชา) 
   1. การวางแผนและการบริหารงานเชิงกลยทุธ์ 
   2. เทคนิคและกระบวนการจดัฝึกอบรม 
   3. การวดัผลและตวัชีว้ดัความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน (Balanced Scorecard & 
Key Performance Indicators) 
  หมวดท่ี 3 วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง (จ านวน 19 วิชา) 
   1. การจดังบประมาณขององค์กรปกครองท้องถ่ิน 
   2. การจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาท้องถ่ินเชิงบรูณาการ 
   3.  แนวทางในการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามภารกิจถ่ายโอน 
   4. การส ารวจและการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชมุชน 
   5. การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สงัคม และสภาวะแวดล้อมตอ่การพฒันา 
   6. การสง่เสริมศกัยภาพชมุชนกบัการสร้างชมุชนเข้มแขง็ 
   7. เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตและรายได้ครัวเรือน 
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   8. โครงการพระราชด าริศกึษากบัการพฒันายัง่ยืน 
   9. เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชมุชนยัง่ยืน 
   10. การอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
   11. การพฒันาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   12. การพฒันาสง่เสริมอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ การตลาด และวิสาหกิจชมุชน 
   13. การสง่เสริมการท่องเท่ียว ศิลปะ วฒันธรรม และภมูิปัญญาท้องถ่ินกบัหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์หนึ่งต าบล 
   14. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินกบัการพฒันาเมืองน่าอยู ่
   15. ระบบการติดตามและประเมินผลงาน 
   16. หลกัการและกลยทุธ์การพฒันาชมุชน 
   17. การบริหารงานบคุคลและการด าเนินการทางวินยั 
   18. เทคนิคเทคนิคการสร้างทีมงานและการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในองค์กรชมุชน 
   19. ยทุธศาสตร์ในการท างานภายในองค์กรชมุชนกบัการมีสว่นร่วมของประชาชน 
(วิทยากรกระบวนการ) 
  หมวดท่ี 4 วิชาเสริม (จ านวน 5 รายวิชา) 
   1. ระบบข้อมลูสารสนเทศในงานพฒันาชมุชน 
   2. การพฒันาบคุลิกภาพและการสมาคม 
   3. ศิลปะการพดู และเทคนิคการบรรยายสรุป 
   4. สมัมนาปัญหาการปฏิบตัิงานในพืน้ท่ี 
   5. หลกัการและแนวทางปฏิบตัิตามกฎหมาย วิธีปฏิบตัิราชการ ความรับผิดทาง
ละเมิด และการปฏิบตัิตามข้อมลูขา่วสารของทางราชการ 
  หมวดท่ี 5 การศกึษาดงูาน 
   ศกึษาดงูานนอกสถานท่ีฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการปฏิบตัิ
และประสบการณ์จริงด้านการพฒันาท้องถ่ินและการพฒันาชมุชน ในด้านตา่งๆ ดงันี ้ 
    1. ด้านการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีด ี
    2. ด้านการพฒันาอาชีพ วิสาหกิจชมชน และผลิตภณัฑ์ชมุชน 
    3. ด้านการจดัสวสัดิการและสงเคราะห์ชมุชน 
    4. ด้านโครงการตามแนวพระราชด าริและเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ขอบเขตรายวชิา 
  หมวดท่ี 1 วชิาพืน้ฐาน 
   1. รายวิชาการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการศกึษาอบรมทราบ และเข้าใจในหลกัการและ 
แนวทางการบริหารงานตามหลกัทศพิธราชธรรมกบัการเรียนรู้ตามเบือ้งพระยคุลบาท มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ีสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้คิด ผู้ท าให้เป็น          
ผู้กระตุ้น ผู้สง่เสริม ผู้สนบัสนนุ ช่วยเหลือ เพ่ือพฒันาบ้านเมือง และสงัคมท่ียัง่ยืน 
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษาวิเคราะห์ แนวคิด หลกัการ ความส าคญั และแนวทาง
การบริหารงานตามหลกัทศพิธราชธรรมกบัการเรียนรู้ตามเบือ้งพระยคุลบาท หลกัการส าคญัของ    
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ีการปรับบทบาทขององค์กรภาครัฐ และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัท่ีมีเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีด ี
การบริหารงานภาครัฐ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชน โดยเน้นการมีสว่นร่วมของประชาชน 
การปฏิรูประบบราชการภาครัฐ ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีน่าสนใจจากส านกังาน ก.พ. 
รวมถึงปัญหาอปุสรรคและแนวทางแก้ไขในการปฏิบตัิงานราชการ 
    วิธีการศกึษา บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อ
ซกัถาม ในระยะเวลา 3 ชัว่โมง 
   2. รายวิชา โครงสร้าง อ านาจหน้าท่ี และการปฏิบตัิขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
ตามแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้าง อ านาจ
หน้าท่ี รูปแบบและบทบาทขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เข้าใจถึงความสมัพนัธ์ขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินกบัการบริหารราชการสว่นกลางและสว่นภมูิภาค เข้าใจบทบาทและภารกิจขององคก์ร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน ท่ีจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายแห่งรัฐโดยเฉพาะนโยบายจาก
กระทรวงมหาดไทยและกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และอภิปรายสาระส าคญัของ
โครงสร้างอ านาจหน้าท่ี และบทบาทขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ศกึษา วิเคราะห์ความสมัพนัธ์
ระหวา่งองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด้วยกนั และความเช่ือมโยงระหวา่งองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินกบั
การบริหารราชการสว่นกลาง และการบริหารราชการสว่นภมูิภาค แนวทางการสง่เสริมและสนบัสนนุ
การบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจากราชการสว่นกลางและสว่นภมูิภาค ศกึษานโยบาย
ของรัฐบาลกบัการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
กบับทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ศกึษาวิสยัทศัน์ ยทุธศาสตร์ และเป้าหมายของ
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กระทรวงมหาดไทย วิสยัทศัน์ ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย และภารกิจของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
และศกึษาการน านโยบายไปปรับใช้เป็นทิศทางในการก าหนดเป็นงานและยทุธศาสตร์ใน 
การปฏิบตัิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบ
ข้อซกัถาม ในระยะเวลา 3 ชัว่โมง 
   3. รายวิชาบทบาท และภารกิจของสว่นท้องถ่ินตามกฎหมายรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และกฎหมายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท และ
ภารกิจขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามกฎหมายรัฐธรรมนญู กฎหมายแผนและขัน้ตอน            
การกระจายอ านาจ ตระหนกัถึงความส าคญัในบทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน    
ในสถานการณ์ปัจจบุนั 
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษาบทบาท และภารกิจขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใน
สถานการณ์ปัจจบุนั บทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตามกฎหมายรัฐธรรมนญู 
และพ.ร.บ. ก าหนดแผน และขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
บทบาท และภารกิจขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2543 และภารกิจท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะต้องด าเนินการถ่ายโอนภารกิจจาก
สว่นราชการตา่งๆ ตามแผนปฏิบตัิการก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบ
ข้อซกัถาม ในระยะเวลา 3 ชัว่โมง 
   4. รายวิชาการปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน์ วฒันธรรม คา่นิยม ในการท างาน 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการสมัมนา ปรับเปลี่ยนวฒันธรรม และคา่นิยมใน
การท างานของข้าราชการให้ เป็นไปตามแบบแผนปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐได้อย่างถกูต้อง  
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษาความหมายของค าวา่ วฒันธรรม และ คา่นิยม       
ความเป็นมาของการปรับเปลี่ยนวฒันธรรม และคา่นิยม ศกึษาสภาพปัญหาด้านวฒันธรรม และ
คา่นิยม ศกึษาวิสยัทศัน์ของแผนปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ ศกึษาวฒันธรรม และคา่นิยม          
การท างานท่ีคาดหวงั และศกึษาการปรับเปลี่ยนวฒันธรรม และคา่นิยมตามแผนปฏิรูประบบ
บริหารงานภาครัฐ 
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อ
ซกัถาม ในระยะเวลา 3 ชัว่โมง 
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  หมวดท่ี 2 วชิาบริหารจัดการ 
   1. รายวิชาการวางแผนและการบริหารงานเชิงกลยทุธ์ 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีและแนวคิด
การวางแผนและการบริหารเชิงกลยทุธ์โดยมุง่ผลสมัฤทธ์ิ กระบวนการบริหารงานเชิงกลยทุธ์และ     
การวางแผน ให้สามารถปฏิบตัิการตามขัน้ตอนกระบวนการวางแผนและการบริหารงานเชิงกลยทุธ์ 
โดยมุง่ผลสมัฤทธ์ิ ให้เข้าใจรูปแบบการบริหารงานท่ีเน้นความรับผิดชอบของผู้บริหารท่ีมีตอ่องค์กร  
หน่วยงาน และตอ่ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการบริหารงาน  
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษาหลกัการและแนวคิดการวางแผนและการบริหารงาน
เชิงกลยทุธ์โดยมุง่ผลสมัฤทธ์ิ ศกึษากรอบความคิดการวดัผลสมัฤทธ์ิ ได้แก่ วตัถปุระสงค์ ปัจจยัน าเข้า  
กิจกรรมผลผลิต กระบวนการและขัน้ตอนการวางแผนและการบริหารงานเชิงกลยทุธ์โดยมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 
ปัจจยัส าคญัในการบริหารงานเชิงกลยทุธ์โดยมุง่ผลสมัฤทธ์ิ ดชันีตวัชีว้ดัผลสมัฤทธ์ิ และตวัชีว้ดัผล  
การด าเนินงาน เทคนิคท่ีเก่ียวข้องกบัการวางแผนและติดตามผลลพัธ์การให้บริการ ประโยชน์ของ   
การวางแผนและติดตามผลลพัธ์การให้บริการ ตลอดจนปัญหา และอปุสรรคในการด าเนินงาน 
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบ
ข้อซกัถาม ในระยะเวลา 3 ชัว่โมง 
   2. รายวิชาเทคนิคและกระบวนการฝึกอบรม 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบและการจดั
กิจกรรมท่ีเหมาะสมให้กบัผู้ เข้ารับการฝึกอบรม รวมทัง้ขัน้ตอนตา่งๆ ท่ีใช้ในการฝึกอบรมทัง้หมดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษารูปแบบของกิจกรรมประเภทตา่ง  ๆศกึษาความหมาย 
และความส าคญัของเกมและกิจกรรมนนัทนาการ วตัถปุระสงค์ของการเลือกเกมและกิจกรรมประเภท
ตา่งๆ ท่ีเหมาะสมทัง้ในห้องเรียน และนอกสถานท่ี ศกึษากระบวนการฝึกอบรม และวิธีหาความจ าเป็น
ในการฝึกอบรม การจดัท าหลกัสตูร และพฒันาหลกัสตูรการด าเนินการฝึกอบรม การประเมินและ
ติดตามผลการฝึกอบรม 
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกปฏิบตัิและตอบ
ข้อซกัถาม ในระยะเวลา 3 ชัว่โมง 
   3. รายวิชาการวดัผลและตวัชีว้ดัความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน (Balance Scorecard 
& Key Performance Indicators) 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการท างาน 
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    ขอบเขตการศกึษา ศกึษาแนวทางการรับรู้การปรับเปลี่ยนวิธีคิด บรูณาการ
ความคิดของเอกบคุคลให้เป็นองค์รวม โดยลดความขดัแย้งของบคุคล ศกึษาแนวทางวิธีท างานร่วมกนั  
ยอมรับความเห็นซึ่งกนัและกนั เรียนรู้ประสบการณ์และการแก้ไขปัญหาร่วมกนั ศกึษาถึงวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วม ศกึษาอบรมถึงบทบาทของผู้น าการเปลี่ยนแปลงยคุใหม ่ศกึษา   
แนวทางการกระตุ้นและสง่เสริมให้ชมุชนเข้มแขง็อย่างยัง่ยืน 
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์ และเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบ
ข้อซกัถาม ในระยะเวลา 3 ชัว่โมง 
 
  หมวดท่ี 3 วชิาเฉพาะต าแหน่ง 
   1. รายวิชาการจดัท างบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการศกึษาอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคญั
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวิธีการงบประมาณของท้องถ่ิน เข้าใจหลกัการและแนวทางการ
บริหารจดัการงบประมาณแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ และเข้าใจในแนวทางการบริหารงานการเงินการคลงัของ
ท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษาสาระส าคญัของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ศกึษา วิเคราะห์ แนวคิด หลกัการ และแนวทางใน
การบริหารงบประมาณของท้องถ่ินแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ และศกึษาแนวทางการบริหารงบประมาณของ
ท้องถ่ินโดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีการเงิน การคลงั สมยัใหม ่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ศกึษา
วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงบประมาณของผู้เข้ารับการอบรม 
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และตอบข้อซกัถาม ในระยะเวลา 3 ชัว่โมง 
   2. รายวิชาการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาท้องถ่ินเชิงบรูณาการ 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการศกึษาอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในความส าคญั
ของการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน หลกัการและแนวทางในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เข้าใจแนวทางการบรูณาการแผนพฒันาของท้องถ่ินทกุรูปแบบให้
สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั 
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษา วิเคราะห์ แนวคิด หลกัการ ความส าคญัและแนว
ทางการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาท้องถ่ิน ศกึษาขัน้ตอนและแนวทางการปฏิบตัิใน          
การบรูณาการแผนพฒันาท้องถ่ิน ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั และศกึษา วิเคราะห์ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบรูณาการแผนพฒันาท้องถ่ิน 
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    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์ และเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบ
ข้อซกัถาม ในระยะเวลา 6 ชัว่โมง 
   3. รายวิชาการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามภารกิจถ่ายโอน 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมทราบ และเข้าใจในสาระส าคญัของ
กฎหมาย ค าสัง่ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการถ่ายโอนภารกิจ เง่ือนเวลา ข้อจ ากดั และขัน้ตอน            
การถ่ายโอน รวมถึงปัญหาและอปุสรรคการใช้อ านาจของผู้บริหารท้องถ่ินตามภารกิจถ่ายโอน และ
แนวทางการแก้ปัญหาและอปุสรรคข้างต้น 
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษาวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัภารกิจถ่ายโอนท่ีส าคญัๆ เช่น 
การศกึษา สาธารณะสขุ การผงัเมืองและการควบคมุอาคาร สวสัดิการสงัคม เป็นต้น โดยมีแนวทาง
การศกึษา ได้แก่ ศกึษาสาระส าคญัของกฎหมาย ค าสัง่ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการถ่ายโอนภารกิจ 
อภิปรายปัญหาและอปุสรรคการใช้อ านาจตามภารกิจถ่ายโอนของผู้บริหารท้องถ่ิน ศกึษา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และอภิปรายแนวทางการแก้ไขปัญหา และอปุสรรคท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้อ านาจตาม
ภารกิจถ่ายโอน อภิปรายข้อสงัเกตอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่รายวิชา 
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และตอบข้อซกัถาม ในระยะเวลา 3 ชัว่โมง 
   4. รายวิชาการส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชมุชน 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้รับการศกึษาอบรมมีความรู้ความสามารถในการส ารวจ  
และวิเคราะห์ชมุชนเพ่ือน าไปใช้ในการจดัท าแผนพฒันาชมุชนได้อย่างเหมาะสม 
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษาความหมาย ขัน้ตอนของกระบวนการพฒันาชมุชน  
บทบาทและรูปแบบการพฒันาชมุชน ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือหารูปแบบการพฒันาชมุชนท่ี
เหมาะสม ตลอดจนเทคนิควธีิการพฒันาชมุชนกบักระบวนการกลุม่ และการให้การศกึษาเพ่ือ         
การพฒันาท่ีเหมาะสม 
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย อา่นหนงัสือประกอบเพ่ือการสร้างความเช่ือมัน่        
ในการเรียนรู้การท าแผนและโครงการแก้ปัญหาจากผลการส ารวจ ในระยะเวลาการศกึษา 3 ชัว่โมง 
   5. รายวิชาการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สงัคม และสภาวะแวดล้อม 
ตอ่การพฒันา 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการศกึษาอบรมทราบถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
สงัคม และสภาวะแวดล้อมของการพฒันาท่ีมีตอ่กระบวนการพฒันาชมุชน 



32 
 

    ขอบเขตการศกึษา ศกึษาหลกัการและวิธีการในการประเมินผลกระทบของ
โครงการท่ีเกิดขึน้กบัชมุชน และสงัคม การคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงด้างสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม
และคณุภาพชีวิตท่ีจะเกิดขึน้ ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย วิเคราะห์ และกรณีศกึษา ในระยะเวลา 3 ชัว่โมง 
   6. รายวิชาการสง่เสริมศกัยภาพชมุชนกบัการสร้างชมุชนเข้มแขง็ 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงการเรียนรู้           
ในการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิถีชีวิต วิธีการท างานและการมีจิตส านึกร่วมกนัในสงัคมหรือชมุชนนัน้ๆ 
รวมทัง้การกระตุ้นและสง่เสริมให้มกีารสร้างชมุชนให้เข้มแขง็อย่างยัง่ยืน 
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษาแนวทางการรับรู้การปรับเปลี่ยนวิธีคิด บรูณาการ
ความคิดของเอกบคุคลให้เป็นองค์รวม โดยลดความขดัแย้งของบคุคล ศกึษาแนวทางวิธีท างานร่วมกนั  
ยอมรับความเห็นซึ่งกนัและกนั เรียนรู้ประสบการณ์และการแก้ไขปัญหาร่วมกนั ศกึษาถึงวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วม ศกึษาอบรมถึงบทบาทของผู้น าการเปลี่ยนแปลงยคุใหม ่แนวทางการ
กระตุ้นและสง่เสริมให้ชมุชนเข้มแขง็อย่างยัง่ยืน 
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการ
ตอบข้อซกัถาม ในระยะเวลาการศกึษา 3 ชัว่โมง 
   7. รายวิชาเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตและรายได้ครัวเรือน 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้รับการศกึษาอบรมมีความตระหนกัตอ่ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลการผลิต และพฒันาตนเองให้มีคณุภาพตลอดเวลา เพ่ือการ
สร้างศกัยภาพในการแขง่ขนั ยกระดบัมาตรฐานการท างานและการด ารงชีพ 
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษาความส าคญัของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตอ่      
การด ารงชีพ ประกอบอาชีพและการธรุกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัภาคธรุกิจ            
โดยวิธีการสร้างมลูคา่เพ่ิม 
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย วิเคราะห์ กรณีศกึษา ในระยะเวลา 3 ชัว่โมง 
   8. รายวิชาโครงการพระราชด าริศกึษากบัการพฒันาท่ียัง่ยืน 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้รับการศกึษาอบรมได้รับความรู้จากโครงการพระราชด าริ  
ส าหรับน าไปพฒันาคณุภาพชีวิตในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพฒันาชมุชนยัง่ยืน 
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษางานโครงการพระราชด าริเก่ียวกบัการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การพฒันาชนบท การพฒันาอาชีพ และงานพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง 
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย โสตทศันปูกรณ์ประกอบ วิเคราะห์ และกรณีศกึษาใน
ระยะเวลาการศกึษา 3 ชัว่โมง 
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   9. รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชมุชนท่ียัง่ยืน 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้รับการศกึษาอบรมมีความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกั
ในการด ารงชีวิตตามแนวพระราชด าริ 
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบตัิตนตามสายกลาง  
มัน่ในหลกัอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวางแผนธรุกิจการงานท่ีเป็นระบบ        
ธรรมชาตินิยม การมีคณุธรรมและจงรักภคัดีตอ่บ้านเมือง การรักษาดลุยภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ภาวะโลกาภิวตัน์ 
    วิธีการศกึษา แบบการบรรยาย การอภิปราย และกรณีศกึษา  
ในระยะเวลาการศกึษา 6 ชัว่โมง 
   10. รายวิชาการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจตอ่ความส าคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความตระหนกัตอ่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และมีความ
หวงแหน เพ่ือการอนรุักษ์ให้ทรัพยากรธรรมชาติคงประโยชน์ตอ่สงัคมอย่างยัง่ยืน 
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษาความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ ชนิดของ
ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติกบัสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบตอ่การด ารงชีวิตของมนษุย์ ผลกระทบทางน า้ 
ทางอากาศ หลกัการเบือ้งต้นในการบริหารจดัการ และพฒันาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ การสร้างจิตส านึก การบรูณะฟืน้ฟ ูการป้องกนัและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน          
การถนอมรักษา การน าสิ่งอ่ืนๆ มาทดแทน การส ารวจเพ่ิมเติม และมาตรการทางกฎหมาย 
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และตอบข้อซกัถาม ในระยะเวลาการศกึษา 3 ชัว่โมง 
   11. รายวิชาการพฒันาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความตระหนกัตอ่ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นยคุของการศกึษาพฒันาตนเองให้มีคณุภาพตลอดเวลา เพ่ือการสร้าง
ศกัยภาพในการแขง่ขนั ยกระดบัมาตรฐานการท างาน การด ารงชีพ 
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษาความส าคญัของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตอ่      
การด ารงชีพ ประกอบอาชีพ และการธรุกิจ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัของภาคธรุกิจ     
การใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพ่ือการพฒันาระบบการท างานยคุใหมเ่พ่ือเพ่ิมผลผลิตและ
มลูคา่เพ่ิม 
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบ
ข้อซกัถาม เวลาการศกึษา 3 ชัว่โมง 
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   12. รายวิชาการพฒันาสง่เสริมอาชีพ การตลาด และวิสาหกิจชมุชน 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกัถึง
ความส าคญัในการพฒันาสง่เสริมอาชีพ การตลาด และการจดัตัง้วิสาหกิจชมุชนเพ่ือเพ่ิมรายได้     
ให้กบัท้องถ่ิน 
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษาความหมายและหลกัการพฒันาสง่เสริมอาชีพ 
การตลาด และวิสาหกิจชมุชน ศกึษาเทคนิคในการสง่เสริมอาชีพ การตลาด และการจดัตัง้วิสาหกิจ 
ศกึษาการสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการรวมกลุม่กนัในด้านการผลิตและด้านการตลาด รวมถึงปัญหา
และอปุสรรคในการด าเนินงาน 
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบ
ข้อซกัถาม เวลาการศกึษา 6 ชัว่โมง 
   13. รายวิชาการสง่เสริมการท่องเท่ียวทางธรรมชาต ิศิลปะ ประเพณี ภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน และหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส าคญั
ในการดแูล รักษา พฒันา และสง่เสริมการท่องเท่ียวทางธรรมชาต ิศิลปะ ประเพณี และภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน การสร้างประโยชน์ และคณุคา่ของการพฒันาและสง่เสริมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ศิลปะ 
ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ิน ให้มีการน าเอาความรู้ ความสามารถจากภมูิปัญญาท้องถ่ิน
สร้างสรรคห์นึ่งผลิตภณัฑ์หนึ่งต าบล 
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษา วิเคราะห์ บทบาท คณุคา่ และความส าคญัของการ
ท่องเท่ียว ศิลปะ ประเพณี และภมูปัิญญาท้องถ่ิน ศกึษา วิเคราะห์ แนวคิด และหลกัวิชาการเก่ียวกบั
การดแูล รักษา พฒันา และสง่เสริมการท่องเท่ียวทางธรรมชาต ิศิลปะ ประเพณี และภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน ศกึษาแนวทางการน าหลกัวิชาการท่ีเก่ียวข้องมาประยกุต์ใช้ทางปฏิบตั ิศกึษาการเกิด การ
ด ารงอยู่   การพฒันาของภมูิปัญญาท้องถ่ินในการสร้างผลิตภณัฑ์หนึ่งต าบลโดยอาศยัภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน และการศกึษาจากบคุคลตวัอย่างในการพฒันาผลิตภณัฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ 
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย อภิปราย และเปลี่ยนความคิดเห็น สาธิต 
และกรณีศกึษา เวลาการศกึษา 6 ชัว่โมง 
   14. รายวิชาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินกบัการพฒันาเมืองน่าอยู ่
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการสนบัสนนุ
โครงการเมืองน่าอยู่เชิดชคูณุธรรมของกระทรวงมหาดไทย มีความตระหนกัในการรักษาภมูิทศัน์ และ
วฒันธรรมชมุชนเพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู ่ในบทบาทและอ านาจหน้าท่ีในการพฒันาเมืองน่าอยู ่



35 
 

    ขอบเขตการศกึษา ศกึษาหลกัการ แนวคิด และความส าคญัของโครงการพฒันา
เมืองน่าอยู่ บทบาทและอ านาจหน้าท่ีในการพฒันาเมืองน่าอยู ่กระบวนการและขัน้ตอนในการพฒันา
เมืองน่าอยู่แบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ และศกึษาปัญหา อปุสรรค และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การพฒันาเมืองให้น่าอยู ่
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย วิเคราะห์ กรณีศกึษา ซกัถามปัญหา เวลาการศกึษา 
3 ชัว่โมง 
   15. รายวิชาระบบการติดตามและประเมินผลงาน 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบั
กระบวนการการวางแผนในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานด้านพฒันาชมุชน อย่างมีระบบ
แบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน 
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษาหลกัการวางแผนในการติดตามและประเมินผลงาน  
ปัจจยัและสภาวะแวดล้อมเก่ียวข้องกบัการวางแผนด้านการพฒันาชมุชน การประเมินผลงานกบัการ
จดัการเชิงกลยทุธ์ รูปแบบและประเดน็การติดตามผล การติดตามผลการปฏิบตัิงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลจากการติดตามและประเมินผลงาน 
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และตอบข้อซกัถาม เวลาการศกึษา 3 ชัว่โมง 
   16. รายวิชาหลกัการและกลยทุธ์การพฒันาชมุชน 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลกัและกลยทุธ์
การพฒันาชมุชนเพ่ือสร้างความมัน่ใจในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาเพ่ือพฒันาชมุชนให้เกิดความเข้มแขง็ 
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษาแนวความคิด หลกัการและความเป็นมาของการพฒันา
แบบยัง่ยืน ยทุธศาสตร์และวิธีด าเนินการบริหารจดัการในการพฒันาแบบยัง่ยืน สอดคล้องกบั
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของท้องถ่ิน 
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย วิเคราะห์ และกรณีศกึษา เวลาการศกึษา 3 ชัว่โมง 
   17. รายวิชาการบริหารงานบคุคลและการด าเนินการทางวินยั 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมทราบถึงหลกัแนวทางปฏิบตัิใน            
การบริหารงานบคุคลและขัน้ตอนการด าเนินการทางวินยัของพนกังานสว่นท้องถ่ินและลกูจ้างของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน   
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษาความหมายและวตัถปุระสงคข์องการบริหารงานบคุคล 
กระบวนการบริหารงานบคุคลของแตล่ะองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สวสัดิการและประโยชน์เกือ้กลู 
วินยัและการรักษาวินยั หลกัเกณฑ์วิธีการสอบสวนและเทคนิคการสอบสวน การตัง้ข้อกลา่วหา และ
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การก าหนดประเดน็การสอบสวน การรับฟังพยานหลกัฐาน การพิจารณาความผิด การก าหนดโทษ  
และการลงโทษทางวินยั 
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และตอบข้อซกัถาม เวลาการศกึษา 3 ชัว่โมง 
   18. รายวิชาเทคนิคการสร้างทีมงานและการแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง 
ในองค์กรชมุชน 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ และ
ความส าคญัของการสร้างทีมงาน และการประสานงาน วิธีท าให้บคุลากรของหน่วยงาน ร่วมแรงร่วมใจ
กนัในการปฏิบตัิงานเพ่ือให้เกิดผลดีตอ่หน่วยงาน การปรับทศันคติ แนวคิดของตนตอ่บคุลากรใน
หน่วยงานในทางท่ีเหมาะสม แนวคิดทฤษฎีความขดัแย้ง และแนวทางการปฏิบตัิงานร่วมกนั ตลอดจน
สามารถจดัการปัญหาความขดัแย้งโดยสนัติวิธี 
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษา วิเคราะห์ ความส าคญัของหลกัการ และทฤษฎี       
การสร้างทีมงานและการประสานงาน  ศกึษา วิเคราะห์ปัญหาทีมงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา
และเทคนิคการพฒันาทีมงาน  ศกึษาแนวคดิทฤษฎีความขดัแย้ง และแนวทางการปฏิบตัิงานร่วมกนั  
ตลอดจนสามารถจดัการปัญหาความขดัแย้งโดยสนัติวิธี  ศกึษาเทคนิคการแก้ไขปัญหาขององค์กรกบั
การมีสว่นร่วมภายในองค์กร เทคนิคการจดัท าประชามติของสว่นรวม 
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเหน็  
และตอบข้อซกัถาม เวลาการศกึษา 3 ชัว่โมง 
   19. รายวิชายทุธศาสตร์การท างานในองค์กรและชมุชน และการมีสว่นร่วมของ
ประชาชน (วิทยากรกระบวนการ) 
    วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในความส าคญัของ
การท างานในองค์กรและชมุชนให้เกิดความส าเร็จ รูปแบบแบบการพฒันาชมุชน การจดัการและบรูณา
การท่ีประชาชนมีสว่นร่วม รู้จกัประยกุต์ใช้องค์ความรู้ด้านการสร้างทีมงานและการประสานงาน
ระหวา่งสว่นกลาง สว่นภมูิภาค สว่นท้องถ่ิน และองค์กรภาคประชาชน การให้ประชาชนเข้ามา           
มีสว่นร่วมตอ่การพฒันาท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม การจดัท าประชามต ิ 
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษา วิเคราะห์ ถึงหลกัการและยทุธ์ศาสตร์ของการท างาน
ร่วมกนัในองค์กรและชมุชน ศกึษา อภิปราย แนวทางการประยกุต์ใช้องค์ความรู้การสร้างทีมงานและ
การประสานงานระหวา่งสว่นกลาง สว่นภมูิภาค สว่นท้องถ่ิน และองค์กรภาคประชาชน ศกึษา  
วิเคราะห์ ปัญหาและอปุสรรคของการใช้องค์ความรู้ข้างต้นในการบริหารราชการแผน่ดิน ศกึษา  
วิเคราะห์ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างทีมงานและการประสานงาน 
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ศกึษา วิเคราะห์ ความส าคญัของหลกัการ และเทคนิคการให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันา
ท้องถ่ิน ศกึษาวิธีการช่วยคิดช่วยท า การร่วมแรงร่วมใจ การร่วมด้วยช่วยกนั เทคนิคการจดัท า
ประชามติของสว่นรวม 
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และตอบข้อซกัถาม เวลาการศกึษา 12 ชัว่โมง 
 
  หมวดท่ี 4 วชิาเสริม 
   1. รายวิชาระบบข้อมลูสารสนเทศในการพฒันาชมุชน 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมอธิบายความหมาย ความส าคญัของ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถกูต้อง สามารถพฒันาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศในงานพฒันาชมุชน
ได้ อธิบายการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตัิงาน และสามารถน าข้อมลูสารสนเทศไป
ประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบังานท่ีปฏิบตั ิ
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษาความหมายและความสมัพนัธ์ของเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน ามาใช้เพ่ือการพฒันาชมุชน ประเภทของข้อมลูแบบตา่งๆ และรูปแบบของข้อมลู
กบัการตดัสินใจของข้อมลูประเภทตา่งๆ ศกึษาเทคโนโลยีสมยัใหมท่ี่ใช้ในการจดัท าข้อมลู พืน้
ฐานข้อมลูระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต อีเมล์ การปรับเปลี่ยนประยกุต์เพ่ืองานและรวดเร็วกบัการ
ปฏิบตัิงานเพ่ือใช้ระบบข้อมลูอย่างมีระบบ 
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อ
ซกัถาม เวลาการศกึษา 3 ชัว่โมง 
   2. รายวิชาการพฒันาบคุลิกภาพและการสมาคม 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในความส าคญัของ
บคุลิกภาพตอ่การเป็นผู้น า และตอ่การประกอบพิธีการตา่ง  ๆหลกัการองค์ความรู้และแนวปฏิบตัิ
เก่ียวกบัการพฒันาบคุลิกภาพสูค่วามเป็นเลิศ แนวทางการปฏิบตัิงาน และพฤติกรรมท่ีมีคณุคา่ตอ่   
การประกอบพิธีตา่งๆ 
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษาความส าคญัของบคุลิกภาพตอ่การเป็นผู้น า และตอ่ 
การประกอบพิธีการทางราชการและสงัคม ศกึษา วิเคราะห์ หลกัการ องค์ความรู้ และแนวปฏิบตัิ
เก่ียวกบัการพฒันาบคุลิกภาพสูค่วามเป็นเลิศ ศกึษากรณีตวัอย่างของบคุลิกภาพท่ีดีจากวิทยากรและ
เอกสารต ารา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาบคุลิกภาพ 
    วิธีการศกึษา แบบสมัมนา อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบปัญหาข้อ
ซกัถาม เวลาการศกึษา 3 ชัว่โมง 



38 
 

   3. รายวิชาศิลปะการพดู และเทคนิคการบรรยาย 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถพฒันาปรับปรุงบคุลิกภาพ  
ท่าทาง การแตง่กาย ให้เหมาะสมสามารถเข้าสงัคมได้อย่างถกูต้องและมัน่ใจ เรียนรู้วิธีการพดู การ
สมาคม สามารถบรรยายสรุปได้อย่างกระชบั ชดัเจน ตรงกบัประเดน็ท่ีต้องการน าเสนอ 
    ขอบเขตการศกึษา การเรียนรู้ปรับปรุงการพดู และพฒันาบคุลิกภาพให้เหมาะสม
ตอ่โอกาสและสถานการณ์ ศกึษาความรู้ในการเข้าสมาคมกบัผู้ อ่ืน ศิลปะการพดู การใช้น า้เสียง 
ความรู้ในการบรรยายสรุปท่ีถกูต้อง 
    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ตอบข้อซกัถาม เวลาการศกึษา 3 ชัว่โมง 
   4. รายวิชาการสมัมนาปัญหาการปฏิบตัิงานในพืน้ท่ี 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์เก่ียวกบัปัญหาการปฏิบตัิงานในพืน้ท่ี ตลอดจนการเน้นย า้ให้ตระหนกัในประเดน็
เก่ียวกบัการมีสว่นร่วมขอประชาชนในการก ากบัดแูลท้องถ่ิน 
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษาแนวคิดและสาระส าคญัในการแก้ไขในการท างานใน
องค์กร กรณีศกึษาในพืน้ท่ีตวัอย่างมีปัญหา เช่นการขาดความร่วมมือของผู้ ร่วมงาน ขาดแคลนอปุกรณ์
ในการท างาน เป็นต้น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะพืน้ท่ี วิธีการบรูณาการ
แก้ปัญหาเฉพาะพืน้ท่ี ตลอดจนปัญหาอปุสรรคและข้อจ ากดัท่ีพบ   
    วิธีการศกึษา สมัมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประชมุเชิงปฏิบตัิการ เวลา
การสมัมนารวม 3 ชัว่โมง 
   5. รายวิชาหลกัการและแนวทางการปฏิบตัิตามกฎหมายวิธีปฏิบตัิราชการ      
ทางการปกครอง ความรับผิดทางละเมิด และข้อมลูขา่วสารของทางราชการ 
    วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมทราบในปรัชญาและแนวความคิด  
หลกัการของกฎหมายสามารถบริหารงานและบริการประชาชน บนหลกัการของกฎหมาย สามารถ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาการบริหารและการบริการให้สอดคล้องกบักฎหมาย 
    ขอบเขตการศกึษา ศกึษาการควบคมุและการตรวจสอบการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ หลกัการพิจารณา ค าสัง่ทางการ
ปกครอง มาตรการบงัคบัทางปกครอง กบัการบริหารราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน          
การวิเคราะห์การใช้สิทธิฟ้องร้องเจ้าหน้าท่ี กบัอ านาจขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และศกึษากรณี
ตวัอย่างตอ่วิธีปฏิบตัิราชการทางการปกครอง และความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
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    วิธีการศกึษา แบบบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบ
ข้อซกัถาม เวลาการศกึษา 3 ชัว่โมง 
 
  หมวดท่ี 5 การศึกษาดูงาน 
   ศกึษาดงูานนอกสถานท่ีฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
    1. ด้านการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีด ี
    2. ด้านการพฒันาอาชีพ วิสาหกิจชมชน และผลิตภณัฑ์ชมุชน 
    3. ด้านการจดัสวสัดิการและสงเคราะห์ชมุชน 
    4. ด้านโครงการตามแนวพระราชด าริและเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  หลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยโครงการพฒันา
บคุลากรท้องถ่ิน คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ร่วมมือทางวิชาการกบักรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย มีวตัถปุระสงค์เพ่ือจดัฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อ านาจหน้าท่ีท่ีด ารงต าแหน่ง มีทศันคติท่ีดี 
และมีวิสยัทศัน์ในการแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดย
นกัพฒันาชมุชนสามารถน าเอาความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล หลกัสตูรมีระยะเวลาการฝึกอบรม จ านวน 4 สปัดาห์ เป็นการจดัให้ศกึษาในห้องเรียน 
จ านวน 24 วนั และการศกึษาดงูานนอกสถานท่ี จ านวน 2 วนั โดยวิธีการฟังบรรยายจากวิทยากร 
อภิปรายกลุม่ ฝึกปฏิบตัิจากสถานการณ์จ าลอง และลงพืน้ท่ีจริงจากการศกึษาดงูาน 
  ด้านกระบวนการฝึกอบรม ได้จดัให้มีการฝึกอบรมในชัน้เรียนแบ่งเป็นสองช่วง คือ ช่วง
เช้า ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. มีการบรรยาย
และกิจกรรมตา่งๆ จากวิทยากรผู้เช่ียวชาญประจ าวิชา 
  ด้านการประเมินผล ได้จดัให้มีการประเมินผลทัง้สามช่วง ได้แก่ การประเมินผลก่อนการ
ฝึกอบรมด้วยวิธีการท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-Test) การประเมินผลระหวา่งการฝึกอบรม
โดยประเมินความพึงพอใจในทกุๆ รายวิชา และการประเมินผลหลงัการฝึกอบรมด้วยวิธีท า
แบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม (Post-Test) และจดัให้ผู้อบรมประเมินโครงการในตอนท้ายสดุ 
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มาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงานนักพฒันาชุมชน 
 นักพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เป็นต าแหน่งท่ีปฏิบตัิงานทางการพฒันา
ชมุชน ซึ่งมีลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิเก่ียวกบัการพฒันาชมุชน ด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม การศกึษา
และสนัทนาการ การอนามยั และสขุาภิบาล การปกครองท้องถ่ินและความเจริญด้านอ่ืนๆ โดยเป็นผู้
ประสานงานระหวา่งสว่นราชการและองค์การอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถ่ินทกุ
ด้าน ต าแหน่งในสายงานนีม้ีช่ือและระดบัของต าแหน่งดงันี ้(ส านกังานสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน
จงัหวดัพะเยา. 2552: ออนไลน์) 
   นกัพฒันาชมุชน ระดบั 3 ต าแหน่งประเภททัว่ไป 
   นกัพฒันาชมุชน ระดบั 4 ต าแหน่งประเภททัว่ไป 
   นกัพฒันาชมุชน ระดบั 5 ต าแหน่งประเภททัว่ไป 
 
 ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 
  หน้าท่ีและความรับผดิชอบ 
   ปฏิบตัิงานขัน้ต้นเก่ียวกบัการพฒันาชมุชน ภายใต้การก ากบัตรวจสอบโดยใกล้ชิด
และปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
   เป็นเจ้าหน้าท่ีชัน้ต้นปฏิบตัิงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกบัการพฒันาชมุชน โดยปฏิบตัิ
หน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ส ารวจข้อมลูเบือ้งต้นในเขตพฒันาชมุชน เพ่ือจดัท า
แผนงาน ด าเนินการและสนบัสนนุให้มกีารรวมกลุม่ของประชาชนประเภทตา่งๆ แสวงหาผู้น าท้องถ่ิน
เป็นผู้น าและเป็นท่ีปรึกษากลุม่ในการพฒันาชมุชน ดแูลสง่เสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ
และความคิดริเร่ิมในการพฒันาชมุชนในท้องถ่ินของตน ร่วมท างานพฒันากบัประชาชนในท้องถ่ิน
อย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนในท้องถ่ินตามวิธีการและหลกัการพฒันาชมุชน เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ตอ่ครอบครัวในด้านการเกษตรและอตุสาหกรรมในครัวเรือน อ านวยความ
สะดวกและประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถ่ินทรุกนัดาร 
ติดตามผลงานและจดัท ารายงานตา่งๆ เป็นต้น และปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นีท้กุสาขาท่ี ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง 
   2. ได้รับประกาศนียบตัรชัน้สงูบณัฑิตอาสาสมคัร หรือ 
  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
   1. มีความรู้เก่ียวกบัการพฒันาชมุชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 



41 
 

   2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกฎหมายวา่
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบตัิงาน
ในหน้าท่ี 
   3. มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเหตกุารณ์ปัจจบุนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม
โดยเฉพาะอย่างย่ิงของประเทศไทย 
   4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
   5. มีความสามารถในการศกึษา หาข้อมลู วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตผุล 
 
 ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ 4 
  หน้าท่ีและความรับผดิชอบ 
   ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการพฒันาชมุชนท่ีคอ่นข้างยากมาก โดยไมจ่ าเป็นต้องมีผู้ก ากบั
ตรวจสอบหรือภายใต้การก ากบัตรวจสอบบ้าง และปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
   ปฏิบตัิงานท่ีคอ่นข้างยากมากเก่ียวกบังานพฒันาชมุชน โดยปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ส ารวจข้อมลูเบือ้งต้นในเขตพฒันาชมุชนเพ่ือจดัท าแผนงาน 
ด าเนินการและสนบัสนนุให้มีการรวมกลุม่ของประชาชนประเภทตา่งๆ แสวงหาผู้น าท้องถ่ิน เป็นผูน้ า
และเป็นท่ีปรึกษากลุม่ในการพฒันาชมุชน ดแูลสง่เสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และ
ความคิดริเร่ิมในการพฒันาชมุชนในท้องถ่ินของตน ร่วมท างานพฒันากบัประชาชนในท้องถ่ินอย่าง
ใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนในท้องถ่ินตามวิธีการและหลกัการพฒันาชมุชน เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต 
และเพ่ิมรายได้ตอ่ครอบครัวในด้านการเกษตรและอตุสาหกรรมในครัวเรือน อ านวยความสะดวกและ
ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถ่ินทกุด้าน ติดตามผลงาน
และจดัท ารายงานตา่งๆ เป็นต้น ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองตา่งๆ เก่ียวกบังานใน
หน้าท่ี และปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   1. มีคณุสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่งนกัพฒันาชมุชน 3 และได้ด ารงต าแหน่งใน
ระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี โดยจะต้องปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานพฒันา
ชมุชนหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี ก าหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี ส าหรับผู้มี
คณุสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่งนกัพฒันาชมุชน 4 ข้อ 2 
   2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นีท้างการพฒันาชมุชน การบริหาร การ
ปกครอง สงัคมวิทยา หรือทางอ่ืนท่ี ก.จ.ก าหนดวา่ใช้เป็นคณุสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 
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  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัพฒันาชมุชน 3 แล้ว จะต้อง  
    1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านตา่งๆ ของสว่นราชการท่ี
สงักดั 
    2. มีความสามารถในการติดตอ่ประสานงาน 
 
 ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ 5 
  หน้าท่ีและความรับผดิชอบ 
   ปฏิบตัิงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซึ่งมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
และคณุภาพของงานสงูมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นต าแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและคณุภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานพฒันาชมุชน โดยควบคมุ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจ านวนพอสมควร หรือ
ปฏิบตัิงานพฒันาชมุชนท่ียากมาก โดยไมจ่ าเป็นต้องมีผู้ก ากบัตรวจสอบ และปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
   ปฏิบตัิงานท่ียากมากเก่ียวกบังานพฒันาชมุชน  โดยปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง เช่น ส ารวจข้อมลูเบือ้งต้นในเขตพฒันาชมุชนเพ่ือจดัท าแผนงาน ด าเนินการและ
สนบัสนนุให้มีการรวมกลุม่ของประชาชนประเภทตา่ง ๆ แสวงหาผู้น าท้องถ่ิน เป็นผู้น าและเป็นท่ี
ปรึกษากลุม่ในการพฒันาชมุชน ดแูลสง่เสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเร่ิม
ในการพฒันาชมุชนในท้องถ่ินของตน ร่วมท างานพฒันากบัประชาชนในท้องถ่ินอย่างใกล้ชิด ให้
ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนในท้องถ่ินตามวิธีการและหลกัการพฒันาชมุชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ
เพ่ิมรายได้ตอ่ครอบครัวในด้านการเกษตรและอตุสาหกรรมในครัวเรือน อ านวยความสะดวกและ
ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถ่ินทกุด้าน ติดตามผลงาน
และจดัท ารายงานตา่งๆ เป็นต้น ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบตัิงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบั
รองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองตา่งๆ เก่ียวกบังานในหน้าท่ี และปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
   ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบตัิงานดงักลา่วข้างต้นบ้างแล้วยงัท า
หน้าท่ีติดตอ่ประสานงาน   วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษาแนะน า 
ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบตัิงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ด้วย ในฐานะผู้ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ท าหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบตัิตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   1. มีคณุสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่งนกัพฒันาชมุชน 3 หรือนกัพฒันาชมุชน 4 ข้อ 2 
และได้ด ารงต าแหน่งในระดบั 4 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี โดยจะต้องปฏิบตัิราชการ
เก่ียวกบังานพฒันาชมุชน หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี หรือ 
   2. มีคณุสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่งนกัพฒันาชมุชน 3 และได้ด ารงต าแหน่งไมต่ ่า
กวา่ระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไมน้่อยกวา่ 4 ปี โดยจะต้องปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานพฒันา
ชมุชน หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้มี
คณุสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่งนกัพฒันาชมุชน 4 ข้อ 2 
  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
   นอกจากนีจ้ะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัพฒันาชมุชน 4 แล้ว จะต้อง 
    1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบคุคล 
    2. มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
    3. มีความสามารถในการจดัท าแผนงาน ควบคมุ ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบตัิงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
    4. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 
 
การด าเนินโครงการพฒันาบุคลากรท้องถิ่น 
 การด าเนินงานพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
  การด าเนินงานพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน โดยการจดัตัง้โครงการพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน  
ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือทางวิชาการระหวา่ง กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย กบั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยมอบหมายให้คณะวิทยาการจดัการ เป็นผู้ด าเนินการ โดยอาศยัอ านาจตาม
กฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงหมาดไทย พ.ศ. 2545 ซึ่งได้
ก าหนดให้มีสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการเก่ียวกบัจดัการศกึษาอบรมและ
พฒันาบคุลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (มหาวิทยาลยัศิลปากร. 2549: 56-60) ด าเนินการจดั
ฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงตามประมวลไว้ดงันี ้ 
  หลกัสตูร หมายถึงเนือ้หาวิชา บทเรียน กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการศกึษา     
ดงูานทัง้ในหรือตา่งประเทศ การกีฬา หรือกรรมวิธีท่ีจะท าให้นกัศกึษาบรรลถุึงความรู้ ความช านาญ 
การเปลี่ยนแปลงทศันคติ ความเข้าใจตามท่ีประสงค์ รวมทัง้ระยะเวลาท่ีจะด าเนินการกบันกัศกึษา 
เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค ์
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  ศกึษา หมายถึงกระบวนการเพ่ือพฒันาเพ่ิมพนูความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม ทศันคติ
ของนกัศกึษาอย่างเป็นทางการและเป็นระบบ 
  อบรม หมายถึง กระบวนการหรือการกระท าท่ีมุง่เน้นการฝึกฝน เพ่ิมพนูความรู้ความ
ช านาญของนกัศกึษา 
  สมัมนา หมายถึงการถกแถลง การแลกเปลี่ยนความรู้ ความช านาญ ความเหน็ในระหวา่ง
นกัศกึษาด้วยกนัเอง หรือระหวา่งนกัศกึษากบัผู้ เข้าร่วมอบรมตามหวัข้อท่ีก าหนด 
  โครงการ หมายความถึงกิจกรรมหรือภารกิจท่ีถกูก าหนดขึน้ เพ่ือให้การศกึษาอบรมหรือ
สมัมนาแก่นกัศกึษาเป็นการเฉพาะเร่ืองเฉพาะราย 
  นกัศกึษา หมายถึงผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือก หรือสอบคดัเลือกได้ หรือผู้ ท่ีหน่วยต้นสงักดัขอ
สง่ตวัเข้ารับการศกึษาอบรมหรือสมัมนา รวมถึงบคุคลอ่ืนท่ีสมคัรใจขอเข้ารับการศกึษาอบรมหรือ
สมัมนาหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึ่งและสถาบนัได้รับเข้าท าการศกึษาอบรมหรือสมัมนาแล้ว 
  ผู้อ านวยการโครงการ หมายถึงผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบการบริหารโครงการ
ศกึษาอบรมหรือสมัมนาเป็นการเฉพาะเร่ืองเฉพาะราย 
  การวดัผล หมายถึงกรรมวิธีท่ีจะทราบผลการศกึษาอบรมหรือสมัมนาทางวิชาการของ
นกัศกึษาวา่จะถึงเกณฑ์ “ผา่น” หรือ “ไมผ่า่น” ทัง้เป็นรายบคุคลและหรือเป็นกลุม่เป็นคณะ กรรมวิธี
เช่นวา่นีอ้าจกระท าได้ทัง้การทดสอบด้วยข้อเขียน ปากเปลา่ หรือการวดัผลอย่างใดๆ ไมว่า่จะเป็น   
การทดสอบเป็นรายบทเรียน รายวิชา หรือการทดสอบรวบยอดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
รวมกนั 
  การประเมินผล หมายถึงผลจากการสงัเกต ผลจากการประเมินคา่ ผลจากการให้
ความเห็นจากเพ่ือนนกัศกึษาด้วยกนัเอง และจากสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินประกอบกนั เพ่ือ
ประเมินคา่ทางพฤติกรรมของนกัศกึษาเป็นภาพรวมเชิงคณุภาพ 4 ระดบั คือต้องปรับปรุง พอใช้ ดี     
ดีมาก ทัง้เป็นรายบคุคลและหรือเป็นกลุม่เป็นคณะ 
  การศกึษาอบรมและสมัมนา นกัศกึษาทกุคนจะต้องตัง้ใจเข้ารับการศกึษาอบรมและ
สมัมนาตามหลกัสตูรและหวัข้อวิชาท่ีสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินก าหนด สถาบนัพฒันาบคุลากร
ท้องถ่ินอาจแบ่งนกัศกึษาออกเป็นกลุม่ตามความเหมาะสม เพ่ือกระท ากิจกรรมเก่ียวกบัการศกึษา
อบรมและสมัมนา ในกรณีท่ีนกัศกึษามีความจ าเป็น ไมส่ามารถเข้ารับการศกึษาอบรมและสมัมนาตาม
ก าหนดเวลาได้ ให้นกัศกึษาถือปฏิบตัิตามระเบียบการลาของทางราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ินโดย
อนโุลม ในการศกึษาดงูานในประเทศหรือตา่งประเทศ ให้เป็นไปตามหลกัสตูรท่ีสถาบนัพฒันาบคุลากร
ท้องถ่ินก าหนด 
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  คณะกรรมการนกัศกึษา ผู้อ านวยการโครงการจดัให้มีการเลือกตัง้คณะกรรมการ
นกัศกึษาภายในก าหนด 3 วนั นบัแตว่นัเปิดการศกึษาอบรมและสมัมนา แล้วเสนอผลการเลือกตัง้ให้
ผู้อ านวยการสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินประกาศแตง่ตัง้ ซึ่งคณะกรรมการนกัศกึษาประกอบด้วย 
ประธาน รองประธาน เลขานกุาร เหรัญญิก และหวัหน้ากลุม่กิจกรรมตา่งๆ ตามระเบียบท่ีสถาบนั
พฒันาบคุลากรท้องถ่ินก าหนด ในการเลือกตัง้คณะกรรมการนกัศกึษาในแตล่ะรุ่น ให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินก าหนด โดยมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้ 
   1. เป็นผู้แทนของนกัศกึษาในการติดตอ่ประสานงานกบัสถาบนัพฒันาบคุลากร
ท้องถ่ิน และหน่วยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีต้้องได้รับความเห็นชอบจากสถาบนัพฒันาบคุลากร
ท้องถ่ิน  
   2. กระท ากิจกรรมอนัเป็นสว่นรวมของนกัศกึษา  
   3. ดแูลด้านสวสัดิการและนนัทนาการของนกัศกึษา  
   4. หน้าท่ีอ่ืนๆ ตามมติของนกัศกึษาหรือท่ีสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินมอบหมาย 
และนกัศกึษาแตล่ะคนยกเว้นผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกเป็นคณะกรรมการนกัศกึษา เลือกเข้าร่วมกลุม่ใน
กิจกรรมกลุม่ใดกลุม่หนึ่งตามความสามารถของตน รวมถึงให้มีหน้าท่ีช่วยเหลือหวัหน้ากลุม่กระท า
กิจกรรมนัน้  ๆ
  ในระหวา่งการศกึษาอบรมและสมัมนา นกัศกึษาทกุคนจะต้องพกัในท่ีพกัหรือสถานท่ีซึ่ง
สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินก าหนด หากนกัศกึษามีความจ าเป็นต้องออกไปพกัค้างคืนนอกท่ีพกั 
หรือสถานท่ีซึ่งสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินก าหนดเป็นครัง้คราวจะต้องได้รับอนญุาตจาก
ผู้อ านวยการโครงการ หรือผู้อ านวยการสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน หรือบคุคลท่ีผู้อ านวยการ
สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินมอบหมาย นกัศกึษาจะออกไปประกอบกิจธรุะสว่นตวันอกบริเวณ
สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน หรือสถานท่ีจดัให้มีการศกึษาอบรมและสมัมนาหลงัจากการศกึษา
อบรมและสมัมนาในวนัหนึ่ง จะต้องกลบัถึงท่ีพกัดงักลา่วอย่างช้าไมเ่กินเวลา 24.00 น. ของวนัเดียวกนั 
และจะต้องดแูลทรัพย์สินในห้องพกัท่ีทางสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินจดัให้หากเกิดการช ารุด
เสียหายด้วยการกระท าของนกัศกึษาจะต้องชดใช้คา่เสียหายตามราคาท่ีสถาบนัพฒันาบคุลกรท้องถ่ิน
ก าหนด การก าหนดข้อปฏิบตัิส าหรับนกัศกึษามีดงัตอ่ไปนี ้ 
   1. ไมน่ าบคุคลภายนอกเข้าไปในห้องพกั  
   2. ไมก่ระท าการใดๆ อนัก่อให้เกิดความเดือนร้อนร าคาญแก่เพ่ือนนกัศกึษาด้วยกนั  
   3. ไมด่ื่มสรุาหรือของมนึเมาในบริเวณสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน หรือสถานท่ีจดั
ให้มีการศกึษาอบรมและสมัมนา เว้นแตใ่นโอกาสท่ีได้รับอนญุาตจากสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน  
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   4. ไมเ่ลน่การพนนัในบริเวณสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน หรือสถานท่ีจดัให้มี
การศกึษาอบรมและสมัมนา  
   5. ไมก่ระท าการใดๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน 
  การวดัผลและการประเมินผลการศกึษาอบรม โดยมีการก าหนดกลกัเกณฑ์ และวิธี     
การวดัผลและหรือการประเมินผลทางวิชาการและทางพฤติกรรมของนกัศกึษา ให้เป็นไปตามท่ีสถาบนั
พฒันาบคุลากรท้องถ่ินก าหนด ส าหรับหลกัสตูรท่ีก าหนดให้มีการประเมินผลการศกึษาอบรมและ
สมัมนา ให้สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินเสนอข้อมลูเก่ียวกบัการศกึษาอบรมและสมัมนาของ
นกัศกึษาเป็นรายบคุคลตอ่คณะกรรมการประเมินผลการศกึษาอบรมและสมัมนา ซึ่งมีผู้อ านวยการ
สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินเป็นประธาน เพ่ือพิจารณาประเมินผลจากการวดัผลทางวิชาการ 
ทศันคติ พฤติกรรม และความประพฤติของนกัศกึษา และให้ผู้อ านวยการสถาบนัพฒันาบคุลากร
ท้องถ่ินเสนอผลการศกึษาอบรมและสมัมนาเป็นรายบคุคลให้อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน
ทราบ และหลกัสตูรใดจะแจ้งผลให้ผู้บงัคบับญัชาหรือต้นสงักดัของนกัศกึษาทราบเป็นการเฉพาะราย
ให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้อ านวยการสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน 
  อ านาจและหน้าท่ีของผู้อ านวยการสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน ผู้อ านวยการสถาบนั
พฒันาบคุลากรท้องถ่ินมีอ านาจและหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไปของสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินให้
เป็นไปตามข้อบงัคบั ระเบียบแบบแผน ค าสัง่ และโครงการศกึษาอบรมและสมัมนา ในการปฏิบตัิงาน
ตามอ านาจและหน้าท่ีของผู้อ านวยสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินตามข้อบงัคบันี ้อาจมอบหมายให้
ผู้อ านวยการโครงการ หรือผู้ ท่ีผู้อ านวยการสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินเห็นสมควรปฏิบตัิหน้าท่ีแทน
ก็ได้ ผู้อ านวยการสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน หรือผู้ท่ีได้รบัมอบหมายมีหน้าท่ีควบคมุดแูล และ
ด าเนินการให้การศกึษาอบรมและสมัมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีอ านาจในการแนะน า วา่
กลา่วตกัเตือนนกัศกึษาให้ปฏิบตัิตามระเบียบแบบแผน ในกรณีท่ีนกัศกึษากลา่วหาวา่กระท าผิดวินยั
ข้าราชการ หรือพนกังานสว่นท้องถ่ินหรือฝ่าฝืนข้อบงัคบั ระเบียบ หรือค าสัง่ของสถาบนัพฒันา
บคุลากรท้องถ่ิน อนัอาจจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ผู้อ านวยการสถาบนัพฒันาบคุลากร
ท้องถ่ินมีอ านาจสอบสวนข้อเท็จจริงและเสนอความคิดเห็นตอ่อธิบดีสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินเพ่ือ
พิจารณาตามสมควรแก่กรณี นกัศกึษาผู้ใดถกูลงโทษฐานกระท าความผิดวินยัข้าราชการหรือพนกังาน
สว่นท้องถ่ินอย่างร้ายแรง หรือฝ่าฝืนข้อบงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ของสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน จน
เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้ผู้อ านวยการสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินเสนออธิการบดีกรม
สง่เสริมการปกครองท้องถ่ินเพ่ือพิจารณาคดัช่ือออกจากทะเบียนนกัศกึษา 
 
 การศึกษาอบรมและสัมมนา 
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  โครงการพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน ได้ถือเอาระเบียบสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน วา่ด้วย
การปฏิบตัิเก่ียวกบัการศกึษาอบรมและสมัมนาอย่างเคร่งครัด (มหาวิทยาลยัศิลปากร. 2549: 61-68) 
ได้แก่ระเบียบเก่ียวกบัระยะเวลาการศกึษาอบรมสมัมนา โดยนกัศกึษาจะต้องมีเวลาศกึษาอบรมและ
สมัมนาทัง้หมดไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการศกึษาอบรมและสมัมนาตามหลกัสตูร ซึ่ง
ค านวณเป็นรายชัว่โมง ทัง้นีไ้มน่บัรวมวนัท่ีสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินก าหนดให้มีการศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง จึงจะถือวา่เป็นผู้มีสิทธิได้รับการวดัผลหรือประเมินผลในระหวา่งเข้ารับการศกึษา
อบรมและสมัมนา การขาดจากการฟังการบรรยาย การประกอบกิจกรรม การศกึษาดงูานหรือกิจการ
อ่ืนๆ ตามหลกัสตูรไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ให้ถือวา่เป็นการขาดการศกึษาอบรมและสมัมนา เว้นแตใ่น
กรณีจ าเป็นอย่างย่ิงเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ให้ผู้อ านวยการสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน
พิจารณาผอ่นผนัยกเว้นให้เป็นรายๆ ไป การนบัเวลาให้ถือวา่การศกึษาอบรมและสมัมนาโดยการฟัง
ค าบรรยายและสมัมนาในห้องเรียนวนัหนึ่งๆ มีจ านวน 6 ชัว่โมง ในกรณีท่ีมีกิจกรรมตามหลกัสตูรให้
น ามานบัเวลาเป็นรายชัว่โมงด้วย และกรณีการศกึษาดงูานหรือการร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ วนัหนึ่งๆ มี 24 
ชัว่โมง 
  คณะกรรมการนกัศกึษา ให้มีคณะกรรมการนกัศกึษาประกอบด้วย 1) ประธาน 1 คน 2) 
รองประธาน 1 คน 3) หวัหน้ากลุม่กิจกรรมตา่งๆ 6 คน 4) เลขานกุาร 1 คน 5) เหรัญญิก 1 คน 6) 
กรรมการอ่ืนๆ ไมเ่กิน 5 คน มีหน้าท่ีตามความข้อ 20 แห่งข้อบงัคบัสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินวา่
ด้วยการศกึษาอบรมและสมัมนา พ.ศ. 2546 นกัศกึษาแตล่ะคนยกเว้นผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
นกัศกึษาเลือกเข้าร่วมกลุม่ในกิจกรรมกลุม่ใดกลุม่หนึ่งตามความสามารถของตน และให้มีหน้าท่ี
ช่วยเหลือหวัหน้ากลุม่กระท ากิจกรรมนัน้  ๆกลุม่กิจกรรมมี 6 กลุม่ คือ 1) กลุม่สวสัดิการ 2) กลุม่ศกึษา
ดงูาน 3) กลุม่วิชาการ 4) กลุม่สงัคมและบนัเทิง 5) กลุม่กีฬา 6) กลุม่ประชาสมัพนัธ์ กลุม่สวสัดิการมี
หน้าท่ีดแูละทกุข์สขุทัว่ไปของนกัศกึษา ท าหน้าท่ีเป็นสื่อกลางระหวา่งนกัศกึษากบัโครงการศกึษา
อบรมในการรับฟังความทกุข์สขุของนกัศกึษา และเสนอข้อควรแก้ไขในการปฏิบตัิให้แก่โครงการศกึษา
อบรมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร กลุม่ศกึษาดงูานมีหน้าท่ีช่วยเหลือโครงการศกึษาอบรม ในการจดั
การศกึษาดงูานการประสานการติดตอ่และควบคมุการใช้ยานพาหนะและความปลอดภยัในการศกึษา
ดงูาน กลุม่วิชาการมีหน้าท่ีช่วยเหลืองานด้านวิชาการของนกัศกึษา เช่น การให้ค าปรึกษาหารือ
เก่ียวกบัการวิเคราะห์เร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย รายงานการศกึษาดงูานและงานวิชาการอ่ืนๆ เพ่ือ
สนบัสนนุให้การศกึษาอบรมและสมัมนาในด้านวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุม่สงัคมและ
บนัเทิงมีหน้าท่ีจดัการบนัเทิงและการสมาคมเป็นครัง้คราวให้เหมาะสมตามโอกาสอนัควร เพ่ือเป็น 
การบ ารุงขวญัและพกัผอ่นหย่อนใจของนกัศกึษา กลุม่กีฬามีหน้าท่ีจดัให้มีการแขง่ขนักีฬาระหวา่ง
นกัศกึษาหรือกลุม่บคุคลภายนอกตามโอกาสอนัสมควร กลุม่ประชาสมัพนัธ์มีหน้าท่ีรับผิดชอบใน 
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การประชาสมัพนัธ์ด้านตา่งๆ การถ่ายภาพ การหาและรวบรวมขา่วความเคลื่อนไหวของคณะนกัศกึษา 
จดัท าเอกสาร หรือหนงัสือประจ ารุ่น การเสนอความเห็นหรือผลงานของกลุม่กิจกรรมตอ่โครงการศกึษา
อบรมฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนกัศกึษาก่อน ควรจดัให้มีการเลือกตัง้
คณะกรรมการนกัศกึษาภายในก าหนด 5 วนั นบัแตว่นัเปิดการศกึษาอบรมและสมัมนา ในการเลือกตัง้
ให้นกัศกึษาเลือกนกัศกึษาซึ่งอยู่ในท่ีประชมุเป็นประธานชัว่คราวโดยวิธีเปิดเผยเพ่ือด าเนินการเลือกตัง้
จนกวา่การเลือกตัง้คณะกรรมการนกัศกึษาจะแล้วเสร็จ การเลือกตัง้คณะกรรมการนกัศกึษาให้
เลือกตัง้ทีละต าแหน่งตามล าดบั โดยนกัศกึษาจะเป็นผู้เสนอช่ือผู้สมควรซึ่งอยู่ในท่ีประชมุนัน้เป็น
กรรมการ และต้องมีนกัศกึษาอ่ืนเป็นผู้รับรองอย่างน้อย 3 คน ผู้ใดได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการและ
มีผู้รับรองครบถ้วนจะขอถอนการเสนอไมไ่ด้ ผู้ ท่ีได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการแล้วไมมี่สิทธ์ิท่ีจะรับ
การเสนอช่ือเป็นกรรมการต าแหน่งอ่ืนอีก ในการประชมุเลือกตัง้คณะกรรมการนกัศกึษาแตล่ะครัง้
จะต้องมีนกัศกึษาเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนนกัศกึษาทัง้หมด วิธีการเลือกตัง้
กรรมการนกัศกึษาจะใช้วิธีลบัหรือเปิดเผยก็ได้โดยให้เป็นไปตามมติของท่ีประชมุ การนบัคะแนนให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ใช้วิธีการจบัฉลาก เมื่อได้มีการเลือกตัง้คณะกรรมการ
นกัศกึษาแล้ว ให้ผู้อ านวยการโครงการน าเสนอผู้อ านวยการสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินประกาศ
แตง่ตัง้ตอ่ไป กรรมการนกัศกึษาจะพ้นจากต าแหน่งโดย 1) พ้นจากสภาพการเป็นนกัศกึษา 2) ลาออก 
3) นกัศกึษาเกินกวา่คร่ึงมีมติให้กรรมการผู้นัน้พ้นจากต าแหน่งเมื่อกรรมการนกัศกึษาต าแหน่งใดวา่ง
ลงให้ประธานนกัศกึษา เรียกประชมุนกัศกึษาเพ่ือเลือกตัง้ผู้ ท่ีจะด ารงต าแหน่งแทนภายใน 1 วนั เว้นแต่
เหลือเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งไมเ่กิน 3 วนั ให้นกัศกึษาสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของกลุม่ด้วยความสมคัรใจ 
โดยมีจ านวนกลุม่ละเท่ากนัหรือใกล้เคียงกนั ในกรณีจ านวนสมาชิกของแตล่ะกลุม่ไมเ่ท่ากนั หรือ
ใกล้เคียงกนั ผู้อ านวยการโครงการอาจพิจารณาจดัให้นกัศกึษาเข้าเป็นสมาชิกของกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง
โดยพิจารณาถึงความช านาญและความเหมาะสมกบัหน้าท่ีกลุม่นัน้ปฏิบตัิก็ได้ ในการประชมุ
คณะกรรมการนกัศกึษา ประชมุนกัศกึษาและประชมุกลุม่แตล่ะครัง้จะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชมุไม่
น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทัง้หมดจึงจะถือวา่เป็นองค์ประชมุ มติของท่ีประชมุให้ถือเอาเสียง
ข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงชีข้าด 
นอกจากคณะกรรมการนกัศกึษาแล้วให้มีกลุม่กิจกรรมประจ าวนั โดยโครงการศกึษาอบรมฯ จดัแบ่ง
นกัศกึษาออกเป็นกลุม่ ให้กลุม่กิจกรรมประจ าวนัมีหน้าท่ีตามสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินก าหนด 
  การประพฤติปฏิบตัิตนของนกัศกึษา ก าหนดเวลาปฏิบตัิการศกึษาอบรมและสมัมนา
ประจ าวนั (เว้นวนัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง) มีดงันี ้
   เวลา  05.30 น. ตื่นนอน 
   เวลา  06.00 น. ออกก าลงักายและปฏิบตัิกิจกรรมภาคเช้า 
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   เวลา  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
   เวลา  08.00 น. เคารพธงชาต ิและกิจกรรมก่อนการอบรม 
   เวลา  09.00 น. ศกึษาอบรมและสมัมนา 
   เวลา  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
   เวลา  13.00 น. ศกึษาอบรมและสมัมนา 
   เวลา  18.00 น. เชิญธงชาติลงจากยอดเสา รับประทานอาหารเย็น 
   เวลา  19.00 น. กิจกรรมพิเศษและสวดมนต ์
   เวลา  21.00 น. พกัผอ่น 
  นกัศกึษาจะต้องรักษากิริยามารยาทให้สภุาพเรียบร้อยตลอดระยะเวลาการศกึษาอบรม
และสมัมนา นกัศกึษาจะต้องประพฤติปฏิบตัิตามวินยัข้าราชการและพนกังานสว่นท้องถ่ิน โดยจะต้อง
ประพฤติตนให้เหมาะสมกบัสถานภาพของความเป็นนกัศกึษา และต้องไมก่ระท าการใดๆ อนัไม่
สมควรท่ีนกัศกึษาจะพึงกระท า นกัศกึษาต้องรักษาความสามคัคีในหมูค่ณะ นกัศกึษาต้องปฏิบตัิตาม
ข้อบงัคบั  ระเบียบแบบแผน ค าสัง่ ประกาศของสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินหรือโครงการศกึษา
อบรมฯ ห้ามเลน่การพนนัในบริเวณสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน และสถานท่ีท่ีจดัให้มีการศกึษา
อบรมและสมัมนา ห้ามดื่มสรุาหรือของมนึเมาในบริเวณสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินและสถานท่ีจดั
ให้มีการศกึษาอบรม  และสมัมนา เว้นแตใ่นโอกาสท่ีได้รับอนญุาตจากผู้อ านวยการสถาบนัพฒันา
บคุลากรท้องถ่ิน นกัศกึษาจะต้องเข้าชัน้เรียนตามเวลาท่ีก าหนดไว้ในตารางการศกึษาอบรมและ
สมัมนา หรือตามเวลาท่ีศกึษาโครงการศกึษาอบรมฯ ประกาศให้ทราบ การศกึษาดงูานนอกสถานท่ี
ต้องเดินทางไปและกลบัพร้อมเพรียงกนัตามเวลาท่ีก าหนดไว้ ในกรณีท่ีนกัศกึษามีความจ าเป็นไม่
สามารถเข้ารับการศกึษาอบรมและสมัมนาตามก าหนดเวลาได้ให้ขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่
ผู้อ านวยการโครงการ ในกรณีท่ีนกัศกึษามีความจ าเป็นต้องออกไปปฏิบตัิภารกิจภายนอกบริเวณ
สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินหรือสถานท่ีจดัให้มีการศกึษาอบรมและสมัมนาให้ขออนญุาตตอ่
ผู้อ านวยการโครงการและจะต้องกลบัมาถึงท่ีพกัไมเ่กินเวลา 24.00 น. ของวนัท่ีได้รับอนญุาต 
นกัศกึษาจะต้องช่วยดแูลรักษาความสะอาดของห้องพกั รวมทัง้สิ่งของเคร่ืองใช้ตา่งๆ ท่ีโครงการศกึษา
อบรมฯ มอบให้ใช้ประจ าห้องด้วย หากมีการช ารุดขดัข้องจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบทนัที ให้
ผู้อ านวยการโครงการฯ ก าหนดให้นกัศกึษามีการออกก าลงักายฝึกความอดทน การรักษาระเบียบวินยั 
เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ของร่างกายตามความเหมาะสม การแตง่กายส าหรับการออกก าลงักายตอนเช้า 
ชาย ให้สวมเสือ้ยืดสีขาวแขนสัน้ คอมีปก กางเกงกีฬาขาสัน้สีขาว รองเท้ากีฬาสีขาวและถงุเท้าสีขาว 
หญิง ให้สวมเสือ้ยืดสีขาวแขนสัน้ คอมีปก กางเกงกีฬาสีน า้เงิน หรือสีด าขายาว รองเท้ากีฬาสีขาว และ
ถงุเท้าสีขาว 



50 
 

  การแตง่กายส าหรับการศกึษาอบรมและสมัมนาประจ าวนั ชาย ให้สวมเสือ้เชิต้สีขาว 
กางเกงขายาวสีเข้ม รองเท้าหุ้มส้น หรือหุ้มข้อหนงั หรือวตัถเุทียมหนงัสีด า หรือสีน า้ตาล ถงุเท้าสี
เดียวกบัรองเท้า หญิง ให้สวมเสือ้เชิต้แขนสัน้หรือแขนยาวสีขาว กระโปรงสีเข้ม รองเท้าหุ้มส้น หรือรัด
ส้นหนงัหรือวตัถเุทียมหนงัสีด า หรือสีน า้ตาล แบบปิดปลายเท้า ส้นสงูไมเ่กิน 10 ซ.ม. ให้ผู้อ านวยการ
โครงการก าหนดการแตง่กาย โดยใช้เคร่ืองแบบปฏิบตัิราชการหรือชดุแตง่กายอื่นได้ตามความ
เหมาะสม การแตง่กายเพ่ือการศกึษาดงูานและประกอบกิจกรรมตา่งๆ ให้ผู้อ านวยการโครงการเป็นผู้
ก าหนดเป็นคราวๆ ไป นกัศกึษาผู้ใดประพฤตตินฝ่าฝืนข้อบงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ หรือประกาศของ
สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน หรือโครงการศกึษาอบรมฯ ให้ผู้อ านวยการโครงการวา่กลา่วตกัเตือน
ด้วยวาจาให้นกัศกึษาผู้นัน้แก้ไขปรับปรุงตวัเองเสียใหม ่หากนกัศกึษาผู้นัน้ไมป่รับปรุงตนเองให้ดีขึน้ให้
ผู้อ านวยการโครงการเรียกมาวา่กลา่วตกัเตือนอีกครัง้หนึ่ง โดยบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร แล้ว
รายงานผู้อ านวยการสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินเพ่ือพิจารณาด าเนินการตอ่ไป นกัศกึษาผู้ใด
ประพฤติผิดศีลธรรมจรรยาอย่างร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบนัหรือกระท าผิดวินยั
ข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ินโดยทางการสอบสวนแล้วเป็นความจริงหรือประพฤติฝ่าฝืน
ข้อบงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ หรือประกาศของสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินโครงการศกึษาอบรมฯ ซึ่ง
ผู้อ านวยการโครงการ ได้ตกัเตือนแล้ว และเห็นวา่ไมส่ามารถจะปรับปรุงแก้ไขตนเองได้ ให้ผู้อ านวยการ
โครงการรายงานผู้อ านวยการสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน เพ่ือด าเนินการสง่ตวันกัศกึษาผู้นัน้กลบั
ต้นสงักดัเดิมและคดัช่ือออกจากทะเบียนนกัศกึษาตอ่ไป 
  การวดัผลและการประเมินผล ในการศกึษาอบรมและสมัมนาของนกัศกึษาให้มีการวดัผล
และประเมินผล โดยให้มีการวดัผลทางวิชาการร้อยละ 50 และประเมินผลทางพฤติกรรมร้อยละ 50  
  การวดัผลและการประเมินผลทางวิชาการ หลกัสตูรท่ีมีระยะเวลาการศกึษาและสมัมนา
มากกวา่ 2 สปัดาห์ขึน้ไปให้วิเคราะห์จาก  
   1) เอกสารวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี ร้อยละ 50  
   2) รายงานการศกึษาดงูาน ร้อยละ 20  
   3) การวิเคราะห์เร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย ร้อยละ 30 
  การประเมินผลทางพฤติกรรม หลกัสตูรท่ีมีระยะเวลาการศกึษาอบรมและสมัมนา
มากกวา่ 2 สปัดาห์ขึน้ไป ก าหนดให้มีการประเมินผลทางพฤติกรรมเป็นสองสว่น ได้แก่ การประเมินผล
โดยโครงการศกึษาอบรมฯ และการประเมินผลโดยนกัศกึษาร่วมรุ่น ดงันี ้ 
   1) การเข้าเรียนระหวา่งศกึษาอบรมและสมัมนา ร้อยละ 10 
   2) กิจกรรมภาคเช้า ร้อยละ 10 
   3) การเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า ร้อยละ 10 



51 
 

   4) การศกึษาดงูานนอกสถานท่ี ร้อยละ 10 
   5) การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ร้อยละ 10 
   6) การปฏิบตัิตามข้อบงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ของสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน หรือ
โครงการศกึษาอบรมฯ ร้อยละ 10 
   7) การสง่เอกสารหรืองานท่ีก าหนด ร้อยละ 10 
   8) การปฏิบตัิงานในกลุม่กิจกรรมประจ าวนั ร้อยละ 10 
   9) การวางตวัและความประพฤติทัว่ไป ร้อยละ 10 
   10) การมีลกัษณะผู้น า ความประพฤติสว่นตวั ความสามารถ มนษุย์สมัพนัธ์และการ
ยอมรับจากผู้ อ่ืน ร้อยละ 10 
  อ านาจหน้าท่ีผู้อ านวยการโครงการฯ ผู้อ านวยการโครงการฯ มีอ านาจบริหารทัว่ไปของ
โครงการศกึษาอบรมฯ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัระเบียบ ค าสัง่ของสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน และ
ของโครงการศกึษาอบรมฯ มีหน้าท่ีควบคมุดแูลวา่กลา่วตกัเตือนแนะน านกัศกึษาเก่ียวกบัการศกึษา
อบรมและสมัมนา ตลอดจนความประพฤติกิริยามารยาทและวฒันธรรมอนัดีงาม และมีอ านาจ
พิจารณาลงโทษนกัศกึษาท่ีท่ีฝ่าฝืนข้อบงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ และประกาศตา่ง  ๆของโครงการศกึษา
อบรมฯ ดงันี ้
   1) วา่กลา่วตกัเตือน 
   2) ตดัคะแนนความประพฤต ิ
   3) รายงานผู้อ านวยการสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน เพ่ือด าเนินการตามข้อบงัคบั 
ระเบียบ ค าสัง่ แล้วแตก่รณี การด าเนินการตามขัน้ตอนดงักลา่วให้ผู้อ านวยการโครงการบนัทึกไว้เป็น
หลกัฐาน 
  ในระหวา่งการศกึษาอบรมสมัมนา ให้ผู้อ านวยการโครงการจดัท าทะเบียนประวตัิ
นกัศกึษาเก่ียวกบัการศกึษาอบรมและสมัมนา ความประพฤติทัว่ไป ตลอดจนบคุลิกลกัษณะ อปุนิสยั
ความเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าท่ีของต าแหน่งตา่งๆ หลกัจากการส าเร็จการศกึษาแล้ว และ
ความสามารถตา่งๆ ท่ีสงัเกตเห็นได้วา่เสนอตอ่ผู้อ านวยการสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน            
หากผู้อ านวยการโครงการเห็นวา่ผลการศกึษาทางวิชาการและทางพฤติกรรมของนกัศกึษาผู้ใดในช่วง
ระยะเวลาท่ีผา่นมามีคะแนนไมเ่พียงพอท่ีจะผา่นการศกึษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และหากให้ศกึษา
ตอ่ไปจนครบระยะเวลาการศกึษาอบรมและสมัมนาจะไมผ่า่นการศกึษาอบรมและสมัมนา ให้
ผู้อ านวยการโครงการรายงานผู้อ านวยการสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน เพ่ือรายงานอธิการบดีกรม
สง่เสริมการปกครองท้องถ่ินสง่ตวักลบัต้นสงักดัเติมก่อนก าหนดระยะเวลา ผู้อ านวยการโครงการเป็นผู้
ควบคมุดแูลการปฏิบตัิงานในการศกึษาอบรมและสมัมนาให้เป็นไปตามข้อบงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ 
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โครงการศกึษาอบรมฯ ของหลกัสตูรนัน้ๆ และรายงานผลให้ผู้อ านวยการสถาบนัพฒันาบคุลากร
ท้องถ่ิน เมื่อเสร็จสิน้การศกึษาอบรมและสมัมนาโดยเร็วเพ่ือประโยชน์แห่งการด าเนินการศกึษาอบรม
และสมัมนาในแตล่ะโครงการ ผู้อ านวยการโครงการจะก าหนดการปฏิบตัิการใดๆ เพ่ิมเติมจากท่ี
ก าหนดไว้ในระเบียบได้โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน การ
ด าเนินการใดๆ ท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของผู้อ านวยการโครงการ หากมคีวามจ าเป็น
ผู้อ านวยการโครงการอาจมอบหมายอ านาจหน้าท่ีนัน้ๆ ให้ผู้ ท่ีเห็นสมควรปฏิบตัิหน้าท่ีแทนก็ได้ 
 
งานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการตดิตามผล 
 งานวจิัยในประเทศ 
  กอบสขุ อตัถิ (2543: บทคดัย่อ) ได้ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ของผู้ผา่นการอบรม
หลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้จากวิทยาลยัสารพดัช่างพระนคร วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา และวิทยาลยั-
สารพดัช่างนครหลวง เก่ียวกบัการน าความรู้และทกัษะจากวิชาท่ีผา่นการอบรมไปใช้ และติดตามผล
การปฏิบตัิงานของผู้ผา่นการอบรมจากความคิดเห็น ของนายจ้าง ผู้ ร่วมงาน และผู้รับบริการ ตลอดจน
ศกึษาปัญหา อปุสรรคในการน า ความรู้จากสายวิชาท่ีผา่นการอบรมไปใช้ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย 1. แบบสมัภาษณ์ผู้ผา่นการอบรมเก่ียวกบัการน าความรู้ไปใช้ 2. แบบสมัภาษณ์
ความคิดเห็นของนายจ้าง ผู้ ร่วมงาน และผู้รับบริการ เก่ียวกบัผลการปฏิบตัิงานของผู้ผา่นการอบรม             
การวิเคราะห์ข้อมลู ใช้การค านวณหาคา่ร้อยละ คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบน มาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ 
ผู้ผา่นการอบรมทัง้หมดสามารถน าความรู้และทกัษะจาก รายวิชาท่ีผา่นการอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบตัิงานได้มาก และตามความคิดเห็นของผู้ ท่ีเป็นนายจ้างและผู้ ร่วมงานตลอดจนผู้รับบริการ
เก่ียวกบัผลการปฏิบตัิงานของผู้ผา่นการอบรม พบวา่ ทัง้หมดมีความพึงพอใจในผลการปฏิบตัิงานของ
ผู้ผา่นการอบรม ทัง้ท่ีประกอบอาชีพอิสระและเป็นลกูจ้าง ส าหรับปัญหา อปุสรรคของการน าความรู้
และทกัษะจากการอบรมไปใช้ คือ จ านวน ชัว่โมงเรียนบางรายวิชาคอ่นข้างน้อย ความเข้าใจ
ศพัท์เทคนิค ความหลากหลายของผู้เข้ารับการอบรม และการจ ากดัจ านวนการรับเข้าอบรมแตล่ะรุ่น 
  จฑุามาส ใจพรหม (2545 : บทคดัย่อ) ได้ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ของผู้บริหาร
ระดบัต้นเขต 4 ท่ีผา่นการอบรมหลกัสตูรผู้บริหารการสาธารณสขุระดบัต้น เพ่ือศกึษาการติดตามผล
การน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิงาน เปรียบเทียบการน าความรู้ไปใช้ระหวา่งผู้บริหารระดบัต้นท่ีเพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา ต าแหน่งและประสบการณ์การท างานตา่งกนั โดยกลุม่ตวัอย่าง เป็นผู้บริหาร
ระดบัต้นซึ่งผา่นการอบรมหลกัสตูรผู้บริหารการสาธารณสขุระดบัต้น จ านวน 238 คน 
ผู้ใต้บงัคบับญัชา 476 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ คา่สถิติร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบการน า
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ความรู้ไปใช้ด้วยการทดสอบที (t-test) และความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจยั
พบวา่ ผู้บริหารระดบัต้นมีการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิงานระดบั ปานกลาง เนือ้หาความรู้มีความ
เหมาะสมเพียงพอในระดบัปานกลาง มีปัญหาในการน าความรู้ ไปใช้ระดบัน้อย ผู้บริหารระดบัต้นท่ีมี
เพศตา่งกนัมีการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิงาน แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
การศกึษาต าแหน่งก่อนเข้าอบรม และ ต าแหน่งปัจจบุนัตา่งกนัมีการน าความรู้ด้านวิชาการไปใช้ใน 
การปฏิบตัิงานแตกตา่งกนัอย่าง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ประสบการณ์การท างานตา่งกนัมี
การน าความรู้ด้านบริหารคน ไปใช้ในการปฏิบตัิงานแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผู้บริหารระดบัต้น และผู้ใต้บงัคบับญัชาคิดวา่ผู้บริหารระดบัต้นมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแตกตา่ง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองความสามารถในการเรียนรู้งาน การเผชิญ กบัการท้า
ทายและแรงกดดนั ความเป็นผู้น า จากการวิจยัครัง้นี ้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบกบัการจดัฝึกอบรมควรจดั
ให้มีการ ให้ความรู้หรือชีแ้จงวิธีการตา่งๆ ให้ผู้ เข้าอบรมและผู้ ท่ีเก่ียวข้องเข้าใจอย่าง ทัว่ถึง เพ่ือให้ผู้
ผา่นการอบรมน าความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบตัิหรือประยกุต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ตอ่ผู้ ร่วมงานและหน่วยงาน
มากย่ิงขึน้ 
  สขุมุาภรณ์ จนัทรขจร (2545: บทคดัย่อ) ได้ติดตามผลการน าทกัษะวิชาชีพไปใช้ของ
ผู้ส าเร็จการศกึษาจากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เพ่ือติดตามผลการน าทกัษะวิชาชีพไปใช้ใน               
การปฏิบตัิงานของผู้ส าเร็จการศกึษา จากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร รุ่นท่ี 37 ปีการศกึษา 2542  
จ านวน 300 คน เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน
มาตรฐาน และคา่ไคสแควร์ ก าหนดคา่นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการศกึษาพบวา่ ทกัษะ
วิชาชีพช่างซ่อมบ ารุง ช่างกลโรงงาน ช่างยานยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเลก็ทรอนิกส์ อยูใ่นระดบั
เหมาะสมกบังานท่ีผู้ส าเร็จการศกึษา ปฏิบตัิงาน สว่นทกัษะวิชาชีพช่างเช่ือมประสาน อยู่ในระดบัไม่
เพียงพอกบังานท่ีปฏิบตัิ ทกัษะวิชาชีพช่างท่อและโลหะแผน่อยู่ในระดบัไมเ่หมาะสม และผล 
การทดสอบสมมติฐานพบวา่ คะแนนเฉล่ีย สงักดัท่ีเลือกไปปฏิบตัิงาน สงักดัท่ีปฏิบตัิงาน ลกัษณะงาน
ท่ีปฏิบตัิ และการปฏิบตัิงานของผู้ส าเร็จการศกึษามีความสมัพนัธ์กบัการน าทกัษะวิชาชีพไปใช้ 
ในการปฏิบตัิงาน 
  สภุาณี ใหญ่เย่ียม (2546: บทคดัย่อ) ได้ติดตามผลการน าความรู้จากหลกัสตูรไปใช้ใน
การปฏิบตัิงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลกัสตูรนกัวิจยัระดบัปฏิบตัิการ ของส านกังานคณะกรรมการ
วิจยัแห่งชาติ เพ่ือศกึษาการติดตามผลการน าความรู้จากหลกัสตูรไปใช้ในการปฏิบตัิงานของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม หลกัสตูรนกัวิจยัระดบัปฏิบตัิการของส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ และศกึษา
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการน าความรู้จากหลกัสตูรไปใช้ในการปฏิบตัิงาน กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ใน 
การวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้ผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรนกัวิจยัระดบัปฏิบตัิการ ซึ่งจดัขึน้โดยส านกังาน
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คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ รุ่นท่ี 1, 2, 4 และ 8 จ านวน 138 คน ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้
แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ 
คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การผนัแปร และการวิเคราะห์จ าแนกพห ุทัง้นี ้
ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติไว้ท่ี 0.05 ผลการวิจยัพบวา่ การน าความรู้จากหลกัสตูรไปใช้ใน 
การปฏิบตัิงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลกัสตูรนกัวิจยัระดบัปฏิบตัิการ ของส านกังาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติอยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัระดบัการศกึษา ต าแหน่งในปัจจบุนั 
ความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับจากการฝึกอบรม และการบรรลวุตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม มี
ความสมัพนัธ์กบัการน าความรู้จากหลกัสตูรไปใช้ในการปฏิบตัิงาน สว่นเพศ อายงุาน ประสบการณ์
ด้านการวิจยั และกระบวนการด าเนินการฝึกอบรม ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัการน าความรู้จากหลกัสตูรไป
ใช้ใน 
การปฏิบตัิงาน  
  ชาตรี ทิมจรัส (2547: บทคดัย่อ) ได้ติดตามผลการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้บริหารสถานศกึษา 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในรูปแบบพิเศษ เพ่ือศกึษาถึงระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัความรู้ท่ีได้รับและการน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบตัิหน้าท่ี และเพ่ือ
เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีได้รับกบัการน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบตัิหน้าท่ี  
โดยกลุม่ตวัอย่างท่ีศกึษาได้แก่ผู้ผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้บริหารสถานศกึษา กรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ 2545 จ านวน 70 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบมาตราสว่น
ประเมินคา่สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมลู ใช้คะแนนเฉล่ียสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานและคา่สถิติ t-test และ  
F-test  ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีได้รับของผู้ผา่นการฝึกอบรมโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก หมวดท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ คือ หมวดการบริหารงานในโรงเรียน หมวดท่ีมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ 
คือ หมวดกิจกรรมเสริมหลกัสตูร  การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความรู้ท่ีได้รับกบั
การน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี โดยพิจารณาจากปัจจยัพืน้ฐาน
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งได้แก่ เพศ อาย ุวฒุิการศกึษา อายรุาชการ พบวา่ไมม่ีความแตกตา่งกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในทกุปัจจยั 
  ภคัศจี วิทยาธีรรัตน์ (2547: บทคดัย่อ) ได้ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิงาน
ของผู้ผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรการป้องกนัอนัตรายจากรังสีระดบั 1 ของหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมา- 
ธิราช เพ่ือศกึษาการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีของผูผ้า่นการฝึกอบรม หลกัสตูร 
การป้องกนัอนัตรายจากรังสี ระดบั 1 และปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ใน 
การปฏิบตัิหน้าท่ี โดยศกึษาจากผู้ผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรการป้องกนัอนัตรายจากรังสี ระดบั 1 
จ านวน 206 คน เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมลูโดยคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย  
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t-test และ F-test ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการศกึษาพบวา่ ผู้ผา่นการ
ฝึกอบรมสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มีอายเุฉล่ีย 33.3 ปีจบการศกึษาระดบัปริญญาตรี ต าแหน่งในการ
ปฏิบตัิงานระดบับริหาร ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานเฉล่ีย 8.03 ปี ระยะเวลาท่ีผา่นการฝึกอบรมเฉล่ีย 
7.6 เดือน และหน่วยงานท่ีผู้ผา่นการฝึกอบรมสงักดัสว่นใหญ่ปฏิบตัิงานในภาคเอกชน ผู้ผา่น 
การฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาหลกัสตูรในระดบัปานกลาง และมีการน าความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบตัิงานในระดบัปานกลาง สว่นผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
ต าแหน่งในการปฏิบตัิงาน ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ระยะเวลาท่ีผา่นการฝึกอบรม ไมม่ีผลตอ่การ
น าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบตัิงาน สว่นหน่วยงานท่ีสงักดัและความรู้ความเข้าใจใน
หลกัสตูรฝึกอบรมมีผลตอ่การน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบตัิงาน 
  นศัรินทร์ นิยมเดช (2548: บทคดัย่อ) ได้ติดตามผลการฝึกอบรมหลกัสตูร 
การประชมุสมัมนาไตรภาคีเพ่ือการเฝ้าระวงัสิ่งแวดล้อม มีวตัถปุระสงค์เพ่ือติดตามผลการฝึกอบรม
หลกัสตูรการประชมุสมัมนาไตรภาคีเพ่ือการเฝ้าระวงัสิ่งแวดล้อมส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมี
ประทานบตัรและค าขอประทานบตัรตัง้อยู่ ฝายอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ และ
ผู้ประกอบการเหมืองแร่ ประชากรของการวิจยั ได้แก่ ผู้ เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยบคุคล 3 กลุม่  
มีจ านวนรวม 513 คน กลุม่ตวัอย่างได้มาจากการสุม่จากประชากรข้างต้น มีจ านวน 225 คน แยกเป็น 
1) เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 153 คน 2) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมือง
แร่ 28 คน 3) ผู้ประกอบการเหมืองแร่ 44 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ แบบสอบถาม มีเนือ้หา
ครอบคลมุเร่ืองการท างานเป็นทีมและการบริหารเครือขา่ยการเก็บข้อมลูกระท าโดยการสง่
แบบสอบถามไปยงักลุม่ตวัอย่างโดยทางไปรษณีย์ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาครบทัง้ 225 ชดุ  
การวิเคราะห์ข้อมลู ในสว่นท่ีเป็นข้อมลูจากแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่วิเคราะห์โดยค านวณ
คา่เฉล่ียคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล้วน าคา่เฉล่ียมาจดัเป็นระดบั และการเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของคา่เฉล่ียตามตวัแปรเพศใช้การทดสอบคา่ t (t-test) และเมื่อเปรียบเทียบตามตวัแปร อาย ุ
ระดบัการศกึษาและกลุม่ผู้ เข้ารับการอบรม ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ทัง้นีโ้ดยใช้ระดบั 
0.01 เป็นนยัส าคญัในการทดสอบทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ 1. เมื่อเปรียบเทียบความรู้
ความเข้าใจและการน าความรู้ไปใช้ภายหลงัการอบรมตามตวัแปรเพศ อาย ุระดบัการศกึษาและกลุม่
ของผู้เข้ารับการอบรม พบวา่ ไมม่ีความแตกตา่ง 2. ความรู้ความเข้าใจในหลกัสตูรฝึกอบรมของผู้เข้า
รับการอบรมมีความสมัพนัธ์กบัการน าความรู้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบตัิงาน  
  ประเทือง ช่ืนอปุการนนัท์ (2548: บทคดัย่อ) ได้ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ใน 
การปฏิบตัิงานของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลกัสตูรนายทหารชัน้นายร้อยเหลา่พลาธิการ เพ่ือศกึษา 
การน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิงานของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลกัสตูรนายทหารชัน้นายร้อยเหลา่
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พลาธิการ และศกึษาเปรียบเทียบการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิงานระหวา่งผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคลและปัจจยัด้านการท างาน กลุม่ตวัอย่างท่ีศกึษาได้แก่ผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมหลกัสตูรนายทหารชัน้นายร้อยเหลา่พลาธิการ รุ่นท่ี 68 ถึงรุ่นท่ี 70 จ านวน 131 คน เกบ็
รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ สถิติเชิงพรรณนา ทดสอบ 
สมมติฐานด้วย 
การทดสอบแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยวิธีการของ 
Scheffe' ก าหนดคา่นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ผลการศกึษาพบวา่ ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม  
มีการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิงานในระดบัปานกลาง โดยน าความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะหน้าท่ี 
(เหลา่พลาธิการ) หมวดวิชาประกอบและหมวดวิชากิจกรรม ไปใช้ในการปฏิบตัิงานในระดบัปานกลาง 
สว่นหมวดวิชาเหลา่ทหาร และหมวดวิชาทัว่ไป มีการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิงานในระดบัน้อย  
ผลการทดสอบสมมติฐานในภาพรวม พบวา่ ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมท่ีมีปัจจยัสว่นบคุคลเร่ืองเพศ รายได้ 
รวมทัง้หมด และอายรุาชการตา่งกนั มีการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิงานแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สว่นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมท่ีมีปัจจยัด้านการท างาน ได้แก่ลกัษณะงาน
ท่ีปฏิบตัิ โอกาสความก้าวหน้าในการท างาน และการได้รับการสนบัสนนุจากผู้บงัคบับญัชาตา่งกนั  
มีการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิงานไมแ่ตกตา่งกนั อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเป็นหมวดวิชา พบวา่ 
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตา่งเพศ มีการน าความรู้ไปใช้แตกตา่งกนัในหมวดวิชาเฉพาะหน้าท่ี (เหลา่-
พลาธิการ) และหมวดวิชากิจกรรมอายท่ีุตา่งกนั มีการน าความรู้ไปใช้แตกตา่งกนัในหมวดวิชาประกอบ 
และหมวดวิชากิจกรรม รายได้รวมทัง้หมดท่ีตา่งกนั มีการน าความรู้ไปใช้แตกตา่งกนัในหมวดวิชา
เฉพาะหน้าท่ี (เหลา่พลาธิการ) และหมวดวชิากิจกรรม อายรุาชการท่ีตา่งกนั มีการน าความรู้ไปใช้
แตกตา่งกนัในหมวดวิชาเฉพาะหน้าท่ี (เหลา่พลาธิการ) หมวดวิชาทัว่ไป และหมวดวิชากิจกรรมและ
การได้รับการฝึกอบรมจากหลกัสตูอ่ืน ๆ ท่ีตา่งกนั มีการน าความรู้ไปใช้แตกตา่งกนัในหมวดวิชาทัว่ไป 
ส าหรับปัจจยัด้านการท างาน ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัโอกาสความก้าวหน้าในการท างานท่ีตา่งกนั  
มีการน าความรู้ไปใช้แตกตา่งกนัในหมวดวิชาทัว่ไป และการได้รับการสนบัสนนุจากผู้บงัคบับญัชา 
ท่ีตา่งกนั มีการน าความรู้ไปใช้แตกตา่งกนัในหมวดวิชาประกอบ 
  จินตศกัดิ์ กาญจนอโนทยั (2550: บทคดัย่อ) ได้ติดตามผลผู้ส าเร็จการศกึษาระดบั
ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบึง ปีการศกึษา 2543 – 2545 โดยท าการศกึษาความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการหรือหวัหน้างาน และผู้ส าเร็จการศกึษา เพ่ือประเมินคณุลกัษณะของผู้ส าเร็จการศกึษา
ทัง้ 6 ด้าน คือด้านการควบคมุและการบริหารงาน ด้านเทคนิคและวิธีการด าเนินงานการผลิต  
ด้านการประสานงาน ด้านวิสยัทศัน์ในการเลือกใช้เทคโนโลยี ด้านการจดัการและการด าเนินงานด้าน
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เทคโนโลยี และด้านเจตคติ ความศรัทธาและคณุธรรมในอาชีพ กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้
ประกอบด้วย ผู้ส าเร็จการศกึษา จ านวน 360 คน และผู้ประกอบการหรือหวัหน้างาน จ านวน 355 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู เป็นแบบสอบถามประมาณคา่ ได้รับแบบสอบถามคืนคิดเป็น
ร้อยละ 75.42 ผลการติดตามผลผู้ส าเร็จการศกึษาพบวา่ คณุลกัษณะของผู้ส าเร็จการศกึษาทัง้ 6 ด้าน
ในภาพรวมมีคา่เฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดี ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ส าเร็จการศกึษาพบวา่มี
ความสมัพนัธ์กบัคณุลกัษณะของผู้ส าเร็จการศกึษาทัง้ 6 ด้าน อย่างมีนยัส าคญั ผู้ส าเร็จการศกึษา 
ภาคปกติ และภาคสมทบ มีคณุลกัษณะของผู้ส าเร็จการศกึษาทัง้ 6 ด้าน ในภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั 
  ม.ล. พชัราภรณ์ วิไลยวงศ์ (2550: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการติดตามผลการฝึกอบรม
หลกัสตูรการพฒันานกับริหารระดบักลาง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เพ่ือศกึษาการน าความรู้ท่ี
ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบตัิงาน ปัญหาในการน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ใน 
การปฏิบตัิงาน ผลส าเร็จในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีของผู้ผา่นการฝึกอบรม และข้อเสนอแนะของผู้ผา่น
การฝึกอบรม จ านวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั แบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราสว่นประเมินคา่ 5 ระดบั การวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติ หาคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยัสรุปได้วา่ ผู้ผา่นการอบรมน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ใน 
การปฏิบตัิงาน ด้านการศกึษาชดุการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการบรรยาย การอภิปราย การจดัท า
รายงานสว่นบคุคล การจดัท ารายงานกลุม่ อยู่ในระดบัมาก  ผู้ผา่นการฝึกอบรมมีปัญหาในการน า
ความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบตัิงาน อยู่ในระดบัมาก 
 
 งานวจิัยต่างประเทศ 
  แวน เดอร์ แคมพ์ และคนอ่ืนๆ (Van Der Kamp and others. 2003) ได้ติดตามผล
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้สงูอาย ุการศกึษาส ารวจการเรียนรู้หนงัสือของผู้ใหญ่นานาชาต ิและ 
ประสิทธิภาพการรู้หนงัสือจากการเข้าร่วมเรียนแบบพิเศษของผู้มีอายชุาวเนเธอร์แลนด์ เพ่ือเป็น 
การบนัทึกสถิติการพฒันาประชากรวา่ทกัษะการเรียนรู้หนงัสือมีความสมัพนัธ์กบัการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั จ าแนกตามบคุคลซึ่งเป็นแรงงาน และดวูา่เทคโนโลยีและนวตักรรมได้ยกระดบัทกัษะ
การเรียนรู้หรือไม ่เปรียบเทียบทกัษะการเรียนรู้ของผู้สงูอาย ุกบักลุม่อายอ่ืุน และน าเสนอผล 
การวิเคราะห์ปัจจยัประสิทธิภาพการเรียนรู้หนงัสือของผู้สงูอาย ุเป็นการติดตามผู้สงูอาย ุ 
จ านวน 40 คน ท่ีมีผลการเรียนรู้ต ่าเพ่ือน าเสนอ ในด้าน 1) ประสบการณ์ท่ีเป็นปัญหาการในการด าเนิน
ชีวิต 2) บนัทึกสถิติการพฒันาของคนกลุม่นี ้และ 3) มีทศันคติอย่างไรตอ่การศกึษา ผลจากการศกึษา
ติดตามประสิทธิภาพการเรียนรู้หนงัสือในผู้สงูอายมุีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั และมีลกัษณะต ่ากวา่
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กลุม่อายอ่ืุน อย่างไรก็ตาม สถิติผู้สงูอายท่ีุพฒันาและฝึกฝนจากการใช้เครือขา่ยสงัคมช่วยเหลือ พบวา่
บางคนยงัออ่นแอ โดยอ้างเหตผุลเข้าข้างตนเองวา่เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของสงัคมอย่างรวดเร็ว 
  พีร์โจ (Pirjo Juvonen. 2004 ) ได้ติดตามผลชีวิตจริงในการกลบัเข้ามาท างานใหมอี่กครัง้
หลงัเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นการติดตามการน าประสบการณ์มาใช้ในการท างานของผู้วา่งงานใน
โครงการผู้วา่งงานระยะยาว เป็นโครงการท่ีท าในภาคเหนือของฟินแลนด์ ระหวา่งปี 1995 และ 1998 
หลกัสตูรได้วางแนวทางไว้ส าหรับผู้วา่งงาน จ านวน 140 คน การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์สามข้อ คือ หนึ่ง
เพ่ืออธิบายวิธีการท่ีได้เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์และก าหนดโอกาสการจ้างงานและการฝึกอบรม  
ซึ่งเป็นจดุส าคญัและตระหนกัท่ีสดุของโครงการ สองเพ่ือก าหนดรูปแบบของปัญหาท่ีต้องการร่วม
ตดัสินใจบนพืน้ฐานของชีวิต และสามเพ่ือหาองค์ประกอบของขบวนการโครงการท่ีจะชีแ้จงเหตผุลใน
เง่ือนไขของการเข้าร่วมในตลาดแรงงาน  การวิจยัออกแบบไว้สามสว่น คือสมัภาษณ์ในเชิงลกึ 8 ข้อ 
ลงทะเบียนการติดตาม และเปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุ ได้เปรียบเทียบการวิเคราะห์เนือ้หาซึ่งจะ
น ามาใช้ในการสมัภาษณ์เชิงลกึ และผลท่ีได้น าไปสูต่วัแปรการประเมินการติดตามซึ่งได้แก่ หนึ่ง
ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงสว่นร่วมในตลาดแรงงาน สองมีการเปลี่ยนแปลงระดบัของความทกุข์ 
ความมีอ านาจ และมีความเช่ือมโยงระหวา่งการแทรกแซง พบวา่มีผู้ เข้าร่วมไมต่ดัสินใจกลบัเข้าไป
ท างานอย่างมืออาชีพในโครงการ การได้เข้าไปร่วมอธิบายสถานการณ์ชีวิตท าให้เขามีความคาดหวงั
สงูในโครงการ อย่างไรก็ตามแม้วา่พวกเขาจะสามารถประมาณการศกัยภาพของตวัเอง แต่
สถานการณ์ตลาดแรงงานก็ยากเกินกวา่ท่ีจะคาดการณ์ได้ สรุปวา่เมื่อก าหนดเป้าหมายการให้บริการ
แก่กลุม่ท่ีเหลา่นีแ้ล้ว ยงัได้เพ่ิมเติมความน่าสนใจเพ่ือท่ีจะเข้าใจพฤติกรรมและสงัคมท่ีพวกเขาเป็นอยู ่
  ฮอลล์ และคนอ่ืนๆ (Hall and others. 2005) ได้ศกึษาติดตามผลการออกสูส่งัคมของ
ผู้ใหญ่ท่ีมีสติปัญญาลดลงตัง้แตว่ยัเดก็ การติดตามผลตัง้แตแ่รกเกิดมีข้อมลูและนโยบายพืน้ฐานด้าน
สงัคมส าหรับประชาชนท่ีมีความออ่นแอทางความรู้ (ID) ซึ่งได้จดัท าอย่างตอ่เน่ือง แตม่ีน้อยคนท่ีจะรู้
วิธีการน าเอาไปประยกุต์ใช้ การติดตามผลได้ด าเนินการกบัคนในประเทศองักฤษตัง้แตแ่รกเกิดด้วย
การคดัแยกเดก็ท่ีมีออ่นแอทางความรู้กลุม่อาการเบาและอาการหนกั เพ่ือเปรียบเทียบกบัการออกสู่
สงัคมในวยัผู้ใหญ่ ด้วยวิธีการส ารวจสขุภาพและการพฒันาการแห่งชาติ (MRC) ความออ่นแอทาง
ความรู้ได้ถกูแบ่งออกและมีการทดสอบความฉลาด  ตวัแปรการส ารวจครอบคลมุถึงพนกังานและกลุม่
ผู้ใหญ่จากกลุม่ทางสงัคม สถานศกึษา การสมรสและยงัไมส่มรส สถานภาพครอบครัว เครือขา่ยทาง
สงัคม และวิธีการสื่อสาร  ผลปรากฏวา่ผู้มีความออ่นแอทางความรู้ จ านวน 111 คน แบ่งเป็นความ
ออ่นแอระดบัเบา 2.7 %  และออ่นแอระดบัมาก 0.6 % ท่ีมีอาย ุ15-16 ปี  โดยอาย ุ43 ปี มี 52 คน  
เป็นกลุม่ท่ีมีระดบัอาการเลก็น้อย และ จ านวน 14 คน ในกลุม่ท่ีมีอาการหนกั ในผู้ใหญ่เหลา่นีม้ี
ความสขุดีท่ีได้ติดตอ่กบัเพ่ือนๆ ครอบครัว และในกิจกรรมสงัคมทัว่ไป  อย่างไรก็ตามกลุม่ท่ีมีอาการ
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น้อยท่ีสดุท่ีประสบความส าเร็จจากการติดตามผลยงัมีน้อยกวา่กลุม่ท่ีมีความรู้ระดบัปกติ และมี 67 % 
เป็นกลุม่ท่ีมีงานท า 73 % สมรสแล้ว 62 % ยงัไมส่มรส 54 % อาศยัอยู่กบัครอบครัว และ 12 % มี
โอกาสได้เรียนในสถานศกึษา กลุม่ท่ีมีอาการหนกัมีจ านวนน้อยท่ีประสบผลส าเร็จในการออกสูส่งัคม  
สรุปผลวา่ในการออกสูส่งัคมนัน้ ส่ิงส าคญัท่ีสดุอยู่ท่ีนโยบายในขณะนัน้วา่ได้ความพยายามแนะน า
ชกัชวนทัง้ทางตรงและทางอ้อมประชาสมัพนัธ์โอกาสทางการศกึษาและการพฒันาสงัคมท่ีเหมาะกบั
ประชาชนท่ีมีความรู้ออ่นแอลง 
  ลิซ่า และคนอ่ืนๆ (Riisa and others. 2007) ได้ติดตามผลและการศกึษาผลกระทบ 
จากการฝึกอบรมวิธีการสอนของครูผู้สอนระดบัมหาวิทยาลยั ด้วยวิธีการฝึกอบรมวิธีการสอน โดยใช้
ศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตนเองและได้เพ่ิมเติมให้เป็นสว่นหนึ่งของการตรวจวดัแรงจงูใจโดยใช้สถิต ิ
ผลกระทบของการฝึกอบรมวิธีการสอนของครูท่ีน ามาวิเคราะห์ จ านวน 35 คน ท่ีไมไ่ด้มีสว่นร่วมใน
หลกัสตูรฝึกวิธีการสอน หลงัจากมีการวดัไปแล้วในครัง้แรกเมื่อปี 2004 และจากจ านวน 45 คน ของผู้
ซึ่งได้รับการฝึกอบรมวิธีการสอนเป็นประจ า ผลปรากฏวา่ มีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางท่ีดีขึน้ใน
การวดัจากผู้ ท่ีได้รับการฝึกวิธีการสอนมาตัง้แตปี่ 2004 มากกวา่ผู้ ท่ีได้รับการฝึกวิธีการสอนน้อยครัง้
กวา่ ทัง้นีจ้ากการเปรียบเทียบผลทัง้สองครัง้ 
 



 

 

บทที� 3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 
 การติดตามผลหลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ"น  
ผู้ วิจยัได้ดําเนินการวิจยัตามขั (นตอนดงันี ( 
  1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
  2. การสร้างเครื"องมือที"ใช้ในการวิจยั 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  4. การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรที"ใช้ในการศกึษาครั (งนี ( ได้แก่ ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรนกัพฒันาชมุชน 
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ"น ในปีงบประมาณ 2551 จํานวน 9 รุ่น จําแนกตามภาคภมูิศาสตร์ที"ตั (ง
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ"นที"สงักดั ได้แก่ ภาคเหนือ จํานวน 102 คน ภาคกลาง จํานวน 177 คน 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จํานวน 368 คน และภาคใต้ จํานวน 41 คน รวมประชากรทั (งสิ (น  
จํานวน 688 คน 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุม่ตวัอยา่งที"ใช้ในการศกึษาครั (งนี ( ได้แก่ นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ"น ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลกัสตูรนกัพฒันาชมุชน ประจําปีงบประมาณ 2551 จากประชากร
ข้างต้น เลือกกลุม่ตวัอยา่งตามตารางของทาโร่ ยามาเน ่(Yamane.  1973. อ้างอิงจาก;  
ศริิชยั กาญจนวาสี และคณะ.  2537: 105) กําหนดคา่ความคลาดเคลื"อน 0.05 
 
   จากสตูร n  = 
 
      n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งที"ต้องการ 
      N แทน ขนาดประชากร 
      e แทน ความคลาดเคลื"อนที"ยอมให้เกิดขึ (น  
        (ในที"นี (กําหนดให้เทา่กบั 0.05) 

N 
1   +   Ne 2 
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   แทนคา่  n =  

 

       = 253 
 
   กลุม่ตวัอยา่งทั (งสิ (น จํานวน 253 คน 
 
  จากจํานวนกลุม่ตวัอย่างข้างต้น พบวา่ ผู้ผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรนกัพฒันาชมุชนของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ"นที"สงักดัในภาคใต้มีจํานวน 41 คน ผู้ วิจยัจงึเก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้ ที"ผา่น
การฝึกอบรมทั (งหมด ดงันั (นคงเหลือกลุม่ตวัอย่างทั (งในภาคเหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ และกลาง รวม
จํานวน 212 คน จงึเทียบสดัสว่นร้อยละหาขนาดกลุม่ตวัอยา่งที"เหมาะสมเพื"อให้ได้ข้อมลูกระจาย
ครอบคลมุในแตล่ะภาคภมูิศาสตร์ โดยวิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขั (นตอน (Multi-Stage Sampling)  
ได้แก่ การสุม่ตวัอยา่งแบบชั (นภมูิอยา่งเป็นสดัสว่น (Proportional stratified random sampling) ตาม 
จํานวนประชากรของแตล่ะภาคภมูิศาสตร์ แยกตามจงัหวดั อําเภอ และรูปแบบขององค์กรปกครอง- 
สว่นท้องถิ"นที"สงักดั แล้วทําการสุม่ตวัอยา่งแบบมีระบบ (Systematic sampling) ด้วยการเลือกตาม 
รายการทกุๆ หนว่ยที" 3 จนครบตามจํานวนที"กําหนด (ณรงค์ โพธิพฤษานนัท์a .  2551: 164-172) 
นําเสนอดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 การคํานวณหาจํานวนกลุม่ตวัอย่าง 
 

ภาคภมิศาสตร์ู  จาํนวนประชากร 
(คน) 

จาํนวนกลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

เหนือ 102 33 13.10 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 368 121 47.80 

กลาง 177 58 22.90 
ใต้ 41 41 16.20 

รวม 688 253 100 

 
 
 

688 
  1 + (688) (0.05) 2 
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การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
 ผู้ วิจยัสร้างเครื"องมือและหาคณุภาพเครื"องมือที"ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื"อการวิจยั 
ตามขั (นตอนดงันี ( 
 
 ขั -นตอนในการสร้างเครื�องมือ 
  การสร้างเครื"องมือที"ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้ วิจยัได้ปฏิบตัิตามขั (นตอนดงันี ( 
   1. ศกึษาเอกสารหลกัสตูรนกัพฒันาชมุชน และข้อมลูนกัศกึษา 
   2. ศกึษาเอกสารที"เกี"ยวกบัการติดตามผลการฝึกอบรม 
   3. ศกึษาแนวทางในการสร้างเครื"องมือรวบรวมข้อมลู 
   4. สร้างแบบสอบถามเพื"อเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยั โดยแบง่เป็น 3 ตอน ดงันี ( 
    ตอนที" 1 แบบสอบถามเกี"ยวกบัข้อมลูทั"วไปของของนกัพฒันาชมุชนของ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ"น ได้แก่ เพศ อาย ุการศกึษา ระดบัของนกัพฒันาชมุชน ประสบการณ์ 
การทํางานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถิ"น และภาคภมูิศาสตร์ที"ตั (งขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ"น 
ที"สงักดั 
    ตอนที" 2 แบบสอบถามเกี"ยวกบัการนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน 
ของนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ"น โดยจําแนกรายข้อตามเนื (อหาหลกัสตูรฝึกอบรม 5 
หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาพื (นฐาน หมวดวิชาบริหารจดัการ หมวดวิชาเฉพาะตําแหนง่ หมวดวิชาเสริม 
และการศกึษาดงูาน แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ กําหนดมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตามวิธี
ของลิเคร์ิต (Likert) โดยเกณฑ์การให้คะแนนมีดงันี (  
     5  หมายถึง  มีการนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานมากที"สดุ 
     4  หมายถึง  มีการนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานมาก 
     3  หมายถึง  มีการนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานปานกลาง 
     2  หมายถึง  มีการนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานน้อย 
     1  หมายถึง  มีการนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานน้อยที"สดุ 
    ตอนที" 3 แบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ"มเตมิเกี"ยวกบัการนําความรู้ 
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานของนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ"น โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถชี (แนะปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ"มเตมิเกี"ยวกบัการนําความรู้ที"ได้รับไป
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานของนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ"น 
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 วิธีการหาคุณภาพเครื�องมือ 
  1. ศกึษาเอกสารเกี"ยวกบัหลกัสตูรนกัพฒันาชมุชน และเอกสารและงานวิจยัที"เกี"ยวกบั
การศกึษาตดิตามผล 
  2. ร่างแบบสอบถามและนําเสนอตอ่อาจารย์ผู้ควบคมุปริญญานิพนธ์ ตรวจแก้ไข 
ความเที"ยงตรงด้านเนื (อหาและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
  3. นําแบบสอบถามเสนอตอ่ผู้ เชี"ยวชาญ เพื"อพิจารณาตรวจสอบความเที"ยงตรง 
ตามเนื (อหาและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร จํานวน 3 ทา่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์ พรชยั เทพปัญญา 
อาจารย์ผู้ เชี"ยวชาญ มหาวิทยาลยัศลิปากร รองศาสตราจารย์ ดร.สมศกัดิa แตงเจริญ ประธานหลกัสตูร
บริหาร มหาวิทยาลยันอร์ทเชียงใหม ่ศนูย์นครปฐม และ ดร.สวิุชา วรวิเชียรวงษ์ รองประธานโครงการ
พฒันาบคุลากรท้องถิ"น คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
  4. นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ผู้ควบคมุปริญญานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั (ง 
  5. นําแบบสอบถามที"ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลอง (Try Out) กบัผู้ผา่นการฝึกอบรม 
ในหลกัสตูรเดียวกนัแตไ่มใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 30 คน แล้ววิเคราะห์หาคา่อํานาจจําแนกเป็นรายข้อ 

และวิเคราะห์หาคา่ความสอดคล้องภายในแบบสมัประสิทธิแอลฟา a (α- Coefficient) ของครอนบคั 
(Cronbach) ได้คา่ความเชื"อมั"นของแบบสอบถามทั (งฉบบั เทา่กบั 0.96 
  6. นําแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่าง จํานวน 253 คน 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
 ผู้ วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยั โดยมีขั (นตอนดงันี (  
  1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยัแนะนําตวัผู้ วิจยั ถึงองค์กรปกครองสว่นท้องถิ"นที"
นกัพฒันาชมุชนสงักดั เพื"อขอความอนเุคราะห์เก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้ผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูร
นกัพฒันาชมุชน 
  2. สง่หนงัสือแนะนําตวัและส่งแบบสอบถามไปยงัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ"นของผู้ผา่น
การฝึกอบรมทางไปรษณีย์พร้อมแนบซองเปลา่ตดิแสตมป์และจา่หน้าซองสง่กลบัมายงัผู้ วิจยั เพื"อให้ผู้
ผา่นการอบรมตอบแบบสอบถามและสามารถสง่แบบสอบถามกลบัคืนมาได้สะดวก ในระหวา่ง 
วนัที" 15 กมุภาพนัธ์ 2553 ถึงวนัที" 15 มีนาคม 2553 เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
  3. ตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ของการตอบแบบสอบถามที"ได้รับกลบัมา ปรากฏวา่
ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาทั (งหมด จํานวน 253 ฉบบั ซึ"งเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ที"สามารถ
นํามาวิเคราะห์ได้ทั (ง 253 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 100 แล้วจงึดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลู 
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การจัดกระทาํข้อมลและการวิเคราะห์ข้อมลู ู  
 ผู้ วิจยัจดักระทําและวิเคราะห์ข้อมลู โดยดําเนินการดงันี ( 
 
 การจัดกระทาํข้อมลู   
  ผู้ วิจยันําแบบสอบถามที"ได้รับคืนมาทั (งหมดแล้วจดักระทําดงันี ( 
   1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามที"ได้รับคืนทั (งหมด ซึ"งเป็นแบบสอบถาม
ที"สมบรูณ์ทกุตอน เพื"อวิเคราะห์ผล 
   2. คดัลอกคําตอบ ตอนที" 3 แบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ"มเตมิเกี"ยวกบั
การนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน เพื"อวิเคราะห์เนื (อหา 
   3. นําแบบสอบถามทั (งหมดคํานวณคา่ทางสถิตด้ิวยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมลู   
  ผู้ วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ( 
   1. การวิเคราะห์แบบสอบถามตอนที" 1 แบบสอบถามเกี"ยวกบัข้อมลูทั"วไปของ
นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ"น โดยแจกแจงความถี" (Frequency) และหาคา่ร้อยละ 
(Percentage) จากผลการประมวลโดยคอมพิวเตอร์ และนําเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 
   2. การวิเคราะห์แบบสอบถามตอนที" 2 แบบสอบถามเกี"ยวกบัการนําความรู้ไป
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานของนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ"น จากผลการประมวล
ข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ ตามเนื (อหาหลกัสตูรฝึกอบรม 5 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาพื (นฐาน หมวดวิชา
บริหารจดัการ หมวดวิชาเฉพาะตําแหนง่ หมวดวิชาเสริม และการศกึษาดงูาน โดยการหาคา่เฉลี"ย (X ) 
และอา่นคา่เบี"ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั (งโดยรวมและรายด้าน และนําเสนอเป็นตารางประกอบ 
ความเรียง โดยใช้เกณฑ์การแปลผลคะแนนดงันี (  
    4.50 – 5.00 มีการนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานระดบัมากที"สดุ 
    3.50 – 4.49 มีการนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานระดบัมาก 
    2.50 – 3.49 มีการนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานระดบัปานกลาง 
    1.50 – 2.49 มีการนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานระดบัน้อย 
    1.00 – 1.49 มีการนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานระดบัน้อยที"สดุ 
   3. เปรียบเทียบการนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานของนกัพฒันาชมุชนของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ"น จําแนกตามตวัแปรเพศ อาย ุการศกึษา ระดบัของนกัพฒันาชมุชน 
ประสบการณ์ทํางานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถิ"น และภาคภมูิศาสตร์ที"ตั (งขององค์กรปกครอง 
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สว่นท้องถิ"นที"สงักดั จากผลการประมวลข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ t-test ทดสอบ
ความแตกตา่งของตวัแปร 2 กลุม่ ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กบัตวัแปร
มากกวา่ 2 กลุม่ ถ้าพบวา่มีความแตกตา่งกนั จงึดําเนินการทดสอบเป็นรายคู ่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffé's method) ทั (งโดยรวมและรายด้าน และนําเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 
   4. การวิเคราะห์แบบสอบถามตอนที" 3 รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ"มเตมิ
เกี"ยวกบัการนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานของนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครอง 
สว่นท้องถิ"น โดยการวิเคราะห์เนื (อหา (Content Analysis) และแจกแจงความถี" (Frequency) และ
นําเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 
 
 สถติทีิ�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  
  สถิตทีิ"ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูมีดงันี ( 
   1. สถิตพืิ (นฐาน ได้แก่ 
    1.1 คา่ความถี" (Frequency) 
    1.2 คา่ร้อยละ (Percentage) 
    1.3 คา่เฉลี"ย (X ) 
    1.4 คา่เบี"ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   2. สถิตหิาคณุภาพของเครื"องมือ ได้แก่ คา่ความเชื"อมั"น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้สตูรสมัประสิทธิแอลa ฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
   3. สถิตทีิ"ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
    3.1 ทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี"ยของตวัแปร 2 กลุม่ โดยใช้ t-test 
    3.2 ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) กบัตวัแปร
มากกวา่ 2 กลุม่ เมื"อพบความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตจิงึทําการทดสอบเป็นรายคู ่ 
ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé's method) 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 
 การติดตามผลหลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
ผู้ วิจยัได้ก าหนดการน าเสนอและผลของการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูและแปรความหมายของการวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
ตรงกนั ผู้ วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
  N  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
  X   แทน คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
  S.D.  แทน คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  t   แทน คา่สถิติท่ีใช้ในการพิจารณาใน t – distribution 
  F  แทน คา่สถิติท่ีใช้ในการพิจารณาใน F – distribution 
  df  แทน ระดบัชัน้ของความแปรปรวนเป็นอิสระ (degree of freedom) 
  SS  แทน ผลรวมคะแนนของความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Sum of Squares) 
  MS  แทน คา่เฉล่ียผลรวมของความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean of Squares) 
  *  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 การวิเคราะห์ข้อมลูและแปรความหมายของการวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
ตรงกนั ผู้ วิจยัได้ก าหนดการแปรผลของคา่คะแนนเฉล่ียข้อมลูดงันี ้
  4.50 – 5.00 มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน ระดบัมากท่ีสดุ 
  3.50 – 4.49 มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน ระดบัมาก 
  2.50 – 3.49 มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน ระดบัปานกลาง 
  1.50 – 2.49 มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน ระดบัน้อย 
  1.00 – 1.49 มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน ระดบัน้อยท่ีสดุ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การติดตามผลหลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผู้ วิจยัได้ 
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
 
  ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
จ าแนกตามเพศ อาย ุการศกึษา ระดบัของนกัพฒันาชมุชน ประสบการณ์การท างานด้านการพฒันา 
ชมุชนในท้องถ่ิน และภาคภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ขององค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีสงักดั โดยแจกแจงความถ่ี  
(Frequency) และหาคา่ร้อยละ (Percentage) 
  ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ผลการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุชน
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยรวมและรายด้าน ตามเนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรม ซึ่งจ าแนกเป็น 5 
หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาพืน้ฐาน หมวดวิชาบริหารจดัการ หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง หมวดวิชาเสริม 
และการศกึษาดงูาน โดยการหาคา่เฉล่ีย ( X ) และอา่นคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ทัง้โดยรวมและรายด้าน 

  ตอนท่ี 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานของ
นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยรวมและรายด้าน ตามเนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรม 
ซึ่งจ าแนกเป็น 5 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาพืน้ฐาน หมวดวิชาบริหารจดัการ หมวดวิชาเฉพาะ
ต าแหน่ง หมวดวิชาเสริม และการศกึษาดงูาน โดยตวัแปรเพศ อาย ุการศกึษา ระดบัของนกัพฒันา
ชมุชน ประสบการณ์ท างานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน และภาคภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสงักดั โดยใช้สถิติ t-test ทดสอบความแตกตา่งของตวัแปร 2 กลุม่ ทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กบัตวัแปรมากกวา่ 2 กลุม่ ถ้าพบวา่มีความแตกตา่งกนั  
จึงด าเนินการทดสอบเป็นรายคู ่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé's method) ทัง้โดยรวมและรายด้าน 

  ตอนท่ี 4 รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการการน าความรู้ไป
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุชน จ าแนกตามเนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรม 5 หมวดวิชา 
ได้แก่ หมวดวิชาพืน้ฐาน หมวดวิชาบริหารจดัการ หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง หมวดวิชาเสริม และ
การศกึษาดงูาน โดยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และแจกแจงความถ่ี (Frequency)  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การติดตามผลหลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
ผู้ วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
 
 ตอนท่ี 1 วเิคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของนักพัฒนาชมุชน 
  การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองท้องถ่ิน จ าแนกตามเพศ 
อาย ุการศกึษา ระดบัของนกัพฒันาชมุชน ประสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน 
และภาคภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ขององค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีสงักดั โดยแจกแจงความถ่ี (Frequency)  
และหาคา่ร้อยละ (Percentage) น าเสนอดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2 จ านวนและร้อยละของข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อาย ุ 

การศกึษา ระดบัของนกัพฒันาชมุชน ประสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชน 
ในท้องถ่ิน และภาคภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ขององค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีสงักดั 

 

ข้อมลูทัว่ไปของนกัพฒันาชมุชน จ านวน ร้อยละ 
เพศ    

 
 

เพศชาย 
เพศหญิง 

107 
146 

42.30 
57.70 

รวม 253 100.00 
อาย ุ

 
 

 

 
อายรุะหวา่ง 27 - 34 ปี 
อายรุะหวา่ง 35 - 41 ปี 
อายรุะหวา่ง 42 - 48 ปี 

 
160 
78 
15 

 
63.20 
30.80 
6.00 

รวม 253 100.00 
การศกึษา   

 
 

ระดบัปริญญาตรี 
สงูกวา่ปริญญาตรี 

205 
48 

81.00 
19.00 

รวม 253 100.00 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ข้อมลูทัว่ไปของนกัพฒันาชมุชน จ านวน ร้อยละ 
ระดบัของนกัพฒันาชมุชน   

 
 

 

นกัพฒันาชมุชน ระดบั 3 
นกัพฒันาชมุชน ระดบั 4 
นกัพฒันาชมุชน ระดบั 5 

65 
150 
38 

25.70 
59.30 
15.00 

รวม 253 100.00 
ประสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน    

 
 

 

น้อยกวา่ 2 ปี 
2-4 ปี 
4 ปีขึน้ไป 

52 
155 
46 

20.60 
61.30 
18.10 

รวม 253 100.00 
ภาคภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสงักดั   

 
 
 

 

ภาคเหนือ  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคใต้ 

33 
121 
58 
41 

13.10 
47.80 
22.90 
16.20 

รวม 253 100.00 
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 จากตาราง 2 แสดงวา่ นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จ านวน 253 คน 
จ าแนกตามเพศพบวา่ เพศชาย จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 และเพศหญิง จ านวน 146 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.70 

จ าแนกตามอายพุบวา่ อายรุะหวา่ง 27-34 ปี จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 63.20  
อายรุะหวา่ง 35-41 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 30.80 และอายรุะหวา่ง 42-48 ปี จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.00 
 จ าแนกตามการศกึษาพบวา่ การศกึษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ  
81.00 และการศกึษาสงูกวา่ระดบัปริญญาตรี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 
 จ าแนกตามระดบัของนกัพฒันาชมุชน พบวา่ นกัพฒันาชมุชนระดบั 3 จ านวน 65 คน  
คิดเป็นร้อยละ 25.70 นกัพฒันาชมุชน ระดบั 4 จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 59.30  
และนกัพฒันาชมุชน ระดบั 5 จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 
 จ าแนกตามประสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ินพบวา่ ประสบการณ์ 
การท างานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ินน้อยกวา่ 2 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.60 
ประสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชนระหวา่ง 2-4 ปี จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 61.30 
และประสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชนมากกวา่ 4 ปีขึน้ไป จ านวน 46 คน  
คิดเป็นร้อยละ 18.10  
 และจ าแนกตามภาคภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสงักดัพบวา่ ภาคเหนือ 
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 47.80 
ภาคกลาง จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 22.90 และภาคใต้ จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20 
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 ตอนท่ี 2 วเิคราะห์ผลการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ของนักพัฒนาชุมชน 
  การวิเคราะห์ผลการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุชนของ- 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จ าแนกตามเนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรม 5 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชา
พืน้ฐาน หมวดวิชาบริหารจดัการ หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง หมวดวิชาเสริม และการศกึษาดงูาน โดย
การหาคา่เฉล่ีย ( X ) และอา่นคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทัง้โดยรวมและรายด้าน น าเสนอดงัตาราง 
3-4  
 
ตาราง 3 คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

ตามเนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรม จ าแนกเป็น 5 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาพืน้ฐาน  
หมวดวิชาบริหารจดัการ หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง หมวดวิชาเสริม และการศกึษาดงูาน  
โดยรวมและรายด้าน 

 

 
เนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรม 

ระดบั 
การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

X  S.D. แปลผล 
1. หมวดวิชาพืน้ฐาน  
2. หมวดวิชาบริหารจดัการ 
3. หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง  
4. หมวดวิชาเสริม  
5. การศกึษาดงูาน  

3.90 
3.78 
3.78 
3.81 
4.01 

0.56 
0.62 
0.53 
0.63 
0.64 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.83 0.50 มาก 

 
 จากตาราง 3 แสดงวา่ นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมกีารน าความรู้ 
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.83) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีการน า
ความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัมากทกุหมวดวิชา โดยเรียงล าดบัตามคา่เฉล่ียได้
ดงันี ้การศกึษาดงูาน ( X = 4.01) หมวดวิชาพืน้ฐาน ( X = 3.90) หมวดวิชาเสริม ( X = 3.81)  
หมวดวิชาบริหารจดัการ ( X = 3.78) และหมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง ( X = 3.78) 
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ตาราง 4 คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 
ตามเนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 

 
ข้อ 

 
เนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรม 

ระดบัการน าความรู้ 
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

X  S.D. แปลผล 
 
1. 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
 
5. 
6. 
7. 
 
 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
11. 
 

หมวดวชิาพืน้ฐาน 
ความรู้เก่ียวกบัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี
ความรู้เก่ียวกบัโครงสร้าง อ านาจหน้าท่ี และการปฏิบตังิาน
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
ความรู้เก่ียวกบัการกระจายอ านาจ และภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 
ความรู้เก่ียวกบัการปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน์ วฒันธรรม 
และคา่นิยมในการท างาน 
 
หมวดวชิาบริหารจัดการ 
ความรู้เก่ียวกบัการวางแผน และการบริหารเชิงกลยทุธ์ 
ความรู้เก่ียวกบัเทคนิคและกระบวนการฝึกอบรม 
ความรู้เก่ียวกบัการวดัผลงาน และตวัชีว้ดัความส าเร็จใน
การปฏิบตัิงาน 
 
หมวดวชิาเฉพาะต าแหน่ง 
ความรู้เก่ียวกบัการจดังบประมาณขององค์กรปกครอง
ท้องถ่ิน 
ความรู้เก่ียวกบัการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
ท้องถ่ิน 
ความรู้เก่ียวกบัแนวทางในการบริหารจดัการองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินตามภารกิจถ่ายโอน 
ความรู้เก่ียวกบัการส ารวจและการวิเคราะห์ปัญหาความ
ต้องการของชมุชน 

 
3.77 

 
4.00 

 
3.89 

 
3.94 

 
 

3.74 
3.92 

 
3.69 

 
 
 

3.63 
 

3.71 
 

3.72 
 

4.05 

 
0.69 

 
0.67 

 
0.70 

 
0.72 

 
 

0.73 
0.76 

 
0.69 

 
 
 

0.76 
 

0.80 
 

0.72 
 

0.75 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

 
ข้อ 

 
เนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรม 

ระดบัการน าความรู้ 
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

X  S.D. แปลผล 
 
12. 
 
13. 
 
14. 
15. 
 
16. 
 
17. 
 
18. 
 
19. 
 
20. 
 
 
21. 
 
22. 
23. 
24. 

หมวดวชิาเฉพาะต าแหน่ง (ต่อ) 
ความสามารถในการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และสภาวะแวดล้อมตอ่การพฒันาชมุชน 
ความรู้เก่ียวกบัการสง่เสริมศกัยภาพชมุชน การสร้างและ
พฒันาชมุชนเข้มแขง็ 
ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และรายได้ครัวเรือน 
ความรู้เก่ียวกบัโครงการพระราชด าริศกึษากบัการพฒันา
อย่างยัง่ยืน 
ความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชมุชนอย่าง
ยัง่ยืน 
ความรู้เก่ียวกบัการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
ความรู้เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการ
ด าเนินงานทางการพฒันาชมุชน 
ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาและสง่เสริมอาชีพ  วิสาหกิจ
ชมุชน และการตลาด 
ความรู้เก่ียวกบัการสง่เสริมการท่องเท่ียว จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะ วฒันธรรม และภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน 
ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาบ้านเมืองน่าอยู่ขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 
ความรู้เก่ียวกบัระบบการติดตามผลและประเมินผลงาน 
ความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกลยทุธ์การพฒันาชมุชน 
ความรู้เก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล 

 
 

3.81 
 

3.98 
3.58 

 
3.90 

 
4.08 

 
3.87 

 
3.59 

 
3.75 

 
 

3.64 
 

3.72 
3.64 
3.85 
3.76 

 
 

0.72 
 

0.72 
0.86 

 
0.81 

 
0.72 

 
0.73 

 
0.71 

 
0.78 

 
 

0.82 
 

0.75 
0.75 
0.77 
0.80 

 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

 
ข้อ 

 
เนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรม 

ระดบัการน าความรู้ 
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

X  S.D. แปลผล 
 
25. 
 
26. 
 
 
 
 
27. 
28. 
 
29. 
30. 
31. 
 
 
 
 
32. 
33. 
 
34. 
 
35. 

หมวดวชิาเฉพาะต าแหน่ง (ต่อ) 
ความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการสร้างทีมงาน และการแก้ไข
ปัญหาความขดัแย้งในองค์กรชมุชน 
ความรู้เก่ียวกบัยทุธศาสตร์ในการท างานภายในองค์กร
ชมุชน กบัการมีสว่นร่วมของประชาชน 
(วิทยากรกระบวนการ) 
 
หมวดวชิาเสริม 
ความรู้เร่ืองระบบข้อมลูสารสนเทศในงานพฒันาชมุชน 
ความรู้เร่ืองการพฒันาบคุลิกภาพข้าราชการ และการ
สมาคม 
ความรู้เร่ืองศิลปะการพดูและเทคนิคการบรรยายสรุป  
การสมัมนาปัญหาในการปฏิบตัิงานด้านการพฒันาชมุชน 
ความรู้เก่ียวกบัหลกัการและแนวทางปฏิบตัิตามกฎหมาย 
วิธีปฏิบตัิราชการ ความรับผิดทางละเมิด และการปฏิบตัิ
ตามข้อมลูขา่วสารของทางราชการ 
 
การศึกษาดูงาน 
การบริหารการจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีด ี
โครงการพระราชด าริและเศรษฐกิจพอเพียง  
กบัการพฒันาชมุชนอย่างยัง่ยืน 
การพฒันาและการสง่เสริมภมูิปัญญา อาชีพ และวิสาหกิจ-
ชมุชน  
การสงัคมสงเคราะห์และสวสัดิการชมุชน 

 
 

3.76 
 
 

3.87 
 
 

3.71 
 

3.93 
3.85 
3.82 

 
 

3.74 
 
 

3.87 
 

4.04 
 

3.98 
4.16 

 
 

0.79 
 
 

0.77 
 
 

0.76 
 

0.76 
0.83 
0.77 

 
 

0.79 
 
 

0.77 
 

0.79 
 

0.83 
0.77 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
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 จากตาราง 4 แสดงวา่ นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีการน าความรู้ 
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน จากหมวดวิชาพืน้ฐานทกุรายวิชาอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.00 –  
X = 3.77) โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ ข้อ 2 ความรู้เก่ียวกบัโครงสร้าง อ านาจ หน้าท่ี และ 
การปฏิบตัิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ( X = 4.00) รองลงมาคือ ข้อ 4 ความรู้เก่ียวกบั 
การปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน์ วฒันธรรม และคา่นิยมในการท างาน ( X = 3.94) สว่นข้อท่ีมี 
คา่เฉล่ียต ่าสดุคือ ข้อ 1 ความรู้เก่ียวกบัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ( X = 3.77) 
 หมวดวิชาบริหารจดัการ พบวา่ นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีการน า
ความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานทกุรายวิชาอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.92 - X = 3.69) โดยข้อท่ีมี
คา่เฉล่ียสงูสดุคือ ข้อ 6 ความรู้เก่ียวกบัเทคนิคและกระบวนการฝึกอบรม ( X = 3.92) รองลงมาคือ  
ข้อ 5 ความรู้เก่ียวกบัการวางแผน และการบริหารเชิงกลยทุธ์ ( X = 3.75) สว่นข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสดุคือ 
ข้อ 7 ความรู้เก่ียวกบัการวดัผลงาน และตวัชีว้ดัความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน ( X = 3.69) 
 หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง พบวา่ นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีการน า
ความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานทกุรายวิชาอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.08 - X = 3.58) โดยข้อท่ีมี
คา่เฉล่ียสงูสดุคือ ข้อ 19 ความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชมุชนอย่างยัง่ยืน ( X = 
4.08) รองลงมาคือ ข้อ 11 ความรู้เก่ียวกบัการส ารวจและการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชมุชน  
( X = 4.05) สว่นข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสดุคือ ข้อ 14 ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ 
รายได้ครัวเรือน ( X = 3.58) 
 หมวดวิชาเสริม พบวา่ นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีการน าความรู้ไป
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานทกุรายวิชาอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.93 - X = 3.71) โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ีย
สงูสดุคือ ข้อ 28 ความรู้เร่ืองการพฒันาบคุลิกภาพข้าราชการและการสมาคม ( X = 3.93) รองลงมา
คือ ข้อ 29 ความรู้เร่ืองศิลปะการพดูและเทคนิคการบรรยายสรุป ( X = 3.85) สว่นข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสดุ
คือ ข้อ 27 ความรู้เร่ืองระบบข้อมลูสารสนเทศในงานพฒันาชมุชน ( X = 3.71) 
 และการศกึษาดงูาน พบวา่ นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีการน าความรู้
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.16 - X = 3.87) โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ีย
สงูสดุคือ ข้อ 35 การสงัคมสงเคราะห์และสวสัดิการชมุชน ( X = 4.16) รองลงมาคือ ข้อ 33 โครงการ
พระราชด าริและเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชมุชนอย่างยัง่ยืน ( X = 4.04) สว่นข้อท่ีมีคา่เฉล่ีย
ต ่าสดุคือ ข้อ 32 การบริหารการจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีด ี( X = 3.87) 
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 ตอนท่ี 3 วเิคราะห์เปรียบเทียบการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ของนักพัฒนาชุมชน 
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานของนกัพฒันา- 
ชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จ าแนกตามเนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรม 5 หมวดวิชา ได้แก่  
หมวดวิชาพืน้ฐาน หมวดวิชาบริหารจดัการ หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง หมวดวิชาเสริม  
และการศกึษาดงูาน ตามตวัแปรเพศ อาย ุการศกึษา ระดบัของนกัพฒันาชมุชน ประสบการณ์- 
การท างานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน และภาคภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ี
สงักดั โดยใช้สถิติ t-test ทดสอบความแตกตา่งของตวัแปร 2 กลุม่ สถิติทดสอบความแปรปรวน 
ทางเดียว (One-Way ANOVA) กบัตวัแปรมากกวา่ 2 กลุม่ ถ้าพบวา่มีความแตกตา่งกนั จึงด าเนินการ
ทดสอบเป็นรายคู ่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé's method) ทัง้โดยรวมและรายด้าน น าเสนอ 
ดงัตาราง 5-16 
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   3.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการติดตามผลการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน 
การปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อ 1 ท่ีวา่
นกัพฒันาชมุชนท่ีเพศตา่งกนั มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานทัง้โดยรวมและรายด้าน
แตกตา่งกนั น าเสนอดงัตาราง 5 
 
ตาราง 5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุชน  

โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามเพศ 
 

การน าความรู้ 
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

เพศ  
 
T 

ชาย (N=107) หญิง (N=146) 
X  S.D. X  S.D. 

1. หมวดวิชาพืน้ฐาน  
2. หมวดวิชาการบริหารจดัการ 
3. หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง  
4. หมวดวิชาเสริม  
5. การศกึษาดงูาน 

3.97 
3.78 
3.83 
3.84 
3.99 

0.56 
0.62 
0.53 
0.59 
0.62 

3.85 
3.79 
3.75 
3.79 
4.03 

0.56 
0.62 
0.52 
0.65 
0.66 

1.69 
-0.04 
1.21 
0.57 
-0.46 

รวม 3.86 0.51 3.80 0.50 0.93 

 
 จากตาราง 5 แสดงวา่ นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีเพศตา่งกนั  
มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานทัง้โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนัอย่างไมม่ีนยัส าคญั 
ทางสถิติ ซึ่งไมเ่ป็นไปตามสมติฐานข้อ 1 ท่ีตัง้ไว้ 
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   3.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการติดตามผลการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน 
การปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อ 2 ท่ีวา่
นกัพฒันาชมุชนท่ีอายตุา่งกนั มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน ทัง้โดยรวมและรายด้าน
แตกตา่งกนั น าเสนอดงัตาราง 6-7 
 
ตาราง 6 คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

ของนกัพฒันาชมุชน โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามอาย ุ
 

 
การน าความรู้ 

ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

อาย ุ
ระหวา่ง 27-34 ปี 

(N= 160) 
ระหวา่ง 35-41 ปี 

(N= 78) 
ระหวา่ง 42-48 ปี 

(N= 15) 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. หมวดวิชาพืน้ฐาน 
2. หมวดวิชาบริหารจดัการ 
3. หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง 
4. หมวดวิชาเสริม 
5. การศกึษาดงูาน 

3.90 
3.79 
3.80 
3.83 
4.04 

0.57 
0.61 
0.54 
0.64 
0.64 

3.90 
3.74 
3.74 
3.78 
3.94 

0.56 
0.64 
0.53 
0.60 
0.66 

3.88 
3.93 
3.79 
3.76 
4.13 

0.51 
0.55 
0.41 
0.61 
0.56 

รวม 3.84 0.52 3.79 0.50 3.85 0.41 

 
 จากตาราง 6 แสดงวา่ โดยรวม นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีม ี
อายรุะหวา่ง 42-48 ปี มีคา่เฉล่ียการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน มากกวา่อายรุะหวา่ง  
27-34 ปี และอายรุะหวา่ง 35-41 ปี 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ หมวดวิชาพืน้ฐาน นกัพฒันาชมุชนอายรุะหวา่ง 27-34 ปี  
และอายรุะหวา่ง 35-41 ปี มีคา่เฉล่ียการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานมากกวา่ 
อายรุะหวา่ง 42-48 ปี หมวดวิชาบริหารจดัการและการศกึษาดงูาน นกัพฒันาชมุชนอายรุะหวา่ง  
42-48 ปี มีคา่เฉล่ียการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานมากกวา่อายรุะหวา่ง 27-34 ปี  
และอายรุะหวา่ง 35-41 ปี หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง นกัพฒันาชมุชนอายรุะหวา่ง 27-34 ปี มีคา่เฉล่ีย 
การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานมากกวา่อายรุะหวา่ง 42-48 ปี และอายรุะหวา่ง 35-41 ปี  
สว่นหมวดวิชาเสริม นกัพฒันาชมุชนอายรุะหวา่ง 27-34 ปี มีคา่เฉล่ียการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน 
การปฏิบตัิงานมากกวา่อายรุะหวา่ง 35-41 ปี และอายรุะหวา่ง 42-48 ปี 
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุชน 
โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามอาย ุ

 

การน าความรู้ 
ไปประยกุตใ์ช้ในการปฏิบตัิงาน 

แหลง่ของ 
ความแปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
1. หมวดวิชาพืน้ฐาน 
 

ระหวา่งกลุม่ 2 0.00 0.00 0.01 
ภายในกลุม่ 250 79.29 0.32  
รวม 252 79.29   

 
2. หมวดวิชาบริหารจดัการ 
 

ระหวา่งกลุม่ 2 0.50 0.25 0.65 
ภายในกลุม่ 250 95.69 0.38  
รวม 252 96.19   

 
3. หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง 
 

ระหวา่งกลุม่ 2 0.19 0.09 0.34 
ภายในกลุม่ 250 69.92 0.28  
รวม 252 70.11   

 
4. หมวดวิชาเสริม 
 

ระหวา่งกลุม่ 2 0.15 0.07 0.19 
ภายในกลุม่ 250 98.31 0.39  
รวม 252 98.46   

 
5. การศกึษาดงูาน 

ระหวา่งกลุม่ 2 0.82 0.41 0.99 
ภายในกลุม่ 250 103.57 0.41  
รวม 252 104.38   

 
รวมทัง้สิน้ 

ระหวา่งกลุม่ 2 0.17 0.08 0.33 
ภายในกลุม่ 250 64.01 0.26  
รวม 252 64.18   

 
 จากตาราง 7 แสดงวา่ นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีอายตุา่งกนั  
มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานทัง้โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนัอย่างไมม่ีนยัส าคญั 
ทางสถิติ ซึ่งไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 ท่ีตัง้ไว้ 
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   3.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการติดตามผลการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน 
การปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อ 3 ท่ีวา่ 
นกัพฒันาชมุชนท่ีมีการศกึษาตา่งกนั มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน ทัง้โดยรวม 
และรายด้านแตกตา่งกนั น าเสนอดงัตาราง 8 
 
ตาราง 8 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุชน 

โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามการศกึษา  
 

 
การน าความรู้ 

ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

การศกึษา  
 
 

T 

ระดบัปริญญาตรี 
(N=205) 

สงูกวา่ปริญญาตรี 
(N=48) 

X  S.D. X  S.D. 
1. หมวดวิชาพืน้ฐาน  
2. หมวดวิชาบริหารจดัการ 
3. หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง  
4. หมวดวิชาเสริม  
5. การศกึษาดงูาน 

3.88 
3.76 
3.77 
3.80 
4.02 

0.56 
0.61 
0.52 
0.62 
0.63 

3.97 
3.90 
3.84 
3.86 
3.99 

0.57 
0.64 
0.57 
0.66 
0.71 

-1.01 
-1.48 
-0.79 
-0.65 
0.24 

รวม 3.82 0.49 3.88 0.55 -0.81 

 
 จากตาราง 8 แสดงวา่ นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีการศกึษาตา่งกนั  
มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน ทัง้โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนัอย่างไมม่ี 
นยัส าคญัทางสถิต ิซึ่งไมเ่ป็นไปตามสมติฐานข้อ 3 ท่ีตัง้ไว้ 
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   3.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการติดตามผลการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน 
การปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อ 4 ท่ีวา่
นกัพฒันาชมุชนท่ีมีระดบัของนกัพฒันาชมุชนตา่งกนั มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 
ทัง้โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนั น าเสนอดงัตาราง 9-11 
 
ตาราง 9 คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

ของนกัพฒันาชมุชน โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามระดบัของนกัพฒันาชมุชน 
 

 
การน าความรู้ 

ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

ระดบัของนกัพฒันาชมุชน 
ระดบั 3 
(N= 65) 

ระดบั 4 
(N= 150) 

ระดบั 5 
(N= 38) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. หมวดวิชาพืน้ฐาน 
2. หมวดวิชาบริหารจดัการ 
3. หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง 
4. หมวดวิชาเสริม 
5. การศกึษาดงูาน 

3.78 
3.72 
3.71 
3.79 
3.93 

0.57 
0.55 
0.48 
0.59 
0.65 

3.91 
3.76 
3.77 
3.77 
3.98 

0.56 
0.67 
0.55 
0.65 
0.65 

4.08 
3.98 
3.96 
4.01 
4.32 

0.48 
0.48 
0.46 
0.57 
0.54 

รวม 3.75 0.46 3.81 0.53 4.02 0.43 

 
 จากตาราง 9 แสดงวา่ โดยรวม นกัพฒันาชมุชน ระดบั 5 มีคา่เฉล่ียของการน าความรู้ 
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานมากกวา่ นกัพฒันาชมุชน ระดบั 4 และระดบั 3 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ในหมวดวิชาพืน้ฐาน หมวดวิชาบริหารจดัการ หมวดวิชา- 
เฉพาะต าแหน่ง และการศกึษาดงูาน นกัพฒันาชมุชน ระดบั 5 มีคา่เฉล่ียของการน าความรู้ 
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานมากกวา่ นกัพฒันาชมุชน ระดบั 4 และระดบั 3 สว่นหมวดวิชาเสริม 
พบวา่ นกัพฒันาชมุชน ระดบั 5 มีคา่เฉล่ียของการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน มากกวา่ 
นกัพฒันาชมุชน ระดบั 3 และระดบั 4 
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ตาราง 10 การเปรียบเทียบการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุชน 
โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามระดบัของนกัพฒันาชมุชน 

 

การน าความรู้ 
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

แหลง่ของความ
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
1. หมวดวิชาพืน้ฐาน 
 

ระหวา่งกลุม่ 2 2.21 1.11 3.59* 
ภายในกลุม่ 250 77.08 0.31  
รวม 252 79.29   

 
2. หมวดวิชาการบริหารจดัการ 
 

ระหวา่งกลุม่ 2 1.82 0.91 2.42 
ภายในกลุม่ 250 94.36 0.38  
รวม 252 96.19   

 
3. หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง 
 

ระหวา่งกลุม่ 2 1.55 0.78 2.83 
ภายในกลุม่ 250 68.56 0.27  
รวม 252 70.11   

 
4. หมวดวิชาเสริม 
 

ระหวา่งกลุม่ 2 1.82 0.91 2.36 
ภายในกลุม่ 250 96.63 0.39  
รวม 252 98.46   

 
5. การศกึษาดงูาน 

ระหวา่งกลุม่ 2 4.16 2.08 5.19* 
ภายในกลุม่ 250 100.22 0.40  
รวม 252 104.38   

 
รวมทัง้สิน้ 

ระหวา่งกลุม่ 2 1.85 0.93 3.71* 
ภายในกลุม่ 250 62.33 0.25  
รวม 252 64.18   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตาราง 10 แสดงวา่ โดยรวม นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีระดบั 
ของนกัพฒันาชมุชนตา่งกนั มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานแตกตา่งกนัอย่างมี 
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานข้อ 4 ท่ีตัง้ไว้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ หมวดวิชาพืน้ฐาน และการศกึษาดงูาน นกัพฒันาชมุชนมี
การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
จึงทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ น าเสนอดงัตาราง 11 
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ตาราง 11 การเปรียบเทียบการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุชน 
จ าแนกตามระดบัของนกัพฒันาชมุชน โดยรวมและรายด้าน ท่ีพบความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ 

 

การน าความรู้ไป 
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

ระดบัของ
นกัพฒันาชมุชน 

  
ระดบั 3 

 
ระดบั 4 

 
ระดบั 5 

  
X  3.75 3.81 4.02 

 
รวมทัง้สิน้ 

ระดบั 3 
ระดบั 4 
ระดบั 5 

3.75 
3.81 
4.02 

- 0.06 
- 

0.27* 
0.21 

- 
  

X  3.78 3.91 4.08 
 
หมวดวิชาพืน้ฐาน 

ระดบั 3 
ระดบั 4 
ระดบั 5 

3.78 
3.91 
4.08 

- 0.13 
- 

0.30* 
0.17 

- 
  

X  3.93 3.98 4.32 
 
การศกึษาดงูาน 

ระดบั 3 
ระดบั 4 
ระดบั 5 

3.93 
3.98 
4.32 

- 0.05 
- 

0.39* 
0.34* 

- 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 11 แสดงวา่ โดยรวม นกัพฒันาชมุชน ระดบั 3 มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน 
การปฏิบตัิงานแตกตา่งกนักบันกัพฒันาชมุชน ระดบั 5 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 นอกนัน้ 
แตกตา่งกนัอย่างไมม่ีนยัส าคญัทางสถิต ิ
 หมวดวิชาพืน้ฐาน นกัพฒันาชมุชน ระดบั 3 มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน
แตกตา่งกนักบันกัพฒันาชมุชน ระดบั 5 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกนัน้แตกตา่งกนั
อย่างไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ 
 และการศกึษาดงูาน นกัพฒันาชมุชน ระดบั 3 และระดบั 4 มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน 
การปฏิบตัิงานแตกตา่งกนักบันกัพฒันาชมุชน ระดบั 5 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 นอกนัน้
แตกตา่งกนัอย่างไมม่ีนยัส าคญัทางสถิต ิ
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   3.5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการติดตามผลการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน 
การปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อ 5 ท่ีวา่ 
นกัพฒันาชมุชนท่ีมีประสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ินตา่งกนั มีการน าความรู้ 
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน ทัง้โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนั น าเสนอดงัตาราง 12-14 
 
ตาราง 12 คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามประสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน 
 

 
การน าความรู้ 

ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

ประสบการณ์การท างาน 
ด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน 

น้อยกวา่ 2 ปี 
(N= 52) 

2-4 ปี 
(N= 155) 

4 ปีขึน้ไป 
(N= 46) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. หมวดวิชาพืน้ฐาน 
2. หมวดวิชาบริหารจดัการ 
3. หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง 
4. หมวดวิชาเสริม 
5. การศกึษาดงูาน 

3.77 
3.68 
3.67 
3.74 
3.88 

0.59 
0.54 
0.48 
0.62 
0.67 

3.88 
3.77 
3.78 
3.78 
3.99 

0.56 
0.65 
0.54 
0.63 
0.63 

4.12 
3.93 
3.94 
3.98 
4.26 

0.48 
0.56 
0.51 
0.60 
0.59 

รวม 3.72 0.47 3.81 0.52 4.00 0.47 

 
 จากตาราง 12 แสดงวา่ โดยรวม นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมี
ประสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน 4 ปีขึน้ไป มีคา่เฉล่ียการน าความรู้ไป
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานมากกวา่ นกัพฒันาชมุชนท่ีมปีระสบการณ์การท างานด้าน 
การพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน 2-4 ปี และน้อยกวา่ 2 ปี 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมี
ประสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน 4 ปีขึน้ไป มีคา่เฉล่ียการน าความรู้ไป
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานมากกวา่ นกัพฒันาชมุชนท่ีมปีระสบการณ์การท างานด้าน 
การพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน 2-4 ปี และน้อยกวา่ 2 ปี ในทกุหมวดวิชา 
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ตาราง 13 การเปรียบเทียบการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุชน 
โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามประสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน 

 

การน าความรู้ 
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

แหลง่ของ 
ความแปรปรวน 

 
Df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
1. หมวดวิชาพืน้ฐาน 
 

ระหวา่งกลุม่ 2 3.12 1.56 5.12* 
ภายในกลุม่ 250 76.17 0.30  
รวม 252 79.29   

 
2. หมวดวิชาการบริหารจดัการ 
 

ระหวา่งกลุม่ 2 1.63 0.81 2.15 
ภายในกลุม่ 250 94.56 0.38  
รวม 252 96.19   

 
3. หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง 
 

ระหวา่งกลุม่ 2 1.75 0.88 3.21* 
ภายในกลุม่ 250 68.36 0.27  
รวม 252 70.11   

 
4. หมวดวิชาเสริม 
 

ระหวา่งกลุม่ 2 1.76 0.88 2.27 
ภายในกลุม่ 250 96.70 0.39  
รวม 252 98.46   

 
5. การศกึษาดงูาน 

ระหวา่งกลุม่ 2 3.72 1.86 4.62* 
ภายในกลุม่ 250 100.67 0.40  
รวม 252 104.38   

 
รวมทัง้สิน้ 

ระหวา่งกลุม่ 2 2.04 1.02 4.11* 
ภายในกลุม่ 250 62.13 0.25  
รวม 252 64.18   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตาราง 13 แสดงวา่ โดยรวม นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมี
ประสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน 
การปฏิบตัิงานแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานข้อ 5 ท่ีตัง้ไว้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ หมวดวิชาบริหารจดัการ และหมวดวิชาเสริม นกัพฒันา- 
ชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานแตกตา่งกนัอย่าง 
ไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ สว่นหมวดวิชาพืน้ฐาน หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง และการศกึษาดงูาน 
นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้จึงทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ น าเสนอดงัตาราง 14 
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ตาราง 14 การเปรียบเทียบการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุชน 
จ าแนกตามประสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน โดยรวมและรายด้าน 
ท่ีพบความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ 

 

การน าความรู้ไป 
ประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบตัิงาน 

ประสบการณ์การ
ท างานด้านการพฒันา
ชมุชนในท้องถ่ิน 

  
น้อยกวา่ 

2 ปี 

 
 

2-4 ปี 

 
 

4 ปีขึน้ไป 
  

X  3.72 3.81 4.00 
 
รวมทัง้สิน้ 
 

น้อยกวา่ 2 ปี 
2-4 ปี 
4 ปีขึน้ไป 

3.72 
3.81 
4.00 

- 0.10 
- 

0.28* 
0.19 

- 
  

X  3.77 3.88 4.12 
 
หมวดวิชาพืน้ฐาน 
 

น้อยกวา่ 2 ปี 
2-4 ปี 
4 ปีขึน้ไป 

3.77 
3.88 
4.12 

- 0.10 
- 

0.35* 
0.24* 

- 
  

X  3.67 3.78 3.94 
หมวดวิชาเฉพาะ
ต าแหน่ง 

น้อยกวา่ 2 ปี 
2-4 ปี 
4 ปีขึน้ไป 

3.67 
3.78 
3.94 

- 0.11 
- 

0.27* 
0.16 

- 
  

X  3.88 3.99 4.26 

 
การศกึษาดงูาน 
 

น้อยกวา่ 2 ปี 
2-4 ปี 
4 ปีขึน้ไป 

3.88 
3.99 
4.26 

- 0.11 
- 

0.38* 
0.27* 

- 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตาราง 14 แสดงวา่ โดยรวม นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมี 
ประสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ินน้อยกวา่ 2 ปี มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้
ในการปฏิบตัิงานแตกตา่งกนักบันกัพฒันาชมุชนท่ีมีประสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชน 
ในท้องถ่ิน 4 ปีขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกนัน้แตกตา่งกนัอย่างไมม่ีนยัส าคญั
ทางสถิติ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ หมวดวิชาพืน้ฐาน นกัพฒันาชมุชนท่ีมปีระสบการณ์ 
การท างานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ินน้อยกวา่ 2 ปี และ 2-4 ปี มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน 
การปฏิบตัิงานแตกตา่งกนักบันกัพฒันาชมุชนท่ีมปีระสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชน 
ในท้องถ่ิน 4 ปีขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกนัน้แตกตา่งกนัอย่างไมม่ีนยัส าคญั
ทางสถิต ิ
 หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง นกัพฒันาชมุชนท่ีมปีระสบการณ์การท างานด้านการพฒันา- 
ชมุชนในท้องถ่ิน 2-4 ปี มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานแตกตา่งกนักบันกัพฒันาชมุชน
ท่ีมีประสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน 4 ปีขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.05 นอกนัน้แตกตา่งกนัอย่างไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ 
 และการศกึษาดงูาน นกัพฒันาชมุชนท่ีมปีระสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชน 
ในท้องถ่ินน้อยกวา่ 2 ปี และ 2-4 ปี มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานแตกตา่งกนักบั
นกัพฒันาชมุชนท่ีมปีระสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน 4 ปีขึน้ไป อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกนัน้แตกตา่งกนัอย่างไมม่ีนยัส าคญัทางสถิต ิ
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   3.6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการติดตามผลการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน 
การปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อ 6 ท่ีวา่ 
นกัพฒันาชมุชนท่ีอยู่ในภาคภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสงักดัตา่งกนั มีการน า
ความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานแตกตา่งกนั ทัง้โดยรวมและรายด้าน น าเสนอดงัตาราง 15-16 
 
ตาราง 15 คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

ของนกัพฒันาชมุชน โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามภาคภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ของ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสงักดั 

 

 
การน าความรู้ไป 

ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

ภาคภมูิศาสตร์ 
ท่ีตัง้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสงักดั 

ภาคเหนือ 
(N= 33) 

ภาคอีสาน 
(N= 121) 

ภาคกลาง 
(N= 58) 

ภาคใต้ 
(N= 41) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. หมวดวิชาพืน้ฐาน 
2. หมวดวิชาบริหารจดัการ 
3. หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง 
4. หมวดวิชาเสริม 
5. การศกึษาดงูาน 

3.86 
3.83 
3.76 
3.79 
3.99 

0.58 
0.49 
0.55 
0.52 
0.63 

3.92 
3.80 
3.82 
3.86 
4.04 

0.58 
0.65 
0.52 
0.65 
0.62 

3.81 
3.78 
3.75 
3.72 
3.97 

0.53 
0.58 
0.49 
0.56 
0.65 

4.02 
3.70 
3.76 
3.81 
4.02 

0.53 
0.69 
0.58 
0.71 
0.72 

รวม 3.81 0.50 3.86 0.51 3.78 0.47 3.82 0.57 

 
 จากตาราง 15 แสดงวา่ โดยรวม นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสงักดั 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัมิากท่ีสดุ รองลงมาคือภาคใต้ 
ภาคเหนือ และภาคกลาง ตามล าดบั 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ นกัพฒันาชมุชนขององคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสงักดั
ภาคใต้ มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานในหมวดวิชาพืน้ฐานมากกวา่ทกุภาค  
สว่นนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสงักดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีการน าความรู้
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานในหมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง หมวดวชิาเสริม และการศกึษาดงูาน 
มากกวา่ทกุภาค และนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสงักดัภาคเหนือ มีการน า
ความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานในหมวดวิชาบริหารจดัการ มากกวา่ทกุภาค 
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ตาราง 16 การเปรียบเทียบการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุชน 
โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามภาคภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสงักดั 

 

การน าความรู้ 
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

แหลง่ของ 
ความแปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
1. หมวดวิชาพืน้ฐาน 
 

ระหวา่งกลุม่ 3 1.13 0.38 1.20 
ภายในกลุม่ 249 78.16 0.31  
รวม 252 79.29   

 
2. หมวดวิชาบริหารจดัการ 
 

ระหวา่งกลุม่ 3 0.40 0.13 0.34 
ภายในกลุม่ 249 95.79 0.38  
รวม 252 96.19   

 
3. หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง 
 

ระหวา่งกลุม่ 3 0.25 0.08 0.29 
ภายในกลุม่ 249 69.87 0.28  
รวม 252 70.11   

 
4. หมวดวิชาเสริม 
 

ระหวา่งกลุม่ 3 0.74 0.25 0.63 
ภายในกลุม่ 249 97.72 0.39  
รวม 252 98.46   

 
5. การศกึษาดงูาน 

ระหวา่งกลุม่ 3 0.25 0.08 0.20 
ภายในกลุม่ 249 104.14 0.42  
รวม 252 104.38   

 
รวมทัง้สิน้ 

ระหวา่งกลุม่ 3 0.27 0.09 0.35 
ภายในกลุม่ 249 63.91 0.26  
รวม 252 64.18   

 
 จากตาราง 16 แสดงวา่ ทัง้โดยรวมและรายด้าน นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่น- 
ท้องถ่ินท่ีสงักดัภาคภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตา่งกนั มีการน าความรู้ไป
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานแตกตา่งกนัอย่างไมม่ีนยัส าคญัทางสถิต ิซึ่งไมเ่ป็นไปตามสมติฐาน 
ข้อ 6 ท่ีตัง้ไว้ 
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 ตอนท่ี 4 รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการน าความรู้ไป 
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของนักพัฒนาชุมชน 
  การรวบรวมความคิดเห็นจากแบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบั 
การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
จ าแนกตามเนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรม 5 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาพืน้ฐาน หมวดวิชาบริหารจดัการ 
หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง หมวดวิชาเสริม และการศกึษาดงูาน โดยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content 
Analysis) และแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
  จากแบบสอบถาม จ านวน 253 ฉบบั มีผู้ตอบแบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะ 
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานของนกัพฒันาชมุ จ านวน 150 ฉบบั  
คิดเป็นร้อยละ 59.28 น าเสนอดงัตาราง 17-21 
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ตาราง 17 การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
จากแบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หมวดวิชาพืน้ฐาน 

 

ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ความถ่ี 
ปัญหา 

- การปฏิบตัิงานมีความซ า้ซ้อน กระจายงานแตไ่มก่ระจายคนและเงิน 
วฒันธรรมองค์กรท่ีไมด่ีมีมานานเปลี่ยนแปลงยาก 

- ผู้บริหารขาดวิสยัทศัน์ ขาดความโปร่งใส เป็นกลุม่ผลประโยชน์ในท้องถ่ิน 
มีแนวนโยบายไมช่ดัเจน ไมก่ล้าตดัสินใจ รอค าสัง่ 

- บคุลากรท้องถ่ินยงัไมเ่ข้าใจอ านาจหน้าท่ีของตนเอง มีความซ า้ซ้อนของ
สายงานบงัคบับญัชา ไมส่ามารถน าไปปฏิบตัิจริง 

- ประชาชนผู้รับบริการขาดการมีสว่นร่วม ความแตกตา่งกนัของประชาชน 
ประชาชนเห็นแก่เงิน 

- สื่อในการอบรมมีน้อย เอกสารไมช่ดั และระยะเวลาในการอบรมมีน้อย 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

- สร้างความชดัเจนของการกระจายอ านาจ การกระจายภารกิจท่ีท้องถ่ิน
ด าเนินการได้ มีระบบการตรวจสอบ ก าหนดแนวทางให้ตรงกบัพืน้ท่ี  
และมีหลกัปฏิบตัิเหมาะสมกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

- สร้างวิสยัทศัน์ ให้ความรู้ ให้ยึดหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
ให้ใช้หลกัการมีสว่นร่วม 

- ควรเพ่ิมระยะเวลาการอบรมเพ่ือเพ่ิมเนือ้หา จดัให้มีการน าเสนอและ
แลกเปลี่ยนปัญหาแตล่ะท้องถ่ิน เนือ้หาวิชาสอดแทรกหลกัคณุธรรม 

- ควรให้ความรู้แก่บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง การสร้างความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีให้มากขึน้ อบรมอย่างสม ่าเสมอ 

- ให้ประชาชนผู้รับบริการใช้หลกัการมีสว่นร่วม สร้างหลกัการท างานร่วมกนั
ในทิศทางเดียวกนั 
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 จากตาราง 17 แสดงวา่ นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตอบแบบสอบถาม 
ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน  
ในหมวดวิชาพืน้ฐาน ดงันี ้ 
 ปัญหาท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ การปฏิบตัิงานมีความซ า้ซ้อน กระจายงานแตไ่มก่ระจายคน 
และเงิน วฒันธรรมองค์กรท่ีไมด่ีมีมานานเปลี่ยนแปลงยาก (ความถ่ี = 74) รองลงมาคือ ผู้บริหารขาด
วิสยัทศัน์ ขาดความโปร่งใส เป็นกลุม่ผลประโยชน์ในท้องถ่ิน มีแนวนโยบายไมช่ดัเจน ไมก่ล้าตดัสินใจ 
รอค าสัง่ (ความถ่ี = 44) 
 สว่นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ สร้างความชดัเจนของการกระจายอ านาจ  
การกระจายภารกิจท่ีท้องถ่ินด าเนินการได้ มีระบบการตรวจสอบ ก าหนดแนวทางให้ตรงกบัพืน้ท่ี  
และมีหลกัปฏิบตัิเหมาะสมกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (ความถ่ี = 43) รองลงมาคือ สร้างวิสยัทศัน์  
ให้ความรู้ ให้ยึดหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ให้ใช้หลกัการมีสว่นร่วม (ความถ่ี = 32) 
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ตาราง 18 การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และแจกแจงความถ่ี (Frequency)  
จากแบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หมวดวิชาบริหารจดัการ 

 

ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ความถ่ี 
ปัญหา 

- งานบางอย่างยงัขาดตวัชีว้ดัท่ีชดัเจน มีแผนแตไ่มส่ามารถด าเนินการ
ตามแผนได้ ความส าเร็จบางอย่างไมส่ามารถวดัได้ด้วยตวัเลข ไมส่ามารถน ามา
ปรับปรุงการท างานได้ และเป็นเพียงสรุปผล 

- บคุลากรขาดความสามารถในการวางแผน จดัการฝึกอบรม  
และประเมินผลงาน 

- สื่อในการอบรมมีน้อย เอกสารไมช่ดั และระยะเวลาในการอบรมมีน้อย 
- การมีสว่นร่วมของประชาชน ประชาชนไมค่อ่ยให้ความร่วมมือ 
- ผู้บริหารใช้ความรู้สกึตดัสินใจ ไมค่อ่ยให้ความสนใจเร่ืองการอบรม  

ขาดกลยทุธ์ในการวางแผนบริหาร 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

- ควรฝึกปฏิบตัิจริง ควรเพ่ิมเวลาเพ่ือเพ่ิมเนือ้หา ควรให้สอดคล้อง 
ตอ่การปฏิบตัิของแตล่ะท้องถ่ิน และควรท าให้สามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้จริง 

- สร้างแผนงานท่ีมีความยืดหยุ่นได้ ควรเพ่ิมเทคนิคดงึดดูใจ 
ท าให้เกิดการสว่นร่วม และควรเพ่ิมเติมตวัชีว้ดัในการปฏิบตัิงาน 

- บคุลากรขาดความสามารถในการวางแผน จดัการฝึกอบรม  
และประเมินผลงาน 

- ปลกูฝังคา่นิยมใหมใ่ห้เห็นคณุคา่ของความร่วมมือ เน้นการมสีว่นร่วม 
- สร้างคณุธรรม ฝึกกลยทุธ์ การวางแผน และเข้าใจความส าเร็จของงาน 
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 จากตาราง 18 แสดงวา่ นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตอบแบบสอบถาม 
ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน ในหมวดวิชา
บริหารจดัการ ดงันี ้ 
 ปัญหาท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ งานบางอย่างยงัขาดตวัชีว้ดัท่ีชดัเจน มีแผนแตไ่มส่ามารถ
ด าเนินการตามแผนได้ ความส าเร็จบางอย่างไมส่ามารถวดัได้ด้วยตวัเลข ไมส่ามารถน ามาปรับปรุง
การท างานได้ และเป็นเพียงสรุปผล (ความถ่ี = 31) รองลงมาคือ บคุลากรขาดความสามารถใน 
การวางแผน จดัการฝึกอบรม และประเมินผลงาน (ความถ่ี = 30) 
 สว่นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ ควรฝึกปฏิบตัิจริง ควรเพ่ิมเวลาเพ่ือเพ่ิมเนือ้หา 
ควรให้สอดคล้องตอ่การปฏิบตัิของแตล่ะท้องถ่ิน และควรท าให้สามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้จริง 
(ความถ่ี = 38) รองลงมาคือ สร้างแผนงานท่ีมีความยืดหยุ่นได้ ควรเพ่ิมเทคนิคดงึดดูใจท าให้เกิด 
การสว่นร่วม และควรเพ่ิมเติมตวัชีว้ดัในการปฏิบตัิงาน (ความถ่ี = 22) 
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ตาราง 19 การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และแจกแจงความถ่ี (Frequency)  
จากแบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง 

 

ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ความถ่ี 
ปัญหา 

- จดัท าแผนไมค่รอบคลมุ ขาดการเข้าถึงชมุชน การถ่ายโอนงานไมช่ดัเจน 
ระเบียบไมเ่หมาะสม และขาดการประสานงาน 

- บคุลากรท้องถ่ินมีไมเ่พียงพอ ขาดความรู้ความเข้าใจในหน้าท่ี  
ขาดประสบการณ์การท างาน และขาดการศกึษาชมุชน 

- ประชาชนติดกบัการเป็นผู้รับ สภาพชมุชนมีความแตกตา่ง  
ขาดผู้น าท่ีแท้จริง มีวิธีการปฏิบตัิแบบเดิมไมย่อมรับสิ่งใหม ่

- ผู้บริหารขาดวิสยัทศัน์ ผู้บริหารมองแตผ่ลประโยชน์  
และมีการตัง้งบประมาณไมเ่หมาะสม 

- ระยะเวลาการอบรมน้อย ขาดตวัอย่าง ขาดความชดัเจน  
และขาดเอกสารประกอบการอบรม 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

- ควรเพ่ิมเวลาการอบรมเพ่ือเพ่ิมเนือ้หา ควรมีตวัอย่างให้เห็นชดัเจน  
และควรมีเอกสารอย่างละเอียด 

- จดัท างบประมาณเพียงพอ จดัสรรภารกิจงานเท่าเทียมกนั  
บรรจงุานไว้ในแผนพฒันา จดัศนูย์บริการข้อมลู การศกึษาพืน้ท่ี 

- จดัอบรมเฉพาะบคุคล ควรจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีติดตามและประเมินผล 
เพ่ิมเติมเทคนิคด้านการวิเคราะห์ชมุชน 

- สร้างความเข้าใจด้านการมีสว่นร่วม มีหลกัเกณฑ์ด้านความต้องการ 
ของชมุชน ให้ความรู้เครือขา่ย สร้างจิตส านึก 

- สร้างวิสยัทศัน์ผู้บริหาร มองประโยชน์สว่นรวม ตัง้งบประมาณโปร่งใส  
ใช้หลกัคณุธรรม 
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 จากตาราง 19 แสดงวา่ นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตอบแบบสอบถาม 
ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 
ในหมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง ดงันี ้ 
 ปัญหาท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ จดัท าแผนไมค่รอบคลมุ ขาดการเข้าถึงชมุชน การถ่ายโอนงาน 
ไมช่ดัเจน ระเบียบไมเ่หมาะสม และขาดการประสานงาน (ความถ่ี = 89) รองลงมาคือ บคุลากร
ท้องถ่ินมีไมเ่พียงพอ ขาดความรู้ความเข้าใจในหน้าท่ี ขาดประสบการณ์การท างาน และขาดการศกึษา
ชมุชน (ความถ่ี = 55) 
 สว่นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ ควรเพ่ิมเวลาการอบรมเพ่ือเพ่ิมเนือ้หา ควรมี
ตวัอย่างให้เห็นชดัเจน และควรมีเอกสารอย่างละเอียด (ความถ่ี = 55) รองลงมาคือ จดัท างบประมาณ
เพียงพอ จดัสรรภารกิจงานเท่าเทียมกนั บรรจงุานไว้ในแผนพฒันา จดัศนูย์บริการข้อมลู  
การศกึษาพืน้ท่ี (ความถ่ี = 52) 
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ตาราง 20 การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และแจกแจงความถ่ี (Frequency)  
จากแบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หมวดวิชาเสริม 

 

ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ความถ่ี 
ปัญหา 

- บคุลากรยงัขาดความรู้ความเข้าใจในงานด้านการพฒันา บคุลากรมี
โอกาสน าไปปฏิบตัิได้น้อย และท าตามความเคยชิน 

- ขาดการประสานงานในแตล่ะท้องถ่ิน ขา่วสารไมท่นัตอ่สถานการณ์  
ขาดความรู้เร่ืองกฎ ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

- ระยะเวลาอบรมมีน้อย พฒันาด้านบคุลิกภาพ และระเบียบ กฎหมาย 
ของบคุลากรทกุระดบั 

- ผู้บริหารตดัสินใจในทกุเร่ือง ไมร่ับฟังความคิดเห็น ไมม่ีศิลปะ 
ในการปฏิบตัิ ไมส่นใจระเบียบกฎหมาย 

- ท้องถ่ินแตล่ะแห่งมีความแตกตา่งกนั และประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในงานของท้องถ่ิน ขาดการมีสว่นร่วม 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

- จดัอบรมเฉพาะด้าน ควรเพ่ิมระยะเวลาการอบรมให้เนือ้หาแน่น  
จดัอบรมบ่อยๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

- ควรมอบหมายงานให้ตรงกบัสายงาน ควรมีมาตรการ 
เก่ียวกบัการไมป่ฏิบตัิ และให้ความส าคญัด้านการประสานงานในท้องถ่ิน 

-  ฝึกอบรมให้กบัผู้รับผิดชอบงานโดยตรง พฒันาการพดูแก่บคุลากร
ท้องถ่ินทกุคน ใช้หลกัการ ระเบียบในการปฏิบตัิงาน 

- สร้างความรู้ความเข้าใจในงานท้องถ่ินแก่ประชาชน และการมีสว่นร่วม
ด้านการพฒันาชมุชน  

- พฒันาบคุลิกภาพผู้บริหาร ใช้กฎ ระเบียบในการบริหารงาน 
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21 
 

16 
 
3 
 
2 
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12 
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 จากตาราง 20 แสดงวา่ นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตอบแบบสอบถาม 
ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน  
ในหมวดวิชาเสริม ดงันี ้ 
 ปัญหาท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ บคุลากรยงัขาดความรู้ความเข้าใจในงานด้านการพฒันา  
บคุลากรมีโอกาสน าไปปฏิบตัิได้น้อย และท าตามความเคยชิน (ความถ่ี = 34) รองลงมาคือ  
ขาดการประสานงานในแตล่ะท้องถ่ิน ขา่วสารไมท่นัตอ่สถานการณ์ ขาดความรู้เร่ืองกฎ ระเบียบ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง (ความถ่ี = 21) 
 สว่นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ จดัอบรมเฉพาะด้าน ควรเพ่ิมระยะเวลา 
การอบรมให้เนือ้หาแน่น จดัอบรมบ่อยๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ (ความถ่ี = 37) รองลงมาคือ  
ควรมอบหมายงานให้ตรงกบัสายงาน ควรมีมาตรการเก่ียวกบัการไมป่ฏิบตัิ และให้ความส าคญั 
ด้านการประสานงานในท้องถ่ิน (ความถ่ี = 15) 
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ตาราง 21 การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และแจกแจงความถ่ี (Frequency)  
จากแบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม การศกึษาดงูาน 

 

ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ความถ่ี 
ปัญหา 

- ขาดความเป็นรูปธรรม ขาดข้อมลูท่ีจะให้การสงเคราะห์ ขาดงบประมาณ 
ระเบียบไมช่ดัเจน ขาดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนในการช่วยเหลือกลุม่ผู้ ด้อยโอกาส 
และผู้ยากจนจริง 

- ขาดความร่วมมือ ท าโครงการไมต่อ่เน่ือง ชมุชนไมเ่ข้าใจหลกัการ 
ท่ีแท้จริง และขาดการบริหารการจดัการท่ีด ี

- บคุลากรขาดความรู้ความใจในหน้าท่ี บคุลากรมีไมเ่พียงพอ  
ขาดประสบการณ์การท างาน และขาดการศกึษาพืน้ท่ีท้องถ่ิน 

- ผู้บริหารไมใ่ห้ความสนใจจริงจงั ยงัเข้าใจงานไมช่ดัเจน  
และไมน่ ามาปรับใช้ในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ขาดวิสยัทศัน์ 

- ระยะเวลาการดงูานมีน้อย ขาดตวัอย่างท่ีเป็นรูปธรรม  
ไมส่อดคล้องกบัพืน้ท่ีแตล่ะท้องถ่ิน 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

- ก าหนดบทบาทให้ชดัเจน เพ่ือให้บคุลากรน ามาปรับใช้อย่างจริงจงั  
สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานกบัชมุชน เพ่ิมเติมเทคนิคการพฒันาชมุชน  
การประสานงาน และการสงัคมสงเคราะห์  

- ศกึษาดงูานในกลุม่ท่ีปฏิบตัิได้จริง เป็นท่ียอมรับและเป็นรูปธรรม  
ควรเพ่ิมเวลาการดงูาน 

- สร้างความร่วมมือจากประชาชน การให้ความรู้ให้แก่ชมุชน 
และผู้น าชมุชน จดัท าแผนชมุชน 

- สร้างวิสยัทศัน์ให้แก่ผู้บริหาร สร้างความรู้ความเข้าใจ 
ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

- บคุลากรควรอดทนในการท างานเพราะต้องอยู่กบัคนหมูม่าก 
และหลากหลาย ควรอบรมโดยตรงเพราะเป็นงานเฉพาะต าแหน่ง 
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 จากตาราง 21 แสดงวา่ นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตอบแบบสอบถาม 
ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน  
ในการศกึษาดงูาน ดงันี ้ 
 ปัญหาท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ ขาดความเป็นรูปธรรม ขาดข้อมลูท่ีจะให้การสงเคราะห์  
ขาดงบประมาณ ระเบียบไมช่ดัเจน ขาดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนในการช่วยเหลือกลุม่ผู้ ด้อยโอกาสและ 
ผู้ยากจนจริง (ความถ่ี = 37) รองลงมาคือ ขาดความร่วมมือ ท าโครงการไมต่อ่เน่ือง ชมุชนไมเ่ข้าใจ
หลกัการท่ีแท้จริง และขาดการบริหารการจดัการท่ีด ี(ความถ่ี = 20) 
 สว่นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ ก าหนดบทบาทให้ชดัเจน เพ่ือให้บคุลากรน ามา
ปรับใช้อย่างจริงจงั สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานกบัชมุชน เพ่ิมเติมเทคนิคการพฒันาชมุชน  
การประสานงาน และการสงัคมสงเคราะห์ (ความถ่ี = 33) รองลงมาคือ ศกึษาดงูานในกลุม่ท่ีปฏิบตัิ 
ได้จริง เป็นท่ียอมรับและเป็นรูปธรรม ควรเพ่ิมเวลาการดงูาน (ความถ่ี = 30) 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 
 การตดิตามผลหลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน   
เป็นการประเมินและตดิตามผลด้านการน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมในหลกัสตูรเฉพาะต าแหนง่
ของนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานด้านการพฒันา
ชมุชนอยา่งมีประสิทธิผล เพ่ือการบริหารโครงการฝึกอบรมแนวใหมด้่านหลกัสตูรฝึกอบรมท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงหลกัสตูรให้สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของท้องถ่ิน ตรงตาม
วตัถปุระสงค์ของท้องถ่ิน ทนัตอ่สถานการณ์ในปัจจบุนั และสอดคล้องกบัสภาพชมุชนท้องถ่ิน 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ผู้วิจยัได้ก าหนดความมุง่หมายไว้ดงันี  ้
  1. เพ่ือศกึษาการน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน 
ของนกัพฒันาชมุขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จ าแนกตามเนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรม 5 หมวดวิชา 
ได้แก่ หมวดวิชาพืน้ฐาน หมวดวิชาการบริหารจดัการ หมวดวิชาเฉพาะต าแหนง่ หมวดวิชาเสริม  
และการศกึษาดงูาน 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบการน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน  
จ าแนกตามตวัแปรเพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระดบัของนกัพฒันาชมุชน ประสบการณ์การท างานด้าน
การพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน และภาคภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสงักดั  
  3. เพ่ือรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการน าความรู้ท่ีได้รับ 
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานของนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
 ผู้วิจยัได้ก าหนดความส าคญัของการวิจยัไว้ดงันี  ้
  1. การตดิตามผลหลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
เป็นการศกึษาผลจากการท่ีได้เข้ารับการฝึกอบรม และได้มีการน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไป
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานของนกัพฒันาชมุชนองค์กรปกครองสว่นท้อง ถ่ิน แสดงถึงวา่มีความรู้
ความเข้าใจในบทบาท อ านาจหน้าท่ี มีทศันคต ิมีวิสยัทศัน์ และสามารถแก้ไขปัญหาตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้ 



104 

 

  2. การตดิตามผลหลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
เป็นการรวบรวมข้อมลูสารสนเทศเพ่ือเสนอตอ่ผู้บริหารหลกัสตูร ได้น าไปปรับปรุงหลกัสตูรฝึกอบรม 
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 
และตรงตามความต้องการของนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
  นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผู้ผา่นการฝึกอบรมในปีงบประมาณ 
2551 จ านวน 9 รุ่น จ าแนกตามภาคภมูิศาสตร์ท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสงักดั  ได้แก่ ภาคเหนือ 
จ านวน 102 คน ภาคกลาง จ านวน 177 คน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 368 คน และภาคใต้ 
จ านวน 41 คน รวมประชากรทัง้สิน้ จ านวน 688 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 253 คน โดย
การหาขนาดกลุม่ตวัอยา่งจากสตูรของทาโร่ ยามาเน ่ (Yamane) ก าหนดคา่ความคลาดเคล่ือน 0.05  
โดยท าการสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน  (Multi-Stage Sampling) ได้แก่วิธีการสุม่ตวัอย่าง 
แบบชัน้ภมูิอยา่งเป็นสดัสว่น (Proportional stratified random sampling) แล้วท าการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
แบบมีระบบ (Systematic sampling) เลือกตามรายการทกุๆ หนว่ยท่ี 3 จนครบตามจ านวน และขอ
เลือกกลุม่ตวัอยา่งภาคใต้จากประชากรทัง้หมด 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อการวิจยัตามขัน้ตอน คือ 
ศกึษาเอกสารหลกัสตูรนกัพฒันาชมุชนและข้อมลูนกัศกึษา ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัการตดิตามผล 
การฝึกอบรม ศกึษาแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือรวบรวมข้อมลู  และสร้างแบบสอบถามเพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมลูการวิจยั ซึง่แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา ระดบัของนกัพฒันาชมุชน ประสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชนใน ท้องถ่ิน 
และภาคภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสงักดั 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน โดยจ าแนก
รายข้อตามเนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรม 5 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาพืน้ฐาน หมวดวิชาบริหารจดัการ 
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หมวดวิชาเฉพาะต าแหนง่ หมวดวิชาเสริม และการศกึษาดงูาน แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 
ก าหนดมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert) โดยเกณฑ์การให้คะแนนมีดงันี ้ 
   5  หมายถึง  มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานมากท่ีสดุ  
   4  หมายถึง  มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานมาก  
   3  หมายถึง  มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานน้อย  
   1  หมายถึง  มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานน้อยท่ีสดุ  
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการน าความรู้ไป
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานตามหลกัสตูรฝึกอบรม โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถชีแ้นะปัญหา
และข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเก่ียวกบัหลกัสตูรฝึกอบรมและการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน 
 ผู้วิจยัด าเนินการหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อการวิจยั ตามขัน้ตอน 
คือ ศกึษาเอกสารเก่ียวกบัหลกัสตูรนกัพฒันาชมุชน ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการศกึษา
ตดิตามผล น าเสนอแบบสอบถามฉบบัร่างตอ่อาจารย์ผู้ควบคมุปริญญานิพนธ์ ตรวจแก้ไข  
ความเท่ียงตรงด้านเนือ้หาและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรฝึกอบรม น าแบบสอบถามเสนอตอ่
ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หาและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรฝึกอบรม 
จ านวน 3 ทา่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์ พรชยั เทพปัญญา อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศกัดิ ์แตงเจริญ ประธานหลกัสตูรบริหาร มหาวิทยาลยันอร์ทเชียงใหม ่ 
ศนูย์นครปฐม และ ดร.สวุิชา วรวิเชียรวงษ์ รองประธานโครงการพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน  มหาวิทยาลยั-
ศลิปากร น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ผู้ควบคมุปริญญานิพนธ์ตรวจสอบอีกครัง้  ปรับปรุงแก้ไข 
แล้วน าไปทดลอง (Try Out) กบัผู้ผา่นการฝึกอบรมในหลกัสตูรเดียวกนัแตไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง   

จ านวน 30 คน น ามาวิเคราะห์หาคา่ความสอดคล้องภายในแบบสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- Coefficient) 
ของครอนบคั (Cronbach) ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เทา่กบั 0.96 แล้วจงึน า
แบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่ง  จ านวน 253 คน 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยั โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 
  1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยัแนะน าตวัผู้วิจยั ถึงองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
ท่ีนกัพฒันาชมุชนสงักดั เพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้ผา่นการฝึกอบรม 
หลกัสตูรนกัพฒันาชมุชน 
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  2. สง่หนงัสือแนะน าตวัและสง่แบบสอบถามไปยงัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินของผู้ผา่น
การฝึกอบรมทางไปรษณีย์พร้อมแนบซองเปลา่ตดิแสตมป์และจา่หน้าซองสง่กลบัมายงัผู้วิจยั เพ่ือให้ผู้
ผา่นการอบรมตอบแบบสอบถามและสามารถสง่แบบสอบถามกลบัคืนมาได้สะดวก ในระหวา่ง 
วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2553 ถึงวนัท่ี 15 มีนาคม 2553 เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
  3. ตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ของการตอบแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัมา ปรากฏวา่
ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาทัง้หมด จ านวน 253 ฉบบั ซึง่เป็นแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ท่ีสามารถ
น ามาวิเคราะห์ได้ทัง้ 253 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 100 แล้วจงึด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตอ่ไปนี  ้
  1. การวิเคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของนกัพฒันา
ชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาคา่ร้อยละ 
(Percentage) จากการประมวลข้อมลูโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  2. การวิเคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการน าความรู้ไป
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานของนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จ าแนกตามเนือ้หา
หลกัสตูรฝึกอบรม 5 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาพืน้ฐาน หมวดวิชาการบริหารจดัการ หมวดวิชาเฉพาะ
ต าแหนง่ หมวดวิชาเสริม และการศกึษาดงูาน โดยการหาคา่เฉล่ีย ( X ) และอา่นคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ทัง้โดยรวมและรายด้าน จากผลการประมวลข้อมลูโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  3. เปรียบเทียบการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานของนกัพฒันาชมุชนของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จ าแนกตามตวัแปรเพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระดบัของนกัพฒันาชมุชน 
ประสบการณ์ท างานด้านการพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน และภาคภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินท่ีสงักดั วิเคราะห์โดยใช้สถิต ิt-test ทดสอบความแตกตา่งของตวัแปร 2 กลุม่ และทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กบัตวัแปรมากกวา่ 2 กลุม่ เม่ือพบวา่มีความแตกตา่งกนั  
จงึด าเนินการทดสอบเป็นรายคู ่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé's method) ทัง้โดยรวมและรายด้าน  
จากการประมวลข้อมลูโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
  4. รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามตอนท่ี 3 แบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเตมิเก่ียวกบัการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานของนกัพฒันาชมุชนขององค์กร
ปกครอง-สว่นท้องถ่ิน โดยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
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สรุปผลการวิจัย 
 การตดิตามผลหลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
โดยกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 253 คน สรุปผลการวิจยัดงันี ้
 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของนักพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จ าแนกตามเพศ เป็นเพศชาย 
จ านวน 107 คน คดิเป็นร้อยละ 42.30 และเพศหญิง จ านวน 146 คน คดิเป็นร้อยละ 57.70 
จ าแนกตามอาย ุพบวา่ อายรุะหวา่ง 27-34 ปี จ านวน 160 คน คดิเป็นร้อยละ 63.20 
อายรุะหวา่ง 35-41 ปี จ านวน 78 คน คดิเป็นร้อยละ 30.80 และอายรุะหวา่ง 42-48 ปี จ านวน 15 คน 
คดิเป็นร้อยละ 6.00 จ าแนกตามการศกึษา พบวา่ การศกึษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 205 คน 
คดิเป็นร้อยละ 81.00 และการศกึษาสงูกวา่ระดบัปริญญาตรี จ านวน 48 คน คดิเป็นร้อยละ 19.00 
จ าแนกตามระดบัของนกัพฒันาชมุชน พบวา่ นกัพฒันาชมุชนระดบั 3 จ านวน 65 คน 
คดิเป็นร้อยละ 25.70 นกัพฒันาชมุชน ระดบั 4 จ านวน 150 คน คดิเป็นร้อยละ 59.30 
และนกัพฒันาชมุชน ระดบั 5 จ านวน 38 คน คดิเป็นร้อยละ 15.00 จ าแนกตามประสบการณ์- 
การท างานด้านการพฒันาชมุชน พบวา่ ประสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชนน้อยกวา่ 2 ปี 
จ านวน 52 คน คดิเป็นร้อยละ 20.60 ประสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชนระหวา่ง 2-4 ปี 
จ านวน 155 คน คดิเป็นร้อยละ 61.30 และประสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชนมากกวา่ 4 ปี
ขึน้ไป จ านวน 46 คน คดิเป็นร้อยละ 18.10 และจ าแนกตามภาคภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ขององค์กรปกครอง- 
สว่นท้องถ่ินท่ีสงักดั พบวา่ ภาคเหนือ จ านวน 33 คน คดิเป็นร้อยละ 13.10 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จ านวน 121 คน คดิเป็นร้อยละ 47.80 ภาคกลาง จ านวน 58 คน คดิเป็นร้อยละ 22.90 และภาคใต้ 
จ านวน 41 คน คดิเป็นร้อยละ 16.20 
 
 2. ผลการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิานของนักพัฒนาชุมชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน 
การปฏิบตังิาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 
ทกุหมวดวิชา โดยเรียงล าดบัตามคา่เฉล่ียสงูสดุไปต ่าสดุดงันี ้การศกึษาดงูาน ( X = 4.01)  
หมวดวิชาพืน้ฐาน ( X = 3.90) หมวดวิชาเสริม ( X = 3.81) หมวดวิชาบริหารจดัการ ( X = 3.78)  
และหมวดวิชาเฉพาะต าแหนง่ ( X = 3.78) 
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  เม่ือพิจารณาการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานตามรายหมวดวิชา พบวา่ 
   1. หมวดวิชาพืน้ฐาน ทกุรายวิชาอยูใ่นระดับมาก ( X = 4.00 - X = 3.77) โดยข้อท่ี 
มีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ ข้อ 2 รายวิชาความรู้เก่ียวกบัโครงสร้าง อ านาจ หน้าท่ี และการปฏิบตังิาน 
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ( X = 4.00) รองลงมาคือ ข้อ 4 รายวิชาความรู้เก่ียวกบั 
การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ วฒันธรรม และคา่นิยมในการท างาน ( X = 3.94) สว่นข้อท่ีมีคา่เฉล่ีย 
ต ่าสดุคือ ข้อ 1 รายวิชาความรู้เก่ียวกบัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ( X = 3.77) 
   2. หมวดวิชาบริหารจดัการ ทกุรายวิชาอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.92 - X = 3.69) โดย 
ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ ข้อ 6 รายวิชาความรู้เก่ียวกบัเทคนิคและกระบวนการฝึกอบรม  ( X = 3.92) 
รองลงมาคือ ข้อ 5 รายวิชาความรู้เก่ียวกบัการวางแผน และการบริหารเชิงกลยทุธ์ ( X = 3.75) สว่นข้อ 
ท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสดุคือ ข้อ 7 รายวิชาความรู้เก่ียวกบัการวดัผลงาน และตวัชีว้ดัความส าเร็จใน 
การปฏิบตังิาน ( X = 3.69) 
   3. หมวดวิชาเฉพาะต าแหนง่ ทกุรายวิชาอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.08 - X = 3.58)  
โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ ข้อ 19 รายวิชาความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชมุชน  
อยา่งยัง่ยืน ( X = 4.08) รองลงมาคือ ข้อ 11 รายวิชาความรู้เก่ียวกบัการส ารวจและการวิเคราะห์- 
ปัญหาความต้องการของชมุชน ( X = 4.05) สว่นข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสดุคือ ข้อ 14 รายวิชาความรู้ด้าน- 
เทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มผลผลิตและรายได้ครัวเรือน ( X = 3.58) 
   4. หมวดวิชาเสริม ทกุรายวิชาอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.93 - X = 3.71) โดยข้อท่ีมี 
คา่เฉล่ียสงูสดุคือ ข้อ 28 รายวิชาความรู้เร่ืองการพฒันาบคุลิกภาพข้าราชการและการสมาคม  
( X = 3.93) รองลงมาคือ ข้อ 29 รายวิชาความรู้เร่ืองศลิปะการพดูและเทคนิคการบรรยายสรุป  
( X = 3.85) สว่นข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสดุคือ ข้อ 27 รายวิชาความรู้เร่ืองระบบข้อมลูสารสนเทศในงาน- 
พฒันาชมุชน ( X = 3.71) 
   5. การศกึษาดงูาน ทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.16 - X = 3.87) โดยข้อท่ีมี 
คา่เฉล่ียสงูสดุคือ ข้อ 35 การสงัคมสงเคราะห์และสวสัดกิารชมุชน ( X = 4.16) รองลงมาคือ ข้อ 33  
ด้านโครงการพระราชด าริและเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชมุชนอยา่งยัง่ยืน ( X = 4.04) สว่นด้าน 
ท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อ 32 ด้านการบริหารการจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีดี  ( X = 3.87) 
 
 3. ผลการเปรียบเทียบการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิานของ 
นักพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีเพศตา่งกนั มีการน าความรู้ 
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน โดยรวมและรายด้าน แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 
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  2. นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีอายตุา่งกนั มีการน าความรู้  
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน โดยรวมและรายด้าน แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 
  3. นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีการศกึษาตา่งกนั มีการน าความรู้ 
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน ทัง้โดยรวมและรายด้าน  แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 
  4. นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีระดบัของนกัพฒันาชมุชนตา่งกนั  
มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน  โดยรวมและรายด้าน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง 
สถิตท่ีิระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตใินหมวดวิชาพืน้ฐานและการศกึษาดงูาน  โดยหมวดวิชาพืน้ฐาน  
นกัพฒันาชมุชน ระดบั 3 มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานแตกตา่งกนักบันกัพฒันา- 
ชมุชน ระดบั 5 และการศกึษาดงูาน นกัพฒันาชมุชน ระดบั 3 และระดบั 4 มีการน าความรู้ 
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานแตกตา่งกนักบั นกัพฒันาชมุชน ระดบั 5 
  5. นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีประสบการณ์การท างานด้าน 
การพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน  โดยรวมและรายด้าน  
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ มีการน าความรู้ 
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตใินหมวดวิชาพืน้ฐาน  หมวดวิชา- 
เฉพาะต าแหนง่ และการศกึษาดงูาน โดยหมวดวิชาพืน้ฐาน  นกัพฒันาชมุชนท่ีมีประสบการณ์น้อยกวา่  
2 ปี และ2-4 ปี มีการน าความรู้ไปประยกุต์ในการปฏิบตังิานแตกตา่งกนักบันกัพฒันาชมุชนท่ีมี
ประสบการณ์ 4 ปีขึน้ไป หมวดวิชาเฉพาะต าแหนง่ นกัพฒันาชมุชนท่ีมีประสบการณ์น้อยกวา่ 2 ปี  
มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานแตกตา่งกนักบันกัพฒันาชมุชนท่ีมีประสบการณ์  
4 ปีขึน้ไป และการศกึษาดงูาน นกัพฒันาชมุชนท่ีมีประสบการณ์น้อยกวา่ 2 ปี และ2-4 ปี มีการน า
ความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานแตกตา่งกนักบันกัพฒันาชมุชนท่ีมีประสบการณ์ 4 ปีขึน้ไป 
  6. นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสงักดัภาคภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ของ-
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตา่งกนั มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน โดยรวมและ 
รายด้าน แตกตา่งกนัอย่างไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 
 
 4. ผลการรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเก่ียวกับการน าความรู้ 
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิานของนักพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ผลการรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน 
การปฏิบตังิานของนกัพฒันาชมุชน จ าแนกตามเนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรม 5 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชา
พืน้ฐาน หมวดวิชาบริหารจดัการ หมวดวิชาเฉพาะต าแหนง่ หมวดวิชาเสริม และการศกึษาดงูาน  
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จากการตอบแบบสอบถาม จ านวน 253 ฉบบั มีผู้ตอบแบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
เก่ียวกบัการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานของนกัพฒันาชมุชน จ านวน 150 ฉบบั คดิเป็น
ร้อยละ 59.28 ดงันี ้
  1. หมวดวิชาพืน้ฐาน ปัญหาท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ การปฏิบตังิานมีความซ า้ซ้อน กระจาย
งานแตไ่มก่ระจายคนและเงิน วฒันธรรมองค์กรท่ีไมดี่มีมานานเปล่ียนแปลงยาก  (ความถ่ี = 74) 
รองลงมาคือ ผู้บริหารขาดวิสยัทศัน์ ขาดความโปร่งใส เป็นกลุม่ผลประโยชน์ในท้องถ่ิน มีแนวนโยบาย
ไมช่ดัเจน ไมก่ล้าตดัสินใจ รอค าสัง่ (ความถ่ี = 44) และข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ สร้าง
ความชดัเจนของการกระจายอ านาจ การกระจายภารกิจท่ีท้องถ่ินด าเนินการได้ มีระบบการตรวจสอบ 
ก าหนดแนวทางให้ตรงกบัพืน้ท่ี และมีหลกัปฏิบตัเิหมาะสมกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  (ความถ่ี = 
43) รองลงมาคือ สร้างวิสยัทศัน์ ให้ความรู้ ให้ยดึหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ให้ใช้หลกัการมี
สว่นร่วม (ความถ่ี = 32) 
  2. หมวดวิชาบริหารจดัการ ปัญหาท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ  งานบางอยา่งยงัขาดตวัชีว้ดั       
ท่ีชดัเจน มีแผนแตไ่มส่ามารถด าเนินการตามแผนได้ ความส าเร็จบางอยา่งไมส่ามารถวดัได้ด้วยตวัเลข 
ไมส่ามารถน ามาปรับปรุงการท างานได้ และเป็นเพียงสรุปผล (ความถ่ี = 31) รองลงมาคือ บคุลากร
ขาดความสามารถในการวางแผน จดัการฝึกอบรม และประเมินผลงาน  (ความถ่ี = 30) และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ ควรฝึกปฏิบตัจิริง ควรเพิ่มเวลาเพ่ือเพิ่มเนือ้หา ควรให้
สอดคล้องตอ่การปฏิบตัขิองแตล่ะท้องถ่ินและควรท าให้สามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้จริง (ความถ่ี = 
38) รองลงมาคือ สร้างแผนงานท่ีมีความยืดหยุน่ได้ ควรเพิ่มเทคนิคดงึดดูใจท าให้เกิดการสว่นร่วม  และ
ควรเพิ่มเตมิตวัชีว้ดัในการปฏิบตังิาน (ความถ่ี = 22) 
  3. หมวดวิชาเฉพาะต าแหนง่ ปัญหาท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ จดัท าแผนไมค่รอบคลมุ ขาด
การเข้าถึงชมุชน การถ่ายโอนงานไมช่ดัเจน ระเบียบไมเ่หมาะสม และขาดการประสานงาน (ความถ่ี = 
89) รองลงมาคือฝ่ายบคุลากรผู้ปฏิบตั ิได้แก่ บคุลากรท้องถ่ินมีไมเ่พียงพอ ขาดความรู้ความเข้าใจใน
หน้าท่ี ขาดประสบการณ์การท างาน และขาดการศกึษาชมุชน  (ความถ่ี = 55) และข้อเสนอแนะ
เพิ่มเตมิท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ ควรเพิ่มเวลาการอบรมเพ่ือเพิ่มเนือ้หา ควรมีตวัอยา่งให้เห็นชดัเจน และ
ควรมีเอกสารอยา่งละเอียด (ความถ่ี = 55) รองลงมาคือ จดัท างบประมาณเพียงพอ จดัสรรภารกิจงาน
เทา่เทียมกนั บรรจงุานไว้ในแผนพฒันา จดัศนูย์บริการข้อมลู การศกึษาพืน้ท่ี (ความถ่ี = 52) 
  4. หมวดวิชาเสริม ปัญหาท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ บคุลากรยงัขาดความรู้ความเข้าใจในงาน 
ด้านการพฒันา บคุลากรมีโอกาสน าไปปฏิบตัไิด้น้อย  และท าตามความเคยชิน (ความถ่ี = 34) 
รองลงมาคือ ขาดการประสานงานในแตล่ะท้องถ่ิน ขา่วสารไมท่นัตอ่สถานการณ์ ขาดความรู้เร่ืองกฎ 
ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง (ความถ่ี = 21) และข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ จดัอบรม
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เฉพาะด้านควรเพิ่มระยะเวลาการอบรมให้เนือ้หาแนน่ จดัอบรมบอ่ยๆ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ (ความถ่ี 
= 37) รองลงมาคือ ควรมอบหมายงานให้ตรงกบัสายงาน ควรมีมาตรการเก่ียวกบัการไมป่ฏิบตั ิและใ ห้
ความส าคญัด้านการประสานงานในท้องถ่ิน (ความถ่ี = 15) 
  5. การศกึษาดงูาน ปัญหาท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ  ขาดความเป็นรูปธรรม ขาดข้อมลูท่ีจะให้ 
การสงเคราะห์ ขาดงบประมาณ ระเบียบไมช่ดัเจน ขาดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนในการชว่ยเหลือกลุม่ 
ผู้ ด้อยโอกาสและผู้ยากจนจริง (ความถ่ี = 37) รองลงมาคือ ขาดความร่วมมือ ท าโครงการไมต่อ่เน่ือง 
ชมุชนไมเ่ข้าใจหลกัการท่ีแท้จริง และขาดการบริหารการจดัการท่ีดี  (ความถ่ี = 20) และข้อเสนอแนะ
เพิ่มเตมิท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ ก าหนดบทบาทให้ชดัเจน เพื่อให้บคุลากรน ามาปรับใช้อยา่งจริงจงั สร้าง
ความเข้าใจในการด าเนินงานกบัชมุชน เพิ่มเตมิเทคนิคการพฒันาชุมชน การประสานงาน และการ
สงัคมสงเคราะห์ (ความถ่ี = 33) รองลงมาคือ ศกึษาดงูานในกลุม่ท่ีปฏิบตัไิด้จริง เป็นท่ียอมรับและเป็น
รูปธรรม ควรเพิ่มเวลาการดงูาน (ความถ่ี = 30) 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 การตดิตามผลหลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
จากการวิเคราะห์ข้อมลูสามารถอภิปรายผลดงันี ้

  1. นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน 
การปฏิบตัิงาน โดยรวมทกุหมวดวิชาอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะหลกัสตูรฝึกอบรม 
มีเนือ้หาวิชาและกระบวนการฝึกอบรมท่ีเป็นไปอยา่งมีมาตรฐานเดียวกนั เนือ้หาวิชาหลกัสตูรฝึกอบรม
สอดคล้องกบัความต้องการและทนัตอ่สถานการณ์ปัจจบุนั นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครอง- 
สว่นท้องถ่ินทกุท้องถ่ินมีความจ าเป็นและต้องการปรับปรุงตนเองตอ่การปฏิบตังิานในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย รวมถึงต้องการแนวทางการปฏิบตังิานและแนวทางการบริการประชาชนในท้องถ่ินท่ีถกูต้อง 
โดยการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินได้พฒันาจากมาตรฐานต าแหนง่ของ
นกัพฒันาชมุชน จงึท าให้นกัพฒันาชมุชนได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาท อ านาจหน้าท่ี มีทศันคติ 
และวิสยัทศัน์ท่ีดีตอ่การบริการตอบสนองตอ่ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ สมหญิง พว่งลาภหลาย (2546: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาการตดิตามผลโครงการฝึกอบรม 
“วิทยากรสินเช่ือ” ของพนกังานธนาคารออมสิน เก่ียวกบัการน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบตังิาน พบวา่ทัง้ด้านการเพิ่มพนูความรู้ การเปล่ียนแปลงทศันคต ิและ  
การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม ทัง้หมดทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก และงานวิจยัของ ศกัรินทร์ ชนประชา 
(2550: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการศกึษานอกระบบส าหรับครูผู้สอนใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเชียงราย เขต 2 โดยตดิตามผลการฝึกอบรม
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หลกัสตูรการศกึษานอกระบบโรงเรียน พบวา่ผู้ผา่นการฝึกอบรมมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาไปในทิศทางท่ีดี
ขึน้ในทกุด้าน สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปพฒันางานให้มีความหลากหลาย และสามารถขยาย
ความคดิให้แก่ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ซึง่เป็นการน าเอาความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้จริง  
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ หมวดวิชาท่ีมีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน 
สงูสดุได้แก่ การศกึษาดงูาน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการเรียนรู้จากต้นแบบท่ีเป็นรูปธรรมและจาก 
การปฏิบตัจิริง สามารถน าไปประยกุต์และปฏิบตัใินสถานการณ์จริงได้ง่ายและเป็นผลส าเร็จได้ดีกวา่  
ผู้ ฝึกอบรมสว่นใหญ่มีความต้องการพฒันาตนจากการได้ลงมือปฏิบตัจิริง หรือได้รู้ได้เห็นผลงาน  
รูปแบบ และแนวทางการปฏิบตัจิากสถานการณ์จริง  และเม่ือน าไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
หรือน าแบบอยา่งท่ีได้รู้ได้เห็นจริงไปปฏิบตัใินท้องถ่ินของตนได้เป็นผลส าเร็จดีกวา่ ซึง่สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ พนัต ารวจเอกหญิง ณษมา สวุรรณานนท์ (2549: 164) ได้ศกึษาการประเมินผล 
การฝึกอบรมหลกัสตูรการบริหารงานต ารวจชัน้สงูของส านกังานต ารวจแหง่ชาติ  พบวา่การศกึษาดงูาน
ท าให้ผู้อบรมได้มีโอกาสสมัผสัหรือเห็นการปฏิบตังิานจริงท่ีเป็นรูปธรรมท่ียากตอ่การน าเสนอ 
ในห้องเรียน ได้สมัผสัสภาพความเป็นจริงของท้องถ่ินอนัเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีจะได้
น าประสบการณ์ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานได้กว้างขวางยิ่งขึน้ 

  2. นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน 
การปฏิบตังิาน อภิปรายผลจากการเปรียบเทียบตามตวัแปรดงันี ้

   2.1 นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีเพศตา่งกนั มีการน าความรู้  
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานทัง้โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ  
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะในปัจจบุนัชายและหญิงมีสิทธิเสรีภาพเทา่เทียมกนัในทกุด้าน รวมถึงด้านการรับรู้
ข้อมลูขา่วสาร การเรียนรู้ และการปฏิบตังิาน นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทัง้เพศ
หญิงและชาย มีภาระหน้าท่ีการปฏิบตังิานในหลกัการ ระเบียบ กฎหมายท่ีเหมือนกนั และในระดบั
ความรู้ความสามารถการปฏิบตังิานท่ีใกล้เคียงกนัท าให้การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน
ใกล้เคียงกนัด้วย สอดคล้องกบังานวิจยัของ พิสมยั เชือ้มีแรง (2543: 114) ได้ศกึษาความพงึพอใจใน
การปฏิบตังิานของสมาชิกองค์การบริหารสว่นต าบลในจงัหวดันนทบรีุ และงานวิจยัของ อษัฎา บวับญุ 
(2544: 95-96) ได้ศกึษาปัญหาการปฏิบตังิานของครูประจ าศนูย์การเรียนรู้ชมุชนในเขตพืน้ท่ี 11 พบวา่
ผู้ เรียนรู้ทัง้เพศหญิงและเพศชายท่ีได้รับการพฒันาไปในทิศทางเดียวกนัตามหลกัการปฏิบตังิานสง่ผล
ให้ทกุคนปฏิบตังิานได้เตม็ศกัยภาพ 
   2.2 นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีอายตุา่งกนั มีการน าความรู้ 
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานทัง้โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ 
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ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัพฒันาชมุชนเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 27-48 เป็นวยัท่ีเจริญเตบิโตเตม็ท่ี 
ทัง้ด้านร่างกายและสตปัิญญา มีความพร้อมท่ีจะใช้ศกัยภาพเพ่ือการพฒันาตนเองและการปฏิบตังิาน  
นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในวยัผู้ใหญ่มีความรู้ความสามารถจากการเรียนรู้ใน
หลกัวิชาการมาอยา่งเตม็ท่ีแล้ว จงึมีความพร้อมท่ีจะแสดงศกัยภาพในการปฏิบตังิาน เม่ือได้รู้ได้เห็น
แนวทาง รูปแบบการปฏิบตัจิงึสามารถน าไปประยกุต์ได้เตม็ประสิทธิภาพในสถานการณ์จริงตาม
ท้องถ่ินของตนได้ใกล้เคียงกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ ประเทือง ทรัพย์เกิด (2541: 90-91) ได้ศกึษา
ความคดิเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรมในการน าความรู้ไปใช้จากหลกัสตูรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศกึษา
ระดบัสงูของศนูย์ฝึกอบรมประจ าเขตการศกึษาภาคกลาง พบวา่ในการฝึกอบรมอยา่งเดียวกนั 
ต าแหนง่งานเดียวกนั วยัผู้ใหญ่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบตังิานได้มากใกล้เคียงกนั และงานวิจยั 
ของ มณฑา บวัศริิ (2551: 64-65) ได้ศกึษาการน าความรู้ไปใช้ของผู้ส าเร็จการศกึษาหลกัสตูรระยะสัน้
การศกึษานอกโรงเรียนจงัหวัดเพชรบรีุ พบวา่ในวยัผู้ใหญ่สว่นมากเป็นผู้ ท่ีต้องการศกึษาหาความรู้ 
ทกัษะ ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและหน้าการงานได้ในทนัที  
   2.3 นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีการศกึษาตา่งกนั มีการน า
ความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานทัง้โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินผู้ ท่ีมีการศกึษาทัง้ระดบัปริญญาตรี
และระดบัสงูกวา่ปริญญาตรีตา่งเป็นชว่งวยัท่ีมีความรู้ด้านวิชาการและวิทยาการท่ีดีและจ าเป็นตอ่ 
การปฏิบตังิานในหน้าท่ีให้ประผลส าเร็จ แตอ่าจจะยงัขาดทกัษะและประสบการณ์ด้านการปฏิบตัิงาน  
การฝึกอบรมจงึเป็นอีกหนึง่หนทางท่ีชว่ยให้เกิดทกัษะและประสบการณ์ในการปฏิบตังิานท่ีสามารถ
น าไปใช้ได้จริง ท าให้นกัพฒันาชมุชนมีการน าทกัษะและประสบการณ์ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน  
ได้ใกล้เคียงกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ พวงสวุรรณ์ พนัธุ์มะมว่ง (2541: 95) ได้ศกึษาความคดิเห็น
เก่ียวกบัการน าความรู้ไปใช้ของผู้จบหลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้ หนว่ยฝึกอาชีพวดันอก อ าเภอเมือ ง 
จงัหวดัชลบรีุ พบวา่หลกัสตูรฝึกอบรมเป็นภาคปฏิบตัท่ีิสามารถน าไปใช้ได้จริงจงึไมมี่ข้ อจ ากดัในด้าน
ระดบัการศกึษาของผู้ เรียน และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ชนะจิต โมฬิยสวุรรณ (2543: 94) ได้ศกึษา
ความต้องการการฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหวัหน้าศนูย์บริการการศกึษานอก
โรงเรียนอ าเภอ พบวา่บทบาทหน้าท่ีของผู้ ท่ีเป็นข้าราชการมีกว้างและซบัซ้อน ลกัษณะงานมี 
การเปล่ียนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางวิทยาการ ผู้ปฏิบตังิานทัง้ท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี
หรือระดบัท่ีสงูกวา่ตา่งก็จ าเป็นต้องพยายามพฒันาตนเองและหาวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะท างาน
ตา่งๆ ได้ลลุว่งด้วยดี 
   2.4 นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีระดบัของนกัพฒันาชมุชน 
ตา่งกนั มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน  
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในหมวดวชิาพืน้ฐาน และการศกึษาดงูาน  
โดยหมวดวิชาพืน้ฐาน พบวา่ นกัพฒันาชมุชน ระดบั 3 มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน
แตกตา่งกนักบันกัพฒันาชมุชน ระดบั 5 และการศกึษาดงูาน พบวา่ นกัพฒันาชมุชน ระดบั 3  
และระดบั 4 มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบัตงิานแตกต่างกนักบันกัพฒันาชมุชน ระดบั 5  
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัพฒันาชมุชน ระดบั 3 และระดบั 4 สว่นใหญ่ยงัเป็นข้าราชการฝ่ายปฏิบตังิาน 
เป็นผู้ให้การบริการประชาชนในท้องถ่ินโดยลงมือปฏิบตัิ และต้องปฏิบตังิานตามค าสัง่ของข้าราชการ 
ระดบัหวัหน้างาน นกัพฒันาชมุชนในระดบันีจ้งึมีการประยกุต์ความรู้ วิทยาการ ระเบียบกฎหมาย 
หลกัการปฏิบตัิ และทกัษะการปฏิบตัิงานท่ีได้รับจากการฝึกอบรมในด้านการตดัสินใจ เพ่ือการปฏิบตัิ
ด าเนินงานและจดัการภารกิจให้ถกูต้อง ประสบผลส าเร็จ และรอบคอบ ซึง่ตา่งจากนกัพฒันาชมุชน 
ระดบั 5 ขึน้ไป ท่ีถือวา่เป็นนกัพฒันาชมุชนระดบัหวัหน้างาน ท่ีมีการน าความรู้ไปประยกุต์ใน 
การตดัสินใจเพ่ือการบริหารจดัการภารกิจมากกวา่ สอดคล้องกบังานวิจยัของ กรมการปกครอง  
(2552: 7-22) โดยกลุ่มงานวิจยัและพฒันาระบบงานฝึกอบรมของวิทยาลยัการปกครอง ได้ศกึษา 
และรายงานการตดิตามประเมินผลการศกึษาอบรมหลกัสูตรนายอ าเภอ รุ่นท่ี 65, 66, และ 67  
หลกัสตูรปลดัอ าเภอ รุ่นท่ี 174 และ 175 และหลกัสตูรสืบสวนสอบสวนพนกังานฝ่ายปกครอง รุ่นท่ี 
26/2552 พบวา่หลกัสตูรนายอ าเภอซึง่ถือวา่เป็นระดบับริหารของหนว่ยงาน มีการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์จริงหลงัการฝึกอบรม ด้านการปฏิบตังิานคือ สามารถน าไปใช้ในการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก  
และรองลงมาเป็นด้านการประสานงาน สว่นหลกัสตูรปลดัอ าเภอซึง่ถือวา่เป็นผู้ปฏิบตัริะดบัสงูท่ีก าลงั
จะก้าวไปสูต่ าแหนง่ระดบับริหารมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์จริงหลงัการอบรม ด้านการปฏิบตังิาน
คือความสามารถในการตดัสินใจเป็นอนัดับแรก รองลงมาได้แก่ความเท่ียงตรงในการปฏิบตัิงาน 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถสร้างแรงจงูใจ และความสามารถในการให้บริการท่ีดี  
และหลกัสตูรสืบสวนสอบสวนพนกังานฝ่ายปกครอง ซึง่เป็นหลกัสตูรฝ่ายปฏิบตัิ งานและบริการมี 
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์จริงหลงัการฝึกอบรม ด้านการปฏิบตังิานคือ ความถกูต้องใน 
การปฏิบตังิานอนัดบัแรก รองลงมาคือความสามารถในการแก้ไขปัญหา จงึแสดงให้เห็นวา่ใน
ระบบงานราชการ ข้าราชการท่ีมีระดบัต าแหนง่สงูกวา่ท าหน้าท่ีเป็นผู้บงัคบับญัชาหรือหวัหน้างาน  
มีการน าความรู้จากการฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานด้านการบริหารจดัการเป็นสว่นใหญ่ 
ขณะท่ีข้าราชการท่ีมีระดบัต าแหนง่ต ่าท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายปฏิบตัิงาน มีการน าความรู้จากการฝึกอบรม 
ไปใช้ในการปฏิบตังิานเพ่ือความถกูต้องของการปฏิบตังิานในแตล่ะภารกิจ 
   2.5 นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีประสบการณ์การท างานด้าน 
การพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่ง 
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มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน 
การปฏิบตังิานแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ในหมวดวชิาพืน้ฐาน หมวดวิชา-
เฉพาะต าแหนง่ และการศกึษาดงูาน โดยหมวดวิชาพืน้ฐานพบวา่ นกัพฒันาชมุชนท่ีมีประสบการณ์ 
น้อยกวา่ 2 ปี และ2-4 ปี มีการน าความรู้ไปประยกุต์ในการปฏิบตังิานแตกตา่งกนักบันกัพฒันาชมุชน 
ท่ีมีประสบการณ์ 4 ปีขึน้ไป หมวดวิชาเฉพาะต าแหนง่ พบวา่ นกัพฒันาชมุชนท่ีมีประสบการณ์ 
น้อยกวา่ 2 ปี มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานแตกตา่งกนักบันกัพฒันาชมุชน 
ท่ีมีประสบการณ์ 4 ปีขึน้ไป และการศกึษาดงูานพบวา่ นกัพฒันาชมุชนท่ีมีประสบการณ์น้อยกวา่ 2 ปี 
และ2-4 ปี มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานแตกตา่งกนักบันกัพฒันาชมุชน 
ท่ีมีประสบการณ์ 4 ปีขึน้ไป ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัพฒันาชมุชนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบตังิานน้อย 
แตมี่แรงจงูใจและมีไฟในการปฏิบตังิาน เป็นชว่งเรียนรู้งานและมีความคาดหวงัในการท างาน จงึยงั
สนใจท่ีจะปฏิบตังิานโดยน าความรู้และทกัษะจากการอบรมมาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานน้อย 
เพราะวา่ยงัพอมีความรู้ทางวิชาการท่ีเพิ่งจบมาจากการศกึษา สว่นนกัพฒันาชมุชนท่ีมีประสบการณ์
ในการปฏิบตังิานมากกวา่ เป็นผู้ ท่ีผา่นชว่งนัน้มาแล้วความรู้ทางวิชาการอาจลดลงไปแตไ่ด้เรียนรู้ได้
เห็นระบบการท างานหรือวฒันธรรมการปฏิบตังิานในองค์กรมามากกวา่ จงึมีความจ าเป็นและต้องการ
วิทยาการ ต้องการรูปแบบ ระเบียบ และหลกัการตา่งๆ ท่ีถกูต้องมาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน  
ทัง้นีเ้พ่ือความถกูต้องตามหลกัการการปฏิบตังิานราชการและเป็นการป้องกนัตนเองจากการตรวจสอบ 
ในระบบการปฏิบตังิานของราชการ ซึง่ไมส่อดคล้องกบังานวิจยัของ พรรณรัตน์ สนัธนะจิตร  
(2549: 98) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของข้าราชการและลกูจ้าง 
กรมวิชาการเกษตรพบวา่ ข้าราชการและลกูจ้างท่ีมีระยะเวลาการท างานตา่งกนัมีความพงึพอใจใน 
การปฏิบตังิานไมแ่ตกตา่งกนั เป็นเพราะวา่ข้าราชการและลกูจ้างท่ีมีระยะเวลาการท างานนานหรือเพิ่ง
เข้ามาปฏิบตังิานมีความตัง้ใจในการปฏิบตังิานเพื่อให้หนว่ยงานหรือองค์กรของตนบรรลวุตัถปุระสงค์
ท่ีดี แตส่อดคล้องกบังานวิจยัของ สินิทรา  สขุสวสัดิ ์(2550: 98-99) ได้ศกึษาปัจจยับางประการท่ีสง่ผล
ตอ่ความส าเร็จในอาชีพเชิงอตันัยของหวัหน้างานสายสนบัสนนุวิชาการในมหาวิทยาลยัของรัฐเขต
กรุงเทพมหานครพบวา่ ประสบการณ์การท างานสง่ผลตอ่ความส าเร็จในอาชีพ กลา่วคือเม่ือบคุคล 
ผา่นระยะของการแสวงหาอาชีพท่ีมัน่คง ได้รับการเล่ือนต าแหนง่ตามต้องการแล้วก็จะเข้าสูร่ะยะ 
การด ารงรักษาซึง่เป็นระยะท่ีบคุคลจะผกูพนัในอาชีพและวิถีการท างานของตน บคุคลก็จะเกิดความ
เช่ือมัน่ในตน จงึเป็นไปได้วา่บคุคลท่ีท างานเป็นระยะเวลาท่ีนานกวา่ยอ่มมีการปรับตวัตอ่งานท่ีท า  
และปรับตวัตอ่ระบบขององค์กรท่ีท างานเพ่ือความส าเร็จสงูสดุ 
   2.6 นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีภาคภูมิศาสตร์ท่ีตัง้ของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสงักดัตา่งกนั มีการน าความรู้ ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานโดยรวม 
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และรายด้านแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัพฒันาชมุชนขององค์กร- 
ปกครองสว่นท้องถ่ินในแตล่ะภาคภมูิศาสตร์เป็นบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในระดบัใกล้เคียงกนั  
มีแนวทางการปฏิบตังิานเพื่อบริการประชาชนในท้องถ่ินอยา่งเดียวกนั และได้รับการฝึกอบรมในเนือ้หา
หลกัสตูรเดียวกนั ปีท่ีอบรมเดียวกนั ด้วยรูปแบบและกระบวนการอยา่งเดียวกนั จงึมีความมุง่หมาย 
ท่ีจะบริการประชาชนในท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กนั และไปในทิศทางเดียวกนัใน
กลุม่เป้าหมายท่ีแตกตา่งกนัตามภมูิภาค โดยมีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
เป็นองค์กรประสานงานจากนโยบายภาครัฐสูอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ชนะจิต โมฬิยสวุรรณ (2543: 96) ได้ศกึษาความต้องการการฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของหวัหน้าศนูย์บริการการศกึษานอกโรงเรียนอ าเภอพบวา่ บคุลากรของศนูย์การศกึษานอก
โรงเรียนแตล่ะภมูิภาคต้องรับนโยบายการปฏิบตังิานจากสว่นกลาง จงึต้องปฏิบตังิานไปในทิศทาง
เดียวกนัเพ่ือบริการแก่กลุม่เป้าหมายท่ีมีหลายรูปแบบในแตล่ะท้องถ่ิน แต่ไมส่อดคล้องกบังานวิจยัของ  
ปะนิดา ชาตนิ า้เพ็ชร (2545: 116) ได้ศกึษาการน าความรู้จากการฝึกอบรมหลกัสตูรอาสายวุกาชาด 
ไปใช้ในการบ าเพ็ญประโยชน์ของสมาชิกอาสายวุกาชาด ส านกังานยวุกาชาด สภากาชาดไทย  พบวา่  
การน าความรู้ไปใช้โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เพราะวา่แตล่ะภมูิภาคมีสภาพ 
ท่ีแตกตา่งกนั ภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีสภาพสงัคม การเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม 
และสิ่งแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนั ผู้ผา่นการฝึกอบรมจงึมีน าความรู้ไปใช้แตกตา่งกนัตามภาคภมูิศาสตร์ 
นัน้ด้วย 
  3. การรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน 
การปฏิบตังิานของนกัพฒันาชมุชนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตามเนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรม  
จากผู้ตอบแบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ จ านวน 150 คน อภิปรายผลดงันี ้
   3.1 หมวดวิชาพืน้ฐาน ปัญหาท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ การปฏิบตังิานมีความซ า้ซ้อน 
กระจายงานแตไ่มก่ระจายคนและเงิน วฒันธรรมองค์กรท่ีไมดี่มีมานานเปล่ียนแปลงยาก  ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินบางแหง่ยงัขาดการบริหารจดัการท่ีดี (Good Governance) ผู้บริหาร
ท่ีได้รับการเลือกตัง้มานัน้ยงัมีความรู้ความเข้าใจไมเ่พียงพอในการบริหารงานท้องถ่ิน ขาดการจดัการ
และการมอบหมายงานให้กบัผู้ปฏิบตังิาน ข้าราชการท้องถ่ินผู้ปฏิบตังิานยงัไมเ่ข้าใจหลกัการกระจาย
อ านาจได้ดีพอซึง่มีความแตกตา่งจากข้าราชการพลเรือน ซึง่งานบริการประชาชนในท้องถ่ินท่ีปฏิบตันิัน้
มีความซ า้ซ้อนแตกตา่งกนัอยา่งมาก ข้าราชการการเมืองกบัข้าราชการประจ ายงัขาดการบรูณาการ 
เข้าใจงานท้องถ่ินแตกตา่งกนัมองกนัคนละมมุ ความต้องการท่ีจะบริการคนละจดุหมาย ตลอดจน
ท้องถ่ินมีวฒันธรรมองค์กรท่ีไมดี่มานาน มีการแบง่พรรคพวกในการปฏิบตังิานใช้คนไมถ่กูกบังาน  
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   ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิท่ีมีความถ่ีสูงสดุคือ สร้างความชดัเจนของการกระจายอ านาจ 
การกระจายภารกิจท่ีท้องถ่ินด าเนินการได้ มีระบบการตรวจสอบ ก าหนดแนวทางให้ตรงกบัพืน้ท่ี และมี
หลกัปฏิบตัเิหมาะสมกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการกระจายอ านาจและภารกิจ
ให้กบัแตล่ะท้องถ่ินยงัขาดความชดัเจน ท าให้การด าเนินงานขาดเอกภาพความเป็นท้องถ่ิน เสมือนอยู่
ในอ านาจผู้บริหารเพียงคนเดียว ถึงแม้การด าเนินงานได้มีการแบง่งานให้แตล่ะสว่นงานรับผิดชอบตาม
ลกัษณะงานซึง่ในสว่นราชการนัน้มีบคุลากรปฏิบตังิานตามหน้าท่ีรับผิดชอบอยูแ่ล้ว แตเ่พ่ือความ
ชดัเจนอาจต้องมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือแจ้งให้บคุลากรทัง้หมดในองค์กรทราบโดยทัว่กนั
เพ่ือความชดัเจนอีกครัง้ 
   3.2 หมวดวิชาบริหารจดัการ ปัญหาท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ  งานบางอยา่งยงัขาดตวัชีว้ดั
ท่ีชดัเจน มีแผนแตไ่มส่ามารถด าเนินการตามแผนได้ ความส าเร็จบางอยา่งไมส่ามารถวดัได้ด้วยตวัเลข 
ไมส่ามารถน ามาปรับปรุงการท างานได้ และเป็นเพียงสรุปผล ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัพฒันาชมุชนของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินยงัขาดความรู้ความเข้าใจในการจดัท าแผนและการวางแผนด าเนินงานและ
การบริหารจดัการงาน จงึยงัไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ ในการปฏิบตังิานท้องถ่ินมุง่
ให้เกิดประโยชน์ตอ่ประชาชนในท้องถ่ินสงูสดุดงันัน้ความส าเร็จบางอยา่งก็อาจจะไมส่ามารถวดัได้หรือ
มีตวัชีว้ดัท่ีเป็นตวัเลขเสมอไป จงึยงัคงเป็นปัญหาในการปฏิบตังิานของผู้ปฏิบตัิ  
   ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิด้านท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ ควรฝึกปฏิบตัจิริง ควรเพิ่มเวลาเพ่ือ 
เพิ่มเนือ้หา ควรให้สอดคล้องตอ่การปฏิบตัขิองแตล่ะท้องถ่ิน และควรท าให้สามารถน าไปประยกุต์ใช้  
ได้จริง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้องการเรียนรู้รายละเอียด
ของงานด้านการบริหารการจดัการในแนวทางการปฏิบตัหิรือตวัอยา่งการด าเนินงานท่ีหลากหลาย
เพิ่มเตมิ ควรได้เรียนรู้จากการปฏิบตัจิริงท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงท่ีสอดคล้องหรือใกล้เคียงกบัสภาพ
จริงของท้องถ่ินตนมากท่ีสดุ 
   3.3 หมวดวิชาเฉพาะต าแหนง่ ปัญหาท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ จดัท าแผนไมค่รอบคลมุ  
ขาดการเข้าถึงชมุชน การถ่ายโอนงานไมช่ดัเจน ระเบียบไมเ่หมาะสม และขาดการประสานงาน  
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินยงัขาดความรู้ความเข้าใจใน 
การจดัท าแผนพฒันาชมุชน ขาดทกัษะการบรูณาการงาน และยงัขาดทกัษะการประสานงานระหวา่ง 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินกบัชมุชนในท้องถ่ิน ท าให้ขาดการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนตอ่ 
การพฒันาท้องถ่ิน อีกทัง้ระเบียบกฎหมายท่ีก าหนดไว้มีข้อจ ากดั มีการก าหนดระเบียบและแนวทาง 
การปฏิบตัิงานท่ียุง่ยากซบัซ้อนท าให้เกิดการตีความคลาดเคล่ือน สง่ผลให้การปฏิบตังิานมี 
ข้อผิดพลาดและเกิดปัญหาข้อทกัท้วงจากฝ่ายตรวจสอบซึง่เป็นหนว่ยงานประเมินและตดิตามผล 
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   ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ ควรเพิ่มเวลาการอบรมเพ่ือเพิ่มเนือ้หา  
ควรมีตวัอยา่งให้เห็นชดัเจน และควรมีเอกสารอยา่งละเอียด  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัพฒันาชมุชนของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้องการเรียนรู้รายละเอียดงานในต าแหนง่ให้เข้าใจได้ตรงตามกฎหมาย
และระเบียบการปฏิบตังิานเพ่ือน าไปใช้อยา่งมีประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ เน่ืองจากงานในต าแหนง่หน้าท่ี
ด้านการพฒันาชมุชนมีหลากหลายผนวกกบัความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินมีความหลากหลาย
เชน่เดียวกนั ดงันัน้เทคนิคการปฏิบัตงิานนา่จะมีหลากหลายตามไปด้วย ซึง่สว่นหนึง่จะได้รับจากการ
ฝึกอบรมและการฝึกปฏิบตัจิากกรณีศกึษา 
   3.4 หมวดวิชาเสริม ปัญหาท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ บคุลากรยงัขาดความรู้ความเข้าใจใน
งานด้านการพฒันา บคุลากรมีโอกาสน าไปปฏิบตัไิด้น้อย  และท าตามความเคยชิน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสว่นใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบตังิานยงัน้อย
เพราะเพิ่งได้รับการบรรจแุตง่ตัง้จงึอาจยงัขาดทกัษะ วิสยัทศัน์ และประสบการณ์ในการปฏิบตังิานท่ีดี 
สว่นใหญ่ปฏิบตัติามความเคยชินหรือตามสถานการณ์บงัคบัจ าต้องปฏิบตั ิและมีโอกาสได้ปฏิบตัน้ิอย
มากท าให้ผลการปฏิบตัิงานออกมาไมดี่เทา่ท่ีควร 
   ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ จดัอบรมเฉพาะด้าน ควรเพิ่มระยะเวลา 
การอบรมให้เนือ้หาแนน่ จดัอบรมบอ่ยๆ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัพฒันาชมุชนของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจ าเป็นต้องมีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอเพ่ือการปรับตวัตอ่สถานการณ์และ
วิทยาการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาทัง้ด้านการปฏิบตังิานและการพฒันาตนเอง ตามหลกัการ 
พฒันาบคุลากรท้องถ่ินและระเบียบการบริหารงานบคุลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
ท่ีก าหนดให้บคุลากรท้องถ่ินต้องเข้ารับการศกึษาอยา่งน้อยคนละครัง้ตอ่ปี 
   3.5 การศกึษาดงูาน ปัญหาท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ ขาดความเป็นรูปธรรม ขาดข้อมลูท่ี
จะให้การสงเคราะห์ ขาดงบประมาณ ระเบียบไมช่ดัเจน ขาดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนในการชว่ยเหลือกลุม่
ผู้ ด้อยโอกาสและผู้ยากจนจริง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะกฎหมายและระเบียบการปฏิบตัิท่ียงัไมส่อดคล้อง
กบัสภาพความเป็นจริงทางสงัคมในท้องถ่ิน สภาพทางสงัคมท้องถ่ินสว่นใหญ่ยงัยากจน ประชาชนยงัมี
ความต้องการท่ีจะได้รับการสงเคราะห์จากหนว่ยงานของทางราชการ แตง่บประมาณของราชการมี
จ ากดัจงึไมส่ามารถให้การสงเคราะห์กลุม่ผู้ ด้อยโอกาสและผู้ยากจนได้ครอบคลมุ อีกทัง้จิตส านกึของ
ผู้น าชมุชนหรือประชาชนสว่นใหญ่ยงัขาดความเป็นธรรมค านงึถึงแตร่ะบบอปุถมัภ์ (Patronage 
system) มากกวา่ระบบคณุธรรม (Merit System) ท าให้การด าเนินงานบริการประชาชนของท้องถ่ิน 
จงึยงัไมค่รอบคลมุ 
   ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิท่ีมีความถ่ีสงูสดุคือ ก าหนดบทบาทให้ชดัเจน เพื่อให้บคุลากร
น ามาปรับใช้อยา่งจริงจงั สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานกบัชมุชน เพิ่มเตมิเทคนิคการพฒันา
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ชมุชน การประสานงาน และการสงัคมสงเคราะห์ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัพฒันาชมุชนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินซึง่เป็นเจ้าหน้าท่ีผู้บริการประชาชนในท้องถ่ินจงึจ าเป็นต้องมีทกัษะ วิทยาการท่ีดี 
มีบทบาทท่ีชดัเจนเพ่ือการด าเนินงานให้ครอบคลมุ ทัว่ถึง และเป็นธรรม อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การตดิตามผลหลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จากผลของ 
การวิจยั ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี  ้
 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1. นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ 
ในการปฏิบตังิานในระดบัมากทกุหมวดวิชา แสดงให้เห็นวา่หลกัสตูรฝึกอบรมมีประโยชน์ สามารถ
น าไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานได้เป็นอยา่งดี ดงันัน้นกัพฒันาชมุชนผู้ปฏิบตัหิน้าท่ีจงึควรท่ีจะได้รับ
การฝึกอบรมเพ่ือการพฒันาทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ เทคนิค และวิธีการ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ใน
การปฏิบตังิานท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาให้การปฏิบตังิานด้านการพฒันาท้องถ่ินเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพอนัเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนในท้องถ่ินสงูสดุ  
  2. นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีปัญหาเก่ียวกบัระเบียบ ข้อบงัคบั 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบตังิานด้านการพฒันาท้องถ่ิน ทัง้กฎหมายท้องถ่ินเอง และระเบียบ
จากกระทรวงท่ีมีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ท าให้การปฏิบตัภิารกิจด้านการพฒันา
ท้องถ่ินไมต่อ่เน่ือง ไมเ่ป็นไปตามธรรมชาติ และไมเ่ป็นขัน้ตอน ดงันัน้ฝ่ายผู้ออกระเบียบกฎหมายควร
ปรับปรุงเร่ืองดงักลา่วให้มีการใช้ได้อยา่งจริงจงั มีการก าหนดใช้เป็นหลกัได้อยา่งยัง่ยืน ซึง่จะท าให้เกิด
ความสะดวกและตรงตามหลกัการของผู้น าไปปฏิบตัิซึง่จะเกิดประโยชน์ตอ่ประชาชนในท้องถ่ินสงูสดุ 
  3. ในแตล่ะหมวดวิชามีรายวิชาท่ีนกัพฒันาชมุชนมีการน าไปประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบตังิานท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสดุคือ หมวดวิชาพืน้ฐานในรายวิชาความรู้เก่ียวกบัการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี หมวดวิชาบริหารจดัการในรายวิชาความรู้เก่ียวกบัการวดัผลงานและตวัชีว้ดัความส าเร็จ
ในการปฏิบตังิาน หมวดวิชาเฉพาะต าแหนง่ในรายวิชาความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มผลผลิตและ
รายได้ครัวเรือน หมวดวิชาเสริมในรายวิชาความรู้เร่ืองระบบข้อมลูสารสนเทศในงานพฒันาชมุชน และ
การศกึษาดงูานในการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีดี ดงันัน้ฝ่ายจดัหลกัสตูรฝึกอบรม
ควรปรับปรุงเทคนิคและกระบวนการฝึกอบรมเพ่ือให้นกัพฒันาชมุชนสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบตังิานด้านการพฒันาชมุชนบริการประชาชนในท้องถ่ินได้เพิ่มมากขึน้ 
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  4. นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เสนอปัญหาและมีข้อเสนอแนะ
เก่ียวกบัการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ความใจในบทบาทอ านาจ
หน้าท่ีตามแผนการกระจายอ านาจสูอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ซึง่สง่ผลตอ่การปฏิบตังิานด้านการ
พฒันาท้องถ่ิน และนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิด้านการ
พฒันาตนเองด้วยวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะด้านเพ่ือเพิ่มความรู้ความเข้าใจมากขึน้ ดงันัน้ฝ่าย
บริหารโครงการฝึกอบรมและกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินควรจดัหลกัสตูรเฉพาะด้าน ท่ีสนองตอ่
ความต้องการและทนักบัสถานการณ์ เพ่ือให้นกัพฒันาชมุชนได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีท่ี
ถกูต้องและน าไปสูก่ารปฏิบตังิานด้านการพฒันาชมุชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
  ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไปดงันี  ้
   1. ควรมีการส ารวจประเมินและตดิตามผลเชิงลกึตามระดบัของนกัพฒันาชมุชน 
หรือตามประสบการณ์ของนกัพฒันาชมุชน เพ่ือพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเฉพาะด้านท่ีสอดคล้องกบั
สถานการณ์ ตรงตามความต้องการและตามความจ าเป็นมากท่ีสดุของนกัพฒันาชมุชนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 
   2. ควรมีการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามระดบั 
ของนกัพฒันาชมุชนหรือตามประสบการณ์ของนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   3. ควรมีการตดิตามผลจากตวัชีว้ดัความส าเร็จจากการปฏิบตัหิน้าท่ีเพ่ือความ
สอดคล้องและความคุ้มคา่ของนกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
   4. ควรมีการประเมินและตดิตามผลเชิงลกึแยกตามภาคภมูิศาสตร์ท่ีสงักดั หรือตาม
รูปแบบขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เพ่ือพฒันาการปฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพของนกัพฒันา
ชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือเพื่อการวจิัย 

 
1. รองศาสตราจารย์ พรชยั เทพปัญญา 

อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก แตงเจริญ 
ประธานหลกัสตูรบริหาร มหาวิทยาลยันอร์ทเชียงใหม ่ศนูย์นครปฐม 

 
3. อาจารย์ ดร.สวิุชา วรวิเชียรวงษ์ 

รองประธานโครงการพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
เร่ือง 

การติดตามผลหลักสูตรฝึกอบรมนักพัฒนาชุมชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ค าชีแ้จง 
 แบบสอบถามนีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือสอบถามข้อมลูจากผู้ผา่นการฝึกอบรมในหลกัสตูร
นกัพฒันาชมุชนวา่หลงัจากฝึกอบรมแล้วมีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานด้านการ
พฒันาชมุชนในระดบัใด เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่โครงการฝึกอบรมท่ีจะน าไปปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรมให้ตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงานด้าน
การพฒันาชมุชนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 จึงใคร่ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทกุข้อตามความเป็นจริง 
 
 แบบสอบถามฉบับนีแ้บ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหลกัสตูรฝึกอบรม
นกัพฒันาชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 
 ขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้ 

 
 
 

                                                                            (นายปีย์  ศรีวงษ์) 
                              นิสิตระดบับณัฑิตศกึษา สาขาวิชาการศกึษาผู้ใหญ่ 
                             คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย   
เร่ือง 

การติดตามผลหลักสูตรฝึกอบรมนักพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน (   ) หน้าข้อความท่ีตรงกบัความเป็นจริง  
 

1. เพศ 
1.1  (   )  ชาย     1.2  (   )  หญิง 

 
2. อายุ 

โปรดระบ ุ............................. 
 

3. การศกึษา 
3.1  (   )  ปริญญาตรี     3.2  (   )  สงูกวา่ปริญญาตรี 

 
4. ระดบัของนกัพฒันาชมุชน 

โปรดระบ ุ............................. 
 

5. ประสบการณ์การท างานด้านการพฒันาชมุชนใน อปท.  
5.1  (   ) น้อยกวา่ 2 ปี  5.2  (   ) 2-4 ปี 
5.3  (   ) 4 ปีขึน้ไป 

 
6. ภาคภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสงักดั 

6.1  (   )  ภาคเหนือ     6.2  (   )  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
6.3  (   )  ภาคกลาง     6.4  (   )  ภาคใต้ 
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ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 
 
ค าชีแ้จง  จากการเข้ารับการฝึกอบรมหลกัสตูรนกัพฒันาชมุชน ท่านมีความคิดเห็นวา่ได้น าความรู้ 

ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน ในระดบัใด  
โดยเขียนเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

 
เกณฑ์การพจิารณา 

ระดบัคะแนนความคิดเห็นท่ีก าหนดให้ ดงันี ้
5  หมายถึง  มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน มากท่ีสุด 

4  หมายถึง  มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน มาก 

3  หมายถึง  มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน ปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน น้อย 

1  หมายถึง  มีการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน น้อยที่สุด 
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เนือ้หาวิชาการฝึกอบรม 

ระดบั 
การน าไปใช้ 

5 4 3 2 1 
 
หมวดวชิาพืน้ฐาน 
       ความรู้เก่ียวกบัการ
ด าเนินงานขององค์การ
ปกครองสว่นท้องถ่ิน อาทิ 
โครงสร้าง อ านาจ หน้าท่ี 
และการปฏิบตัิตามนโยบาย
ของรัฐบาล ตามกฎหมาย
การกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และกฎหมายรัฐธรรมนญู 
 

1. ความรู้เก่ียวกบัการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีด ี

     

2. ความรู้เก่ียวกบัโครงสร้าง 
อ านาจ หน้าท่ี และการ
ปฏิบตัิงานขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน 

     

3. ความรู้เก่ียวกบัการกระจาย
อ านาจ บทบาท และภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 

     

4. ความรู้เก่ียวกบัการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน์ 
วฒันธรรม คา่นิยม ในการ
ท างาน 

     

 
หมวดวชิาบริหารจัดการ 
       ความรู้เก่ียวกบัการ
บริหารจดัการ การวางแผน 
การจดักระบวนการท างาน 
การวดัผล ประเมินและ
ติดตามผล 

5. ความรู้เก่ียวกบัการวางแผน
และการบริหารงานเชิงกลยทุธ์ 

     

6. ความรู้เก่ียวกบัเทคนิคและ
กระบวนการจดัฝึกอบรม 

     

7. ความรู้เก่ียวกบัการวดัผลงาน 
และตวัชีว้ดัความส าเร็จในการ
ปฏิบตัิงาน 
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เนือ้หาวชิาการฝึกอบรม 

ระดับ 
การน าไปใช้ 

5 4 3 2 1 
 
หมวดวชิาเฉพาะต าแหน่ง 
       ความรู้เฉพาะต าแหน่ง
ของนกัพฒันาชมุชน อาทิ 
การจดังบประมาณเพ่ือ
พฒันา การจดัท าแผน การ
วิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการของชมุชน การ
วิเคราะห์เศรษฐกิจ สงัคม 
และสภาพแวดล้อมท่ี
เก่ียวข้องกบัการพฒันา การ
สร้างทีมงาน การแก้ไข
ปัญหาความขดัแย้งใน
องค์กรชมุชน และการสร้าง
การมีสว่นร่วมของประชาชน 
 

8. ความรู้เก่ียวกบัการจดั
งบประมาณขององค์กรปกครอง
ท้องถ่ิน 

     

9. ความรู้เก่ียวกบัการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาท้องถ่ิน 

     

10. ความรู้เก่ียวกบัแนวทางใน
การบริหารจดัการองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินตามภารกิจ
ถ่ายโอน 

     

11. ความรู้เก่ียวกบัการส ารวจ
และการวิเคราะห์ปัญหาความ
ต้องการของชมุชน 

     

12. ความสามารถในการ
วิเคราะห์ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และสภาวะ
แวดล้อมตอ่การพฒันาชมุชน 

     

13. ความรู้เก่ียวกบัการสง่เสริม
ศกัยภาพชมุชน การสร้างและ
พฒันาชมุชนเข้มแขง็ 

     

14. ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตและรายได้ครัวเรือน 

     

15. ความรู้เก่ียวกบัโครงการ
พระราชด าริศกึษากบัการพฒันา
อย่างยัง่ยืน 

     

 
 



 150 

 

 
เนือ้หาวชิาการฝึกอบรม 

ระดับ 
การน าไปใช้ 

5 4 3 2 1 
 
หมวดวชิาเฉพาะต าแหน่ง 

(ต่อ) 
       ความรู้เฉพาะต าแหน่ง
ของนกัพฒันาชมุชน อาทิ 
การจดังบประมาณเพ่ือ
พฒันา การจดัท าแผน การ
วิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการของชมุชน การ
วิเคราะห์เศรษฐกิจ สงัคม 
และสภาพแวดล้อมท่ี
เก่ียวข้องกบัการพฒันา การ
สร้างทีมงาน การแก้ไข
ปัญหาความขดัแย้งใน
องค์กรชมุชน และการสร้าง
การมีสว่นร่วมของประชาชน 
 

16. ความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจ
พอเพียงกบัการพฒันาชมุชน
อย่างยัง่ยืน 

     

17. ความรู้เก่ียวกบัการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

18. ความรู้เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพ่ือการ
ด าเนินงานทางการพฒันาชมุชน 

     

19. ความรู้เก่ียวกบัการพฒันา
และสง่เสริมอาชีพ วิสาหกิจ
ชมุชน และการตลาด 

     

20. ความรู้เก่ียวกบัการสง่เสริม
การท่องเท่ียว จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะ 
วฒันธรรม และภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน 

     

21. ความรู้เก่ียวกบัการพฒันา
บ้านเมืองน่าอยู่ขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

     

22. ความรู้เก่ียวกบัระบบการ
ติดตามผลและประเมินผลงาน 

     

23. ความรู้เก่ียวกบัหลกัการและ
กลยทุธ์การพฒันาชมุชน 
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เนือ้หาวชิาการฝึกอบรม 

ระดับ 
การน าไปใช้ 

5 4 3 2 1 
 
หมวดวชิาเฉพาะต าแหน่ง 

(ต่อ) 
       ความรู้เฉพาะต าแหน่ง
ของนกัพฒันาชมุชน อาทิ 
การจดังบประมาณเพ่ือ
พฒันา การจดัท าแผน การ
วิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการของชมุชน การ
วิเคราะห์เศรษฐกิจ สงัคม 
และสภาพแวดล้อมท่ี
เก่ียวข้องกบัการพฒันา การ
สร้างทีมงาน การแก้ไข
ปัญหาความขดัแย้งใน
องค์กรชมุชน และการสร้าง
การมีสว่นร่วมของประชาชน 

24. ความรู้เก่ียวกบัการ
บริหารงานบคุคลขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน และการ
ด าเนินการทางวินยั 

     

25. ความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการ
สร้างทีมงาน และการแก้ไข
ปัญหาความขดัแย้งในองค์กร
ชมุชนและองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 

     

26. ความรู้เก่ียวกบัยทุธศาสตร์
ในการท างานภายในองค์กร
ชมุชน กบัการมีสว่นร่วมของ
ประชาชน (วิทยากร
กระบวนการ) 
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เนือ้หาวชิาการฝึกอบรม 

ระดับ 
การน าไปใช้ 

5 4 3 2 1 
 
หมวดวชิาเสริม 
       ความรู้เพ่ือช่วยสง่เสริม
การปฏิบตัิงานของนกัพฒันา
ชมุชน อาทิ ความรู้เก่ียวกบั
ระบบข้อมลูสารสนเทศใน
งานพฒันาชมุชน การพฒันา
บคุลิกภาพ การสมาคม 
ศิลปะการพดู การสมัมนา
ปัญหาการปฏิบตัิงานในพืน้ท่ี 
รวมถึงแนวทางในการปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย วิธีปฏิบตัิ
ราชการ ความรับผิดทาง
ละเมิด และการปฏิบตัิตาม
ข้อมลูขา่วสารของทาง
ราชการ 

27. ความรู้เร่ืองระบบข้อมลู
สารสนเทศในงานพฒันาชมุชน 

     

28. ความรู้เร่ืองการพฒันา
บคุลิกภาพข้าราชการและการ
สมาคม 

     

29. ความรู้เร่ืองศิลปะการพดู
และเทคนิคการบรรยายสรุป 

     

30. การสมัมนาปัญหาในการ
ปฏิบตัิงานด้านการพฒันาชมุชน 

     

31.ความรู้เก่ียวกบัหลกัการและ
แนวทางปฏิบตัิตามกฎหมาย วิธี
ปฏิบตัิราชการ ความรับผิดทาง
ละเมิด และการปฏิบตัิตาม
ข้อมลูขา่วสารของทางราชการ 

     

 
การศึกษาดูงาน 

ศกึษาดงูานนอก
สถานท่ี ท่ีมีการปฏิบตัิและ
เกิดผลจริง เป็นตวัอย่าง
ทางการบริหารและการ
จดัการองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินท่ีดี  
 

32. ด้านการบริหารการจดัการ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีด ี

     

33. โครงการพระราชด าริและ
เศรษฐกิจพอเพียง กบัการ
พฒันาชมุชนอย่างยัง่ยืน 

     

34. ด้านการพฒันาและการ
สง่เสริมภมูิปัญญา อาชีพ และ
วิสาหกิจชมุชน 

     

35. ด้านการสงัคมสงเคราะห์
และสวสัดิการชมุชน 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชน 

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 
ค าชีแ้จง  โปรดแสดงความคิดเห็นด้านปัญหาและเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการน าความรู้ไป 

ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานตามเนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรมนกัพฒันาชมุชนของ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 

เนือ้หาวิชาฝึกอบรม แสดงความคิดเหน็ 
 
หมวดวชิาพืน้ฐาน 
       ความรู้เก่ียวกบั
การด าเนินงานของ
องค์การปกครองสว่น
ท้องถ่ิน อาทิ โครงสร้าง 
อ านาจ หน้าท่ี และการ
ปฏิบตัิตามนโยบายของ
รัฐบาล ตามกฎหมาย
การกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน และ
กฎหมายรัฐธรรมนญู 
 

1. ความรู้เก่ียวกบัการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีด ี

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

2. ความรู้เก่ียวกบั
โครงสร้าง อ านาจ 
หน้าท่ี และการ
ปฏิบตัิงานขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

3. ความรู้เก่ียวกบั 
การกระจายอ านาจ 
บทบาท และภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

4. ความรู้เก่ียวกบั 
การปรับเปลี่ยน
กระบวนทศัน์ 
วฒันธรรม คา่นิยม 
ในการท างาน 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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เนือ้หาวิชาฝึกอบรม แสดงความคิดเหน็ 
 
หมวดวชิาบริหาร
จัดการ 
ความรู้เก่ียวกบัการ
บริหารจดัการ การ
วางแผน การจดั
กระบวนการท างาน 
การวดัผล ประเมินและ
ติดตามผล 

5. ความรู้เก่ียวกบั 
การวางแผน และการ
บริหารงานเชิงกลยทุธ์ 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
…………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

6. ความรู้เก่ียวกบั
เทคนิคและ
กระบวนการจดั
ฝึกอบรม 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
…………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

7. ความรู้เก่ียวกบั 
การวดัผลงาน และ
ตวัชีว้ดัความส าเร็จใน
การปฏิบตัิงาน 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
…………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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เนือ้หาวิชาฝึกอบรม แสดงความคิดเหน็ 
 
หมวดวชิาเฉพาะ
ต าแหน่ง 
       ความรู้เฉพาะ
ต าแหน่งของนกัพฒันา
ชมุชน อาทิ การจดั
งบประมาณเพ่ือพฒันา 
การจดัท าแผน การ
วิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการของ
ชมุชน การวิเคราะห์
เศรษฐกิจ สงัคม และ
สภาพแวดล้อมท่ี
เก่ียวข้องกบัการพฒันา 
การสร้างทีมงาน การ
แก้ไขปัญหาความ
ขดัแย้งในองค์กรชมุชน 
และการสร้างการมีสว่น
ร่วมของประชาชน 
 

8. ความรู้เก่ียวกบั 
การจดังบประมาณ
ขององค์กรปกครอง
ท้องถ่ิน 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

9. ความรู้เก่ียวกบั 
การจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาท้องถ่ิน 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

10. ความรู้เก่ียวกบั
แนวทางในการบริหาร
จดัการองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน
ตามภารกิจถ่ายโอน 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

11. ความรู้เก่ียวกบั
การส ารวจ และการ
วิเคราะห์ปัญหาความ
ต้องการของชมุชน 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

12. ความสามารถใน
การวิเคราะห์
ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และ
สภาวะแวดล้อมตอ่
การพฒันาชมุชน 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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เนือ้หาวิชาฝึกอบรม แสดงความคิดเหน็ 
 
หมวดวชิาเฉพาะ
ต าแหน่ง (ต่อ) 
       ความรู้เฉพาะ
ต าแหน่งของนกัพฒันา
ชมุชน อาทิ การจดั
งบประมาณเพ่ือพฒันา 
การจดัท าแผน การ
วิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการของ
ชมุชน การวิเคราะห์
เศรษฐกิจ สงัคม และ
สภาพแวดล้อมท่ี
เก่ียวข้องกบัการพฒันา 
การสร้างทีมงาน การ
แก้ไขปัญหาความ
ขดัแย้งในองค์กรชมุชน 
และการสร้างการมีสว่น
ร่วมของประชาชน 
 

13. ความรู้เก่ียวกบั
การสง่เสริมศกัยภาพ
ชมุชน การสร้างและ
พฒันาชมุชนเข้มแขง็ 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

14. ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและรายได้
ครัวเรือน 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

15. ความรู้เก่ียวกบั
โครงการพระราชด าริ
ศกึษากบัการพฒันา
อย่างยัง่ยืน 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

16. ความรู้เก่ียวกบั
เศรษฐกิจพอเพียงกบั
การพฒันาชมุชน
อย่างยัง่ยืน 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

17. ความรู้เก่ียวกบั
การอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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เนือ้หาวิชาฝึกอบรม แสดงความคิดเหน็ 
 
หมวดวชิาเฉพาะ
ต าแหน่ง (ต่อ) 
       ความรู้เฉพาะ
ต าแหน่งของนกัพฒันา
ชมุชน อาทิ การจดั
งบประมาณเพ่ือพฒันา 
การจดัท าแผน การ
วิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการของ
ชมุชน การวิเคราะห์
เศรษฐกิจ สงัคม และ
สภาพแวดล้อมท่ี
เก่ียวข้องกบัการพฒันา 
การสร้างทีมงาน การ
แก้ไขปัญหาความ
ขดัแย้งในองค์กรชมุชน 
และการสร้างการมีสว่น
ร่วมของประชาชน 
 

18. ความรู้เก่ียวกบั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือการ
ด าเนินงานทางการ
พฒันาชมุชน 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

19. ความรู้เก่ียวกบั
การพฒันาและ
สง่เสริมอาชีพ 
วิสาหกิจชมุชน และ
การตลาด 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

20. ความรู้เก่ียวกบั
การสง่เสริมการ
ท่องเท่ียว จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ศิลปะ วฒันธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
…………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

21. ความรู้เก่ียวกบั
การพฒันาบ้านเมือง
น่าอยู่ขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

22. ความรู้เก่ียวกบั
ระบบการติดตามผล
และประเมินผลงาน 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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เนือ้หาวิชาฝึกอบรม แสดงความคิดเหน็ 
 
หมวดวชิาเฉพาะ
ต าแหน่ง (ต่อ) 
       ความรู้เฉพาะ
ต าแหน่งของนกัพฒันา
ชมุชน อาทิ การจดั
งบประมาณเพ่ือพฒันา 
การจดัท าแผน การ
วิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการของ
ชมุชน การวิเคราะห์
เศรษฐกิจ สงัคม และ
สภาพแวดล้อมท่ี
เก่ียวข้องกบัการพฒันา 
การสร้างทีมงาน การ
แก้ไขปัญหาความ
ขดัแย้งในองค์กรชมุชน 
และการสร้างการมีสว่น
ร่วมของประชาชน 
 

23. ความรู้เก่ียวกบั
หลกัการและกลยทุธ์
การพฒันาชมุชน 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 

24. ความรู้เก่ียวกบั
การบริหารงานบคุคล
ขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน และการ
ด าเนินการทางวินยั 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

25. ความรู้เก่ียวกบั
เทคนิคการสร้าง
ทีมงาน และการแก้ไข
ปัญหาความขดัแย้ง
ในองค์กรชมุชนและ
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

26. ความรู้เก่ียวกบั
ยทุธศาสตร์ในการ
ท างานภายในองค์กร
ชมุชน กบัการมีสว่น
ร่วมของประชาชน 
(วิทยากร
กระบวนการ) 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
…………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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เนือ้หาวิชาฝึกอบรม แสดงความคิดเหน็ 
 
หมวดวชิาเสริม 
       ความรู้เพ่ือช่วย
สง่เสริมการปฏิบตัิงาน
ของนกัพฒันาชมุชน 
อาทิ ความรู้เก่ียวกบั
ระบบข้อมลูสารสนเทศ
ในงานพฒันาชมุชน 
การพฒันาบคุลิกภาพ 
การสมาคม ศิลปะการ
พดู การสมัมนาปัญหา
การปฏิบตัิงานในพืน้ท่ี 
รวมถึงแนวทางในการ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย วิธี
ปฏิบตัิราชการ ความรับ
ผิดทางละเมิด และการ
ปฏิบตัิตามข้อมลู
ขา่วสารของทาง
ราชการ 
 

27. ความรู้เร่ืองระบบ
ข้อมลูสารสนเทศใน
งานพฒันาชมุชน 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 

28. ความรู้เก่ียวกบั
การพฒันาบคุลิกภาพ
ข้าราชการ และการ
สมาคม 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 

29. ความรู้เร่ืองศิลปะ
การพดู และเทคนิค
การบรรยายสรุป 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

30. การสมัมนา
ปัญหาในการ
ปฏิบตัิงานด้านการ
พฒันาชมุชน 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

31.ความรู้เก่ียวกบั
หลกัการและแนวทาง
ปฏิบตัิตามกฎหมาย 
วิธีปฏิบตัิราชการ 
ความรับผิดทาง
ละเมิด และการ
ปฏิบตัิตามข้อมลู
ขา่วสารของทาง
ราชการ 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
…………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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เนือ้หาวิชาฝึกอบรม แสดงความคิดเหน็ 
 
การศึกษาดูงาน 
       ศกึษาดงูานนอก
สถานท่ี ท่ีมีการปฏิบตัิ
และเกิดผลจริง เป็น
ตวัอย่างทางการบริหาร
และการจดัการองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีดี  
 

32. การบริหาร 
การจดัการองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 
ท่ีด ี

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
…………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

33. โครงการ
พระราชด าริ และ
เศรษฐกิจพอเพียง  
กบัการพฒันาชมุชน
อย่างยัง่ยืน 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
…………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

34. การพฒันา และ
การสง่เสริมภมูิ
ปัญญา อาชีพ และ
วิสาหกิจชมุชน 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
…………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

35. การสงัคม
สงเคราะห์ และ
สวสัดิการชมุชน 

ปัญหา ………………………..………………… 
…………………………………………………... 
…………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

 
 

ขอขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติย่อผู้วิจัย 
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สถานท่ีท างานปัจจบุนั   คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

1 หมู ่3 ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบรีุ 76120 
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จงัหวดัชลบรีุ 
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