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 การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือประเมินการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิม่เติมใน
ประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานครในสวนทีอ่ยูในความรบัผิดชอบของฝายสงเสริมความรู
ในประเทศ สวนแผนงานและสงเสริมความรู สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร โดยใช
รูปแบบการประเมินแบบ CIPP 4 ดาน คือ สภาพแวดลอมการทํางาน ปจจัยนําเขาของงาน 
กระบวนการทํางาน และผลของการดําเนินงาน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ การใชแบบสํารวจ   
การจดบันทกึ และการสังเกตการณ เครื่องมือที่สรางขึ้นมี 6 ชนิด ไดแก แบบวเิคราะหความสอดคลอง 
แบบบันทึกขอมูลจากกรณีศึกษา แบบบันทึกขอมูลดานเนื้องานและปริมาณงานของฝายสงเสริม
ความรูในประเทศ แบบสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงาน แบบตรวจสอบรายการขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานของฝายสงเสริมความรูในประเทศ และแบบสํารวจความคดิเห็นของขาราชการที่ไดรับ
อนุมัติทุนการศึกษา และ/หรือ ใหใชเวลาราชการในการศึกษา ระยะเวลาการเกบ็ขอมูลประมาณ          
6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 - 30 เมษายน 2554 
 ผลการวิจัยพบวา ดานสภาพแวดลอมของงาน เปาหมายของการดําเนินงานดานการ
สงเสริมการศกึษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานครมีความสอดคลองกับ
แผนงานหลักของกรุงเทพมหานครและนโยบายของกรุงเทพมหานครทุกประเด็นการประเมิน แตไม
สอดคลองกับความตองการพัฒนาขาราชการของหนวยงาน   การประเมินดานปจจัยนําเขาของงาน 
งบประมาณของกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความเพียงพอตอ การดําเนินงานแตอัตราการใหทุน
ที่กําหนดสําหรับขาราชการแตละคนไมเพียงพอตอคาใชจายในการศึกษา ระยะเวลาในการ
ดําเนินงานมีความเหมาะสม และบุคลากรที่ใชในการดําเนินงานปจจุบันมีปริมาณเพียงพอ 
 ดานกระบวนการดําเนินงานพบวา การดําเนินงานดานการสงเสริมความรูในประเทศใหแก
ขาราชการของกรุงเทพมหานครมีกระบวนการดําเนินงานที่มีความเหมาะสม สําหรับดานผลของการ
ดําเนินงานพบวา ผลการดาํเนินงานที่เกดิขึ้นจริงดานจํานวนขาราชการที่สําเร็จการศึกษาสอดคลอง
กับผลการดําเนินงานที่กําหนดไว แตผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงดานจํานวนขาราชการที่ไปศกึษา
มีนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนทุนการศึกษาที่กําหนดไว และจํานวนขาราชการที่ไดไปศึกษาที่
ปฏิบัติงานใหกับกรุงเทพมหานครจนสิ้นสุดระยะเวลาที่ตองชดใชทนุมีนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนขาราชการที่ตองชดใชทุนทั้งหมด 
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 This study aims to evaluate the operations in the Bangkok Metropolitan 
Administration’s Work on Domestic Education Promotion for Employees, which are in charge 
of the Domestic Knowledge Promotion Sector of The BMA Training and Development 
Institute. The study was designed by adapting the CIPP Model of evaluation, which focused 
on 4 aspects of evaluation included: context, input, process and product. Interviewing, note-
taking, population survey, observations, checklists, and documentary studies were used in 
data collection, divided in 6 types of tools: consistent analysis form, case study note form, 
workload note form, oral questionnaire, procedure checklists, and customer questionnaire. 
The data collection period was about 6 months from the date of November 1, 2010 - April 
30, 2011. 
 The results show that in assessing of the work context, the goals of the operations 
matched with the master plans and the policies of the BMA, but did not comply with the 
requirements of business units. Evaluation of the input, including budget, time, and staffs 
which were spent for the operation, shows that the overall budget and the number of staffs 
are enough for performing, and the duration of the operation as a whole is appropriate. But 
in micro perspective, the rate of funding for individual officers is not enough and time 
determined for some processes is not appropriate compared to the realities of work. 
 Process evaluation found that, according to the regulations and the high level of 
the customers’ opinion, the implementation has been appropriately done at every steps. 
Product evaluation found that the actual operating results are not consistent with the results 
given, in a number of officers who have been granted to study compared with the number 
required, and in a number of officers who worked for the BMA until the end of time required 
compared with a number of officers who were granted to study. Only a number of officers 
who graduated compared with a number of officers who were granted to study that are 
consistent with the expected results. 
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 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย ดร.สมสรร วงษอยูนอย ประธาน
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ไดกรุณาใหคําชี้แนะและคําสัง่สอนที่เปนประโยชนอยางยิ่ง
เพ่ือกลอมเกลาความคิดความอานของผูวิจัยในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนระหวางการศกึษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการการประเมิน) ที่ผานมา รวมทั้ง ดร.ราชันย บุญธิมา 
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันท ศลโกสุม รองศาสตราจารย           
ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ และคณาจารยในหลักสูตรทกุทาน            
ผูซึ่งดํารงตนเปน ‘คร’ู ผูเปยมลนดวยความเมตตา กรณุา ปราณี และความหวงใยตอศษิย ผูวจัิย
สํานึกในพระคุณนี้อยางสูง และจะใชความระลึกนี้เปนแรงผลักดันในการทํางาน และทําหนาทีข่องตน
ในสังคมใหมีคุณคา สมกับที่ไดเปนศษิยของครูทุกทานในสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
และเปนศิษยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อันเปนสถานศึกษาที่รักและผูกพัน 
 นอกจากนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ไดให
การสนับสนุนงบประมาณสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ เจาหนาที่ของสํานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยาทุกทานที่ไดอํานวยความสะดวกและสนับสนนุการเรียนรูของผูวิจัยและเพื่อนรวมชั้น            
ในทุกสถานการณมาตลอดระยะเวลา 5 ป ขอกราบเทาพอและแม ซึ่งใหความรัก ความหวงใย และ
คําสั่งสอน อยางจะหาจากที่อ่ืนมิได ขอขอบคุณนองสาว บุพการี ญาตมิิตร คนรัก เพ่ือน พ่ี นอง 
ผูบังคับบญัชา และเพ่ือนรวมงานในสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร สวนแผนงานและ
สงเสริมความรู และฝายสงเสริมความรูในประเทศ ที่ไดเขาใจและอยูเคียงขางในชวงเวลาที่ยากลําบาก 
ประสบการณที่ไดสัมผัสบุคคลเหลานี้ ทําใหผูวิจัยไดขอคิดคนอ่ืนนอกเหนือจากผลที่ไดจากการวจัิย 
นั่นคือความเขาใจในความหมายของคําวามิตร 
 คุณคาใด ๆ ทีก่ารศึกษาครั้งนี้พึงมี ผูวิจัยขออุทศิเพื่อระลึกถึงคุณอารยิา เทอดสกลุบัณฑติ 
ซึ่งครั้งหนึ่งเคยดํารงตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมความรูในประเทศและเปนผูบังคับบัญชาของผูวิจัย 
แมวาจะเปนระยะเวลาที่ไมนานนัก แตผูวิจัยไดรับคําแนะนาํที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนา
ตนเองและการปฏิบัติงานในหนวยงาน อาจารยทวีวรรณ บุญมาศ ญาติผูใหญทีเ่ม่ือครั้งยังมีชีวิตอยู
ไดคอยกระตุนและติดตามความกาวหนาทางหนาที่การงานและการศึกษาของผูวิจัยมาโดยตลอด    
ซึ่งโดยลักษณะนิสัยก็เปนผูที่มีความเปน ‘คร’ู ที่เขมขนยิ่ง และเพื่อนรวมชาตทิุกทานที่ไดเสียสละ
ชีวติและความสุขความสบาย เพ่ือพิทักษรักษาอธปิไตยของแผนดินและชวีติผูคนในจังหวัดยะลา 
ปตตานี และนราธิวาส ตลอดระยะเวลาเกือบทศวรรษมาแลว ผูวิจัยเห็นวา ความเสียสละนี้ควรไดรับ
การยกยองและกลาวถึงใหมากขึ้นกวาที่ผานมา. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 กรุงเทพมหานคร (The Bangkok Metropolitan Administration) เปนองคกรปกครอง
ทองถิ่นรูปแบบพิเศษ บริหารงานโดยระบบราชการ มีภาระหนาที่ในการบริหารจัดการกิจการทั้งหมด
ที่ทองถิ่นตองรับผิดชอบภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเปนนครขนาดใหญ และเปนศูนยกลาง       
การบริหารราชการ เศรษฐกิจ การเมือง ของประเทศไทย จํานวนประชากรที่มากทําใหกรุงเทพ ฯ         
มีสภาพสังคมที่ซับซอน ประกอบกับความตองการของประชาชนที่หลากหลายที่กรุงเทพมหานคร
จะตองตอบสนอง โดยตองสรางความพึงพอใจและประโยชนสุขใหแกประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร  
ตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ ในป พ.ศ. 2546  ที่มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพ การบรหิาร
ราชการบนหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 ในความเปนองคกร กรุงเทพมหานครถือไดวาเปนองคกรขนาดใหญ กลาวคือ มีภาระหนาที่
ความรับผิดชอบในปจจุบัน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 ประมาณ 44 ดาน เชน การรกัษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การทะเบียน การปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง การควบคุมอาคาร การจัดการศึกษา การสงเสริมการทองเที่ยว 
การจัดการสิ่งแวดลอมและดูแลมลพิษ การสังคมสงเคราะห เปนตน มีบุคลากรในสังกดัรวมจํานวน 
99,994 คน แบงเปนขาราชการจํานวน 40,062 คน และลูกจาง จํานวน 59,932 คน (กองอัตรากําลัง 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร.  2552: 3 - 6) มีงบประมาณรายจายประจําปอยู
ในหลักหม่ืนลานบาท เชน ในปงบประมาณ 2550 จํานวน 39,000 ลานบาท และในปงบประมาณ 2551 
จํานวน 45,000 ลานบาท เปนตน (ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร.  2553: ออนไลน) 
 ในสภาพองคกรขนาดใหญ กรุงเทพมหานครจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อรับผิดชอบภารกิจและงบประมาณจํานวนมาก การพัฒนาบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครใหเปนผูปฏิบัติงานที่มีความรูความสามารถสําหรับที่จะรับ ผิดชอบภาระงานที่
กวางขวางและมากมายดังกลาว จึงเปนเรื่องที่กรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ซึ่งหากพิจารณาจาก
แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552 - 2555 ที่ไดกําหนดยุทธศาสตรพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ในยุทธศาสตรที่ 5 ไววา “พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเปนตนแบบดานการ
บริหารมหานคร” โดยในประเด็นยุทธศาสตรที่ 5.6 ไดกําหนดใหมีการเสริมสรางใหบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครมีความพรอมทั้งดานศักยภาพ คุณภาพชีวติ และความภาคภูมิใจ เพ่ือรวมพัฒนา
มหานครใหนาอยูยั่งยืน (สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล.  2551: 25, 31 - 32) อีกทั้งการจัดสรร
งบประมาณดานการพัฒนาบุคลากรและองคกรในแตละป เฉพาะสวนที่รับผิดชอบโดย 
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สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร  สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนหนวยงานหลกั
ทางดานการพัฒนาบุคลากรและองคกรของกรุงเทพมหานครนั้น ก็อยูในหลักรอยลานบาท เชน         
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 235,749,000.- บาท ปงบประมาณ 2552 จํานวน 163,565,700.- บาท 
เปนตน (สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร.  2552: 1) จึงถือไดวากรุงเทพมหานครเปน
องคกรที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรไมยิ่งหยอนกวาองคกรใด ๆ  

 การดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครมีหลายรูปแบบ ทั้งการจัดการ
ใหความรูโดยกรุงเทพมหานครเอง คือ ฝกอบรม ประชุมวิชาการ สัมมนา และดูงาน หรือการให
ความรูโดยรวมมือกับหนวยงานภายนอก คือการสงบุคลากรไปเขารบัการฝกอบรมกับหนวยงาน
ภายนอก  และ/หรือการพัฒนาในงาน การสงเสริมการปฏิบัติการวิจัย นั้น การสงเสริมการศึกษา
เพ่ิมเติมใหแกขาราชการ ซึ่งประกอบดวยการใหทุนการศึกษา และ/หรือ การใหใชเวลาราชการ         
ในการศึกษาเปนงานที่กรุงเทพมหานครไดดําเนินการมาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะการสงเสริม
การศึกษาเพิม่เติมในประเทศ ซึ่งมีจํานวนมากในแตละป ทั้งจํานวนคนและงบประมาณ เชน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554 กําหนดงบประมาณไวตามแผนพฒันาบุคลากรเปนจํานวนรวมถึง 
56,561,620 บาท (สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร.  2551; 2552; 2553) เปนตน โดยมี
ทั้งการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรีไปจนถึงระดับปริญญาเอก ขาราชการที่ไดรับการสงเสริม        
ทั้งที่ปฏิบตัิงานในสํานักตาง ๆ รวมทั้งสํานักงานเขต มีขาราชการทุกกลุม ทั้งกลุมขาราชการทัว่ไป 
กลุมขาราชการฝายการแพทยและอนามยั และกลุมขาราชการครูกรงุเทพมหานคร โดยมีความ
มุงหวังทั้งเพ่ือตอบสนองความจําเปนในงานของหนวยงานตาง ๆ  เพื่อพัฒนาขาราชการใหมี
ความกาวหนาทางวิชาชีพ เพ่ือสงเสริมขวญักําลังใจ และเพ่ือเปนสิ่งจูงใจบุคคลภายนอกใหสนใจเขามา
รับราชการในกรุงเทพมหานคร  

 แมกรุงเทพมหานครดําเนินการดานนี้มาระยะหนึ่งแลว แตโดยสภาพความเปนจริงแลว 
การดําเนินงานดังกลาวยังมีชองวางอยูบางประการ กลาวคือ กรุงเทพมหานครยังไมไดตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว ทั้งการประเมินผลการดําเนินงาน และการประเมิน
ความคุมคาของการดําเนินงาน เพ่ือนาํเปนขอมูลปอนกลับเพ่ือปรบัปรุงการดําเนินงานไดชัดเจน
เพียงพอ ซึ่งอาจเปนผลมาจากสาเหตุหลายประการ เชน ขีดจํากัดดานความสามารถขององคกรใน
การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล อันอาจจะเกิดจากความรูความเขาใจในการประเมินผลของ
บุคลากรผูปฏิบัติงาน หรือเกิดจากจํานวนบุคลากรผูปฏิบัติงานนอยเม่ือเปรียบเทยีบกับปริมาณงาน 
หรือการที่กระบวนการทํางานยังไมไดกําหนดชองทางใหมีการประเมนิผลที่จริงจังและมีการนําผล
การประเมินไปใช รวมทั้งความเปนไปไดจริงในการประเมินความคุมคาของการดําเนินงาน   
ประเด็นตางๆ ที่กลาวไวขางตน ดูเหมือนวามีลักษณะความเปนนามธรรมสูงจึง ไมอาจชี้วัดไดชัดเจน 
เปนตน ทั้งหมดประกอบกันเปนสาเหตขุองการขาดการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมินผลงานดาน
การสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศของกรุงเทพมหานครได ซึ่งหากสภาพการณเปนเชนน้ี
เรื่อยไปจะสงผลใหการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครโดยการสง เสริมการศึกษาเพิ่มเตมิ       
ในประเทศใหแกขาราชการ ขาดทิศทางที่ชัดเจน ไมมีชองทางสําหรับการเรียนรูความผิดพลาด
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บกพรองจากประสบการณ และไมอาจทราบไดวาการดําเนินงานที่ไดดําเนินไปแลวทําให
กรุงเทพมหานครไดรับผลประโยชนตอบแทนตามทีค่วรจะไดรับหรือไม อยางไร 
 นอกจากนี้ ทรรศนะของขาราชการสวนใหญของกรุงเทพมหานคร เขาใจวางานดาน          
การสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมมีลักษณะเปนงานประจํา (Routine Work) เปนงานที่มีขั้นตอน      
การทาํงานเปนระบบคงที่ไมเปลีย่นแปลง และไมซบัซอน แตในปจจุบนัสภาพการณของการดําเนนิงาน
ดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการของกรงุเทพมหานครมีความเปลีย่นแปลง
เปนอยางมาก ซึ่งเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ทั้งจากสภาพงานของกรุงเทพมหานครเอง หรือจาก
นโยบายการบริหารและพฒันาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จากบรรยากาศในแวดวงราชการและ
แวดวงวชิาการของประเทศไทย ตลอดจนสภาพตลาดแรงงาน เชน 
 (1) การออกนอกระบบของสถาบันอุดมศึกษา มีผลใหลักษณะของการบริหารจัดการ
หลักสูตรการศึกษาจึงมีความเปนธุรกิจมากขึ้น สถาบนัอุดมศึกษาตองคํานึงถึงตนทุนและ
ผลตอบแทนในการดําเนินงานมากขึ้น การพิจารณาคุณภาพของหลักสูตรของแตละมหาวิทยาลัย  
และการกําหนดจํานวนเงินในการใหทุน การศึกษาจงึเปนประเด็นทีก่รุงเทพมหานครตองพิจารณาให
รอบคอบมากขึ้น 
 (2) การประกาศใชพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 และพระราชบัญญัติวธิีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพ่ือเปดโอกาสใหผูที่ไดรับ   
การปฏิบัตทิี่ไมเปนธรรมสามารถเรียกรองความเปนธรรมได และเพื่อที่ผูปฏิบัติงานในระบบราชการ   
มีความระมัดระวังในการปฏบิัติงานมากขึน้ มีผลใหเกิดวัฒนธรรมการฟองรองในแวดวงราชการไทย 
ระหวางขาราชการและหนวยงาน รวมถงึระหวางหนวยงานผูใหทุนและผูรับทุน และระหวาง
หนวยงานผูใหทุนและผูที่ไมไดรับทุน ภาระงานดานคดีความ ทั้งการเปนผูฟองและการเปนผูถกูฟอง 
จึงกลายเปนภาระงานใหมอีกดานหนึ่งของงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเตมิในประเทศใหแก
ขาราชการของกรุงเทพมหานคร ทั้งที่องคความรูของงานดานการพัฒนาบุคลากรและงานดาน
กฎหมายนั้นแตกตางกันอยางสิ้นเชิง อีกทั้งโครงสรางหนวยงานและโครงสรางตําแหนงไมไดถูก
ออกแบบไวรองรับ  
เปนตน การวางแผนการพัฒนาการดําเนินงาน การปรับตวัของผูปฏบิัติงาน การปรับเปลีย่น
ระบบงาน รวมทั้งองคประกอบอ่ืน ๆ ในการทํางาน อยางมีประสิทธภิาพ จึงเปนสิ่งที่มีความจําเปน
อยางยิ่งในขณะนี้ 
 จากสภาพปญหาดังกลาว การวิจัยเพ่ือประเมินการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษา 
เพ่ิมเติมในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานครซึ่งฝายสงเสริมความรูในประเทศ             
สวนแผนงานและสงเสริมความรู สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร 
เปนสวนราชการหลักที่รับผิดชอบ จึงเปนสิ่งที่จําเปน ทัง้นี้ เพ่ือนําผลการศึกษามาใชตอบคําถาม
เกี่ยวกับการดาํเนินงานดังกลาว ทั้งที่ผานมาและทีจ่ะดําเนินตอไป มีสภาพการดําเนนิงานเปนอยางไร 
และควรจะพฒันาไปในทศิทางใด โดยศกึษาในรูปแบบการวิจัย คือ เก็บรวบรวมขอมูล และใชเทคนิค
การวิเคราะหขอมูลที่เปนระบบจากหลักการวิจัยทางสงัคมและพฤตกิรรมศาสตร มาประยุกตใน
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การศึกษา (ปรุะชัย เปยมสมบูรณ.  2529: 7 - 8) เพ่ือนําสารสนเทศที่ไดรับมาใชในการกําหนด
แนวทางเพื่อพัฒนาการดําเนินงานดังกลาวตอไป ผูวิจัยจึงไดทําการประเมินการดําเนินงานที่ผานมา
ในดานตาง ๆ ตามแนวคิดทฤษฎีการประเมินโครงการ และแนวคิดในดานอ่ืนที่เกี่ยวของและเปน
ประโยชนสําหรับการพัฒนางาน เพ่ือสังเคราะหเปนขอเสนอสําหรับการพัฒนาการดําเนินงานดาน
การสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมใน ประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร และเปนประโยชน
ตอการวินิจฉยัสั่งการในเรือ่งดังกลาวตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนีมี้ความมุงหมายเพ่ือประเมินการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่ม 
เติมในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร ในสวนที่อยูในความรับผิดชอบของ             
ฝายสงเสริมความรูในประเทศ สวนแผนงานและสงเสริมความรู สถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบการประเมินแบบ CIPP ใน 4 ดาน 
ประกอบดวย (1) สภาพแวดลอมของงาน (Context) (2) ปจจัยนําเขาของงาน (Input)   (3) 
กระบวนการทํางาน (Process) และ (4) ผลผลติของ การดําเนินงาน (Product) 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลการวิจัยครัง้นี้ทําใหไดมาซ่ึงสารสนเทศเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการสงเสริมการ 
ศึกษาเพิ่มเตมิในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร และเปนแนวทางในการพัฒนา    
การดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแก ขาราชการของกรุงเทพมหานคร 
ในสวนที่อยูในความรับผิดชอบของฝายสงเสริมความรูในประเทศ สวนแผนงานและสงเสริมความรู 
สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิม่เติมในประเทศใหแกขาราชการ 
ของกรุงเทพมหานครครัง้นี้ เปนการประเมินภายหลังการดําเนินการ (Post-Evaluation/Summative 
Evaluation) ใชขอมูลการดําเนินงานภายในชวงป พ.ศ. 2544 - 2553 โดยมุงเนนเฉพาะการดําเนินงาน
สวนที่อยูในความรับผิดชอบของฝายสงเสริมความรูในประเทศ สวนแผนงานและสงเสริมความรู 
สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยใชแนวคิดการประเมนิแบบ CIPP Model ของ D.L. Stufflebeam สําหรับการ
ประเมินสภาพการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขา ราชการของ
กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน ดังนี้ 
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 1. ดานสภาพแวดลอมของงาน (Context) ไดแก ความสอดคลองระหวางเปาหมายใน
การดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศให แกขาราชการของกรุงเทพมหานคร 
กับแผนงานหลักของกรุงเทพมหานคร นโยบายของกรุงเทพมหานคร และความตองการการพัฒนา
ขาราชการของหนวยงาน 

 2. ดานปจจัยนําเขาของงาน (Input) ไดแก ความเหมาะสม และ/หรือ ความเพียงพอ 
ของทรัพยากรที่กรุงเทพมหานครใชในการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวย ความเพียงพอของงบประมาณที่
กําหนดสําหรับการดําเนินงาน ความเหมาะสมดานระยะเวลาในการดําเนินงาน และความเพียงพอ
ดานบุคลากรที่ใชในการดําเนินงาน 
 3. ดานกระบวนการทํางาน (Process) ไดแก ความเหมาะสมของกระบวนการ
ดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวย การประสานงานกับหนวยงานและขาราชการ การพิจารณาคัดเลือก
ขาราชการเปนผูรับทุน และ/หรือ ลาศึกษา การดําเนินการขออนุมัติ การจัดทําสัญญา การเบกิจาย
เงินทุน การตดิตามผลการศึกษาและการติดตามการปฏิบัติงานชดใชทุน 
 4. ดานผลผลิตของการดําเนินงาน (Product) ไดแก ความสอดคลองระหวางผล    
การดําเนินงานที่เกิดขึ้นจรงิกับผลการดาํเนินการที่กําหนดไว ซึ่งประกอบดวย จํานวนขาราชการที่
ไดไปศึกษาเปรียบเทียบกับจํานวนทุนที่กาํหนดไว จํานวนขาราชการที่สําเร็จการศกึษาเปรียบเทยีบ
กับจํานวนขาราชการที่ไดไปศึกษาทั้งหมด และระยะเวลาที่ขาราชการผูไดรับทุน และ/หรือ ลาศกึษา 
ปฏิบัติราชการใหกับกรุงเทพมหานครภายหลังการศึกษา 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ หมายถึง การศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศเพื่อเพ่ิมคุณวุฒิและพัฒนาศักยภาพของขาราชการกรุงเทพมหานคร ภายหลังจากที่
ไดบรรจุเขารบัราชการในกรุงเทพมหานครแลว 
 2. การสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการ หมายถึง                     
การดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยฝายสงเสริมความรูในประเทศ สวนแผนงานและสงเสริม
ความรู สถาบนัพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ในการให
ทุนการศึกษา และ/หรือการใหลาศึกษาตอ แกขาราชการกรงุเทพมหานครในหลักสูตรการศึกษาของ
สถาบันอุดมศกึษาในประเทศ 
 3. การประเมินการดําเนินงานดานการสงเสริมการศกึษาเพิ่มเติมในประเทศ 
ใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนนิงานของ 
กรุงเทพมหานคร โดยฝายสงเสริมความรูในประเทศ สวนแผนงานและสงเสริมความรู สถาบันพัฒนา
ขาราชการกรงุเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ในการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศใหแกขาราชการ ใน 4 ดาน ตอไปน้ี 
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  3.1 การประเมินดานสภาพแวดลอมของงาน (Context Evaluation) หมายถึง 
ความสอดคลองระหวางเปาหมายในการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิม่เติมในประเทศให 
แกขาราชการของกรุงเทพมหานคร กับแผนงานหลักของกรุงเทพมหานคร นโยบายของ
กรุงเทพมหานคร และความตองการการพัฒนาขาราชการของหนวยงาน 
  3.2 การประเมินดานปจจัยนําเขาของงาน (Input Evaluation) หมายถึง          
ความเหมาะสม และ/หรือ ความเพียงพอ ของทรัพยากรที่กรุงเทพมหานครใชในการดําเนินงาน      
ซึ่งประกอบดวย ความเพยีงพอของงบประมาณที่กําหนดสําหรับการดําเนินงาน ความเหมาะสม        
ดานระยะเวลาในการดําเนินงาน และความเพียงพอดานบุคลากรทีใ่ชในการดําเนินงาน 
  3.3 การประเมินดานกระบวนการทํางาน (Process Evaluation) หมายถึง           
ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวย การประสานงานกับหนวยงานและ
ขาราชการ การพิจารณาคัดเลือกขาราชการเปนผูรับทุน และ/หรือ ลาศึกษา การดําเนินการขออนุมัติ 
การจัดทําสัญญา การเบิกจายเงินทุน การติดตามผลการศึกษาและการติดตามการปฏิบัติงานชดใชทุน 
  3.4 การประเมินดานผลของการดําเนินงาน (Product Evaluation) ไดแก           
ความสอดคลองระหวางผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับผลการดําเนินการที่กําหนดไว ซึ่งประกอบดวย 
จํานวนขาราชการที่ไดไปศกึษาเปรียบเทยีบกับจํานวนทุนที่กําหนดไว จํานวนขาราชการที่สําเรจ็
การศึกษาเปรยีบเทียบกับจํานวนขาราชการที่ไดไปศึกษาทั้งหมด และระยะเวลาที่ขาราชการผูไดรับ
ทุน และ/หรือ ลาศึกษา ปฏบิัติราชการใหกับกรุงเทพมหานครภายหลังการศึกษา 
 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอ
ตามหัวขอตอไปน้ี 
 1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผล 
 2. ขอมูลเกี่ยวกบัการดําเนินการดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ในประเทศใหแก
ขาราชการของกรุงเทพมหานคร 
 3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร 
 4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพองคกรและบุคลากร 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรโดยการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติม 
 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการประเมินผล 
  
 ความหมายของการประเมินผล 
 การประเมินผล หมายถึง กระบวนการเกบ็รวบรวมขอมูลและสารสนเทศทีเ่กี่ยวของกับ 
การดําเนินการหรือโครงการใด ๆ มาทําการวิเคราะห และนําผลไปใชในการตัดสนิใจเกี่ยวกบั            
การดําเนินการหรือโครงการนั้น ๆ ทั้งเพ่ือกําหนดทางเลือก เพ่ือดําเนินงาน เพ่ือปรับปรุงแผน     
การดําเนินการหรือโครงการในสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมด และประเมินความสําเร็จของการดําเนินการ
หรือโครงการนั้น ๆ โดยเริม่ตนจากการวางแผนการดําเนินการหรือโครงการ จากนัน้อาจมีการทดลอง 
หรือ โครงการนํารอง เพ่ือดูการปฏิบัตติามแนวทางที่วางไว เพ่ือปรับปรุงแกไขวิธกีารใหเหมาะสม
และมีประสิทธภิาพมากขึ้น จากนั้นจึงเร่ิมดําเนินการตามแผน และจัดใหมีการประเมินผลการดําเนนิการ
หรือโครงการควบคูไปกับการดําเนินโครงการหรือหลังจากที่โครงการสิ้นสุดแลว ดังภาพประกอบ 1 

 
 

การวางแผนโครงการการวางแผนโครงการ  

บรรลุเปาหมายของโครงการบรรลุเปาหมายของโครงการ  

 
 
 
 

การดําเการดําเนินการตามแผนนินการตามแผน  การประเมินผลโครงการการประเมินผลโครงการ  

 
ภาพประกอบ 1  วงจรชีวิตของโครงการ 

  
 ที่มา:  รัตนะ บัวสนธิ์. (2540).  การประเมินผลโครงการ การวิจัยเชิงประเมิน, หนา 18. 
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 นอกจากนี้ การประเมินผลอาจนํามาใชควบคูกับคําวา “การวิจัย” ซึ่งทําใหมีความหมาย
ครอบคลุมถึงการนําระเบียบวธิีการวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตรมาใชในการประเมิน 
สิ่งปอนเขา กระบวนการ ผลลัพธ และผลกระทบ โดยการวิจัยประเมินผลไดอาศัยรูปแบบการวจัิย 
วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล และเทคนิคการวิเคราะหขอมูลจากหลักการวิจัยทางสังคมศาสตรและ
พฤติกรรมศาสตร เพ่ือศึกษาผลกระทบของนโยบายและโครงการที่มุงเปลี่ยนแปลงสังคมไปใน 
แนวทางหรือทิศทางที่พึงประสงค หรือมุงแกไขปญหาอันเปนความตองการที่ทําใหเกิดโครงการขึ้น 
(ปุระชัย เปยมสมบูรณ.  2529: 7) 
 อยางไรก็ตาม ในทางการศกึษา การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการ
ตีความหมายและตัดสินคุณคาจากสิ่งที่วดัได ซึ่งตองอาศัยวธิีการทีมี่ระบบแบบแผนในการรวบรวม
ขอมูลและมีเหตุผลในการตัดสิน โดยไมไดมุงเนนการคนหาสะสมความรูอยางการวิจัยตอไป แตมุง
ไปสูการคนหาสิ่งที่โครงการไดดําเนินการไปแลว วาสิง่ใดควรจะดําเนินการตอไปและสิ่งใดควร
ปรับปรุง เพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายของโครงการ (เยาวดี รางชัยกุล วิบลูยศรี.  2544: 7) 
 ดังนั้น โดยสรุปแลว การประเมินผล หมายถึง ขั้นตอนหนึ่งในการดําเนินการหรือดําเนิน
โครงการ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมขอมูลมาทําการวิเคราะหและประมวลผล เพ่ือจุดประสงค 2 ประการ 
คือ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินการ และเพื่อประเมินความสําเร็จของการดําเนินการ โดยเปนขั้นตอนที่
สามารถทําควบคูไปกับการดําเนินโครงการ หรือทําเม่ือโครงการแลวเสร็จก็ได ขึน้อยูกับสิ่งที่มุงเนน
ในการประเมนิผลการดําเนินการหรือโครงการนั้น ๆ 
 
 ประเภทของการประเมินผล 
 การประเมินผลอาจจําแนกตามเงื่อนไขตาง ๆ ดังนี้ 
 1. จําแนกตามวงจรของโครงการ แบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
  1.1 การประเมินกอนการดําเนินการ (Preliminary Evaluation) เปนการประเมินที่มี
จุดมุงหมายเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกบัการกําหนดและการเลือกทําโครงการ ซึ่งมักพิจารณาในเรื่อง
ความเหมาะสมของการทาํโครงการ และการวเิคราะหผลตอบแทนของโครงการ 
  1.2 การประเมินระหวางการดําเนินงาน (Formative Evaluation) เปนการประเมินที่
เกิดขึ้นในระยะเวลาของการปฏิบัติงานโครงการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินงาน
เปนไปตามแผนที่กําหนดหรือไม มีปญหาและอุปสรรคอะไรบางอันจะไดแกไขใหทันทวงที เพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปอยาง มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  1.3 การประเมินหลังการดําเนินงาน (Summative Evaluation) เปนการประเมินที่
จัดทําขึ้นเม่ือการปฏิบัติงานโครงการไดเสร็จสิ้นแลว เพ่ือตรวจสอบวาการดําเนินงานโครงการ
สามารถบรรลจุุดมุงหมายที่กําหนดไวเพียงใด มีผลพลอยไดอยางอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ไดระบุไว    
ในจุดมุงหมายบางหรือไม และสรุปผลรวมของการดําเนินโครงการ 
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 2. จําแนกตามสิ่งที่มุงเนน อาจแบงรูปแบบของการประเมินผลออกไดเปน 4 ประเภท  
(เยาวดี รางชยักุล วิบลูยศร.ี  2544: 13) ดังนี้ 
  2.1 รูปแบบทีย่ึดจุดมุงหมายเปนสําคัญ กลาวคือในการประเมินจะยึดถือเปาหมาย 
หรือจุดมุงหมายเปนหลักการ ไดแก รูปแบบการประเมินของไทเลอร (Ralph W. Tyler) รูปแบบ         
การประเมินของแฮมมอนด (Robert L. Hammond) 
  2.2 รูปแบบทีย่ึดหลักเกณฑภายนอกเปนหลัก เปนรูปแบบที่ใชตัดสินคุณคา ไดแก 
รูปแบบการประเมินของสคริบเวน (Michael S. Scriven) รูปแบบการประเมินของสเตก (Robert E. 
Stake) 
  2.3 รูปแบบทีย่ึดหลักเกณฑภายในเปนหลัก ไดแก รูปแบบการประเมินของสมาคม
ภาคกลางภาคเหนือของอเมริกา 
  2.4 รูปแบบทีช่วยในการตัดสินใจ เปนรูปแบบการประเมินทีช่วยในการหาขอมูล    
เพ่ือการตัดสินใจของผูบรหิารในการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ไดแก รูปแบบการประเมินของ       
สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam) รูปแบบการประเมินของอัลคิน (Marvin C. Alkin) และ     
รูปแบบการประเมินของโพรวัส (M. N. Provus) 
 3. จําแนกตามวธิีการที่ใช อาจแบงรูปแบบของการประเมินผลออกไดเปน 4 ประเภท            
(ศิริชัย กาญจนวาสี.  2545: 112) ดังนี้ 
  3.1 การประเมินทีเ่นนการตัดสนิใจโดยใชวธิีเชิงระบบ (Systematic Decision - 
Oriented Evaluation - SD Model) การประเมินประเภทนี้เนนการใชวธิีการเชิงระบบเพื่อการเสนอ
สารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของสําหรับการตัดสินใจเชิงบริหาร 
  3.2 การประเมินทีเ่นนการตัดสนิใจโดยใชวธิีเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Decision - 
Oriented Evaluation - ND Model) การประเมินประเภทนี้เนนการใชวธิีธรรมชาติ เพ่ือการเสนอ
สารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของสําหรบัการตัดสินใจเชิงบริหาร 
  3.3 การประเมินทีเ่นนการตัดสนิคุณคาโดยใชวิธเีชิงระบบ (Systematic Value - 
Oriented Evaluation - SV Model) การประเมินประเภทนี้เนนการใชวิธีการเชิงระบบเพื่อให           
นักประเมินทาํการตัดสินคณุคาของสิ่งที่มุงประเมิน 
  3.4 การประเมินทีเ่นนการตัดสนิคุณคาโดยใชวิธเีชิงธรรมชาติ (Naturalistic Value - 
Oriented Evaluation - NV Model) การประเมินประเภทนี้เนนการใชวธิีธรรมชาติเพ่ือใหนักประเมิน
ทําการตัดสินคุณคาของสิ่งที่มุงประเมิน 
 
 รูปแบบของการประเมินผล 
 รูปแบบของการประเมินผล หมายถึง กรอบหรือแนวคดิที่สําคัญเกี่ยวกับกระบวนการและ
วิธีการประเมินผล ซึ่งชวยใหผูทําการประเมินใชเปนแนวทางในการประเมิน และทําใหทราบถึง
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ประเด็นสําคญัในการประเมิน การวิจัยครั้งนี้จะไดกลาวถึงรูปแบบการประเมินโครงการของ
นักวิชาการตาง ๆ 9 คน ดังนี้ 
 1. แนวคิดของอัลคิน 
 อัลคิน (Marvin C. Alkin) กลาววา การประเมินเปนกระบวนการจัดหาและวิเคราะหขอมูล
เพ่ือนําไปใชในการตัดสินใจ ดังนั้น ในการประเมินจําเปนตองดําเนินการในเรื่องตาง ๆ 5 ดาน 
(สมหวัง พิธิยานุวัฒน (บรรณาธิการ).  2544: 235 - 240) คือ 
  1.1 การประเมินระบบ (Systems Assessment) เพ่ือบรรยายสภาพความเปนจริงของ
ระบบ เปรยีบเทียบกบัความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น 
  1.2 การประเมินการวางแผนโครงการ (Program planning) เพ่ือหาขอมูลมาใช          
ในการพิจารณาเลือกโครงการที่เหมาะสม 
  1.3 การประเมินการปฏิบัตติามโครงการ (Program implementation) เพ่ือตรวจสอบ
วาการดําเนินงานของโครงการเปนไปตามขั้นตอนตาง ๆ ที่ไดวางแผนไวหรือไม 
  1.4 การประเมินเพ่ือการปรับปรุงโครงการ (Program improvement) เพ่ือหาขอมูล
เกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการ ผลที่เกิดขึ้นตามจุดมุงหมายและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
  1.5 การประเมินเพ่ือยอมรับโครงการ (Program certification) เพ่ือจัดหาขอมูลที่       
ผูตัดสินใจสามารถใชในการตัดสินคุณคาของโครงการ 
 สรุปไดวา แนวคิดในการประเมินของอัลคนิ คือ การประเมินเปนกระบวนการของการ
คัดเลือกขอมูลและการจัดระบบสารสนเทศที่มีประโยชน เพ่ือนําเสนอตอผูที่มีอํานาจตัดสินใจ            
หรือเพ่ือเลือกแนวทางในการทํากิจกรรมหรือโครงการใด ๆ โดยอัลคินไมไดกลาวถึงแนวทาง           
ในการปฏิบตัไิวอยางชัดเจน เพียงแตใหแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินผลทีเ่ปนระบบเทานั้น 
(เยาวดี รางชยักุล วิบลูยศร.ี  2544: 46 - 47; 73) 
 2. รูปแบบของครอนบัค 
 ครอนบัค (Lee J. Cronbach) กลาววา การประเมินเปนการเก็บรวบรวมขอมูลและการใช 
ขอมูลเพ่ือการตัดสินใจทางการศึกษา (สมหวัง พิธิยานุวฒัน (บรรณาธิการ).  2544: 179) ในการประเมิน
จะตองประเมินทั้งผลที่เกิดขึ้นตาม  จุดมุงหมายที่กําหนดไวและผลขางเคียงที่เกดิขึ้นนอกเหนือจาก
จุดมุงหมาย 
 ครอนบัค เสนอวา ในการประเมินไมควรจะทําโดยการใชแตแบบทดสอบอยางเดียว          
แตควรใชแนวทางการประเมินอีก 4 แนวทาง ดวย คือ การศึกษากระบวนการ การวัดศักยภาพของ     
ผูเรียนหรือกลุมเปาหมาย การวัดทศันคติ และการติดตามผล (เยาวดี รางชยักุล วบิลูยศรี.  2544: 72) 
โดยกําหนดรูปแบบในการประเมินผลไว ดังภาพประกอบ 2 
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เปาหมาย 

จุดประสงคอยางกวาง ๆ 

สุมความรูและสรางเครื่องมือสอบ

ศึกษาภาพรวม ประเมินโดยไมมีเปรียบเทียบ 

สอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ 

X3

ถา X1 X2 X3 และ X4 

มากกวาหรือเทากับจุดประสงค 
เลือกลําดับ
ตอไป 

หยุดหรือ 
ปรับใหม 

ศึกษากระบวนการ
เรียนรู 

X4

สอบวัด 
ทัศนคติ 

X2

ศึกษาติดตามผล
ระยะยาว 

X1

ใช ไมใช 

จบ 
 

ภาพประกอบ 2 รูปแบบการประเมินโครงการของครอนบัค 
 
 ที่มา:  รัตนะ บัวสนธิ์. (2540).  การประเมินผลโครงการ การวิจัยเชิงประเมิน, หนา 137. 
 
 3. รูปแบบของแฮมมอนด 
 แฮมมอนด (Robert L. Hammond) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการทางการศึกษา 
โดยเนนหนักทางดานโครงการนวัตกรรมในระดับทองถิน่ เปนการประเมินอยางมีระบบ มีจุดเนนที่
ควรกําหนดและมีการวัดผลตามวตัถุประสงคเชิงพฤตกิรรม ผลจากการประเมินเปนปจจัยเพ่ือ     
การตัดสินใจเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ดานพฤติกรรมของผูเรียน ซึ่งรูปแบบ
การประเมินของแฮมมอนดมีลักษณะ 3 มิติ (เยาวดี รางชัยกุล วบิูลยศรี.  2544: 47 - 52) ประกอบดวย 
  3.1 มิติดานพฤติกรรมการเรียนรู แบงออกไดเปน 3 สวนยอย คือ พุทธพิสัย จิตพิสัย 
และทักษะพิสยั 
  3.2 มิติดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก 
   3.2.1 การจัดระบบ ประกอบดวย ชวงเวลาและลําดับขัน้ตอนของการใชเวลา           
ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกลุมผูเรียน 
   3.2.2 เน้ือหา หรือองคความรูที่เกี่ยวของกับหลักสตูร 
   3.2.3 วิธีการ หรือกระบวนการที่กอใหเกดิหรือนําไปสูการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสม 

 



 12 

   3.2.4 สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน 
   3.2.5 คาใชจายในการจัดโครงการ 
  3.3 มิติดานสถาบนั ไดแก นักเรียน ครู ผูบรหิาร ผูเชี่ยวชาญ ครอบครัว และชุมชน
แวดลอม 
โดยแฮมมอนดชี้ประเด็นวาในการจัดการเรียนการสอนที่มีวัตถุประสงคปลายทาง คือ ตองการให
ผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤตกิรรมทั้งสามสวนทีก่ลาวมาแลว ซึ่งไดแก พุทธพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสยั นั้น ยอมมีความจําเปนที่ผูดําเนินการจะตองคํานึงถึงมิติที่สําคัญอีกสองสวนควบคูกันไป 
คือ มิติดานการจัดการเรียนการสอน และมิติดานสถาบัน ดังภาพประกอบ 3 
 
 

นักเรียน ผูบริหาร ครอบครัว 

คร ู ผูเชี่ยวชาญ
ทางการศึกษา 

ชุมชน 

วัสดุอุปกรณ 

งบประมาณ 

เน้ือหา 
วิธีการ 

พุทธพิสัย 
จิตพิสัย 

ทักษะพิสัย 

การจัดระบบ 

มิติดานพฤติกรรมการเรียนรู 
(Behavioral Dimension) 

 
 
 
 

มิติดานการจัดการเรียนการสอน 
(Instructional Dimension) 

 
 
 
 
 

มิติดานสถาบัน 
(Institutional Dimension) 

 
 
 

ภาพประกอบ 3 รูปแบบโครงสรางทางการประเมินของแฮมมอนด 
  
 ที่มา:  เยาวดี รางชัยกุล วบิลูยศรี.  (2544).  การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนว
ปฏิบตัิ, หนา 48. 
 
 4. รูปแบบของโพรวัส 
 การประเมินตามแนวคิดของโพรวัส (M. N. Provus) เปนกระบวนการของการเปรียบเทียบ
ความแตกตางของผลการปฏิบัตทิี่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานที่กําหนดขึ้นมา ซึ่งมาตรฐานเหลานั้นจะ
ถูกกําหนดขึ้นทุกขั้นตอนของการประเมิน และจะมีการพจิารณาดูวา มีความแตกตางระหวาง สิ่งที่
เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานเพียงใด และนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงการดําเนินงาน การประเมินที่เนน
ความแตกตางหรือ ขอบกพรองของโครงการนี้เรียกวา “การประเมินความไมสอดคลอง” 
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 การประเมินในรูปแบบน้ีเนนการตรวจสอบความไมสอดคลองระหวางสิ่งที่คาดหวังและ     
สิ่งที่เกิดขึ้นจรงิ เพ่ือเปนการชี้จุดเดนและจุดดอยของการดําเนินงาน โดยการบรรยายเอกสารที ่     
เกี่ยวของ การสังเกตการณในสนาม ประเมินการบรรลเุปาหมายระหวางทาง ประเมินการบรรลุ   
เปาหมายปลายทาง และเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางโครงการและกิจกรรม ซึ่งนักประเมิน
จะตองตั้งเกณฑมาตรฐาน ความสอดคลองของแตละขั้นตอนของการประเมิน ถาความสอดคลอง
เกิดขึ้นไปถึงระดับที่ยอมรับได จะตองมีการปรับเปลีย่นการดําเนินงานหรอืเปลี่ยนเกณฑ หรือยุติ
โครงการและกิจกรรม 
 การประเมินดังกลาว ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ 5 ขัน้ตอน คือ 
  4.1 การบรรยายโครงการ เพ่ือศึกษาลักษณะที่ตองดําเนินการ 3 ดาน คือ ปจจัย 
เบื้องตน กระบวนการและผลผลติ 
  4.2 การประเมินการดําเนินงานของโครงการ เพ่ือตรวจสอบวาการดําเนนิงานของ
โครงการเปนอยางไร หรือมีอะไรเกิดขึ้นบาง 
  4.3 การประเมินกระบวนการของโครงการ เพ่ือตรวจสอบดวูาการดําเนินงานของ 
โครงการบรรลุจุดมุงหมายยอย ๆ ในโครงการเพียงใด 
  4.4 การประเมินผลผลติของโครงการเพื่อตรวจสอบผลที่เกดิขึ้นตามจุดมุงหมายของ
โครงการ 
  4.5 การวิเคราะหคาใชจายและผลกําไรเพื่อเปรียบเทยีบคาใชจายกับผลที่ไดรับวา
สิ้นเปลืองมากนอยเพียงใด 
 สรุปไดวา แนวคิดการประเมินของโพรวัส คือ การกําหนดเกณฑมาตรฐานการคนหา    
ชองวางระหวางภาวะที่เปนจริงกับเกณฑมาตรฐานที่กาํหนด เพ่ือใชภาวะดังกลาวเปนตวัชี้หรือระบุ  
ขอบกพรองของโครงการ และโพรวัส ถือวาการประเมนิจะตองดําเนินไปควบคูกับโครงการ 
 รูปแบบการประเมินความไมสอดคลองของโพรวัส มีลักษณะดังภาพประกอบ 4 
 

 
 
 
 
 (A) 

S 

P 

D C 
(1) (เริ่มตนงาน) 

ยุติกิจกรรม 

(2) (ดําเนินการขั้นตอไป) 

พัฒนาเปลี่ยนแปลง 

  
 ภาพประกอบ 4 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติกบัมาตรฐานตามแนวคิดของโพรวัส 
 
 ที่มา:  เยาวดี รางชัยกุล วบิลูยศรี.  (2544).  การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนว
ปฏิบตัิ, หนา 47 - 53. 
 

 



 14 

 S  =  Standard หมายถึง เกณฑมาตรฐาน 
 P  =  Program Performance หมายถึง การปฏิบัติงานของโครงการ 
 C  =  Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบ 
 D =  Discrepancy หมายถึง สารสนเทศที่แสดงความแตกตาง 
 A =  Alternative หมายถึง ทางเลือกเพ่ือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ลักษณะของการพัฒนาการทํางานของโครงการใหมีประสิทธิภาพใหมีผลดียิ่งขึ้น 
 5. แนวคิดของสคริบเวน 
 แนวคิดของสคริบเวน (Micheal S. Scriven) มีรายละเอียดดังนี้ (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย
ศรี.  2544: 35 - 38) 
  5.1 จําแนกการประเมินออกเปน 2 ลักษณะ คอื 
   5.1.1 การประเมินระหวางดําเนินการ (Formative Evaluation) เปนการ-ประเมิน
เพ่ือการปรับปรุง 
   5.1.2 การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เปนการประเมนิเพื่อบงชี้
ความสําเร็จของโครงการ และนําขอมูลทีไ่ดไปเปนแนวทางในการดําเนินงานหรือกิจกรรมอ่ืนที่มี
คุณสมบัติคลายกันได 
  5.2 จําแนกสิ่งที่ตองประเมินออกเปน 2 สวน คือ 
   5.2.1 การประเมินเกณฑภายใน คือ การประเมินคุณภาพของสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวของ
กับโครงการ เปนการประเมนิสวนประกอบของโครงการ 
   5.2.2 การประเมินความคุมคา คือ การประเมินผลที่ไดจากโครงการมุงเนนผลของ
โครงการตอผูมาใชบริการ ดังนั้นจึงมีลักษณะเปนการตัดสินคุณคาที่อิงเกณฑภายนอก 
  5.3 แนวคิดของสคริบเวนแตกตางจากไทเลอรและครอนบัคในแงทีว่ามุงขยายผลไปสู
การประเมินผล กระทบหรือผลพลอยไดของโครงการดวย ไมใชยึดเปาหมายของโครงการเพียงอยาง
เดียว ทําใหมีการแบงการประเมินระดับความเขมขนในการยึดวัตถปุระสงคเปนตัวตั้งในการประเมิน
ออก เปน 2 ลกัษณะ คือ 
   5.3.1 Goal – Based Evaluation  
   5.3.2 Goal – Free Evaluation 
 การประเมินแบบไมยึดวตัถปุระสงค ทําใหการประเมินผลมีทรรศนะที่กวางขึ้น สามารถ
ทราบผลทุก ๆ สวนที่เกิดขึน้ และกลายเปนหลักของการวิจัยเชิงคุณภาพวา ควรออกแบบการ
ประเมินใหยืดหยุนได เพ่ือใหสามารถเก็บขอมูลไดใกลเคียงมากขึ้น ตองออกแบบการประเมินให
สามารถเก็บขอมูลไดทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการทั้งโดยตรงและโดยออมที่มีคุณคาตอการ
ตัดสินใจในโครงการนั้น ๆ ใหได 
 อยางไรก็ตาม แนวคิดของสคริบเวนถูกโตแยงวา ในความเปนจริงแลว เปนการยากมากที่
จะรวบรวมขอมูลไดครอบคลุมทั้งหมด ทําใหการกําหนดแนวทางในการตัดสินใจที่ชัดเจนก็ยากมาก
เชนกัน 

 



 15 

 6. รูปแบบของไทเลอร 
 ไทเลอร (Ralph W. Tyler) กลาววา การประเมินคือการเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะ-
อยาง (performance) ของนักเรียนกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมทีว่างไว (สมหวัง พิธิยานุวัฒน 
(บรรณาธิการ).  2544: 171) 
 ไทเลอรเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมนิผลโครงการทางการศึกษาในระดับชั้นเรียน       
โดยกลาววา กระบวนการการเรียนการสอนจัดขึ้นเพื่อมุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนใหเปนไป 
ในทางทีป่รารถนา ซึ่งถือเปนเปาหมายของโครงการ จึงควรมีขั้นตอนดังนี้ (เยาวดี รางชัยกลุ วิบลูยศรี.  
2544: 30 - 31) 
  6.1 ขั้นแรก ระบุหรือกําหนดวัตถประสงคทีช่ดัเจนวาเม่ือสิ้นสุดกระบวนการแลว  
ผูเรียนหรือกลุมเปาหมายควรเกิดพฤติกรรมแบบใด เรยีกวา “วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม” 
  6.2 ขั้นที่สอง จากวัตถุประสงคดังกลาว มีเน้ือหาสาระอะไรบางที่ผูเรียนตอง เรียนรู  
จึงจะกอใหเกิดวัตถุประสงคที่มุงหวัง 
  6.3 ขั้นที่สาม กําหนดรูปแบบและวธิีการที่เหมาะสมกับเนือ้หาในขั้นที่ 2 
  6.4 ขั้นสุดทาย หามาตรการในการตรวจสอบวา ผูเรียนเรียนรูและบรรลุ         
วัตถุประสงคขอใดบาง และวัตถุประสงคใดบางที่ยังไมบรรลุผล 
 จากแนวคิดของไทเลอร สามารถกําหนดแนวทางในการประเมินผลโครงการได                   
ดังภาพประกอบ 5 

 
เปาหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบหลัง 
X2

ทดสอบกอน 
X1

ถาผลทดสอบหลัง (X2) 
มากกวาผลทดสอบกอน (X1) 

กําหนดเลือก
(X2) 

ปรับเปล่ียน
หรือลมเลิก 

ไมใช ใช 

เลือกวิชาการจัดการเรียนการสอน 

กําหนดเนื้อหา/ประสบการณการเรียน 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

จบ  

ภาพประกอบ 5 แบบจําลองของไทเลอร (Tyler’s Goal Attainment Model) 
 
 ที่มา:  รัตนะ บัวสนธิ์. (2540).  การประเมินผลโครงการ การวิจัยเชิงประเมิน, หนา 128. 
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 สรุปไดวา ไทเลอรมองวาการประเมินผลคอืการเปรียบเทียบสิ่งที่ผูเรยีนทําไดจริงกับ        
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ไดกําหนดไว กลาวคือ มุงตรวจสอบผลผลติของโครงการวาเปนไปตาม    
โครงการที่กําหนดไวหรือไม โดยมองวาองคประกอบทั้ง 3 ประการ คือ วัตถุประสงค การกําหนด 
กระบวนการ และการประเมินผลกลุมเปาหมาย ตองประสานสัมพันธกันเสมอ (เยาวดี รางชัยกุล 
วิบลูยศรี.  2544: 31) 
 7. รูปแบบของสเตก 
 สเตก (Robert E. Stake) กลาววา การประเมินผลคือการรวบรวมขอมูลจากหลาย ๆ 
แหลง เพ่ือนําไปจัดระเบียบและทําใหมีความหมายในตัดสินใจเกี่ยวกบัโครงการ และสนันสนุน
แนวทาง  การประเมินในรปูแบบที่ไมยึดวัตถุประสงคของสคริบเวน เรียกวา “การประเมินตอบสนอง” 
ที่ตองอาศัยการบรรยายและตีความขอมูลขาวสารอยางเปนระบบจากการสังเกตกลุมบุคคลที่เกีย่ว 
ของ  และคนหาคุณคาจากความเห็นที่แตกตางกันของบุคคล โดยไมมีองคประกอบใดสําคัญ
เหนือกวาองคประกอบอ่ืน ๆ นั่นคือ การประเมินจะตองดูผลผลิตที่มีคุณคาทั้งหมดควบคูกันไป 
 อยางไรก็ตาม สเตกไดกําหนดรูปแบบในการประเมินผลโครงการที่ชดัเจนไว ซึ่งเปน    
รูปแบบที่มีผูนิยมนําไปใชกันมาก เรียกวา “รูปแบบเคาทิเนนซ” โดยมีลักษณะดังภาพประกอบ 6 

 

สิงนําหรือปจจัยเบ้ืองตน 
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การปฏิบัต ิ
(Transactions) 

ผลผลิต 
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เมตริกบรรยาย 
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เมตริกตัดสินคุณคา 
(Judgment Matrix) 

มาตรฐาน 
(Standards) 

การตัดสิน 
(Judgements) 

ความคาดหวัง 
(Intents) 

สิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง 
(Observations)  หลักการ 

(Rationale)  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 6 รูปแบบเคาทิเนนซของสเตก (Stake’s Countenance Model) 

 
 ที่มา:  เยาวดี รางชัยกุล วบิลูยศรี.  (2544).  การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนว
ปฏิบตัิ, หนา 39. 
 
โดยสเตกใชคาํวา “Contingency” ในความหมายที่เปนความตอเน่ืองเชิงสัมพันธใน  แนวตั้ง ซึ่ง
หมายถึง “ความสัมพันธเชงิเหตุผล” และ “ความสัมพันธเชิงประจักษ” จากภาวะของปจจัยเบื้องตน
กับภาวะปฏิบตัิการ และผลผลิตที่คาดหวงั ตามลําดับ และใชคําวา “Congruence” ในความหมายที่
เปนความสอดคลองระหวางภาวะของความคาดหวังกับภาวะทีเ่กิดขึ้นจริง ซึ่งเปนความสอดคลองใน
แนวนอนและเปนความสัมพันธเชิงประจักษ 

 



 17 

 สรุปไดวา รูปแบบการประเมินของสเตกมุงเนนการเก็บรวบรวมขอมูลจากหลาย ๆ แหลง    
เพ่ือนํามาจัดทําใหเปนระบบระเบยีบและมีความหมาย ซึ่งในการประเมินจะสื่อความหมายที่เปน 
ความสอดคลองเชิงเหตุผล คือ ความสัมพันธเชิงเหตุและผลของปจจัยเบื้องตน รวมทั้งการปฏบิัติและ
ผลผลติ ซึ่งผูประเมินจะตองหามาตรฐานในแตละสวนแลวตัดสินคุณคาใหเหมาะสม 
 8. รูปแบบของสตัฟเฟลบีม 
 รูปแบบของสตัฟเฟลบีมเปนรูปแบบการประเมินที่เนนการจัดการคือเปนการประเมินที่
มุงเนนที่จะใหขอมูลสารสนเทศกับผูบริหารผูกําหนดนโยบายและบุคคลที่เกีย่วของใชประกอบ        
การตัดสินใจ เน่ืองจากขอมูลสารสนเทศจากการประเมินที่ดีและมีประสิทธิภาพจะชวยใหการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับปจจัยนําเขากระบวนและผลผลิตในระบบใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยสตัฟเฟลบีม
และคณะไดเสนอการประเมินรูปแบบซิปป (CIPP Model) ซึ่งมาจาก Context-Input-Process-
Product) หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “The Phi Delta Kappa Committee Model” ในชวงป ค.ศ. 
1970 (ร.ต.อ.ถนัด บวรชัย.  2549: 33 - 36) โดยเปนการใชหลักของเหตุผลทั่วไปอธิบายถึง
ความสัมพันธระหวางการประเมินกับการตัดสินใจ (สําราญ มีแจง.  2544: 129) ซึ่งประกอบดวย  
การประเมิน 4 ดาน คือ  
 C Context คือ สภาวะแวดลอม หรือบริบท เปนการประเมินสภาพแวดลอม สภาพที่       
พึงปรารถนา และสภาพที่เปนจริง บงชี้ถึงปญหาและความตองการ อันนําไปสูการตัดสินใจ 
 I Input คือ ปจจัยเบื้องตน หรือตัวปอนเขา เปนการประเมินการใชทรัพยากร เพ่ือวิเคราะห
ทางเลือกสําหรับวางแผน และการออกแบบหลักสตูร (ในการประเมนิทางการศึกษา) 
 P Process คือ กระบวนการ เปนการประเมินกระบวนการตาง ๆ ของการดําเนินการ 
สําหรับตัดสินใจวาจะดําเนนิการดวยวธิีใด และแกไขอยางไร 
 P Product คอื ผลผลิต เปนการประเมินองคประกอบที่เปนผลผลิต และผลกระทบของการ
ใชหลักสตูรวาเกิดผลตามวตัถุประสงคหรือไม และในการประเมินทางการศึกษา ยังเปนขอมูลสําหรบั
ปรับปรุงหลักสูตรหรือยกเลกิการใชหลักสูตร 
โดยการประเมินรูปแบบ CIPP เปนการประเมินที่เปนกระบวนการตอเนื่อง ซึ่งไมเพียงแตประเมินวา
บรรลวุัตถุประสงคหรือไมเทานั้นแตยังเปนการประเมินเพื่อใหรายละเอียด ตาง ๆ เพ่ือชวยในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกเปาหมาย/จุดมุงหมาย การดําเนินงาน การกําหนดยุทธวิธ ีแผนงาน 
รวมทั้งการปรบัเปลี่ยนใหมีความเหมาะสม และการตัดสินใจเกี่ยวกบัการปรับเปลี่ยน คง ขยาย ยุบ 
และเลิก โครงการ โดยการประเมินในดานตาง ๆ มีแนวทางดังนี้ 
  8.1 การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) จะชวยใหการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการวางแผนในการกําหนดวัตถุประสงค โดยจะเนนในดานความสัมพันธที่เกี่ยวกับ
สภาพแวดลอม ความตองการและความจาํเปน กระแสทิศทางของสังคมและการเมอืง สภาพเศรษฐกิจ
และปญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายของหนวยงานระดับบนและหนวยงานที่เกี่ยวของ           
ชวยวินิจฉัยปญหาเพื่อใหไดขอมูลพ้ืนฐานที่จะเปนประโยชนตอการตัดสินใจ การบรรยายและ     
การวิเคราะหสภาวะแวดลอมยังชวยใหทราบถึงตวัแปรที่เกี่ยวของและมีความสําคัญสําหรับการบรรลุ
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เปาหมาย ทําใหไดมาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคโดยอาศัยการวนิิจฉัยและการจัดเรียงลําดับ
ปญหาใหสอดคลองกับความตองการ 
  วิธีการประเมนิสภาวะแวดลอม มี 2 วิธ ี
   8.1.1 Contingency Mode เปนการประเมินสภาวะแวดลอมเพ่ือหาโอกาสและ
แรงผลักดันจากภายนอกระบบ เพ่ือใหไดขอมูลมาใชพัฒนาสงเสริมโครงการใหดีขึน้ โดยใชการสาํรวจ
ปญหาภายในขอบเขตที่กําหนดอยางกวาง ๆ จะทําใหคาดการณเกี่ยวกับอนาคตซึ่งมีประโยชน  ใน
การวางแผนโครงการตอไป คําถามที่ใชในการประเมินคือ คําถาม “ถา…แลว” เปนการตรวจสอบ
ความถูกตองของวัตถปุระสงค 
   8.1.2 Congruence Mode เปนการประเมนิโดยการเปรียบเทียบระหวางการ
ปฏิบัติจริงกับวัตถุประสงคที่วางไว ทําใหทราบวาวัตถุประสงคใดบางที่ไมสามารถบรรลเุปาหมายได 
เปนไปเพื่อการปรับปรุง 
  8.2 การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการตรวจสอบความพรอมของ
ปจจัยนําเขาของโครงการ หมายถึง การประเมินทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการนํามาใชในการดําเนิน
โครงการเพื่อวิเคราะหหาทางเลอืกที่เหมาะสมที่สุดกับทรัพยากรที่มีอยูและเปนทางเลือกที่มีโอกาส
ทําใหบรรลวุตัถุประสงคโครงการไดมากที่สุด ซึ่งมักประเมินในดานตาง ๆ คือ 
   8.2.1 ความสามารถของหนวยงานหรือตัวแทนในการจัดโครงการ 
   8.2.2 ยุทธวธิทีี่ใชในการบรรลุวตัถุประสงคของโครงการ 
   8.2.3 การไดรับความชวยเหลือในดานตาง ๆ ซึ่งจะชวยใหโครงการดําเนินไปได 
เชน หนวยงานที่จะใหความชวยเหลือดาน เวลา เงินทุน อาคารสถานที่ อุปกรณเครื่องมือ 
  8.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
  เม่ือแผนดําเนินการไดรับการอนุมัติและลงมือทํา การประเมินกระบวนการจําเปนตอง
ไดรับการเตรยีมการเพื่อใหขอมูลยอนกลบัแกผูรับผิดชอบและผูดําเนนิการทุกลําดบัขั้นเพื่อที่จะได
สามารถปรับปรุงแกไขไดทนัทวงท ีซึ่งมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 
   8.3.1 เพ่ือหาและทํานายขอบกพรองของกระบวนการ หรือการดําเนินการตาม
ขั้นตอนทีว่างไว ประเมินเกีย่วกับวิธีการจดักิจกรรมของโครงการ การนําปจจัยนําเขามาใชเหมาะสม
มากนอยเพียงใด เปนไปตามลําดับขั้นตอนหรือไม กิจกรรมที่จัดขึ้นจะกอใหเกิดการบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการหรือมีอุปสรรคใด ๆ เกิดขึน้ 
   8.3.2 เพ่ือรวบรวมสารนิเทศสําหรับผูตัดสินใจวางแผนงาน นําผลการประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนการดําเนนิงานใหรัดกุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   8.3.3 เพ่ือเปนรายงานสะสมถึงการปฏิบตัิตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
  ทั้งน้ี คุณคาของการประเมินกระบวนการไมไดอยูที่ความสัมพันธกบัการประเมินอ่ืน ๆ 
เทานั้น แตมีหลักการที่สําคัญ ดังนี้ (ไกรฤกษ วงศสุรภินันท.  2552: 26 - 35) 
   (1) การประเมินกระบวนการขึ้นอยูกับผลการประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอม
และการประเมินปจจัยนําเขา คือ หากสามารถประเมินสภาพแวดลอมและปจจัยนําเขาไดในระดับดี
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มาก ผูจัดการโครงการก็มีความมั่นใจมากขึ้นในการเลือกดําเนินการโครงการ และหากปรากฏความ
ขัดแยงนอย ก็ตองมีการประเมินกระบวนการมากขึ้น กลาวคือ หากการกําหนดวัตถุประสงค
คลุมเครือ โครงการนั้นอาจะเปนหัวขอของปญหาและบางครั้งก็เปนเหตุแหงความลมเหลว ซึ่ง     
การประเมินสภาพแวดลอมและปจจัยนําเขาจะชวยชี้ใหเห็นและแกปญหาแลวตั้งแตตน เม่ือถึง       
การดําเนินการตามกระบวนการก็จําเปนตองมีขอมูลยอนกลับโดยตอเน่ืองวา ทําอยางไรโครงการนั้น
จึงดําเนินไปไดสมบูรณที่สุด 
   (2) ในระยะแรก การประเมินกระบวนการมีความสําคญัมากกวาการประเมินผล
ผลิต การประเมินกระบวนการและการประเมินผลผลติจะสัมพันธกัน กลาวคือ การประเมิน
กระบวนการจะเขาไปมีสวนในการแปลความสิ่งที่เกิดขึ้น และหากตองการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ 
จะไมสามารถตกลงใจไดหากไมไดทราบวาโครงการนั้นใหผลอยางไร การตัดสินใจออกแบบโครงราง
กระบวนการใหม หรือระเบียบปฏิบตัิการในกระบวนการใหม จําเปนตองอาศัยสารนิเทศจากการ
ประเมินผลผลติรวมดวย 

ากล วโดยสรุปคือ การประเมินกระบวนการเปนการวเิคราะหและรวบรวมสารสนเทศเทาที่
ผูดําเนินการโครงการนั้นตองการ ซึ่งอาจดําเนินการไดบอยครั้งตามที่ตองการ โดยเฉพาะใน
ระยะแรกของการดําเนินการ การประเมินกระบวนการไมเพียงแตใหสารนิเทศทีต่องการแกผูตัดสนิใจ
ในการคาดคะเนลวงหนา แตยังใหสารสนเทศสําหรบัการบงชี้ความสําเร็จของโครงการอีกดวย 
  8.4 การประเมินผลผลติ (Product Evaluation) มีจุดมุงหมายเพื่อวัดและแปล
ความหมายของความสําเร็จ เปนการประเมินเกี่ยวกบัผลที่ไดรับทั้งหมดจากการดําเนินงานวาไดผล
มากนอยเพียงไรเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม โดยนําผลที่วัดไดมาเปรียบเทียบกับ
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว และแปลความหมายถึงเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น โดยอาศัยรายงานจากการ
ประเมินสภาวะแวดลอม ปจจัย และกระบวนการรวมดวย เพ่ือการตัดสินใจปรับปรุงขยายโครงการ 
นําไปใชตอเน่ืองตอไป และเพื่อลมเลิกโครงการ 
 อยางไรก็ตาม ตอมาในป ค.ศ. 2003 สตัฟเฟลบีมไดนําเสนอในการประชุม Oregon 
Program Evaluator Network (OPEN) ใหมีการปรับเพิ่มรูปแบบการประเมินแบบซิปป จากเดิมที่
ประเมิน เพียง 4 อยาง (Context-Input-Process-Product) เปนประเมิน 7 อยาง (ไกรฤกษ           
วงศสุรภินันท.  2552: 26) โดยแยกการประเมิน ในสวนของผลผลติ (Product) ออกเปน 4 ดานยอย
คือ (1) การประเมินดานประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) (2) การประเมินดานผลกระทบ 
(Impact Evaluation) (3) การประเมิน ดานความยั่งยนื (Sustainability Evaluation) และ (4) การ
ประเมินดานความสามารถในการขยายผล (Transportability Evaluation) โดยสตฟัเฟลบีมได
ยกตัวอยางการใช CIPP รูปแบบใหมนี้ จากการประเมินโครงการ Self-Help Housing ในถิ่น 
Waianae เมือง Oahu มลรัฐ Hawaii ซึ่งเปนโครงการของมูลนิธิ Consuelo ที่มีวัตถุประสงคในการ
ใหความชวยเหลือดานการเงินแกกลุมผูใชแรงงานที่มีฐานะยากจนใหสามารถพัฒนาที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดลอมในชุมชนใหดีขึ้นดวยตนเอง โดยสตัฟเฟลบีมไดสรุปรายละเอียดในสวนทีข่ยาย
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เพ่ิมเติมวา การประเมินผลผลิต เปนการตอบคําถามทีส่ําคัญคือ โครงการประสบความสําเร็จหรือไม 
โดยจําแนกองคประกอบของผลผลติออกเปน 4 สวนยอย ดังนี้ (Stufflebeam.  2003: Online) 
 - การประเมินดานประสิทธผิล (Effectiveness Evaluation) เปนการตอบคําถามทีส่ําคัญ
คือ ความตองการที่สําคัญของการดําเนินการนั้นไดถูกบรรลุหรือไม 
 - การประเมินดานผลกระทบ (Impact Evaluation) เปนการตอบคําถามที่สําคัญคอื 
โครงการไดเขาถึงกลุมเปาหมายที่สําคัญของโครงการนั้นหรือไม 
 - การประเมินดานความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) เปนการตอบคําถามทีส่ําคัญคือ 
ความสําเร็จของโครงการนี้จะคงอยูอีกนานแคไหน 
 - การประเมินดานความสามารถในการขยายผล (Transportability Evaluation) เปนการ
ตอบคําถามทีส่ําคัญคือ ดวยแนวทางเดียวกันน้ี สามารถนําไปใชประโยชนกับโครงการอื่น ๆ ไดอีก
หรือไม 
โดยแนวคิดการประเมินดังกลาวสามารถสรุปประเด็นไดดังภาพประกอบ 7 
 
 
 

 



 21 

 

 

 
ภาพประกอบ 7 ภาพสรุปประเด็นการประเมินตามรูปแบบ CIPP 2003 

 
 ที่มา:  ประชาสรรค แสนภักดี. (2553). เอกสารประกอบการบรรยายหัวขอการประเมินผล
โครงการ (Project Evaluation) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้นปที่ 3. สืบคน
เม่ือ 16 พฤษภาคม 2554, จาก http://www.prachasan.com/elearning/CIPP.pdf 
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 นอกจากนี้ สตัฟเฟลบีมไดเนนถึงการใชวิธีการที่หลากหลายมากขึน้ในการประเมิน            
ทั้งการวิเคราะหสภาพแวดลอม การศึกษาขอมูลของโครงการ การประเมินแบบไมยึดวัตถุประสงค 
การลงพื้นที่สงัเกตการณ การศึกษาจากกรณีศึกษา การจัดทํารายงานการประเมิน 3 ระยะ (ภูมิหลัง
ของโครงการ การปฏิบัติการ และผลการปฏิบัติการ) การสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ การสัมมนา  
ผลปอนกลับของโครงการ และการจัดทํารายงานสรุปโครงการ โดยสตัฟเฟลบีมไดสรุปวิธีการและ
เทคนิคการเกบ็รวบรวมขอมูลที่หลากหลาย ซึ่งสัมพันธกับประเด็นการประเมินตามรูปแบบการ
ประเมิน CIPP 2003 ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงวิธีการเก็บขอมูลการประเมินตามรูปแบบ CIPP 2003 
 

วิธีการ 
สภาพ 
แวดลอม 

ปจจัย 
นําเขา 

กระบวน 
การ 

ประสิทธิผล ผลกระทบ 
ความ 
ยั่งยืน 

ความสามารถ 
ในการขยายผล 

การสํารวจ  -     - 
การทบทวนวรรณกรรม   - - - - - 
การตรวจสอบเอกสาร      - - 
การเยี่ยมชม/ดูงาน โครงการที่เกี่ยวของ -  -   -  
ขอสรุปจากทีมวางแผน -  - - - - - 
เทคนิคเดลฟาย   - - - - - 
ฐานขอมูล/รูปแบบโปรแกรม -   -   - 
สังเกตในสถานที่จริง - -     - 
กรณีศึกษา - -     - 
การศึกษาวิชาการออกแบบทดลอง -  - - -  - 
การสัมภาษณผูมีสวนไดเสีย  -      
การสัมมนากลุม        
การฟง     - - - 
การวิเคราะหตนทุน -    - -  
การวิเคราะหเอกสารทุติยภูมิ  - - - - - - 
การประเมินไมยึดวัตถุประสงค - -      
การบันทึกภาพถาย  -      
การประชุมรับฟงความคิดเห็น/ราย 
งานความกาวหนา        

การสังเคราะห/รายงานฉบับสมบูรณ        

  
 ที่มา:  ไกรฤกษ วงศสุรภินนัท. (2552).  การประเมินโครงการสอนภาษาอาหรับใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร, หนา 32. 
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 9. รูปแบบของเฟตเทอรแมน : การประเมินเสริมพลัง 
 การประเมินเสริมพลัง (Empowerment Evaluation) การประเมินเสริมพลังใชมโนทัศน 
หรือแนวคิดจากการประเมิน เทคนิคการประเมิน และขอคนพบของการประเมินเพ่ือผลักดันใหเกิด
การปรับปรุงและกําหนดทิศทางการพัฒนาตนเอง (รัตนะ บัวสนธ และเชาว อินใย.  2553: ออนไลน) 
 การประเมินเสริมพลังสามารถใชไดทั้งเทคนิควิธีเชิงปริมาณและคณุภาพ นอกจากนั้นยัง
สามารถจะนําไปเสริมพลังตนเองไดทั้งในระดับตวับุคคล องคกร ชุมชน สังคม ซ่ึงปกติแลวจะเนนไป
ที่โครงการที่นาํไปใช 
 จุดมุงหมายที่สําคัญของการประเมินเสรมิพลัง คือ การชวยบุคคลใหสามารถชวยตนเองได
สามารถปรับปรุงการนําโครงการไปใชโดยอาศัยการประเมินตนเองและการสะทอนกลับผลการ
ประเมินตนเอง ผูเขารวมในโครงการแตละฝายจะเปนผูควบคุมดําเนินการเนนการประเมินดวย
ตนเอง ในขณะที่นักประเมนิภายนอก (outsider evaluator) จะแสดงบทบาทในฐานะผูฝกสอน
(Coach) หรือผูใหการสนับสนุนเพิ่มเติมซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถหรือศักยภาพภายในของโครงการ
ประเมิน บทบาทของนักประเมินไมใชผูมีอํานาจเหนือคนอ่ืน ๆ การประเมินเสริมพลังตองอาศัย
หลักการแบบประชาธิปไตย ความรวมมือกันแตละฝายนักประเมินจะเขาไปเกี่ยวของเม่ือไดรับการรองขอ
เชื้อเชิญเทานัน้ ดวยเหตุนี้การประเมินเสรมิพลังจึงตางจากการประเมินทัว่ ๆ ไปที่จุดหมายปลายทาง
สุดทายไมใชการตัดสินคุณคา (value) หรือราคา (worth) ของโครงการหากแตเปนเพียงสวนหนึง่ 
ของการประเมินเสริมพลังเทานั้น ทั้งน้ีคุณคาหรือราคาของโครงการจะเปลี่ยนแปลงไปเร่ือย ๆ ตาม
เง่ือนไขตาง ๆ ที่เปลีย่นแปลงไปดังแนวคิดของความเปนพลวตัร (Dynamic) และวธิีการประเมิน
ตอบสนอง (Responsive Evaluation Approach) 
 ในการประเมนิเสริมพลังนักประเมินอาจจะใชรูปแบบหรือวิธีการตาง ๆ เชน การฝกอบรม 
(training) การสนับสนุนสงเสริม (facilitation) การโนมนาวชักชวน (advocacy) การชี้ชองทางสวาง 
(illumination) และการใหเสรีภาพ (liberation) ซึ่งแตละรูปแบบมีสาระโดยสรุปดังนี้ 
  9.1 การฝกอบรม : Training บทบาทของนักประเมินที่ดีจะชวยสอนหรือฝกใหบุคคล
หรือองคกรสามารถที่จะทําการควบคุมดําเนินการ (conduct) การประเมินตนเองใหได เปนการฝกให
ทําการประเมนิภายในองคกร (internal evaluation) และใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาตนเองตอไป 
  9.2 การสนับสนุนสงเสริม : Facilitation ในบทบาทนี้นักประเมินจะทําหนาที่เปน
ผูสนับสนุนหรอืโคชที่ชวยใหบุคคลหรือองคกรควบคุมดําเนินการประเมิน ชวยสมาชิกผูรวมงานใน
องคกร (staff members) ใหฉุกคิดตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขากําลังทําอยูและเปาหมายที่ตองการจะไป
ใหถึง นักประเมินอาจจําเปนในการจัดเตรียมขอมูลเพื่อชวยเหลือทมีผูสนับสนุน ทํางานรวมกับกลุม
สนใจ บางครัง้นักประเมินอาจจะตองชวยในการออกแบบการประเมินใหกับบุคคลหรือองคกรนั้น ๆ 
  9.3 การโนมนาวชักชวน : Advocacy นักประเมินอาจจะตองทําการควบคมุดําเนินการ
ประเมินสําหรับกลุมตาง ๆ ภายหลังจากเปาหมายและการออกแบบการประเมินไดทําการกําหนดไว
เรียบรอยแลว นักประเมินอาจจะโนมนาวชักชวนใหบุคคลผูรวมในโครงการทําการสราง (Shape)  
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ทิศทางการประเมิน เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อการแกปญหาและตามไปดวยบทบาทของผูปฏบิัติ         
ในการสรางการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
  9.4 การชี้ชองทางสวาง : Illumination บางครั้งนักประเมินอาจจําเปนตองแสดง
บทบาทเปนผูขจัดความไมชัดเจนในเปาหมายหรือทิศทาง การประเมินตนเองของบุคคลหรือองคกร 
ในบทบาทนี้นกัประเมินเปรยีบเสมือนผูชีท้างสวางเกี่ยวกับการประเมินใหกับองคกรหรือบุคคล 
  9.5 การใหเสรีภาพ : Liberation การประเมินเสริมพลังจําเปนตองกอใหเกิดความเทา
เทียมกันหรือความรูสึกมีเสรีภาพของบุคคล  ตาง ๆ ทีเ่ขารวมโครงการที่ตองการจะประเมินตนเอง 
โดยสรุปการประเมินเสริมพลังนั้นการกําหนดคุณคาและเปาหมายของการประเมินจะถูกกําหนดหรือ
พัฒนาขึ้นโดยตัวบุคคลที่เขารวมโครงการนั้น ๆ ภายใตการชวยเหลอืหรือฝกอบรมจากนักประเมิน 
การประเมินเสริมพลังเปนกระบวนการดาํเนินงานที่ตอเนื่อเปนวัฏจักรซึ่งเปนผลมาจากการใหผล
สะทอนกลับการประเมินแกตนเอง ผูเขารวมโครงการจะเกิดการเรียนรูความกาวหนาและความ
ตอเน่ืองของผลการดําเนินงานของตนเองเพื่อมุงสูเปาหมายและจะทําการปรับปรุงแผนและวธิีการ
ตาง ๆ ในการประเมินตนเอง ทั้งน้ีโดยอาศัยหลักความรวมมือ การชี้ชองทางสวางและการมีเสรภีาพ
ความเทาเทียมกัน นอกจากนั้นยังตองอาศัยความซื่อสัตยในการประเมินตนเองอีกดวย 
 ขั้นตอนการประเมินเสริมพลังประกอบดวย 
 ขั้นที ่1 ระบขุอบเขตหรือจุดยืนของโครงการวาอยู ณ ที่ใดซึ่งรวมทั้งจุดออนและจุดแข็งของ
โครงการ 
 ขั้นที ่2 กําหนดเปาหมายที่ชัดเจนโดยเฉพาะเจาะจงวาโครงการตองการจะเดินไปสูที่ใดใน
อนาคต รวมทัง้จุดเนนที่ปรากฏใหเห็นไดเกี่ยวกับการปรบัปรุงโครงการ 
 ขั้นที ่3 พัฒนากลวธิ ี(strategies) และการชวยเหลือใหผูรวมโครงการสามารถกําหนด
กลวธิีเปนของตนเองเพื่อการบรรลุเปาหมายและวตัถปุระสงคของโครงการ 
 ขั้นที ่4 ชวยเหลือผูเขารวมโครงการในการกําหนดชนิด / ประเภท ของขอมูลทีต่องการเพื่อ
จัดทําหรือแสดงถึงเอกสารรายงานความกาวหนาที่นาเชือ่ถือที่จะนาํไปสูเปา หมายของโครงการนัน้ ๆ 
 โดยสรุป พ้ืนฐานที่สําคัญของแนวคิดการประเมินเสริมพลัง คือ กระบวนการเรียนรูแบบ
ประชาธิปไตย ระหวางกลุมบุคคลตาง ๆ ที่เขารวมโครงการ ในการกําหนดเปาหมายระบุขอจํากดั 
จุดแข็งของโครงการของตนเอง การประเมินเสริมพลังเปนกิจกรรมที่ตอเน่ืองและมีการปรับปรุงอยู
เสมอโดยอาศัยผลจากการสะทอนกลับการประเมินที่บคุคลในโครงการเปนผูประเมินตนเองดวย
ความซื่อสัตยตอตนเอง บทบาทของนักประเมินจะมีหลายบทบาทขึ้นอยูกับสถานการณและการรอง
ขอของบุคคลผูเขารวม โครงการในขณะนั้นซ่ึงอาจเปนบทบาทของการฝกอบรม การสงเสริม
สนับสนุน การโนมนาว การชี้ชองทางสวาง และการใหเสรีภาพแกผูเขารวมโครงการการประเมิน
เสริมพลังจะไมสามารถเกิดขึ้นไดโดยการกระทําของบคุคลเพียงคนเดียวหรือโดยนักประเมินแตเพียง
ฝายเดียว การประเมินเสรมิพลังจะสําเร็จไดเม่ือบุคคลตาง ๆ ที่เขารวมโครงการหรือในองคกรได
ตระหนักถึงความจําเปนและความสามารถของตนเองทีจ่ะควบคุมดําเนินการประเมินตนเองเพ่ือบรรลุ
เปาหมายรวมกัน 
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ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ           
ใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานครไดดําเนินการพัฒนาขาราชการในหลายดานและหลายวธิีการ โดยมีสวน
ราชการหลักที่รับผิดชอบไดแกสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร 
ซึ่งภายในสถาบันพัฒนาขาราชการจะแบงออกเปนสวนงานตาง ๆ และในสวนงานตาง ๆ แบง
ออกเปนฝายยอย สวนงานละ 3 ฝาย แตละสวนงานและแตละฝายรับผิดชอบหนาที่การพัฒนาเฉพาะ
ดาน แบงออกทั้งตามวธิีการและแบงตามดานการพัฒนา และมีอัตรากําลังในการปฏิบัติงานแตกตาง
กันไปตามความเหมาะสมของภาระหนาที่ การสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมใหแกขาราชการก็เชนกัน  
มีทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งรับผิดชอบโดยสวนงานที่แยกจากกันในระดับฝาย การสงเสริม
การศึกษาเพิม่เติมในประเทศรับผิดชอบโดยฝายสงเสริมความรูในประเทศ และการสงเสริมการศึกษา
เพ่ิมเติมตางประเทศรบัผิดชอบโดยฝายสงเสริมความรูตางประเทศ ทัง้สองฝายสังกัดอยูในสวนแผนงาน
และสงเสริมความรู สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร การดําเนินการ
พัฒนาบุคลากรในแตละดานและแตละวิธีการมีระเบียบและวธิีการดําเนนิงานที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม
ยังคงอยูภายใตปจจัยที่มีอิทธิพลตอทิศทางและแนวทางการดําเนินงานเดียวกัน คือ กรอบการบริหาร
และพัฒนาขององคกรกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะไดเสนอโดยลําดับตอไป 
 
 หนวยงานทีร่ับผิดชอบและอัตรากําลงัในการปฏิบัติงาน 
 การดําเนินการดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการของ
กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบโดยฝายสงเสริมความรูในประเทศ สวนแผนงานและสงเสริมความรู 
สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งแตละหนวยมีเนื้องาน
รับผิดชอบตามลําดับ ดังนี้ 
 1. สํานักปลัดกรงุเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกบัราชการประจํา
ทั่วไปของกรุงเทพมหานครและราชการทีมิ่ไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ
(กรุงเทพมหานคร.  2554, ออนไลน) 
 2. สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร เปนสวนราชการที่มีฐานะสูงกวากองสังกัด 
สํานักปลัดกรงุเทพมหานคร มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการและบุคคลตาง ๆ             
ดวยกระบวนการฝกอบรม ใหคําปรึกษา แนะนําวิธีการดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาใหกับ
หนวยงานตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสงเสรมิใหขาราชการและลูกจางมีโอกาสพัฒนา
ตนเองดวยการศึกษาเพิ่มเตมิ ฝกอบรม สัมมนา ดูงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ และพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ (สวนแผนงานและสงเสริมความรู สถาบันพัฒนา
ขาราชการกรงุเทพมหานคร.  2544) 
 3. สวนแผนงานและสงเสริมความรู เปนสวนงานในสังกัดสถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวเิคราะห                  
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ความตองการตามนโยบายและความจําเปนของหนวยงาน จัดทําแผนพัฒนาขาราชการ ประสาน  
แผนการปฏิบตัิงานดานการฝกอบรมและพัฒนา ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขาราชการ         
เปนศูนยขอมูลของสถาบันพัฒนาขาราชการกรงุเทพมหานคร ในสวนที่เกีย่วกับการพัฒนาขาราชการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกบัการลาไปศกึษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย          
ทั้งในประเทศและ ตางประเทศ ดําเนินการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชมุ สัมมนา ดูงาน 
ปฏิบัติการวิจัย ทั้งในประเทศและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 4. ฝายสงเสริมความรูในประเทศ เปนสวนงานในสังกัดสวนแผนงานและสงเสริมความรู 
สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานศึกษา วิเคราะห วิจัย โครงการและแผนงานการศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานและ
ปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ และพิจารณาดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของกับการศกึษาในประเทศให
สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร เปนศูนยขอมูลเกี่ยวกับการศกึษา ฝกอบรม 
สัมมนา ดูงานและปฏบิัติการวิจัย ในประเทศ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ โดยมีกิจกรรมการทํางาน 
ดังนี้ 
  4.1 วิเคราะหความตองการในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน และศึกษา วิเคราะห 
วิจัยโครงการและแผนงาน เฉพาะที่มีลักษณะเปนการสงไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
และปฏบิัติการวิจัย ในประเทศ 
  4.2 พิจารณาดําเนนิการตามระเบียบทีเ่กี่ยวของกับการศกึษาฯ ในประเทศ ใหสอดคลอง
กับนโยบายและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
  4.3 ติดตาม ดูแล ผูไปศึกษา ฝกอบรมฯ 
  4.4 เปนศูนยขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา ฝกอบรมฯ ในประเทศ 
  4.5 บริการแนะแนวการศึกษา ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการศกึษาฯ 
  4.6 เผยแพรขาวสารดานการฝกอบรมและพัฒนา และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
โดยในการปฏิบัติหนาทีต่ามขอ 4.1 - 4.6 ฝายสงเสริมความรูในประเทศจะตองประสานงานกับ
หนวยงานระดับสํานักตาง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะที่หนวยงานเหลานั้นเปนหนวยงาน
ตนสังกัดของขาราชการผูทีจ่ะไปศึกษาเพิม่เติมในประเทศ รวมทั้งหนวยงานและสวนราชการอื่น ๆ  
ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานในเรื่องดังกลาว เชน สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
ดําเนินการดานการโอนงบประมาณทุนการศึกษา กองกลาง ดําเนินการดานการแจงขาวสารตาง ๆ 
ภายในกรุงเทพมหานคร ซึ่งรวมถึงเรื่องทุนการศึกษา เปนตน 
 ทั้งน้ี สายการบังคับบญัชาของฝายสงเสริมความรูในประเทศ สวนแผนงานและสงเสริม
ความรู สถาบนัพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร มีลักษณะ                
ดังภาพประกอบ 8 
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สํานักและสํานักงานตาง ๆ 
รวม 18 หนวยงาน 

สํานักงานเขต 
50 แหง 

สํานักปลัดกรงุเทพมหานคร 

สวนราชการตาง ๆ ในสังกัด
สํานักปลัดกรงุเทพมหานคร 

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 

สวนงานอื่น ๆ สวนแผนงานและสงเสริมความรู 

ฝายสงเสริมความรูในประเทศ ฝายสงเสริมความรูตางประเทศ ฝายแผนงาน 

ปลัดกรุงเทพมหานคร 

 
 ภาพประกอบ 8 สายการบังคับบัญชาของฝายสงเสริมความรูในประเทศ สวนแผนงาน- 
    และสงเสริมความรู สถาบนัพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
 
 ที่มา:  ฝายสงเสริมความรูในประเทศ. (2550).  คูมือการปฏิบตัิงานฝายสงเสริมความรู    
ในประเทศ สวนแผนงานและสงเสริมความรู สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร (ตําแหนง
เลขที่ สพข.33 - 37), หนา 2. 
 
 ในลักษณะการปฏิบัติงานดงักลาว อัตรากําลังในการปฏิบัติงานดานการสงเสริมการศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานครคือจํานวนเจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบ
การดําเนินงานดังกลาวโดยตรง ซึ่งไดแกอัตรากําลังของฝายสงเสริมความรูในประเทศ ซึ่งมี
อัตรากําลังทั้งฝายจํานวน 5 อัตรา เปนตําแหนงเจาหนาที่ฝกอบรมระดับตาง ๆ ทั้งหมด ดังนี้ 
 - เจาหนาที่ฝกอบรม 7/8ว (หัวหนาฝาย) จํานวน 1 อัตรา 
 - เจาหนาที่ฝกอบรม 6/7ว จํานวน 1 อัตรา 
 - เจาหนาที่ฝกอบรม 3-5/6ว หรือ 7ว จํานวน 3 อัตรา 
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ประกอบกับเจาหนาที่ประจําหนวยงานระดับสํานักตาง ๆ รวมทั้งหนวยงานและสวนราชการอื่น ๆ          
ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานในเรื่องดังกลาว ซึ่งเปนจํานวนที่ไมแนนอน อาจมีจํานวน
ระหวางหนวยงานละ 1 - 30 อัตรา ขึ้นอยูกับลักษณะการมอบหมายหนาที่รับผิดชอบภายใน
หนวยงานนั้น ๆ 
 
 กระบวนการทํางาน 
 การดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการประกอบดวย
กระบวนการดาํเนินงาน 4 กระบวนการหลัก (ฝายสงเสริมความรูในประเทศ.  2550.) ซึ่งมีขั้นตอน
และวธิีการดําเนินงาน ดังนี้  
 1. การจัดทําแผนการสงขาราชการไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ไดแก การสํารวจและ
ประเมินความจําเปนและความตองการของหนวยงานในการวิเคราะหความตองการในการพัฒนา
บุคลากรของหนวยงาน และศึกษา วิเคราะห วิจัยโครงการและแผนงาน ดานการศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศ และการใหความเห็นชอบโครงการและการนาํเสนอเขาสูพิจารณางบประมาณ มีลําดับขั้น
การปฏิบัติงานดังนี้ 
  1.1 ออกแบบแบบฟอรมสํารวจความตองการในการศึกษา รับผิดชอบโดยทุกคนใน
ฝายรวมกัน ใชเวลาดําเนินการประมาณ 2 สัปดาห มีขั้นตอนดังนี้ 
   1.1.1 กําหนดขอมูลทั้งหมดที่จําเปนตองใชในการวิเคราะหความตองการในการ
พัฒนาบุคลากรของหนวย งาน 
   1.1.2 พิจารณาแบบสํารวจความตองการในการศึกษา ฝกอบรมฯ ของ
ปงบประมาณกอนหนา จากผลการใชงานวามีขอควรปรับปรุงอยางไรบาง 
   1.1.3 ปรับปรุงแบบสํารวจความตองการในการศึกษา ฝกอบรมฯ ตามที่พิจารณา
ใน 1.1.1 และ 1.1.2 เพ่ือสงใหฝายแผนงาน สวนแผนงานงานและสงเสริมความรู เวียนสอบถาม
หนวยงานตอไป 
  1.2 ศึกษาวิเคราะหโครงการที่หนวยงานเสนอ รับผิดชอบโดยเจาหนาที่ฝกอบรม 6/7ว 
จํานวน 1 คน และเจาหนาที่ฝกอบรม 3-5/6ว จํานวน 3 คน ใชเวลาประมาณ 2 เดือน มีขั้นตอน            
การดําเนินงานดังนี้ 
   1.2.1 ตรวจสอบขอมูลที่เกีย่วของและเอกสารที่จําเปนตอการพิจารณาโครงการ 
หากไมครบถวน เพียงพอ ชัดเจน หรือถูกตอง ตองประสานกลับไปยังหนวยงานเพื่อใหนําเสนอ
ขอมูลที่ตองการเพิ่มเติมหรือสืบคนจากแหลงอ่ืนเทาทีจํ่าเปน  
   1.2.2 ประชุมภายในระดับฝาย/สวน เพ่ือสรุปแนวทางการวิเคราะหโครงการ 
ประจําป รับนโยบายจากผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการ
สวนแผนงานและสงเสริมความรู และกําหนดชวงเวลาของขั้นตอนตางๆ รวมกัน 
   1.2.3 วิเคราะหโครงการตามหลักเกณฑการพิจารณา 3 หลักเกณฑ ตามลําดับ 
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ความสําคัญลดหลั่น ดังนี้ 
     (1) ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการใหขาราชการกรุงเทพมหานครไป
ศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2542 
     (2) แนวทางทีค่ณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการไปศึกษา 
ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบตักิารวิจัยของกรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.) กําหนด 
     (3) แนวทางหรือนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการ
สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการสวนแผนงานและสงเสริมความรู 
  ทั้งน้ี กรุงเทพมหานครมีคณะกรรมการชุดหนึ่งชื่อวา “คณะกรรมการกําหนดโครงการ
ใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏบิัติการวิจัยของกรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.)” ซึ่ง
กําหนดขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการใหขาราชการกรงุเทพมหานครไปศึกษา 
ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบตักิารวิจัย พ.ศ. 2542 ประกอบดวยองคคณะจํานวน 7 คน ไดแก ปลัด
กรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมการ  ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล ผูอํานวยการ
สํานักการศึกษา ผูอํานวยการสํานักการแพทย หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการ 
โดยมีผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร เปน
กรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ในสวนทีเ่กี่ยวของกับการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศใหแกขาราชการ ประกอบดวย การพิจารณากําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข หรือขอปฏิบัตใิน
การไปศกึษา การพิจารณากําหนดสาขาวิชาที่จะใหขาราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา ตามลําดับ
กอนหลัง โดยคํานึงถึงความรีบดวนและความจําเปนของราชการของกรุงเทพมหานคร การพิจารณา
ใหความเห็นชอบโครงการที่หนวยงานเสนอเพื่อใหขาราชการกรุงเทพมหานครในหนวยงานนั้น ไป
ศึกษา โดยใหเปนไปตามสาขาวิชาที่กําหนดไวแลว และสอดคลองกับความจําเปนและความ
เหมาะสมตามอํานาจหนาที่ที่หนวยงานนัน้รับผิดชอบ การพิจารณาใหความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงระยะเวลา สถานที่ สาขาวิชา แนวการศึกษา รวมถึงการเสนอแนะผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกบัการปฏิบัตติามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการใหขาราชการ
กรุงเทพมหานครไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบตักิารวิจัย พ.ศ. 2542 การแกไขปรับปรุง
ระเบียบ หลักเกณฑ คําสั่งหรือประกาศ ที่เกี่ยวของกับระเบยีบดังกลาว ตลอดจนการแตงตั้ง
คณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการเพื่อกระทํากิจการตามที่ ก.ข.ก.จะมอบหมาย และหนาทีต่ามที่
กําหนดไวในระเบียบน้ีรวมทั้งหนาที่อ่ืนใดตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายที่เกี่ยวกับ
การไปศึกษา 
  นอกจากนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2543 ก.ข.ก. ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง 
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการที่หนวยงานเสนอเพื่อใหขาราชการกรุงเทพมหานครในหนวยงานนั้น
ไปศึกษาในแตละป เรียกวา “คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการไป
ศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยของกรุงเทพมหานคร (อ.ก.ข.ก.)” ประกอบดวยองคคณะ
จํานวน 11 - 12 คน ไดแก รองปลัดกรุงเทพมหานครตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย เปน
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ประธานอนุกรรมการ หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูอํานวยการ
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลตามที่ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลมอบหมาย  
รองผูอํานวยการสํานักการแพทยตามที่ผูอํานวยการสํานักการแพทยมอบหมาย รองผูอํานวยการ
สํานักการโยธาตามที่ผูอํานวยการสํานักการโยธามอบหมาย รองผูอํานวยการสํานกัการคลังตามที่
ผูอํานวยการสํานักการคลังมอบหมาย รองผูอํานวยการสํานักการศกึษาตามที่ผูอํานวยการสํานกั
การศึกษามอบหมาย รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครตามที่ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณกรุงเทพมหานครมอบหมาย ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการสวนวิชาการ         
สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร เปนอนุกรรมการ โดยมีผูอํานวยการสวนแผนงานและ
สงเสริมความรู สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร เปนอนุกรรมการและเลขานุการ               
และหัวหนาฝายสงเสริมความรูในประเทศ และหัวหนาฝายสงเสริมความรูตางประเทศ เปน
ผูชวยเลขานุการ โดยมีการปรับปรุงองคคณะเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
  1.3 รวบรวมขอมูลและจัดทําเอกสารสําหรับนําเสนอ อ.ก.ข.ก. รับผิดชอบโดย
เจาหนาที่ฝกอบรม 6/7ว จํานวน 1 คน และเจาหนาทีฝ่กอบรม 3-5/6ว จํานวน 3 คน ใชเวลา
ประมาณ 1 เดือน มีขั้นตอนดังนี้ 
   1.3.1 รวบรวมขอมูลจากการวิเคราะหโครงการและจัดทําเปนเอกสารสําหรับ
นําเสนอที่ประชุม อ.ก.ข.ก. พิจารณา ดังนี้ 
     (1) เตรียมแบบตารางสรุปขอมูล ไดแก ชื่อหนวยงานเจาของโครงการ 
ประเภทโครงการ หลักสูตร สาขาวิชา สถาบันการศึกษาของรัฐ จํานวนคน ระยะเวลา คาใชจาย          
ชื่อตําแหนง ฯลฯ 
     (2) สรุปขอมูลของโครงการลงในแบบตาราง ประกอบดวยเหตผุลของ
หนวยงาน และความเห็นของสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 
     (3) ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 
     (4) รวบรวมเอกสารทั้งหมดเขาดวยกัน ตรวจสอบรูปแบบใหตรงกัน 
     (5) จัดทําสถิติโครงการ แยกตามประเภทหนวยงาน และยุทธศาสตรและ/
หรือนโยบาย 
   1.3.2 นําเสนอโครงการใหที่ประชุม อ.ก.ข.ก พิจารณา รับผิดชอบโดยผูปฏิบตัิงาน
ทุกคนในฝาย รวมกับเจาหนาที่ของฝายสงเสริมความรูตางประเทศ ใชเวลาดําเนนิการประมาณ 1 - 
2 เดือน มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
     (1) เชิญประชมุและจัดทําระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวของ 
     (2) จัดเตรียมการประชุม ไดแก จัดเตรียม สถานที่ อาหารวาง ใบลงนามเขา
ประชุม การบนัทึกเสียง การประสานงานตาง ๆ 
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     (3) จัดเตรียมขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เชน สถิติและจํานวนคนยอนหลัง 
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการประชุมน้ันๆ และมติทีไ่ดเคยวางเปนแนวทางไว เปนตน เพ่ือเปนขอมูล
พิจารณาในการประชุม 
     (4) สรุปขอพิจารณาของ อ.ก.ข.ก โดยจัดทําเปนรายงานการประชุม รวมทั้ง
ปรับแกหรือเพ่ิมเติมโครงการตามความเห็นของ อ.ก.ข.ก. เพื่อนําเสนอ ก.ข.ก. พิจารณาตอไป 
  1.4 นําเสนอโครงการใหที่ประชมุ ก.ข.ก พิจารณา รับผิดชอบโดยผูปฏิบตัิงานทุกคน
ในฝายรวมกบัเจาหนาที่ของฝายสงเสริมความรูตางประเทศ ใชเวลาดําเนินการประมาณ 1 - 2 เดือน   
มีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 
   1.4.1 เชิญประชุมและจัดทาํระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวของ 
   1.4.2 จัดเตรียมการประชมุ ไดแก จัดเตรียมสถานที ่อาหารวาง ใบลงนามเขา
ประชุม การบนัทึกเสียง การประสานงานตาง ๆ 
   1.4.3 จัดเตรียมขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เชน สถิติยอนหลัง ระเบียบที่เกี่ยวของ 
เปนตน เพ่ือเปนขอมูลพิจารณา ในการประชุม 
   1.4.4 สรุปขอพิจารณาของ ก.ข.ก โดยจัดทําเปนรายงานการประชุม รวมทั้ง
ปรับแกหรือเพ่ิมเติมโครงการตามความเห็นของ ก.ข.ก. เพ่ือจัดทําเปนเอกสารประกอบคําขอ
งบประมาณ สงใหฝายแผนงานตอไป 
  1.5 เสนอของบประมาณ จัดทําสรุปโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ข.ก               
เพ่ือของบประมาณ โดยสงเอกสารใหฝายแผนงานเพื่อรวบรวมนําเสนอโครงการดังกลาวตอ         
สภากรุงเทพมหานคร รับผิดชอบโดยผูปฏิบัติงานทุกคนในฝาย รวมกับเจาหนาที่ของฝายสงเสริม
ความรูตางประเทศ ใชเวลาดําเนินการประมาณ 3 - 6 เดือน มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
   1.5.1 จัดทําตารางสรุปขอมูลที่ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ข.ก. เฉพาะการสง 
ขาราชการฯ เพ่ือเตรียมนําเสนอของบประมาณ 
   1.5.2 จัดเตรียมเอกสารหรือขอมูลอ่ืนที่จําเปนในการชีแ้จงตอสภา
กรุงเทพมหานคร โดยตองจัดทําเอกสารที่สรุปรวมโครงการทั้งหมดอยางนอย 4 ชุด เพ่ือสงฝาย
แผนงาน 1 ชุด ฝายบริหารงานทั่วไป สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 2 ชุด และเกบ็ไว
เปนหลักฐาน 1 ชุด โดยอาจเก็บไวที่หัวหนาฝายหรือเจาหนาที่ผูดําเนินการรวบรวมก็ได 
  1.6 จัดทําเอกสารที่ผานการพิจารณางบประมาณเปนแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 
   1.6.1 เม่ือไดรับเอกสารที่ผานการพิจารณางบประมาณคืนจากฝายแผนงาน             
ใหพิจารณาปรับแกเน้ือหาใหสอดคลองตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
   1.6.2 เพ่ิมเติมเน้ือหาในแบบฟอรม ดังนี้ 
     (1) โครงการศึกษา (ตอเน่ือง) โดยทุนประเภท 2 (ทุนสวนตวั) ใชเวลา
ราชการ 
     (2) โครงการฝกอบรม (ตอเน่ือง) โดยทุนประเภท 2 (ทุนสวนตัว) ใชเวลา
ราชการซึ่งเปนสวนที่ยังไมสามารถระบุตวัคนไดในขณะที่จัดทําเอกสารเสนอของบประมาณ 
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โดยเนื้อหาที่เพ่ิมเติมน้ี จะไมกระทบตอยอดงบประมาณ แตจะกระทบตอยอดโครงการและยอดคน 
จึงตองปรับใหตรงกันดวย 
    1.6.3 โครงการศึกษา (ตอเน่ือง) โดยทุนประเภท 1 (ก) ที่ไมมีตัวคน อาจตัด 
โครงการออก แลวนํางบประมาณมาตั้งรวมกันเปนโครงการเดียวไวที่สวนกลางเพื่อจัดสรรในการ
สงเสริมการศกึษา ฝกอบรมฯ ตามนโยบายของผูบริหาร ตอไป ทั้งน้ี ตองดําเนินการโดยขอความ
เห็นชอบจากผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครเปนอยางนอย 
    1.6.4 ตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอยของเอกสารเปนครั้งสุดทาย จากนั้นจึง
จัดทําออกมาอยางนอย 3 ชุด เพ่ือสง ฝายแผนงาน 1 ชุด ผูอํานวยการสวนแผนงานและสงเสริม
ความรู 1 ชุด และเก็บไวเปนหลักฐาน 1 ชุด โดยอาจเก็บ ไวที่หัวหนาฝาย หรือเจาหนาที่ผูจัดทํา
เอกสารก็ได 
 2. การดําเนินการตามแผนการสงขาราชการไปศึกษาในประเทศ ไดแก การพิจารณา
คัดเลือกขาราชการเปนผูรับทุน และ/หรือ ลาศึกษา การดําเนินการขออนุมัติตัวบุคคลเปนผูรับ
ทุนการศึกษา ตามระเบียบที่เกี่ยวของ การจัดทําสัญญา การเบิกจายเงินทุน มีรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานดังน้ี 
  2.1 ขั้นเตรียมการดําเนินการ ใชระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห ประกอบดวย 
   2.1.1 เม่ือแผนพัฒนาบุคลากรประจําปไดรับอนุมัติแลว เจาหนาที่จะไดรับสําเนา
จากฝายแผนงานคนละชุดใหพิจารณาเนื้องานในหนาที่รับผิดชอบตามที่ไดรับการแบงสรรตาม
ประเภทโครงการและหนวยงานไวภายในฝายเรียบรอยแลว หรืออาจพิจารณารวมกันแบงสรรใหมให
สอดคลองกับปริมาณงานก็ได ใชเวลาในการดําเนินการประมาณ 1 - 3 วัน 
   2.1.2 เม่ือขอบัญญัติงบประมาณประจําปออกแลว สํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครจะแจงมายังสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร เจาหนาที่จะไดรับสําเนา 
ขอบัญญัติฯ จากฝายแผนงานคนละ 1 ชดุ เจาหนาที่ทุกคนจึงจะดําเนินการไดตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจําปในสวนที่มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบของแตละคนอยางชัดเจน ใชเวลาในการ
ดําเนินการประมาณ 1 - 3 วัน 
   2.1.3. จัดทําคําขอเงินงวด ในแตละชวงเวลาของปงบประมาณหนวยงานตาง ๆ  
ในสังกัดกรุงเทพมหานครจะตองจัดทําคําขอเงินงวดซึ่งเปนการประมาณการใชจายที่คาดไวในแตละงวด 
เพ่ือที่ฝากจัดหารายไดจะไดจัดหางบประมาณมาใหใชจายไดอยางเพียงพอและสมดุล ซึ่งในแตละ
ปงบประมาณ จะแบงเปน 3 งวด งวดละ 4 เดือน โดยเจาหนาที่แตละคนปรึกษาหารือกัน โดยใหมี
เจาหนาที่คนหนึ่งทําหนาที่รวบรวม เปนภาพรวมของฝายสงฝายบรหิารงานทั่วไป ใชเวลาในการ
ดําเนินการประมาณ 1 - 3 วัน 
   2.1.4 จัดทําแผนดําเนินการหรือปฏิทินการปฏิบัติงานสวนบุคคล โดยพิจารณาให
สอดคลองกับปฏิทินการศึกษาของสถาบนัการศึกษา และปฏิทินงานดานอ่ืน ๆ ของเจาหนาที่แตละ
คน สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกจิ และสังคม และปจจัยอ่ืนๆ 
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  2.2 ขั้นดําเนินการ ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ประกอบดวย การดําเนินการขอ
อนุมัติใหขาราชการไปศึกษา และการจัดทําสัญญาและสัญญาและค้ําประกัน มีวิธีการดําเนินการดังนี้ 
   2.2.1 ฝายสงเสริมความรูในประเทศรับเรือ่งขออนุมัติใหขาราชการรบั
ทุนการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัดของขาราชการ  
   2.2.2. ตรวจสอบความถูกตองของทุนการศึกษาทีข่อวาเปนการดําเนินการตาม
โครงการที่กําหนดไวในแผนหรือไม หากใช ดําเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา 
ไดแก ใบรับรองแพทย สําเนาประวตัิขาราชการ (กพ.7) หนังสือรับรองการไดรับคัดเลือกใหศึกษา 
หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา โครงการ และหนังสือนําสง 
   2.2.3 ตรวจสอบคุณสมบัตขิาราชการ ตามระเบียบกรงุเทพมหานครวาดวย       
การใหขาราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2542 ขอ 8 
ซึ่งกําหนดดังน้ี 
     (1) เปนผูที่พนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการแลว 
     (2) ผูไปศึกษาตองมีอายุไมเกินหลักเกณฑที่กําหนดนับถึงวันเริ่มตนเปดภาค
การศึกษา กลาวคือ ผูไปศึกษาขั้นต่ํากวาปริญญาตรีตองมีอายุไมเกิน 35 ป ผูไปศกึษาขั้นปริญญาตรี
ตองมีอายุไมเกิน 40 ป และผูไปศึกษาขั้นที่สูงกวาปริญญาตรีตองมีอายุไมเกิน 45 ป ทั้งน้ี เวนแตจะ
ไดรับความเหน็ชอบจาก  ก.ข.ก. และไดรบัอนุมัติจากผูบังคับบญัชาผูมีอํานาจอนุมัต ิ
     (3) เปนผูที่ผูบังคบับัญชาระดับตั้งแตผูอํานวยการกองหรือ เทียบเทาขึ้นไป
ในกรณีขาราชการระดับ 7 ลงมา หรือผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปขั้นหนึ่งในกรณีขาราชการระดับ 8 
ขึ้นไป ไดรับรองวาเปนผูมีความรูความสามารถในการปฏิบัติราชการ และมีความประพฤติดี รวมทั้ง
มีความตั้งใจในการปฏิบัติราชการ 
     (4) เปนผูไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวนิัย หรือถูกฟองคดีอาญา  เวน
แตกรณีถูกฟองคดีอาญาที่ไมอยูในขายที่จะตองรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.พ. วาดวยการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
     (5) เปนผูมีรางกายสมบูรณและมีสุขภาพอนามัยดีพอที่จะไปศึกษาได          
โดยตองมีใบรับรองแพทยเพ่ือประกอบการพิจารณาใหไปศึกษา 
     (6) ถาเปนผูที่เคยไดรับอนุมัติใหไปศึกษามาแลว จะตองไดกลับมาปฏิบตัิ
ราชการมาแลวไมนอยกวา 1 ป ภายหลังจากที่สําเร็จการศึกษา 
   2.2.4 จัดทําสัญญา โดยประสานภายในกลับไปยังหนวยงาน ใหแจงขาราชการ
กรอกขอมูลของตนและผูค้าํประกันในแบบกรอก และสงมาทางโทรสารจากนั้นจึงจัดพิมพและ
ตรวจสอบความถูกตองใหเรียบรอย และนัดหมายกับขาราชการใหมาลงนามในสัญญาซึ่งขาราชการ
ตองมอบหลักฐานของตนและผูค้ําประกนัประกอบการทําสัญญาใหเจาหนาที่ดวย คนละ 1 ชุด ดังนี้ 
     (1) หนังสือรับรองเงินเดือน 
     (2) สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ 
     (3) สําเนาทะเบียนบาน 
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     (4) สําเนาทะเบียนสมรส/การหยา/มรณบัตรของคูสมรส 
     (5) ใบยินยอมใหทํานิติกรรมจากคูสมรส 
     (6) สําเนาบัตรประจําตัวของคูสมรส 
     (7) สําเนาทะเบียนบานของคูสมรส 
     (8) หลักฐานอืน่ เชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ เปนตน 
   2.2.5 ตรวจสอบคุณสมบัตผิูค้ําประกัน ตามระเบียบกรงุเทพมหานครวาดวยการให
ขาราชการกรงุเทพมหานครไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏบิัติการวิจัย พ.ศ. 2542 ขอ 14 ซึ่ง
กําหนดดังนี้ 
     (1) เปนขาราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป กรณีผูไดรับอนุมัติ
ใหไปศึกษาเปนผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป ผูค้ําประกันตองมีเงินเดือนเทากันหรือสูงกวา         
ผูไดรับอนุมัติ หากมีเงินเดือนนอยกวา ใหมีผูค้ําประกันมากกวา 1 คน ได 
     (2) ตองไมเปนผูที่อยูในระหวางถูกสอบสวนหรือดําเนินการทางวินยั และไม
เคยตองโทษคดีอาญา 
     (3) ตองไมเกษียณอายุราชการกอนหมดภาระผูกพันตามหนังสือค้ําประกัน 
     (4) ไมเปนผูมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย  
อยูกอนแลว 
     (5) หากมีคูสมรสตองใหคูสมรสยินยอมเปนลายลักษณอักษร 
โดยเจาหนาที่จะตองตรวจสอบจากฐานขอมูลของสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร สงเรื่อง
ขอตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยไปยงักองการเจาหนาที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร สําหรับ
ขาราชการกรงุเทพมหานครสามัญ หรือกองการเจาหนาที่ สํานักการศึกษา สําหรบัขาราชการครูและ
ขาราชการกรงุเทพมหานครสามัญในสังกัดสํานักการศึกษา 
   กรณีผูค้ําประกันขาดคุณสมบัติ ตองแจงขาราชการนําผูค้ําใหมมาจัดทําสัญญา 
ตามขั้นตอนในขอ 2.2.4 อีกครั้งหนึ่ง 
   2.2.6 เสนอเรื่องขออนุมัติ โดยรางหนังสือประกอบการพิจารณาอนุมัติและลงนาม 
ในสัญญา นําเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลําดบัขั้น พรอมจัดระเบียบเอกสาร
ประกอบ 
   2.2.7 จากขอ 2.2.2. หากตรวจสอบความถูกตองของทนุการศึกษาแลวพบวา  
เปนการดําเนินการที่ไมเปนไปตามตามโครงการที่กําหนดไวในแผน เจาหนาที่ผูปฏิบัตติอง
ดําเนินการดังน้ี 
     (1) พิจารณาศึกษาและวเิคราะหโครงการที่หนวยงานเสนอ และนําเสนอ
โครงการให ก.ข.ก. พิจารณา เปนกรณีพิเศษ 
     (2) หาก ก.ข.ก. เห็นชอบโครงการ จึงดําเนินการตามขัน้ตอนเชนเดยีวกับ 
การอนุมัติการลาศึกษา หาก ก.ข.ก. ไมเห็นชอบ ตองสงเรื่องคืนหนวยงาน พรอมแนบรายงานการ
ประชุม ก.ข.ก. ในสวนที่เกี่ยวของใหหนวยงานทราบ 
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   2.2.8 เม่ือปลัดกรุงเทพมหานครไดพิจารณาอนุมัติแลว เจาหนาที่ตองสําเนาเรื่อง
แจงหนวยงาน เพ่ือใหดําเนินการและลงในทะเบียนประวัตขิองขาราชการ กรณีที่มีการทําสัญญา ให
จัดสงสัญญาคูฉบับไปพรอมกันเพื่อใหขาราชการยึดถือไวดวย นอกจากนี้ตองทําสําเนาเรื่องแจง
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครดวย เพ่ือบันทกึไวในทะเบยีนประวตัิ ในกรณี
เปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตองสําเนาแจงกองการเจาหนาที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  
เพ่ิมเติมดวย การดําเนินการนี้ใชระยะเวลาประมาณ 1 - 2 วัน 
   2.2.9 ในกรณีที่ขาราชการทีไ่ดรับอนุมัติไดไปศึกษาแลวและยังไมสําเร็จการศึกษา
ตามกําหนดเวลา มีความจาํเปนตองใชเวลาราชการเพิ่มเติม ขาราชการตองสงเรื่องขออนุมัติผาน
หนวยงานตนสังกัด โดยเจาหนาที่ผูปฏิบตัิตองดําเนินการดังนี้ 
     (1) ตรวจสอบวาเปนการขยายเวลาครั้งที่ 1 หรือ 2 และระยะเวลาทีข่อขยาย
ไมเกิน 6 เดือน หากเปนการขยายเกินครัง้ที่ 2 หรือเกิน 6 เดือน ใหนําเรื่องเสนอ ก.ข.ก. พิจารณา 
หาก ก.ข.ก. เห็นชอบโครงการ จึงดําเนินการตอไป หาก ก.ข.ก. ไมเห็นชอบ ตองสงเรื่องคืน
หนวยงาน พรอมแนบรายงานการประชุม ก.ข.ก. ในสวนที่เกี่ยวของใหหนวยงานทราบ 
     (2) ตรวจสอบเอกสาร ไดแก หนังสือนําเรื่อง หนังสือรับรองความจําเปนใน
การใชเวลาราชการจากสถานศึกษา ผลการศึกษาที่แสดงคะแนนสะสมเฉลี่ยลาสุด เคาโครง 
วิทยานิพนธ เรื่องเดิม ฯลฯ 
     (3) เสนอเรื่องขออนุมัติ โดยรางหนังสือพิจารณาอนุมัติ เสนอแนะเรียนปลัด
กรุงเทพมหานคร ตามลําดบัขั้น พรอมจัดระเบียบเอกสารประกอบ 
     (4) การอนุมัติใหขยายเวลาการลาศึกษาจะไมมีการอนุมัติคาใชจายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากทีไ่ดอนุมัติไปแลว โดยขาราชการจะไดรับเงินเดือนระหวางการลาศึกษาที่ไมเกิน 6 ป 
โดยการดําเนินการนี้ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 
  2.3 ขั้นการบันทึกขอมูลและการเก็บเรื่อง เจาหนาที่จะตองบันทึกขอมูลการดําเนินการ
เหลานี้ในระบบฐานขอมูลของสถาบันพัฒนาขาราชการ กรุงเทพมหานคร (ระบบ LAN) สมุด
ทะเบียน และ ระบบขอมูลของฝาย จากนั้นตองจัดเก็บเรื่องและสัญญา ใสแฟมพลาสติกใสแยก
รายบุคคล พรอมติดชื่อที่หัวแฟมและทายแฟมเพ่ือใชในการคนหา ไวในตูเกบ็แฟมรายบุคคล การ
ดําเนินการนี้ใชระยะเวลาประมาณ 30 - 50 นาที 
  2.4 ขั้นการเบิกจาย สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครจะเปนผูดําเนินการ
เบิกจายกรณีการศึกษาของขาราชการ ในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานครเทานั้น สวนกรณี
การศึกษาของขาราชการในสังกัดอ่ืนนอกสํานักปลัดกรุงเทพมหานครทั้งหมดใชวิธีการโอน 
งบประมาณไปใหหนวยงานตนสังกัดของขาราชการเบิกจายเอง ซึ่งขาราชการจะตองไปชําระ
คาลงทะเบียนในการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเกบ็กอนจึงนําใบเสร็จสงที่หนวยงานตนสงักัด 
หนวยงานตนสังกัดจะสงตอมาที่สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเจาหนาที่ผูปฏิบตัิ             
จะมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
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   2.4.1 ตรวจสอบวาการเบิก/โอน อยูในวงเงินที่ไดรับอนุมัติ การดําเนินการนี้ใช
ระยะเวลาประมาณ 5 นาที 
   2.4.2 บันทึกรายการเบิก/โอนลงในระบบฐานขอมูลและสมุดทะเบียน                    
การดําเนินการนี้ใชระยะเวลาประมาณ 15 นาที 
   2.4.3 ทําหนังสือนําสงพรอมเร่ืองอนุมัติฉบับจริง ใหฝายบริหารงานทั่วไป   
สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครดําเนินการตอไป ซึ่งฝายบริหารงานทั่วไปจะดําเนินการ
เบิกจายกรณีที่เปนขาราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหา นคร สวนกรณีที่ขาราชการในสงักัด
อ่ืนนอกสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ฝายบริหารงานทั่วไปจะแจงขอโอนงบประมาณจํานวนเทา
หลักฐานการจายเงินไปยังหนวยงานตนสังกัดของขาราชการเพื่อทําการเบกิจายตอไป การดําเนนิการนี้
ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 
  2.5 การดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 
   2.5.1 ติดตามใหหนวยงานดําเนินโครงการสงขาราชการไปศึกษา กรณีที่
หนวยงานมีทุนการศึกษาทีก่ําหนดไวแลว แตเม่ือระยะเวลาลวงเลยไประยะหนึ่งแลวยังไมดําเนนิการ 
เจาหนาที่ตองติดตามเรงรัดใหหนวยงานดําเนินการ โดยทําเปนหนังสือสงถึงหัวหนาหนวยงาน 
การติดตามนีอ้าจดําเนินการเมื่อครบ 6 เดือน หรือ 4 เดือน ตามความเหมาะสม การดําเนินการนี้ใช
ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห 
   2.5.2 การจัดหาอากรแสตมป ในการจัดทําสัญญาตองปดอากรแสตมปในสัญญา
ค้ําประกัน ฉบบัจริง 10.00 บาท คูฉบบั 5.00 บาท ตามประมวลรษัฎากรฯ และใหผูค้ําประกันลงนาม
กํากับบนอากรฯ แตผูทําสญัญามักไมไดเตรียมอากรแสตมปมาดวย ดังนั้น เจาหนาที่ควรจัดเตรียม
อากรแสตมปไวจําหนายแกผูมาทําสัญญา โดยหาซื้อไดที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแหง โดยปกติ
เจาหนาที่จะซ้ือครั้งละประมาณ 20-40 ชุด โดยใชเงินสวนตวัสํารองจาย การดําเนินการนี้ใช
ระยะเวลาประมาณ 30 นาท ี
   2.5.3 การเตรียมการประชมุ ก.ข.ก. ในความเปนจริง หนวยงานมักเสนอเรื่อง 
ขอใหขาราชการไปศึกษาทีไ่มสอดคลองกับแผนที่กําหนดไวอยูเสมอ ทําให ก.ข.ก. กําหนดการ
ประชุมไวเปนประจํา ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง เจาหนาที่จึงตองเตรียมประสานงานตางๆ ไวลวงหนา 
แมจะยังไมมีเร่ืองที่ไมสอดคลองกับแผนที่กําหนดไวเขามาก็ตาม 
 3. การติดตามผลการศึกษาและการติดตามการปฏิบัติงานชดใชทุน ประกอบดวย              
งานตาง ๆ ดังนี้ 
  3.1 ติดตามผูไดรบัอนุมัติทุนการศกึษา และ/หรือใหใชเวลาราชการในการศึกษา 
ดําเนินการดังน้ี 
   3.1.1 ติดตามการรายงานผลการศึกษา เจาหนาที่ตองติดตามใหผูลาศึกษารายงาน
ผลการศึกษาทุกภาคการศกึษา โดยสงใบแสดงผลการศึกษามาทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
ไปรษณีย โทรสาร หรือตามสายงาน และเม่ือสําเร็จการศึกษา ใหสงสําเนาเอกสารวุฒิการศึกษา 
พรอมวิทยานิพนธจํานวน 1 ชุด 
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   3.1.2 ติดตามการรายงานตัวกลบัเขาปฏบิัติราชการ เจาหนาที่ตองติดตามให
ขาราชการรายงานตัวกลับเขาปฏิบตัิราชการ ผานตนสังกัด พรอมสงแบบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติ
ราชการที่มีผูบังคับบญัชาระดับ 8 ขึ้นไปเปนผูรับรองภายใน 30 วนั นับแตวันทีค่รบกําหนดเวลาที่
ไดรับอนุมัติ 
   3.1.3 ติดตามการเบิกจายเงนิทุนการศึกษา ในชวงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม         
ซึ่งเปนชวงปลายปงบประมาณ หากหนวยงานยังไมสงสําเนาใบสําคญัรับเงินมาขอโอนงบประมาณ 
เจาหนาที่ตองติดตามโดยทาํเปนหนังสือสงถึงหัวหนาหนวยงาน รวมทั้งประสานเปนการภายใน  
โดยสรุปจํานวนเงินที่ยังไมไดทําการเบิกจายและกําหนดระยะเวลาปดรับเรื่องใหชัดเจน เพ่ือไมให
เกิดปญหาในการเบิกจาย 
   3.1.4 ติดตามการปฏิบัติราชการชดใชทนุ กรุงเทพมหานครไดกําหนดให
หนวยงานตนสังกัดสงเรื่องขาราชการที่ลาออก โอน เกษียณอายุราชการ มาตรวจสอบวามิไดเปนผูที่
อยูระหวางมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการลาศกึษาและฝกอบรมไปที่สถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเจาหนาที่ตองตรวจสอบ ดังนี้ 
     (1) นับระยะเวลาทีข่าราชการลาศึกษาและฝกอบรมฯ เปนระยะเวลาที่ตอง
ปฏิบัติงานชดใชภาระผูกพนั (หากเริ่มตนลาศึกษาไมกอนวันที่ 23 กันยายน 2542) หรือนับ
ระยะเวลาทีข่าราชการลาศกึษาและฝกอบรมฯ คูณสอง เปนระยะเวลาที่ตองปฏิบตัิงานชดใชภาระ
ผูกพัน (หากเริ่มตนลาศึกษากอนวันที่ 23 กันยายน 2549) หากระยะเวลาที่ปฏิบตังิานนับจากวนัที่
รายงานตัวกลบัเขาปฏบิัติราชการถึงวันที่ลาออกฯ มากกวาระยะเวลาที่ตองปฏิบตัิราชการชดใชภาระ
ผูกพัน ถือวาหมดภาระผูกพัน 
     (2) ตรวจสอบจากระบบขอมูลของฝายสงเสริมความรูในประเทศ 
     (3) ตรวจสอบชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา และประวตัิการรับราชการ จากสําเนา
ประวตัิขาราชการ (กพ.7) ที่แนบเรื่องมา หากพบวาไมมีภาระผูกพันใหลงนามสงธรุการประจําสวน
แผนงานและสงเสริมความรูหรือฝายสงเสริมความรูตางประเทศดําเนินการตอไป 
     (4) หากพบวามีภาระผูกพัน ใหแจงธุรการประจําสวนแผนงานและสงเสริม
ความรูและรบัเรื่องมาดําเนินการตอ โดยทําเรื่องแจงหนวยงานวาขาราชการมีภาระผูกพันดวยเหตุใด 
ภาระผูกพันจะสิ้นสุดเม่ือใด และใหหนวยงานแจงใหขาราชการมาดําเนินการดังนี้ 
      - กรณีภาระผูกพันเกิดจากการค้ําประกัน ใหขาราชการจัดหาผูค้ําประกัน
อ่ืนมาแทนตนโดยใหขาราชการผูลาศึกษา และผูค้ําประกันคนใหมมาจัดทําสัญญาที่สถาบันพัฒนา
ขาราชการกรงุเทพมหานคร ซึ่งเม่ือขาราชการไดจัดหาผูค้ําประกันอ่ืนมาแทนตนเรียบรอยแลว              
ใหทําหนังสือแจงการสิ้นสุดภาระผูกพันไปยังหนวยงานตนสังกัดทันที 
      - กรณีภาระผูกพันเกิดจากการลาศึกษาและฝกอบรม ใหขาราชการติดตอ
สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครโดยดวน เพ่ือชดใชภาระผูกพันใหกรงุเทพมหานคร          
เปนเงินแทนการปฏิบัติราชการ 
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   3.1.5 กรณีขาราชการจะชดใชภาระผูกพนัใหกรุงเทพมหานครเปนเงินแทน             
การปฏิบัติราชการ เจาหนาที่ดําเนินการจะตองดังนี้ 
      - ขอหลกัฐานการรบัเงิน แจงใหขาราชการจัดหาเอกสารรับรองการรบัเงิน
จากทางราชการระหวางการลาศึกษาและฝกอบรมฯ ที่ออกโดยหนวยงานตนสังกัด ไดแก หนังสือ
รับรองการรับเงินเดือนระหวางการลา ฎีกาเบิกคาใชจายในการศึกษา ฯลฯ 
      - คํานวณภาระผูกพัน นาํจํานวนวนัที่ตองปฏิบตัิราชการชดใชภาระผกูพัน
ทั้งหมดตั้ง ลบดวยจํานวนวันที่ไดกลบัมาปฏิบัติราชการชดใชภาระผูกพันไปแลว (นับถึงวันทีข่อ
ลาออกจากราชการ) จะไดจํานวนวันทีย่ังมิไดชดใชภาระผูกพัน นําไปคูณกับสองเทาของจํานวนเงิน
ทั้งหมดที่รับไปจากราชการระหวางระยะเวลาลาศึกษาและฝก อบรมฯ เปนจํานวนเงินที่ตองชดใชให
กรุงเทพมหานครแทนการปฏิบัติราชการ 
      กรณีที่มีการลาศึกษาและฝกอบรม มากกวา 1 ครั้ง ใหคิดระยะเวลาที่
ปฏิบัติราชการชดใชภาระผกูพันสาํหรับสญัญาฉบับแรกกอน จึงคอยนํามาคิดเปนระยะเวลาทีป่ฏบิัติ
ราชการชดใชภาระผูกพันสําหรับสัญญาฉบับถัดมา กรณีที่มีการลาศึกษาและฝกอบรมฯ ทั้งในและ
ตางประเทศ เจาหนาที่ตองประสานกับเจาหนาที่ของฝายสงเสริมความรูตางประเทศ เพ่ือคํานวณ
ระยะเวลาและจํานวนเงินรวมกัน และตกลงกันในการเสนอเรื่อง 
      - การเสนอเรื่องขอความเห็นชอบ รางหนังสือเสนอขอความเห็นชอบจาก
ปลัดกรุงเทพมหานครใหขาราชการที่จะลาออกฯ ชดใชภาระผูกพันที่เหลืออยูเปนเงินแทนการปฏิบตัิ
ราชการได โดยระบุจํานวนเงินที่ขาราชการจะตองชดใช พรอมแสดงวธิกีารคาํนวณใหชัดเจน แนบเสนอ
พรอมเอกสารการอนุมัติ สัญญาของขาราชการ หลักฐานการรับเงิน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด 
      - การชําระเงินเพื่อชดใชภาระผูกพัน เม่ือปลัดกรุงเทพมหานครให   
ความเห็นชอบแลว สําเนาเรือ่งแจงไปยังหนวยงานใหแจงขาราชการมาชําระเงินเพ่ือชดใชภาระผูกพนั  
ณ สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร โดยใหชําระโดยใชเชค็เงินสดเทานัน้ และนัดหมาย  
วันเวลาที่จะมาชําระเงินใหแนนอน เพ่ือนัดหมายจะไดนัดหมายกับฝายบริหารงานทั่วไป ซึ่งเปนผูรับเงิน
ใหแนนอนตอไป โดยพยายามหลีกเลี่ยงชวงสิ้นเดือน เน่ืองจากเปนชวงที่ฝายบริหารงานทั่วไป        
มีภาระงานมากกวาปรกติ ในการชําระเงนิ เจาหนาที่ตองตรวจสอบความถูกตองของเช็คเงินสดให
เรียบรอยเม่ือชําระเงินเสร็จสิ้น จะตองจัดเอกสาร 3 ชุด ใหผูเกี่ยวของ ไดแก ชุดที่ 1 สําหรับ
ขาราชการ จะไดรับสําเนาเช็ค เงินสด สําเนาหนังสือที่ปลัดกรุงเทพ-มหานครใหความเห็นชอบ    
และใบสําคัญรับเงินฉบบัจริง ชุดที่ 2 ฝายบริหารงานทั่วไป จะไดรับชค็เงินสด สําเนาหนังสือที่        
ปลัดกรุงเทพมหานครใหความเห็นชอบ และสําเนาใบสําคัญรับเงิน และชุดที่ 3 เจาหนาที่ จะไดรับ
สําเนาใบสําคญัรับเงิน 
      - การแจงการสิ้นสุดภาระผูกพัน เม่ือขาราชการไดมาชําระเงินแลว 
เจาหนาที่ตองทําหนังสือแจงการสิ้นสุดภาระผูกพันไปยังหนวยงานตนสังกัดทันท ีโดยแนบสําเนา
ใบสําคัญรับเงินที่ออกโดยฝายบริหารงานทั่วไปพรอมรับรองสําเนาถกูตอง ไปดวย 
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      - การเก็บเรื่อง เจาหนาที่ตองนําเรื่องในสวนที่เกีย่วกบัการตรวจสอบ
ภาระผูกพันคืนธุรการประจาํสวนเพื่อจัดเก็บรวบกับเรื่องตรวจสอบภาระผูกพันอ่ืนตอไป จากนั้นนํา
เรื่องในสวนทีเ่กี่ยวกับการชดใชภาระผูกพัน โดยเฉพาะใบสําคญัรับเงินจัดเก็บใหเรียบรอยจนกวาจะ
ครบ 10 ป และเม่ือขาราชการไดปฏิบัติราชการจนสิ้นสุดภาระผูกพันแลว เจาหนาที่ตองคัดชื่อออก
จากทะเบียนผูมีภาระผูกพัน และแยกไปบันทึกไวในสวนอ่ืนแทน หรืออาจทําเครื่องหมายที่แสดงวา
ไมมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการลาศึกษาและฝกอบรมฯ กับกรุงเทพมหานครอีกตอไป รวมทั้งแยก
เอกสารที่จัดเก็บเปนแฟมรายบุคคลไปจดัเก็บไวที่อ่ืน โดยอาจคัดไวจัดเก็บเฉพาะเอกสารที่จําเปน
เทานั้นก็ได เพ่ือประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ 
 4. การเปนศูนยขอมูลเกี่ยวกบัการศึกษาในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดวยงานตาง ๆ ดังนี้ 
  4.1 การจัดทํารายงาน เจาหนาที่แตละคนตองสรุปจํานวนโครงการ การปฏิบัติงาน
ประจําเดือน จํานวนคน งบประมาณ และจํานวนเรื่องที่ปฏิบัติงานในเดือนที่ผานมา โดยกรอกขอมูล
ลงในแบบกรอกตามที่ฝายแผนงาน หรือหนวยงานอื่นกําหนด โดยรายงานทุก 2 เดือนตอครั้ง หรือ
รายงานอื่นๆ จนสิ้นสุดงบประมาณประจําป การดําเนินงานนี้ใชระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน 
  4.2 การจัดทําสถิติการศึกษา ดําเนินการในระยะตางๆ ดังน้ี 
   4.2.1 เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ เจาหนาที่แตละคนสรุปจํานวนโครงการ จํานวนคน
และงบประมาณในปที่ผานมา จากนั้นจึงนําขอมูลมารวมกัน และประมวลผล การดําเนินงานนี้ใช
ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห 
   4.2.2 เม่ือจะนําเสนอเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ ก.ข.ก. เจาหนาที่แตละ
คนสรุปจํานวนโครงการ จํานวนคน และงบประมาณที่หนวยงานเสนอขอ ในปนั้น จากนั้นจึงนําขอมูล
มารวมกันและประมวลผล การดําเนินงานนี้ใชระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห 
  4.3 การจัดทําขอมูลเกี่ยวกบักฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.ข.ก. ประจําป เจาหนาที่ตอง
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.ข.ก. ที่เกี่ยวของกับการศึกษาในประเทศ ไว
รวมกันเปนแหลงขอมูลของฝาย พรอมจัดทําดัชนีเพ่ือการคนหา ตลอดจนคนหาขอมูลหรือแนวทาง
ปฏิบัตขิองหนวยงานอื่น เพ่ือเทียบเคยีงใชหรือกําหนดแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบ
ที่กรุงเทพมหานครใชอยูตอไป 
  4.4 การใหขอมูลเกี่ยวกับการลาศึกษาในประเทศ เม่ือมีผูตองการใชขอมูลเกี่ยวกบั 
การศึกษาในประเทศ เจาหนาที่ทําการจัดสงใหตามทีมี่ขอมูลอยู หากเปนขอมูลที่ยังไมมี หรือยัง
ไมไดประมวลไว ก็ตองจัดหาหรือจัดทําขึ้นใหมตามที่ผูใชขอมูลตองการ การดําเนินงานนี้ใช
ระยะเวลาประมาณ 1-5 วัน 
 5. การเผยแพรขาวสารดานการศึกษา และบริการแนะแนวการศึกษา ไดแก การรวบรวม
หลักสูตรการศึกษา ซึ่งมาจากเอกสารที่หนวยงานแนบเสนอเรื่องขออนุมัติการลาศกึษา เอกสารที่
หนวยงานแนบประกอบการเสนอโครงการสงขาราชการไปศึกษา เอกสารที่ขอจากสถาบันการศึกษา
โดยตรง เอกสารที่เจาหนาที่คนควาเพิ่มเติมจากสื่อตาง ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวของ จัดทําเปนแฟมขอมูล 
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พรอมทั้งทําดัชนีเพ่ือชวยในการคนหา โดยเจาหนาที่ควรศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของใหเขาใจและจดจํา
รายละเอียดเพื่อใหคําแนะนําไดในระดับหน่ึง อยางนอยที่สุดตองเขาใจรายละเอียดที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานที่รบัผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมาย โดยศึกษาจากเอกสารที่มีการจัดทําไวประจําฝายแลว 
และคนควาเพิม่เติมในประเด็นที่เกี่ยวของ ใหคําแนะนํา แนะแนว และคําปรึกษา เม่ือมีผูมาปรึกษา 
นอกจากนี้ในการเผยแพรขาวสารดานการศึกษาใหขาราชการทราบสามารถดําเนินการไดหลาย
รูปแบบ เชน การเผยแพรในเว็บไซต เจาหนาที่ตองจัดพิมพในโปรแกรมที่เหมาะสมสําหรับการ
เผยแพรในเวบ็ไซต และจัดสงใหสวนวิชาการ (ฝายเทคโนโลยีการฝกอบรม) นําลงเว็บไซตตอไป 
หรือติดตั้งบนกระดานประชาสัมพันธ เจาหนาที่ตองจัดทําเอกสารใหเรียบรอย ทําการตกแตง
กระดานประชาสัมพันธ และดูแลใหอยูในสภาพเรียบรอย นาสนใจ และเปนปจจุบนั 
อยูเสมอ กรณีที่มีขาวสารการฝกอบรม หรือความเปลี่ยนแปลงที่นาสนใจเปนพิเศษ เจาหนาที่     
ควรเขียนยอความสงสวนวชิาการ (ฝายวทิยบริการ) เพ่ือเผยแพรลงในจดหมายขาวสถาบันพัฒนา
ขาราชการตอไป 
 
 กระบวนงานของการดําเนินการในเรื่องดังกลาว มีลักษณะเปนวงจร ถูกกําหนดตามรอบ
ปงบประมาณ วนเวียนไปเปนวงจรเดียวกันเปนประจําทุกป ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ปฏิทินการทํางานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ 
 

ชวงเวลา การจัดทําแผน 
(งานของปงบประมาณถัดไป) 

การดําเนินการตามแผน 
(งานของปงบประมาณปจจุบัน) 

กันยายน สํานักและสํานักงานเขตสงขอมูลความ
จําเปนในการพัฒนาขาราชการใหสถาบัน
พัฒนาขาราชการฯ 

ตรวจสอบขอมูลครั้งสุดทายกอน
นําเสนอแผน 

ตุลาคม แผนพัฒนาบุคลากรไดรับอนมุัติ 
พฤศจิกายน 

เจาหนาที่พิจารณาโครงการ/ 
หาขอมูลที่จําเปน แจงหนวยงานดําเนินการตามแผน 

ธันวาคม รวมรวม/จัดทําเอกสาร เตรียมเสนอ
คณะกรรมการกําหนดโครงการให
ขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และ
ปฏิบัติการวิจัย ของกรุงเทพมหานคร 
(ก.ข.ก.) 

เริ่มดําเนินการตามแผนบางสวน/
ใหคําปรึกษาหนวยงาน 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ชวงเวลา การจัดทําแผน 
(งานของปงบประมาณถัดไป) 

การดําเนินการตามแผน 
(งานของปงบประมาณปจจุบัน) 

มกราคม เริ่มดําเนินการตามแผนบางสวน/
ใหคําปรึกษาหนวยงาน 

กุมภาพันธ 

การประชุม ก.ข.ก. เพื่อพิจารณา
ทุนการศึกษา และจัดทําคําของบประมาณ 

มีนาคม  
เริ่มดําเนินการตามแผนมากขึ้น/ 
ใหคําปรึกษาหนวยงาน 

เมษายน 
พฤษภาคม 

รอการพิจารณาตามกระบวนการ
งบประมาณ โดยไดรับการประสานจาก
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครใหปรับ
ลดงบประมาณ 

มิถุนายน รับทราบผลการพิจารณางบประมาณ 
(ขอบัญญัติงบประมาณประกาศใช) 

เริ่มดําเนินการตามแผนมากขึ้น/ 
ใหคําปรึกษาหนวยงาน 

กรกฎาคม สงแบบสอบถามสํารวจความจําเปนของป
ถัดไป 

สิงหาคม ใหคําปรึกษาในการตอบแบบสํารวจ 

เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
ทุนการศึกษา 

 
 ที่มา:  ฝายสงเสริมความรูในประเทศ. (2550).  คูมือการปฏิบตัิงานฝายสงเสริมความรู    
ในประเทศ สวนแผนงานและสงเสริมความรู สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร (ตําแหนง
เลขที่ สพข.33 - 37), หนา 3. 

 
 ปจจัยที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน 
 ในการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการของ
กรุงเทพมหานคร มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน การตัดสินใจเกี่ยวกับ
การพิจารณาอนุมัติ และการดําเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดทั้งกระบวนงาน นอกเหนือจากการ
ดําเนินการตามระเบียบสรปุไดดังภาพประกอบ 9 
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แผนการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ 
ประจําป 

งบประมาณ 
- ฐานงบประมาณเดิม 
- ฯลฯ 

การพัฒนาบุคลากรในสวนอื่น 
- การฝกอบรมฯ ที่ สพข. จัด 
- การฝกอบรมฯ ที่หนวยงานจัด 
- การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอ่ืนๆ 

แผนงานหลัก/นโยบายของผูบริหาร ระเบียบ กทม. วาดวยการใหขาราชการ กทม. 
ไปศึกษา ฝกอบรมฯ พ.ศ. 2542 

แนวทางการพิจารณาที่ ก.ข.ก. กําหนด 

หนวยงานตาง ๆ เสนอขอทุนการศึกษา 
ในลักษณะของการเสนอความจําเปน 

  
  
ภาพประกอบ 9 ความเชื่อมโยงกันของปจจัยตาง ๆ ที่มีตอแผนสงเสรมิการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ภาพประกอบ 9 ความเชื่อมโยงกันของปจจัยตาง ๆ ที่มีตอแผนสงเสรมิการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ 
  
 ที่มา:  จริยา ดิลกโรจนกุล. (2553: สัมภาษณ)  ที่มา:  จริยา ดิลกโรจนกุล. (2553: สัมภาษณ) 
    
 เน้ือหาของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานแตละตัว มีรายละเอียดดังนี้  เน้ือหาของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานแตละตัว มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. แผนงานหลักของกรุงเทพมหานคร ไดแก แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ป 
(พ.ศ. 2552 - 2563) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ป (ฉบับที ่5 พ.ศ. 2540 - 2544 และฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2545 - 2549) แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ป (ฉบับที ่1 พ.ศ. 2548 - 
2551 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 - 2555) แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรมนุษย ฉบบัที่ 1 พ.ศ. 
2552 - 2555 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 - 2555 และแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจําป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2553 โดยแผนงานหลักตาง ๆ 
ดังกลาว เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแก
ขาราช การ ดังภาพประกอบ 10 

 1. แผนงานหลักของกรุงเทพมหานคร ไดแก แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ป 
(พ.ศ. 2552 - 2563) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ป (ฉบับที ่5 พ.ศ. 2540 - 2544 และฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2545 - 2549) แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ป (ฉบับที ่1 พ.ศ. 2548 - 
2551 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 - 2555) แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรมนุษย ฉบบัที่ 1 พ.ศ. 
2552 - 2555 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 - 2555 และแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจําป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2553 โดยแผนงานหลักตาง ๆ 
ดังกลาว เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแก
ขาราช การ ดังภาพประกอบ 10 
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ระดับของแผน

แผนพฒันา กทม. 12 ป ฉบบัท่ี 1 (2552 - 2563)

แผนพฒันา กทม. 5 ป ฉบับท่ี 5 (2540 - 2544) ฉบบัท่ี 6 (2546 - 2549) แผนแมบท

แผนบริหารราชการ กทม. 4 ป ฉบบัท่ี 1 (2548 - 2551) ฉบบัท่ี 2 (2552 - 2555)

แผนปฏบิติัราชการ หนวยงาน 4 ป ฉบบัท่ี 1 (2548 - 2551)

แผนยุทธศาสตร ฉบบัท่ี 1

การบริหารงานบคุคล กทม. 4 ป (2552 - 2555) แผนยุทธศาสตร

แผนยุทธศาสตร ฉบบัท่ี 1

การพฒันาบุคลากร กทม. 4 ป (2552 - 2555)

แผนปฏิบติัราชการ กทม. ประจําป 2548 2549 2550 2551 2552 2553

แผนปฏิบติัการ

แผนพฒันาบคุลากรประจําป 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 ป

 
 
 ภาพประกอบ 10 แผนระดับตาง ๆ ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
    ดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการ 
 
 ที่มา:  จริยา ดิลกโรจนกุล. (2553: สัมภาษณ) 
 
 จากภาพประกอบดังกลาวจะเห็นวา การดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิม่เติมใน
ประเทศใหแกขาราชการ ซึ่งกําหนดไวเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาบุคลากรประจําปนั้น จากภาพคือ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่อยูในระดับต่ําสุด โดยในชวง พ.ศ. 2544 - 2547 มีแผนงานหลัก
เพียงแผนเดียวที่กําหนดกรอบในการกําหนดแผนปฏิบัติการ คือ แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 
5 ป แตในป พ.ศ. 2548 เปนตนมา กรุงเทพมหานครไดปรับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครใหมีระยะ
สั้นลงเหลือระยะ 4 ป และเปลี่ยนชื่อเปนแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเพื่อใหสอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลและสอดคลองกับวาระการดํารงตําแหนงของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยใหมีแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานระยะ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการของ
กรุงเทพมหานครประจําป กํากับอีกชั้นหน่ึงเพ่ือใหการแปลงแผนแมบทไปสูการปฏิบัติเปนไปอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ (กรุงเทพมหานคร.  2548:  146) โดยใหแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ป ฉบับที่ 1 (2548 - 2551) ใชแทนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ป 
ฉบับที่ 6 (2546 - 2549) ซึ่งดําเนินไปไดครึ่งแผน ทันทีตั้งแตป พ.ศ. 2548 ในชวงป พ.ศ. 2548 - 
2549 จึงมีแผนงานหลัก 3 แผนงานที่เปนกรอบในการดําเนินงาน คือแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ป แผนปฏิบัตริาชการของหนวยงาน ระยะ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจําป เปนเชนน้ีตอเน่ืองจนถึงสิ้นระยะของแผนบริหารราชการกรงุเทพมหานคร 
ระยะ 4 ป ฉบบัที่ 1 กรุงเทพมหานครจึงไดกําหนดใหมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 12 ป ขึ้น
เปนแผนแมบทกํากับทศิทางของแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครระยะ 4 ป อีกชั้นหน่ึง เพ่ือให

 



 

 

44

ทิศทางของแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเปนไปในทศิทางที่สอดคลองกันตอเน่ืองอยางนอย 
3 แผน และเพื่อใหการพัฒนากรุงเทพมหานครสามารถเล็งเห็นผลไดในระยะยาวขึ้น (สํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผลกรุงเทพมหานคร.  2552:  ออนไลน) นอกจากนั้น ยังไดปรับโครงสราง
ของแผนใหมีแผนระดับแผนยุทธศาสตรขึ้นกํากับการดําเนินงานอีกระดับหน่ึง โดยแผนยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการ 
ประกอบดวย แผนยุทธศาสตรการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร และแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้ง 2 แผน มีระยะเวลา 4 ป เทากัน และเร่ิมดําเนินการ
พรอมกันในป พ.ศ. 2552 โดยที่แผนยุทธศาสตรการพฒันาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ถูกจัดเขา
เปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรการบรหิารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครดวย ดังนั้นในป พ.ศ. 
2552 เปนตนมา การดําเนินงานดานการสงเสริมการศกึษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการจึงถูก
กํากับโดยแผนระดับที่เหนือขึ้นไปถึง 5 แผน เพ่ิมขึ้นจากเดิมที่มีเพียง 1 แผน ในชวงป พ.ศ. 2544 - 
2547 และ 2 แผนในชวงป พ.ศ. 2548 - 2551 
 สําหรับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการศึกษาเพิม่เติมในประเทศใหแกขาราชการ 
ของแผนงานหลักในระดับแผนแมบท ทกุฉบับมีการระบุถึงการพัฒนาความรูความสามารถของ
องคกรและบคุลากรไวทุกแผน สรุปไดดังตาราง 3 
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ตาราง 3  เนื้อหาของแผนงานหลักของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2544 - 2553 
 

ระยะเวลา แผนแมบท เนื้อหาของแผนเฉพาะที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
2544 แผนพัฒนา กทม. ฉบับที่ 5 

(2540 - 2544) 
แผนสาขาการบริหารและการปกครอง  แผนงานที่ 2 แผนงานพฒันาระบบการบริหารงานบุคคล 
หลักการและเหตุผล : หลกัสูตรการศึกษา ฝกอบรม ขาดคุณภาพ ตามที่ผานมาการพัฒนาขาราชการขาดการวางแผน 
การใหการศึกษาแกขาราชการไมครอบคลุมและเพียงพอทั่วถึงทุกสายงาน รูปแบบการฝกอบรมไมสอดคลองกับลักษณะ
งาน 
วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรใหมีความรู ทักษะ ทัศนคติ จริยธรรม ที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานให
เพียงพอ ทั่วถงึ ครอบคลุมทกุระดับขั้น และทุกสายงาน 
นโยบาย : พัฒนาความรู ความสามารถของขาราชการกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติภารกิจภายใต
สภาพแวดลอมที่มีการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธภิาพ 
เปาหมาย : จัดทําแผนการฝกอบรมระยะยาว ใหครอบคลุมทุกหนวยงาน และทุกลกัษณะงาน ใหขาราชการไดมีโอกาส
พัฒนาความรูเกี่ยวกับงาน ทักษะงานที่ปฏิบัติ อยางนอยปละ 1 ครัง้ 
แนวทางและมาตรการในการดําเนินงาน : (1) สํารวจความตองการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการฝกอบรมให
เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของหนวยงานในระยะยาว และใหมีการประเมินประสิทธิภาพขาราชการอยางเปน
ระบบและสม่ําเสมอ (2) จัดหาทุนการศึกษาสําหรับสาขาที่ขาดแคลนและประสานกับสถาบันการศึกษาเพื่อขอโควตาเขารับ
การศึกษา และหรือกําหนดหลักสูตรระยะสั้นสําหรับบางตําแหนงที่ขาดแคลนหรือจําเปน 
โครงสรางของแผนงาน : โครงการพัฒนาคุณภาพขาราชการและลกูจาง เปนโครงการหลักเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ฝกอบรม ใหเหมาะสมกับบคุคล ลักษณะงาน ที่มีสายงานและประเภทขาราชการมาก พรอมทั้งจัดทําระบบขอมูลบุคลากรที่
ไดรับการศึกษา ฝกอบรมแลว เพื่อพัฒนาใหถูกตองในอนาคต 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ระยะเวลา แผนแมบท เนื้อหาของแผนเฉพาะที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
2545 - 
2547 

แผนพัฒนา กทม. ฉบับที่ 6 
(2545 - 2549) 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการปกครอง  สาขาการบริหารงานบุคคล : มุงเนนการพัฒนาบุคลากร
ของกรุงเทพมหานครใหมีความรู ทักษะในการปฏิบัติงาน รองรับความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แผนปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ และนโยบายการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคม
ที่ดี เปนตน 
พันธกิจ : พัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผดิชอบไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค : เพื่อเพิ่มความรูความสามารถใหขาราชการและลูกจาง 
เปาหมาย : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของขาราชการและลูกจางกรุงเทพมหานคร 
ยุทธศาสตรการพัฒนา : ไมปรากฏ 

2548 - 
2551 

แผนบริหารราชการ กทม. 
ฉบับที่ 1 (2548 - 2551) 
 

ยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการศึกษาและเรยีนรูอยางมีคุณภาพมาตรฐานสําหรับคนทุกวัย : พัฒนาเสริมสราง
คุณภาพครูผูสอน และบุคลากรทางการศกึษาใหมีความรูความสามารถที่สูงขึ้น 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและปจจัยสนับสนุนการศึกษา 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : มีทรัพยากรทางการศึกษาที่สามารถสนับสนุนการใหบริการทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธหลัก : พัฒนาบุคลากรทางการศกึษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความรู ความสามารถที่สูงขึน้ รวมทั้งสามารถนํา
เทคโนโลยีทีท่นัสมัยมาประยุกตใชในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก : บุคลากรทางการศึกษาไดรับการอบรมพัฒนาดานการจัดกระบวนการเรยีนการสอน การบริหาร 
การวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร และภาษาตางประเทศ 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ระยะเวลา แผนแมบท เนื้อหาของแผนเฉพาะที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
2548 - 
2551 
(ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการเมืองตามหลกัธรรมาภิบาล : สนับสนุนใหขาราชการพรอมใหบริการประชาชนดวย
ความเต็มใจและทุมเท โดยการใหบุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพ มีความรู ความสามารถที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาศักยภาพ และขวญักําลังใจของบุคลากรใหพรอมใหบริการอยางเต็มใจและทุมเท 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : บุคลากรมีความรู ความสามารถ และทัศนคติที่พรอมจะปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน
อยางเต็มกําลงัความสามารถ 
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร : บุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมอยางนอย 1 หลักสตูรตอป 
กลยุทธหลัก : พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานความรูความสามารถและทศันคติอยางเปนระบบ ทั่วถึง และตอเนื่อง 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก : จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพฒันาอยางนอยคนละ 1 หลักสูตรตอป 

2552 - 
2553 

- แผนพัฒนา กทม. 12 ป 
(2552 - 2563) 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดหลัก : พัฒนาระบบริหารงานของกรุงเทพมหานคร โดยเนนใหเกิดธรรมาภิบาล 
วิสัยทศัน : การเปนเมืองที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืน (Green) “เมืองแหงการบริหารจัดการที่ดี” กรุงเทพมหานครตองมีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและหนวยธุรกิจไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และคุมกับตนทุนทั้งดานบุคลากรและเครือ่งมือสนับสนุน สามารถใหบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความเปนชุมชนนาอยู
ยั่งยืนไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเปนตนแบบดานการบริหารมหานคร (Mastering Best Service and 
Mega-City Management) 
กลยุทธหลัก : 
- เสริมศักยภาพระบบการพัฒนาผูบริหารมหานคร โดยมุงเนนการจัดสรางแผนพัฒนาผูบริหารตามระดับขั้น และระบบการ
ทดแทนตําแหนง ที่ตอบสนองการมุงสูความเปนมหานครที่นาอยูอยางยั่งยืน 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ระยะเวลา แผนแมบท เนื้อหาของแผนเฉพาะที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
2552 - 
2553 
(ตอ) 

 
 
 
 
- แผนบริหารราชการ กทม. 
ฉบับที่ 2 (2552 - 2555) 

- เพิ่มบทบาทหนวยงานตนสังกัดในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะทางตามสายงาน ดวยการบูรณาการแนวทางการ
พัฒนาในงาน การพัฒนานอกงาน และการพัฒนาดวยตนเอง 
- บุคลากรของกรุงเทพมหานครไดรับการพัฒนาศักยภาพ ใหมีทักษะและความรูความเขาใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเปนตนแบบดานการบริหารมหานคร (Mastering Best Service and 
Mega-City Management) 
แนวคิดการกําหนดยุทธศาสตรหลัก : การใหบริหารอยางยั่งยืน เทาเทียม โปรงใส “เมืองแหงการบริหารจัดการที่ดี” 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ 5.6 : การเสริมสรางใหบุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพรอมทั้งดานศักยภาพ คณุภาพชีวิต 
และความภูมิใจเพื่อรวมพัฒนามหานครใหนาอยูอยางยั่งยืน 
- กลยุทธหลกัที่ 5.6.5 เสรมิศักยภาพระบบการพัฒนาผูบริหารมหานคร โดยมุงเนนการจัดสรางแผนพัฒนาผูบริหารตาม
ระดับขั้น (Training Roadmap for Metropolis Executive) และระบบการทดแทนตาํแหนง (Succession Plan) ที่
ตอบสนองการมุงสูความเปนมหานครที่นาอยูอยางยั่งยืน 
- กลยุทธหลกัที่ 5.6.6 เพิ่มบทบาทหนวยงานตนสังกัดในการพัฒนาศักยภาพบคุลากรเฉพาะทางตามสายงาน ดวยการ 
บูรณาการแนวทางการพัฒนาในงาน การพัฒนานอกงาน และการพัฒนาดวยตนเอง (On-Off the job Training & Self 
Learning) โดยมีสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร เปนหนวยงานใหคําปรึกษา 
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 2. นโยบายของผูบริหารกรุงเทพมหานคร นโยบายของกรุงเทพมหานครที่มีผลตอ        
การสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการ แบงไดเปน 3 ระดับ ไดแก นโยบายระดับ
การเมือง คือ นโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจากการเลือกตั้ง ดํารงตําแหนงคราวละ 
4 ป นโยบายระดับองคกร คือ นโยบายของปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรองปลัดกรุงเทพมหานครที่
กํากับดูแลงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ และนโยบายระดับหนวยปฏบิัติ ไดแก 
แนวทางการบริหารงานของผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร โดยนโยบาย
ระดับหนวยงาน องคกร และการเมือง มีความเฉพาะเจาะจงและความชัดเจนตอการดําเนินงาน 
ลดหลั่นกันจากมากไปหานอยโดยลําดับ ซึ่งนโยบายเหลานี้สามารถศกึษาไดจากเอกสารที่เผยแพร
ภายในกรุงเทพมหานคร ไดแก เอกสารยุทธศาสตรการบริหารงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
(นายอภิรักษ โกษะโยธิน) ซึ่งเผยแพรภายในกรุงเทพมหานคร เพ่ือใชในชวงป 2547 - 2550 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และ
ปฏิบตัิการวิจัย ของกรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.) รายงานประจาํปของกรุงเทพมหานคร และบทสัมภาษณ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหนาสํานักงาน 
คณะกรรมการขาราชการกรงุเทพมหานคร และผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 
ในวารสารปญญพัฒน ซึ่งจัดทําโดยสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนหนวยงาน
กลางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกรุงเทพมหานคร และวารสารตนทุนมนุษย ซึ่งจัดทําโดย
สํานักงาน ก.ก. ซึ่งเปนหนวยงานกลางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยของกรุงเทพมหานคร 
 นอกจากนี้ ฐานความคิดในการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการมี
ความแตกตางกันในนโยบายตาง ๆ จําแนกได (จริยา ดิลกโรจนกุล.  2553: สัมภาษณ) ดังนี้ 
  2.1 การสงเสริมการศึกษาเปนสวัสดิการ แนวคิดนี้เปนความคาดหวังของขาราชการ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลใหการเสนอความจําเปนในการพัฒนาของหนวยงานถูกเบี่ยงเบนไปเปน
ความตองการของ บุคคล และปรากฏอยูบอยครั้งวา หัวหนาหนวยงานใชการสงเสริมการศึกษา
เพ่ิมเติมเปนเครื่องมือในดานการใหขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใชในการดึงดูดให
บุคคลภายนอกมีความสนใจที่จะเขามารบัราชการในกรุงเทพมหานคร 
  2.2 การสงเสริมการศึกษาเปนการลงทุน แนวคิดนี้เปนแนวคิดหลักของการออกแบบ
ระบบงานตาง ๆ รวมถึงกฎหมาย และระเบียบทีเ่กี่ยวของ รวมทั้งเปนมุมมองของผูบริหาร
กรุงเทพมหานครระดับสูง ทําใหเกิดความคาดหวังรูปแบบการดําเนนิงานดานการสงเสริมการศกึษา 
ในเชิงยุทธศาสตร ในลักษณะที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคดังกลาว 
  2.3 การสงเสริมการศึกษาเปนงานประจํา แนวคิดนี้เปนความเขาใจสวนใหญของ
ขาราชการผูปฏิบัติงาน กลาวคือ การสงเสริมการศึกษามีขั้นตอนการดําเนินงานที่ตายตวั มีวธิีการ
และขอกําหนดในการพิจารณาที่แนนอน แมกระทั่งการสํารวจความจาํเปนในการพฒันาขาราชการใน
แตละปก็เปนขั้นตอนปรกตติามกระบวนการ ไมมีความหมายในเชิงยุทธศาสตร ซึง่ความเขาใจใน
ลักษณะนี้มีผลตอลักษณะการดําเนินงานของหนวยงานโดยตรง 
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 3. ความตองการของหนวยงานและขาราชการ เน่ืองจากในการจัดทําแผนการให
ทุนการศึกษาในประเทศแกขาราชการของกรุงเทพมหานครแตละปนัน้ เริ่มตนจากการสอบถามความ
จําเปนจากหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และขอมูลตาง ๆ ที่หนวยงานเสนอเปนขอมูล
หลักที่ใชในการพิจารณาจัดทําแผนในลกัษณะของการตัดสินใจในการเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ 
กลาวคือ สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครจะสอบถามไปยงัหนวยงานวาในปนั้น ๆ 
หนวยงานมีความจําเปนตองสงขาราชการไปศึกษาเพิม่เติมในหลักสูตร หรือสาขาวิชาใด หรือไม 
อยางไร เม่ือหนวยงานไดใหขอมูลกลับมา สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครก็จะนําไปเปน
โจทยในการตรวจสอบวามีความจําเปนตามที่หนวยงานแจงหรือไมอยางไร โดยพิจารณากําหนด
งบประมาณ จํานวนคน และรายละเอียดอ่ืน ๆ ใหเหมาะสม จากนั้นจึงนําเสนอผูมีอํานาจในการ
พิจารณา พิจารณาตามลําดับ โดยหนวยงานจะตองเสนอเหตุผลความจําเปนประกอบการพิจารณา 
อธิบายความเชื่อมโยงของหลักสูตรที่ขอไปศึกษากบังานที่ปฏิบตัิและแผนงานในอนาคตของ
หนวยงานอยางเปนรูปธรรม นําเสนอขอมูลในดานอัตรากําลังและคณุวุฒิของขาราชการในหนวยงาน
ประกอบ ซึ่งถือเปนขอมูลเบือ้งตนที่สําคัญของการพิจารณาวาหนวยงานมีความขาดแคลนผูมีความรู 
 อยางไรก็ตาม เอกสารการเสนอความจําเปนของหนวยงานในการพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานคร ปจจุบันมีการเก็บรักษาไวระหวางป พ.ศ. 2548 - 2553 
 ในขณะเดียวกัน ความตองการของขาราชการก็เปนปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานดานการ
สงเสริมศึกษาเพิ่มเติมใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานครเชนกัน กลาวคือ ขาราชการเปนผูทีจ่ะ
ถูกสงไปศึกษาโดยตรง ซึ่งในกรณีที่หลักสูตรและสาขาวิชาที่มีการใหทุนการศึกษาไมสอดคลองกับ
ความตองการในการศึกษาของขาราชการ ก็อาจเปนโครงการที่ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ         
ความตองการของขาราชการในการไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจึงตองมีจํานวนเพียงพอในระดับ           
ที่จะสนับสนุนการดําเนินงานได อยางไรก็ตาม ความตองการของขาราชการอาจสงผลกระทบตอ 
การจัดทําแผนการใหทุนการศึกษาในประเทศแกขาราชการของกรุงเทพมหานครไดหากการเสนอขอ
ทุนการศึกษาของหนวยงานที่ตองเปนไปตามความจาํเปนของงานถูกขับเคลื่อนโดยขาราชการผูมี 
ความตองการจะไปศึกษา ซึง่จะทําใหขอมูลที่สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครไดรับและ
นํามาใชในการจัดทําแผนมี ความเบี่ยงเบนไปจากความตองการที่แทจริงของหนวยงานได 
 4. ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการใหขาราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา ฝกอบรม 
ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2542 มีขอกําหนดในการพิจารณาสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศ ดังนี้ 
  4.1 พิจารณาตามความจําเปนและความตองการของหนวยงานที่จะไดผูมีความรู  
ความชํานาญ ในสาขาวิชาและระดับความรูที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ที่กําหนดใหกลับมาปฏบิัติ
  4.2 สาขาวิชา และระดับการศึกษาตองสอดคลอง/เปนประโยชนกับงาน/มาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 
  4.3 ตองเปนสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศกึษาธิการรบัรองมาตรฐานหลักสูตร 
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การปรับเปลี่ยนเน้ือหาของปจจัยนี้จะเกิดขึ้นเม่ือมีการแกไขระเบียบดงักลาว โดยอํานาจเปนของ 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมเกิดขึ้นโดยงาย จึงเปนปจจัยที่คอนขางมีความคงที่ 
 5. แนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการไปศึกษา 
ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบตักิารวิจัย ของกรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.) กําหนด เน่ืองจาก ก.ข.ก.        
มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาโครงการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ รวมทั้งโครงการพัฒนา
บุคลากรประเภทอื่นที่กรุงเทพมหานครไมไดดําเนินการเอง เพ่ือกําหนดไวในแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําป โดยจะมีคณะอนุกรรมการอีกชุดหนึ่งเรียกวา อ.ก.ข.ก. พิจารณากลั่นกรองกอนชั้นหน่ึง           
ซึ่ง ก.ข.ก. ไดกําหนดแนวทางไวสําหรับใชในการพิจารณาโครงการ มีขอกําหนดโดยสังเขปดังนี้ 
  5.1 โครงการผูกพันตอเน่ืองจากปกอน ใหความเห็นชอบทั้งหมด 
  5.2 โครงการสงขาราชการไปศกึษาใหพิจารณาความจําเปนของกรุงเทพมหานคร
ประกอบกับความตอง การของหนวยงาน ตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 
   5.2.1 สาขาขาดแคลนในตาํแหนงที่กําหนดตามมติ ก.ก. 
   5.2.2 สาขาขาดแคลนในตาํแหนงอ่ืนๆ เห็นชอบเฉพาะกรณีเปนสายงานใกลเคียง          
ตามการจัดกลุมงานของกองการเจาหนาที่และสํานักงาน ก.ก. 
   5.2.3 สาขาที่ขอตามความตองการของหนวยงาน พิจารณาตามปญหาการทํางาน
ของหนวยงาน ที่เกิดจากการขาดความรู (knowledge) ทักษะ (skill) และทัศนคตทิี่ดี (Attitude)     
ในการทํางาน อัตรากําลัง และสถติิการไดรับทุนและการดําเนินการตามที่ไดรับทุน 
  5.3 ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2546 ก.ข.ก. ไดเริ่มกําหนดอัตราการใหทุนการศึกษา
ใหแกขาราชการในหลักสูตรตาง ๆ ใหเปนอัตราเดียวกนั เพ่ือมิใหเกิดความเหลื่อมล้ําระหวาง
หนวยงาน โดยปจจุบันอัตราที่ใชในการใหทุนการศึกษาไดปรับปรุงครั้งลาสุดเม่ือปงบประมาณ     
พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 อัตราการใหทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร 
 

ระดับการศึกษา สายวิทยาศาสตร 
(บาท) 

สายสังคมศาสตร 
(บาท) 

สายเทคโนโลยี 
(บาท) 

ปริญญาเอก ใหตามที่หลักสูตรเรียกเกบ็ 
ปริญญาโท 180,000 135,000 240,000 
สูงกวาปริญญาตร ี ใหตามที่หลักสูตรเรียกเกบ็ 
ปริญญาตรี 90,000 - - 
ต่ํากวาปริญญาตร ี ใหตามที่หลักสูตรเรียกเกบ็ - - 
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 อยางไรก็ตาม การปรับเปลีย่นเน้ือหาของปจจัยนี้สามารถกระทําไดโดยการประชมุของ 
ก.ข.ก. ซึ่งมีเปนประจําทุกเดือน 
 6. งบประมาณ เน่ืองจากงบประมาณดานการพัฒนาบุคลากรตองไมเกินกวารอยละ 3  
ของงบประมาณหมวดเงินเดือน คาจาง โดยงบประมาณหมวดเงินเดือน คาจาง ตองไมเกินกวา          
รอยละ 40 ของงบประมาณรายจายทั้งหมด โดยตองมีวงเงินใกลเคียงกับงบประมาณหมวดเดียวกัน
ของปกอนหนา และอยูภายใตขอกําหนดอื่น ๆ ตามที่สํานักงานประมาณกรุงเทพมหานครกําหนด 
ซึ่งแตกตางกนัเปนรายป ขึน้อยูกับสภาพเศรษฐกิจ และสถานะทางการเงินการคลงัของ
กรุงเทพมหานคร ปจจัยดานงบประมาณจึงมีผลโดยตรงตอการใหทนุการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
 7. การพัฒนาบุคลากรในสวนอ่ืน มีผลโดยออม กลาวคือ การสงเสริมการศึกษาเพิ่มเตมิ          
ในประเทศจะไมดําเนินการซ้ําซอนกับการพัฒนาที่กรุงเทพมหานครจะดําเนินการเอง 

 
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร 
 ปจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร (Human Resource Development) ไมใช
งานประจํา (Routine) แตเปนงานเชิงยุทธศาสตรในการกําหนดงานที่ไดรับมอบเพ่ือวัตถุประสงค 
โดยไดกลายเปนสาขาอาชพีหน่ึงที่ชวยเพิ่มปริมาณการผลิตเปนเครือ่งมือในการสรางความพึงพอใจ
ใหกับสมาชิกองคกร เปนแนวคิดใหมีการทุมเทเพื่อสรางผูชํานาญการและเตรียมบุคลากรเพื่อชวย
การปฏิบัติงาน ชวยการลดคาใชจายขององคกร การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชื่อมระหวางความรู 
(Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) ความชาํนาญ (Skill) และนโยบาย (Policy) รวมถึงวัฒนธรรม
องคกร (Organization Culture) เขาดวยกัน ซึ่งมีสวนทําใหระบบงานและการทํางานของบุคคล
เขมแข็งขึ้น ในการปฏิบัติงานมีความพยายามใชวธิีการเพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบ โดยใช
คาใชจาย (cost) ที่ต่ําสุดและใหผล (output) ออกมามากที่สุด บุคลากรมีคุณภาพชีวติการทํางานที่ดี
ที่สุด โดยมีปริมาณการผลิตมากที่สุด นอกจากนี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยยังนําไปสูประสิทธภิาพ
ที่ดีขึ้นและสรางคุณคาตอการผลิตและบรกิาร (บุญยง ชื่นสุวิมล.  2553, ออนไลน) โดยแนวคิด 
ทฤษฎีเกี่ยวกบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรนําเสนอไดตามลาํดับดังนี้ 
  
 ความหมายของของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 จากพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน (2546: 832; 503; 779) การพัฒนา หมายถึง        
ทําใหเจริญ ทรัพยากร หมายถึง สิ่งทั้งปวง อันเปนทรัพย และ มนุษย หมายถึง สัตวที่รูจักใชเหตผุล 
สัตวที่มีจิตใจสงู คน จึงประมวลความไดวา การพัฒนาทรัพยากรคือการทําใหมนุษยเจริญ                  
มีศักยภาพมากขึ้นจนกลายเปนทรัพยากรที่มีคาในสังคมและในประเทศ 
 ประชา ตันเสนีย (2552: ออนไลน) ไดใหความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา 
หมายถึง กระบวนการดําเนนิงานที่สงเสริมใหบุคลากรเพิ่มความรู และทักษะ มีพฤติกรรมการทํางาน
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ที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยแนวความคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแบงไดเปน 3 กลุม 
 1. กลุมที ่1 ใหนิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา หมายถึง การดําเนินการให บุคคล
ไดรับประสบการณและการเรียนรูในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือที่จะนําเอามา ปรับปรุงความสามารถใน
การทํางานโดยวิธีการ 3 ประการ คือ 
  1.1 การฝกอบรม (training) เปนกิจกรรมที่กอใหเกิดการเรียนรู โดยมุงเนน เกี่ยวกับ
งานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน (present job) เปาหมาย คือการยกระดับความรู ความสามารถ ทักษะ 
ของพนักงานในขณะนั้น ใหสามารถทํางานในตําแหนงนั้นๆได ซึ่ง ผูที่ผานการฝกอบรมไปแลว
สามารถนําความรูไปใชไดทนัที 
  1.2 การศึกษา (education) เปนวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยตรง เพราะ การให
การศึกษาเปนการเพิ่มพูนความรูทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสรางความสามารถ ในการปรับตัวใน
ทุกๆดานใหกบับุคคล โดยมุงเนนเกี่ยวกบังานของพนักงานในอนาคต (future job) เพ่ือเตรียม
พนักงานใหมีความพรอมที่จะทํางานตามความตองการของ องคกรในอนาคต 
  1.3 การพัฒนา (development) เปนกระบวนการปรับปรุงองคกรใหมี ประสิทธิภาพ 
เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ไมไดมุงตัวงาน (not focus on a job) แตมีจุดเนน ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามที่องคกรตองการ และพรอมที่จะปฏิบัติงานกับองคกรใน อนาคต เพ่ือใหสอดคลองกับเทคโนโลยี 
รวมทั้งสิ่งแวดลอมตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง รวดเรว็ 
 2. กลุมที ่2 ใหนิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา หมายถึง การนํากิจกรรมที่มีการ 
กําหนดและวางรูปแบบอยางเปนระบบเพื่อใชเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ความสามารถ และ ปรับปรุง
พฤติกรรมของพนักงานใหดีขึ้น โดยมุงเนนการพัฒนาใน 3 สวน คือ 
  2.1 การพัฒนาบุคคล (Individual Development) ชวยใหพนักงานเห็นถึงจุดออน       
จุดแข็งของตน เสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดออน โดยใชศักยภาพทั้งหมดเพื่อสรางประสิทธิภาพ
องคการขณะเดียวกันก็บรรลุเปาหมายสวนบุคคลดวย เปนการพัฒนาบุคคลที่เกิดจากการผานทักษะ
งานหลายตําแหนง เชน ผูวิเคราะห วางแผน สรางโปรแกรม บรรยาย เปนตน เพ่ือมุงพัฒนาความรู
ทัศนคติ ทักษะใหม ๆ และพฤติกรรมใหดีขึ้น เพ่ือที่จําทําใหผลการปฏิบัติงานเพิม่ขึ้นและดีขึ้น         
อาจกระทําผานแผนงานที่เปนทางการหรือไมเปน หรือการอบรมขณะปฏิบัติงานก็ได  
  2.2 การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) เนนการวิเคราะหเพ่ือใหทราบความ
สนใจ คานิยม ความรูความสามารถ กิจกรรม และการมอบหมายงานใหบุคคลปฏบิัติเพื่อพัฒนา
ทักษะสําหรบัการปฏิบัติงานในอนาคต การพัฒนาอาชีพน้ัน ทั้งบุคลากรและองคการตางตองมี
กิจกรรมที่จะตองปฏิบัตทิั้ง 2 ฝาย ทางฝายบุคลากรจะตองมีการวางแผนอาชีพ ตระหนักในอาชีพตน 
ใชประโยชนจากศูนยพัฒนาอาชีพในหนวยงานตนใหมากที่สุด สวนกิจกรรมองคการครอบคลุม 
ระบบใหคําปรกึษา จัด Workshop สัมมนา การวางแผนทรัพยากรมนุษย การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน แผนงานเสนทางอาชีพ 
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  2.3 การพัฒนาองคการ (Organization Development) มุงพัฒนาวิธีแกปญหาองคการ
ดวยวธิีการใหม ๆ และสรางสรรคโดยพยายามปรับโครงสราง วัฒนธรรม กระบวนการบริหาร และ
กลยุทธของการบริหารทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกัน วิธีการแกปญหาโดยปรับสวนตาง ๆ ให
กลมกลืนกันสามารถทําใหองคการปรับตวัไดดวยตนเอง และมองเห็นปญหาและความออนแอของ
ตนเองแลวนํามาแกไข เคยมีผูกลาววาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนสิ่งฟุมเฟอยแตในปจจุบนัเปน
ที่ยอมรับแลววา การพัฒนาแรงงาน (Work Force) ไมใชสิ่งฟุมเฟอยอีกตอไป การอบรมและพัฒนา 
เปนความจําเปนเพื่อความอยูรอดและการปฏิบัติงานขององคการ และชวยสงเสรมิในการสราง
เปาหมายชีวติที่สมบูรณใหกับทุกคน ไมเพียงในองคการธุรกิจ แตในความสัมพันธกับครอบครวั 
ศาสนาและชมุชนดวย 
โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะเกิดไดจากการนําเปาหมายของบุคคล ซึ่งตองใหไดมาซี่ง
เปาหมายของแตละคน เพ่ือใหสอดรบักับเปาหมายขององคการที่ตองการบุคคลากรประเภทใดทัง้ใน
ระยะ สั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยการนําการพัฒนาสายงานอาชีพเปนตวัเชือ่มเปาหมายของ
บุคคล กับเปาหมายขององคการนั้น 
 3. กลุมที่ 3 ใหนิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา หมายถึง การที่จะพัฒนาองคการ ให
เปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) ซึ่งเปนการบูรณาการระหวางการเรียนรูและ
งานเขาดวยกนั ซึ่งสามารถนํามารวมกันไดอยางตอเน่ืองและเปนระบบใน 3 สวน คือ  
  3.1 ระดับบุคคล (Individual) 
  3.2 ระดับกลุมหรือทีมผูปฏิบัติงาน (Work Group or Teams) 
  3.3 ระดับระบบโดยรวม (The System)  
 โดยสรุป การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงหมายถึง กระบวนการดําเนนิงานที่สงเสริมให 
บุคลากรเพิ่มความรู และทกัษะ มีพฤติกรรมการทํางานที่เหมาะสมกับงานที่รับผดิชอบ ซึ่งเปนการ
เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธภิาพ 
 
 ขอบเขตงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร 
 โดยปกติทุกองคกรจะตองมีทรัพยากร 3 ประเภท ไดแก 
 1. Physical Resource ไดแกเครื่องจักร อุปกรณ สวนประกอบผลติภัณฑ เปน ทรัพยสิน
ขององคกร แสดงใหเห็นถึงความมั่นคง แข็งแกรงขององคกร เปนสิ่งที่เห็นจับตองไดและสามารถวัด
ความสําเร็จขององคกรได เชน สํานักงานใหญ 
 2. Financial Resource ไดแก เงินสด สินคาคงเหลือ การลงทุน เปนสนิทรัพยหมุนเวียน
ขององคกร มีความสําคัญตอองคกรเพราะเปนปจจัยทาํใหองคกรตอบสนองโอกาสที่จะเตบิโต
ขยายตวัได สามารถคํานวณไดจาก ทรัพยสินลบดวยหนี้สินขององคกร เปนปจจัยที่นักลงทุนประเมิน
สภาพการเงินขององคกร 
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 3. Human Resource คนที่องคกรจาง การวัดมูลคาทําไดยาก ผูบริหารมักมองขาม
ความสําคัญเพราะสะทอนความมั่งคั่งขององคกรไดยาก เปนสิ่งที่ไมเสื่อมคาเหมือนทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรมนุษยสะทอนใหเห็นถึงมูลคาสุทธิองคกรเหมือนทรัพยากรทางการเงิน สําคัญ
เทาการเงิน 
ซึ่งฝายบริหารวัดคาของทรพัยากรมนุษยไดจากการหาตนทุนในการหาคนแทน เชน ตนทุนคัดเลือก 
จาง วางตําแหนง การฝกหัด อบรม เปนตน หรือประเมินมูลคาจาก การวัดความรู ความสามารถ 
ความชํานาญ ทัศนคติของสมาชิกองคกร พนักงานที่ฝกฝนชํานาญจะสะทอนผลติผล ประสิทธภิาพ
การทํางาน ทัศนคตติองานและองคกร 
 
 การฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนาบุคคล 
 การศึกษาเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางมีระบบ เพ่ือใหบุคคลมีความรู 
ทักษะ ทศันคติในเรื่องทัว่ ๆไป อยางกวาง ๆ โดยมุงเนนการสรางคนใหมีความสมบูรณ เพ่ือให
สามารถดํารงชีวติอยูในสังคมดวยดี และสามารถปรับตัว ใหเขากับ สภาพแวดลอมไดเปนสําคัญ 
ถึงแมวา การศึกษายคุปจจุบันจะเนนใหความสําคัญแกตัวผูเรียนเปนหลัก (Student-Centered)    
ทั้งในดานของการจัด เน้ือหาการเรียนรู ระดับความยากงายและเทคนิควิธีการเรียนรู เพ่ือใหตรงกับ
ความสนใจ ความตองการ ระดับสติปญญา และความสามารถของผูเรียนก็ตาม การศึกษาโดยทั่วไป
ก็ยังคงเปนการสนองความตองการของบุคคล ในการ เตรียมพรอม หรือสรางพื้นฐานในการเลอืก
อาชีพมากกวา การมุงเนนใหนําไปใชในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง นอกจากนั้น การศึกษาเปนเร่ืองที่
สามารถกระทาํไดตลอดชีวติ (Lifelong Education) ไมจํากัดระยะเวลาอีกดวย 
 การฝกอบรมเปนการเสริมสรางใหเกิดการเรียนรู สําหรับบุคลากรระดับปฏิบตัิการ เพ่ือให
สามารถทํางานอยางใด อยางหนึ่งไดตามจุดประสงคเฉพาะอยาง ในขณะที่การพฒันาบุคคลนัน้ มุง
เสริมสรางใหเกิดการเรียนรูในเรื่องทั่ว ๆไป อยางกวาง ๆ จึงเปนการฝกอบรมสําหรับบุคลากรระดับ
บริหารเปนสวนใหญ ซึ่งในทางปฏิบัติแลวบุคลากรทั้งสองระดับก็ตองมีทั้งการฝกอบรมและการ
พัฒนาบุคลากรรวม ๆกันไป เพียงแตวาจะเนนหนักไปในทางใดเทานั้น (สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข.  
2524: 13) 
 การพัฒนาบุคคล เปนกิจกรรมที่จะมีสวนทําใหพนักงานมีความรู ทักษะ ประสบการณ  
และทศันคติทีดี่ขึ้น สามารถที่จะปฏิบตัิหนาที่ ที่ยากขึน้และมีความรับผิดชอบที่สงูขึ้นในองคกรได  
ซึ่งหมายความรวมถึงการใหการศึกษาเพิม่เติม การฝกอบรม การสอนงาน หรือ การนิเทศงาน (Job 
Instruction) การสอนแนะ (Coaching) การใหคําปรึกษาหารือ (Counseling) การมอบหมายหนาที่ให 
ทําเปนครั้งคราว (Job Assignment) การใหรักษาการแทน (Acting) การโยกยายสับเปลี่ยนหนาที่
การงานเพื่อใหโอกาสศึกษางานทีแ่ปลกใหมหรือการไดมีโอกาสศึกษาหาความรู และประสบการณจาก
หนวยงานอื่น (Job Rotation) เปนตน (เดนพงษ พลละคร.  2532: 20 - 25) 
 ความแตกตางระหวางการศึกษา การพฒันาบุคคล และการฝกอบรม จําแนกไดดังตาราง 5  
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ตาราง 5 ความแตกตางระหวางการศึกษา การพัฒนาบุคคล และการฝกอบรม 
 

หัวขอในการ
เปรียบเทียบ 

การศึกษา การพัฒนาบุคคล การฝกอบรม 

1. .เปาหมาย - เลือกอาชีพ 
- ปรับตวัใหเขากับ 
สังคมและสภาพแวดลอม 

เสริมสรางคุณภาพและ
ความกาวหนาของ
บุคคล 

เพ่ิมประสิทธภิาพ         
ในการปฏิบตังิาน  

2. เน้ือหา กวาง ตรงกับศักยภาพ  
และงานในอนาคต 

ตรงกับงานทีก่ําลัง 
ปฏิบัต ิหรือกําลังจะได 
รับมอบหมายใหปฏิบตั ิ 

3. เปนความตองการ บุคคล หนวยงานและบุคคล งาน 
4. ระยะเวลาที่ใช ยาวและสามารถทํา 

ไดเร่ือย ๆ ไมสิ้นสุด  
- ใชเวลาตลอดอายุ
งาน 
- มองในระยะยาว  

ใชระยะเวลาจํากัด 

5. วัย  วัยเรียน วัยทํางาน วัยทํางาน 
6. ความเสี่ยง 
(ที่จะบรรลวุตัถุประสงค) 

ปานกลาง สูง ต่ํา 

7. การประเมินผล การปฏิบัติงานในอนาคต เกือบจะทําการประเมิน
ไมไดเพราะมีตัวแปร
จากสภาพ แวดลอม
จํานวนมาก  
ยากแกการควบคุม 

จากพฤติกรรมในการ 
ปฏิบัติงานในหนาที่  

 
 ที่มา:  เดนพงษ พลละคร.  (2532).  การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา. ในวารสารเพิ่มพลผลติ, 
ปที่ 28, ธันวาคม 2531 - มกราคม 2532, หนา 20. 
 
 เทาที่กลาวมาแลวทั้งหมดในสวนของการศึกษา การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม            
อาจสรุปความแตกตางของทั้ง 3 คํา อยางสั้น ๆ ไดวา การศึกษา (Education) เนนที่ตวับุคคล 
(Individual Oriented) การฝกอบรม (Training) เนนถงึการทําใหสามารถทํางานที่ตองการได            
(Job Oriented) และการพฒันา (Development) เนนที่องคการ (Organizational Oriented)             
เพ่ือใหตรงกับนโยบาย เปาหมาย ขององคกร 
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 การประเมินความจําเปนในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 การประเมินความจําเปน (Needs Assessment) เปนกระบวนการทีมีความสําคญัตอการ
กําหนดเปาหมายของการดําเนินงาน ซึ่งหากมีการดําเนินการที่เปนระบบ ถูกตองตามหลักวชิาการ 
จะสามารถบงชี้ความตองการของการดําเนินงานไดชัดเจนและตรงประเด็น เปนประโยชนอยางยิ่งตอ
การดําเนินงานในขั้นเริ่มตน ตลอดจนสามารถใหแนวทางแกโครงการตาง ๆ ใหสามารถดําเนินการ
ในทิศทางที่สอดคลองกับความตองการทางสภาพสังคม เศรษฐกิจ ได 
 ในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย การประเมินความจําเปนมักถูกนํามาใชในการวิเคราะห
ความจําเปนในการฝกอบรม โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของเทคนิคการรวบรวมขอมูลและการดําเนินการที่
มีขั้นตอน ซึ่งสิ่งที่จะพบในขั้นตอนหนึ่ง ๆ นั้นก็จะมีผลตอการกําหนดรูปแบบลําดับขั้นของการอบรม
ในสวนตาง ๆ ถัดไป ซึ่งแตละสถานการณจะประกอบไปดวยการสังเกต (Observing)  การตรวจสอบ 
(Probing)  การตรวจตราเบื้องตน (Surveillance) การสํารวจ (Investigate)  การวิเคราะห (Analysis) 
การรายงาน (Report) และการสรุป (Deducing) ที่ตางกันไปตามสถานการณในองคกรที่เกิดขึน้ 
นอกจากนั้น จะตองทําการพิจารณาองคประกอบตาง ๆ ขององคกร จากเปาหมายขององคกร 
(Corporate Goal) คานิยมขององคกร (Core Value) ปญหาที่เกิดขึ้น (Problems) ความตองการของ
ตําแหนงงาน (Job Requirement) และขอกําหนดกฎหมายหรือมาตรฐานสากล (Law or 
International Standard) ประกอบในการพิจารณาดวย เพ่ือสามารถระบุไดวา สิ่งที่คนพบเหลานั้น
สามารถทําการแกไขหรือพัฒนาไดดวยการฝกอบรมหรือไม หากไมใชจะสามารถทําการอบรมได
อยางไร ดวยหัวขออะไรถึงจะเหมาะสมและแกไขปญหาได (อัญธิกา ปุนริบูรณ.  ม.ป.ป.: ออนไลน) 
 นอกจากนี้ เซลวาดูไร และคราชินสกี (สวุิมล วองวาณชิ.  2548:  22 อางอิงจาก 
Selvadura; & Krashinsky.  1989.  Needs Assessment and Evaluation. Online) ไดชี้ชัดไววา 
การประเมิน (Evaluation) เปนงานที่แตกตางจากการวจัิยประเมินความตองการจําเปน (Needs 
Assessment) กลาวคือ การประเมินเปนการมองจากปจจุบันยอนไปหาอดีต จึงเปนงานที่ตองทําเปน
ขั้นตอนสุดทาย ขณะที่การวิจัยประเมินความตองการจําเปนเปนการมองจากปจจุบันไปยังอนาคต  
จึงเปนงานที่ตองทําในขั้นตอนแรก เพ่ือกําหนดปญหา จุดมุงหมาย และกลุมเปาหมาย กําหนดขอมูล 
วิธีการเกบ็ขอมูล และการวเิคราะหขอมูล รวมทั้งใหคําแนะนําในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น  
แมวาการวิจัยประเมินความตองการจําเปนอาจจัดอยูในกลุมเดียวกบัการวิจัยประเมินผล 
(Evaluation Research) ไดก็ตาม (สุวิมล วองวาณิช.  2548: 25) 
 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยประเมินความจําเปนมีรายละเอียดโดยสรุปดังตอไปน้ี 
(สุวิมล วองวาณิช.  2548: 3 - 76) 
 1. ความสําคัญและประโยชนของการประเมินความจําเปน ประกอบดวย 
  1.1 เปนเครื่องมือบริหารที่มีประสิทธิภาพ ทาํใหสามารถกําหนดแผนงานที่สอดคลอง
กับความตองการของหนวยงาน ปองกันการสูญเสียทรัพยากรกับการดําเนินงานที่ไมไดผานการ
วิเคราะหมาอยางจริงจัง 
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  1.2 ใหขอมูลที่สะทอนภาพบริบทที่เกิดขึ้นของหนวยงาน ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญที่
นําไปสูการวางแผน การกําหนด แนวทางการพัฒนาองคกรใหสอดคลองกับสภาพที่เกิดขึ้น และ
สนองตอความตองการขององคกร 
 2. มุมมองทางการประเมินเกีย่วกับ “ความจําเปน” สามารถจําแนกไดเปน 2 กลุม ไดแก 
  2.1 ความตองการจําเปน คือ ความแตกตาง/ความขาดแคลน (discrepancy) เปนกลุม
ที่เนนการศึกษาผลตางของสภาพที่เกิดขึ้นจริงกับสภาพที่พึงประสงค โดยอาจนิยามไดตามมิติของ
สภาพที่ตองการเปรียบเทียบกับสภาพที่เปนอยูเทานั้น หรืออาจะเพ่ิมสภาวะความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นหากความขาดแคลนนั้นไมไดรับการตอบสนอง ดวยก็ได ซึ่งนําไปสูการจัดระดับความตองการ
จําเปนเปน 6 ระดับ ดังตาราง 6 
 
ตาราง 6 ระดับความสําคญัของความตองการจําเปน 
 

ระดับความสําคัญ ความหมาย 
ระดับวิกฤต (critical) เปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนมาก ตองแกไขโดยเร็วทีส่ดุ 

(เชน ภายใน 6 เดือนจากนี้ไป) 
ระดับสําคัญมาก (very important) จําเปนตองแกไขใหเสร็จภายใน 1 ป 
ระดับสําคัญ (important) สําคัญและควรแกไขใหเสรจ็ อาจภายใน 2 ป 
ระดับสําคัญนอย (minimal) เปนปญหาบาง แตรอได คอยทําเม่ือมีเวลา หรือ

ทรัพยากรเพยีงพอ 
ระดับไมสําคญั (not important) ไมมีความจําเปนตองแกไข ละเลยไมใหความสําคัญได 
ระดับไมเปนความตองการจําเปน 
(not a needs) 

ไมตองทําอะไรเลย ไมมีอะไรเปนปญหาใหแกไข 

 
 ที่มา:  สุวิมล วองวาณิช.  (2548). การประเมินความตองการจําเปน,  หนา 39,             
อางอิงจาก Kaufman; Rojas & Mayer.  (1993).  Needs Assessment:  a user’ s guide.. 
 
  2.2 ความตองการจําเปน คือ ประโยชนที่ไดรบั เปนกลุมทีม่องวา สภาพที่พึงประสงค 
สําหรับการเปรียบเทียบกับสภาพที่เปนจริงนั้น มักเปนอุดมคติเกินไป ไมสามารถปฏิบัติได และใน
ความคิดของแตละคน การกําหนดระดับที่ควรจะเปนกแ็ตกตางกัน จึงเห็นวาการกําหนดความ
ตองการจําเปนสําหรับอะไรก็ตามที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ (satisfaction) ซึ่งขึ้นอยูกับบริบท 
(Context dependent) มีความเหมาะสมมากกวา 
 3. ความแตกตางระหวางคําวา “needs” “want” และ “demand” คือ “want” เปนสิ่งที่       
คนเต็มใจจะจายหรือซ้ือถามีความพอใจ แตไมใชสิ่งทีข่าดแคลน ซึ่งถึงไมไดสิ่งน้ันก็ไมไดเกิดผล
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เสียหาย ขณะที่ “demand” เปนความตองการที่มีระดับความเขมมากกวา เปนความตองการจําเปนที่
ถูกกดดันเรียกรองโดยคนกลุมใหญ หรือเปนความตองการซึ่งเปนที่นิยมในขณะนั้น สวน “needs” 
หมายถึงสิ่งที่บอบอกผลที่ไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นในองคกรซึ่งผูเกี่ยวของตองใหความสนใจแกไขให 
หมดไป จะละเลยไมไดเพราะอาจทําใหเกิดผลเสียหายตามมา 
 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการประเมินศักยภาพองคกรและบุคลากร 
  
 การประเมินองคกรตามแนวคิด McKinsey’s 7-S 
 McKinsey 7-S Framework เปนกรอบแนวคิดในการประเมินองคกร โดยการพิจารณา
ประกอบดวยปจจัย 7 ประการ ในลักษณะการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน ปจจัยเกื้อหนุน และปจจัยคกุคาม 
(SWOT) ขององคกร เพ่ือใหเห็นภาพในวาองคการมีจุดแข็งและจุดออนในปจจัยทั้ง 7 ประการ อยางไร 
 Model ของ McKinsey 7-S Framework ซึ่งจะเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางปจจัยตาง ๆ 
ดังภาพประกอบ 11 

 

 
 

ภาพประกอบ 11  การประเมินองคกรตามแนวคิด McKinsey’s 7-S 
 
 ที่มา:  อํานาจ วัดจินดา.  (2553).  McKinney 7-S Framework แนวคิดปจจัย 7 ประการใน
การประเมินองคการ.  สืบคนเม่ือ 11 ตลุาคม 2553, จาก http://www.gracezone.org/index.php/ 
management-article/81--in-search-of-excellence- 
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 1. กลยุทธขององคกร (Strategy) การบริหารเชิงกลยุทธเปนกระบวนการอยางหนึ่งที่จะ
ชวยใหผูบริหารตอบคําถามที่สําคัญ อาทิ องคกรอยูที่ไหนในขณะนี ้องคกรมีเปาหมายอยูที่ไหน 
พันธกิจของเราคืออะไร พันธกิจของเราควรจะเปนอะไร และใครเปนผูรับบริการของเรา การบรหิาร
เชิงกลยุทธจะมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง การบริหารเชงิกลยุทธจะชวยใหองคกร กําหนดและพัฒนา
ขอไดเปรียบทางการแขงขนัขึ้นมาไดและเปนแนวทางที่บุคคลภายในองคกรรูวาจะใชความพยายาม
ไปในทศิทางใดจึงจะประสบความสําเร็จ 
 2. โครงสรางองคการ (Structure) คือโครงสรางที่ไดตั้งขึน้ตามกระบวนการ หรือหนาที่
ของงานโดยมีการรับบุคลากรใหเขามาทาํงานรวมกันในฝายตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคทีต่ั้งไว 
หรือหมายถึง การจัดระบบระเบียบใหกับบุคคล ตั้งแต 2 คนขึ้นไป เพ่ือนําไปสูเปาหมายที่วางไว 
เน่ืองจากองคกรในปจจุบันมีขนาดใหญ การจัดองคกรที่ดีจะมีสวนชวยใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบตัิงาน 
ลดความซ้ําซอนหรือขัดแยงในหนาที่ ชวยใหบุคลากรไดทราบขอบเขตงานความรบัผิดชอบ มีความสะดวก
ในการติดตอประสานงาน ผูบริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
 3. ระบบการปฏบิัติงาน (System) ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธเพ่ือใหบรรลุเปาประสงค
ตามที่กําหนดไวนอกจากการจัดโครงสรางที่เหมาะสมและมีกลยทุธทีดี่แลว การจัดระบบการทํางาน 
(Working System) ก็มีความสําคัญย่ิง อาทิ ระบบบัญช/ีการเงิน (Accounting/Financial System) 
ระบบพัสดุ (Supply System) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology System) 
ระบบการติดตาม/ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) ฯลฯ 
 4. บุคลากร (Staff)  ทรัพยากรมนุษยนับเปนปจจัยที่มีความสาํคัญตอการดําเนินงานของ
องคกร องคกรจะประสบความสําเร็จหรือไมสวนหนึ่งจะขึ้นอยูกับการจัดการทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Management) การวางแผนทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการวิเคราะหความ
ตองการทรัพยากรมนุษยในอนาคต โดยการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรนั้นควรมีการวิเคราะหทีอ่ยูบน
พ้ืนฐานของกลยุทธองคการที่เปนสิ่งกําหนดทิศทางทีอ่งคการจะดําเนินไปใหถึง ซึ่งจะเปนผลให
กระบวนการกาํหนดคุณลักษณะ และการคัดเลือกและจัดวางบุคลากรไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 5. ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill) ทักษะในการปฏบิัติงานของทรัพยากรบุคคลใน
องคการสามารถแยกทักษะออกเปน 2 ดานหลัก คือ ทักษะดานงานอาชีพ (Occupational Skills) 
เปนทักษะที่จะทําใหบคุลากรสามารถปฎิบัติงานในตาํแหนงหนาที่ได ตามหนาที่ และลักษณะงานที่
รับผิดชอบเชน ดานการเงิน ดานบุคคล ซึ่งคงตองอยูบนพื้นฐานการศึกษาหรือไดรับการอบรม
เพ่ิมเติม สวนทักษะ ความถนัด หรือความชาญฉลาดพเิศษ (Aptitudes and special talents) นั้น 
อาจเปนความสามารถที่ทําใหพนักงานนั้น ๆโดดเดนกวาคนอื่น สงผลใหมีผลงานทีดี่กวาและเจรญิ 
กาวหนาในหนาที่การงานไดรวดเร็ว ซึ่งองคการคงตองมุงเนนในทั้ง 2 ความสามารถไปควบคูกนั 
 6. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูบริหารเปน
องคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของสภาพแวดลอมภายในองคกร พบวา ความเปนผูนําขององคกรจะมี
บทบาทที่สําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลวขององคกร ผูนําที่ประสบความสําเร็จจะตองวางโครงสราง
วัฒนธรรมองคกรดวยการเชื่อมโยงระหวางความเปนเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณใหเกิดขึ้น 
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 7. คานิยมรวม (Shared values) คานิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือรวมกนัโดยสมาชิกของ
องคกรที่ไดกลายเปนรากฐานของระบบการบริหาร และวธิีการปฏบิัติของบคุลากรและผูบริหาร
ภายในองคกร หรืออาจเรียกวาวัฒนธรรมองคกร รากฐานของวัฒนธรรมองคกรก็คือ ความเชื่อ 
คานิยมที่สรางรากฐานทางปรัชญาเพื่อทศิทางขององคกร โดยทั่วไปแลวความเชื่อจะสะทอนใหเห็น
ถึงบุคลิกภาพและเปาหมายของผูกอตั้งหรือผูบริหารระดับสูง ตอมาความเชื่อเหลานั้นจะกําหนด
บรรทัดฐาน เปนพฤติกรรมประจําวันขึ้นมาภายในองคกร เม่ือคานิยมและความเชือ่ไดถูกยอมรับทั่ว
ทั้งองคกรและบุคลากรกระทําตามคานิยมเหลานั้นแลวองคกรก็จะมีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง 
 
 การประเมินศักยภาพบุคลากรตามแนวคิดของ Ludlow และ Panton (1991) 
 ลัดโรว, อาร และ แพนตอน, เอฟ.  (2534) อธิบายถงึปฏิสัมพันธระหวางบริบทขององคกร
กับบริบทดานปจเจกบุคคลในการหลอหลอมใหเกิดเปนบุคลากรที่มีความพรอม 3 ประการ ไดแก 

1. มีความตั้งใจหรือมีแรงบันดาลใจที่จะทํางาน (the will to work) 
2. มีโอกาสหรือมีความพรอมที่จะทํางาน (opportunity to work) 
3. มีโอกาสหรือมีความพรอมที่จะพัฒนางาน+ตนเอง (opportunity to develop) 

ซึ่งการที่จะใหไดบุคคลที่มีความพรอม 3 ประการดังกลาวจําเปนตองอาศัยปจจัยทัง้ทางดานตัวบุคคล
และปจจัยระดบัองคกรที่เหนือขึ้นไป ดังภาพประกอบ 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 12  Model of Socioeconomic Pressures 
 

 ที่มา:  ธีรเดช  ฉายอรุณ.  (2547).  กรอบแนวคิดการประเมินศักยภาพคณะทํางานในองคกร, หนา 4. 
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 จากภาพ วงกลมในสุดที่แสดงปฏิสัมพันธของความพรอมทั้ง 3 ดานดังไดกลาวแลว 
วงกลมที่อยูถดัมาเปนปจจัยดานปจเจกที่เอ้ือใหเกิดความพรอม และวงกลมถัดมาเปนปจจัยดาน
วัฒนธรรมองคกร สวนวงกลมนอกสุดเปนปจจัยระดับการบริหารงานรัฐบาล ซึ่งปจจัยทั้ง 3 ระดับนี้จะ
เกื้อหนุนกัน หากแตในการประเมินศักยภาพ (Potential Assessment) ระดับปจเจกซึ่งอยูในวงกลม
ในสุดนั้น   เม่ือขยายวงกลมวงในสุดออกมาเพื่อใหเห็นประเด็นที่จะประเมินศักยภาพของบุคคล ดัง
ภาพประกอบ 13 
 
 

ศักยภาพพื้นฐาน 

ศักยภาพแหงการพัฒนา 

ประเด็นรอง (minor) 
 1. บุคลิกลักษณะทั่วไป   
    (dispositions) 
 2. ความถนัด (aptitude) 

ประเด็นหลัก (major) 
 1. ความตองการขั้นพื้นฐาน 
 2. ความตองการดาน 
    ความม่ันคงปลอดภัย 

ประเด็นรอง (minor) 
1.การใหความหมายกับงาน 
(values) 
2 ความเขากันไดกับกลุม  
  (group compatibility) 
3.ความทะเยอทะยาน 

ประเด็นหลัก (major) 
1. ความตองการทางสังคม 
2. ความตองการสถานภาพ  
3. ความตองการมีความ   
   ภาคภูมิใจในตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 13 ประเด็นสําคัญในการประเมินศักยภาพบุคคล 
  
 ที่มา:  ธีรเดช  ฉายอรุณ.  (2547).  กรอบแนวคิดการประเมินศักยภาพคณะทํางานใน
องคกร, หนา 4. 
 
 จากภาพขยายความไดวาศักยภาพในระดับบุคคลนั้น มีฐานคิดมาจากสองสวน คือ สวนที่เปน
คุณลักษณะ (Characteristics) ที่มีอยูในตัวมนุษย ไดแก บุคลิกทั่วไป ความถนัด การใหความหมายกบั
งาน ความเขากันไดกับกลุม และความทะเยอยาน (ลักษณะมุงใหมีอนาคตดี) ซึ่งคุณลกัษณะเหลานีถ้อืวา
เปนประเด็นรองที่จะทําการประเมินศักยภาพ หากแตประเด็นหลักอยูทีก่ารมีแรงผลักหรือความตองการ
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ที่จะทํางาน เริ่มตั้งแตความตองการขั้นพ้ืนฐาน ความตองการ ความมั่นคงปลอดภัย ความตองการทาง
สังคม ความตองการมีสถานภาพ และการมีความภาคภูมิใจในตนเอง 
 การแบงระดับศักยภาพของบุคคลในการทํางานเปนเพยีงกรอบที่จะชวยผูทําโครงการหรือ
ผูประเมินไดเขาใจหรือตระหนักวา งาน/โครงการของตนนั้น ใหความสําคัญกับศักยภาพระดับใด 
ตัวอยางเชน ในการทํางาน/โครงการใหม ๆ อาจจําเปนตองใชศักยภาพพื้นฐาน กลาวคือ ตองเลือก
เอาคนมีประสบการณ มีความถนัด มีความรูทักษะที่จําเปน ฯลฯ มิเชนน้ันก็ไมอาจทํางานได แตเม่ือ
ทํางานไประยะหนึ่ง หากตองการใหมีการพัฒนางาน/โครงการ ก็จําเปนตองใชศักยภาพขั้นสูงขึ้นไป 
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ (ธีรเดช ฉายอรุณ. 2547: 5 - 7) 
 1. ศึกษาทําความเขาใจวตัถุประสงค หลักการของงาน/โครงการ/องคกร เพ่ือใหเขาใจถึง
ธรรมชาตขิองงานนั้น ๆ อันมีผลใหสามารถกําหนดศักยภาพที่จะประเมินได 
 2. กําหนดประเด็นศักยภาพที่จะตองทําการประเมิน โดยแบงเปนศักยภาพพื้นฐานและ
ศักยภาพแหงการพัฒนา 
 3. กําหนดตัวชีว้ดัที่จะประเมินศักยภาพทั้งสองระดับ 
 4. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลตามตัวชีว้ัด เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 
 5. เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพใหกับบุคลากรของงาน/โครงการ/องคกร 
 6. ประเมินศักยภาพเปนระยะ โดยเทียบกับขอมูลพ้ืนฐาน 
 

งานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากรโดยการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติม 
 1. รักษศักดิ์ โชตชิัยสถติ (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธพัฒนาขาราชการ
ภายใตวิกฤตการณขาดแคลนบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม โดยมีเนื้อหาสรุปไดวา โลกยุคใหมแหงศตวรรษ 21 จะเปนสังคม
อัจฉริยะ (Intelligent Society) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)  จะเปน
เทคโนโลยียทุธศาสตร กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม เปนกระทรวงใหมของราชการไทยที่
มุงหวังใหเปนองคกรที่จ๋ิวและแจว และทรงประสิทธิภาพ (Smart Organization) แตการนํา
เทคโนโลยีสมยัใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนากระทรวงฯ เปนไปอยางลาชา ประเด็นสําคัญ
ประการหนึ่ง คือ ปญหาการขาดแคลนและการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กระทรวงฯ โดยเฉพาะสํานกังานปลัดกระทรวงฯ ดังนั้นจึงศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธพัฒนาขาราชการ
สํานักงานปลดักระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสํารวจปญหา 
การขาดแคลนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะหความตองการฝกอบรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ เพ่ือเสนอกลยุทธพัฒนาขาราชการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3 ป ของ สํานักงานปลัดกระทรวงฯ (พ.ศ.2543 - 2545) การศึกษาเนนวิจัยเชิงสํารวจ 
ดวยการสํารวจขอมูล ศึกษาเอกสาร และผลงานวิจัย สุมกลุมตัวอยางดวยแบบสอบถามทั้งสิ้น     
120 ชุด ไปยังสํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศ กองทุกกองของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ         
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และสํานักงานแรงงานและสวัสดิการสังคม 75 จังหวัด ไดรับกลับคืนมาทั้งสิ้น 71 ชุด (59.16%)   
และจัดระดมสมอง (Think Tank) ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวง กรม 
ตลอดจนนักวชิาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 32 ราย ผลปรากฏวาสํานักงานปลัดกระทรวงฯ 
มีตําแหนงดานเทคโนโลยีสารสนเทศจริง ๆ เพียง 1 อัตรา คือ ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร   
แต 5 ปที่ผานมายังไมสามารถหาผูบรรจแุตงตั้งได ทั้งน้ีบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงฯ มีทั้งสิ้น 
921 อัตรา แตไมมีผูจบการศึกษาสาขาวชิาคอมพิวเตอร หรือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แมแต      
รายเดียว 5 ปผานมา สํานักงานปลัดกระทรวงฯ มีการอบรมคอมพิวเตอร 21 หลักสูตร โดยมีผูผาน
การอบรม 622 ราย และมีผูใชคอมพิวเตอรในปจจุบนัประมาณ 83 ราย ทั้งน้ีเปนเจาหนาที่บนัทึก-
ขอมูลและใชงานพิมพเปนสวนใหญ และผลการสํารวจพบวาตําแหนงที่ตองการ คือ ตําแหนง
เจาหนาที่บันทึกขอมูล เจาหนาที่ควบคุมและบริหารฐานขอมูล เจาหนาที่โปรแกรม และเจาหนาที่
วิเคราะหและออกแบบระบบ ตามลําดับ สําหรับหลักสตูรทีต่องการฝกอบรม คือ หลักสูตรพ้ืนฐาน
สําหรับผูปฏิบตัิงาน หลักสตูรสําหรับผูบริหาร และหลกัสูตรนักวเิคราะหและออกแบบระบบ ตลอดจน
การใหทุนการศึกษาตอตานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสาขาวิชาที่ตองการทุนการศึกษามากสุด คือ 
สาขาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ สวนโปรแกรมที่ตองการเนนใหอบรม คือ โปรแกรมพัฒนา  
ใชเองในองคกร โดยเฉพาะโปรแกรมฐานขอมูล แรงงานและสวสัดิการสังคม และโปรแกรมสําเร็จรูป
ตาง ๆ โดยเฉพาะ Microsoft Excel 97 นอกจากนี้ยังเห็นวาโครงสรางองคกรและอัตรากําลังใน
ปจจุบันไมเหมาะสม จําเปนตองมีการปฏิรูปวิธคีิด วิธปีฏิบัติราชการใหม โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏริูป และตองมีแผนแมบทพฒันาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนําระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development - HRD) มา
พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี อยางตอเน่ืองและเปนระบบทั้งขบวนการ รวมทั้งตองดําเนินการเชิง
ยั่งยืนภายใตแนวทางขององคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization - LO) ผลการวิเคราะห
ขอมูลไดเสนอกลยุทธพัฒนาขาราชการสาํนักงานปลัดกระทรวงฯ ดาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ป 
(พ.ศ.2543 - 2545) ดังนี้ 
  1.1 มุงใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนกลยุทธสาํคัญในการปฏิรูปองคกรโดยเนนพัฒนา
บุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศเปนปจจัยพื้นฐานสูความสําเร็จ 
  1.2 เรงจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการพฒันาขาราชการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงฯ โดยแบงเปน 3 กลุม 3 ระยะ คือ ระยะเรงดวน (ม.ค.-มี.ค. 
2543) ระยะปานกลาง (เม.ย. - ธ.ค. 2543) และระยะยาว (พ.ศ. 2544 - 2545) โดยพัฒนาบุคลากร
ทุกคน ทุกระดับอยางตอเน่ืองภายใตการวิเคราะหแยกแยะ ตําแหนง หนวยงาน หนาที่รับผิดชอบ  
ใหชัด และกําหนดหลกัสตูรบังคบัในแตละตําแหนง โดยแบงบคุลากรออกเปน 3 กลุม คือ กลุมผูบริหาร 
(ระดับสูง กลาง และตน), กลุมผูดูแลพัฒนาระบบ และกลุมผูใช 
  1.3 คัดเลือกผูมีความรู ประสบการณ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเปนทีมอบรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT - Human Resource Development Team - IHT) เพ่ือเปนหนวยจรยุทธ
ไปฝกอบรม ใหคําปรึกษา แนะนํา แกปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  1.4 จัดตั้งศูนยจรยุทธอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT - Human Resource 
Development Center - IHC) เปนศูนยกลางดําเนินในการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักงาน ปลัดกระทรวงฯ 
  1.5 ดําเนินการพฒันาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่องเปนระบบ      
ครบวงจรของขบวนการแหงระบบพัฒนาทรัพยากรมนษุย (Human Resource Development System) 
เพ่ือใหบุคลากรมีวิสัยทศันดานเทคโนโลยสีารสนเทศทีก่วางไกล สามารถประยุกตใชเทคโนโลยี 
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อปฏิรูปองคกร รวมทัง้ใชคอมพิวเตอรและทรัพยากรดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่มีอยูอยางคุมคา ตลอดจนพัฒนาบคุลากรเทคโนโลยสีารสนเทศเชิงยั่งยนืภายใตหลกัของ
องคการแหงการเรยีนรู (Learning Organization - LO) และการเรยีนรูตลอดชวีติ (Lifelong Learning) 
 2. โกมินทร ชินบุตร (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาขาราชการกับ
ประสิทธผิลขององคการ : ศึกษาเฉพาะขาราชการฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภบิาล สํานักงานเขต 
กรุงเทพมหานครไววา การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงคเพ่ือที่จะศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพฒันา
ขาราชการ กับประสิทธิผลขององคการ ของขาราชการฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภบิาล สํานักงานเขต 
กรุงเทพมหานคร โดยใชวธิีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุมตัวอยางที่ใช ในการศึกษา
คือ ขาราชการฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภบิาล สํานักงานเขต ระดับ 1 - 6 ที่ปฏบิัติงาน ทางดานการ
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 207 คน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
  2.1 ปจจัยสวนบุคคล อันไดแก อายุ สถานภาพสมรส และตาํแหนงที่แตกตางกันมี
ความแตกตางกัน ในคาเฉลี่ยของความคิดเห็นในเรื่องแนวทางการพัฒนาขาราชการที่แตกตางกัน 
  2.2 บรรยากาศขององคการในดาน ระบบการใหรางวัลตอบแทน มีความสัมพันธเชิง
เสนตรงกับการ พัฒนาขาราชการในดานการสอนงาน 
  2.3 แนวทางการพัฒนาขาราชการ ในดานการฝกอบรม และการยายสบัเปลี่ยนหนาที ่
มีความสัมพันธ เชิงเสนตรงกับประสิทธิผลขององคการในดานความสามารถในการผลิตและดาน
ความสามารถในการ ปรับตวัภายนอกองคการ 
  2.4 บรรยากาศขององคการทางดานนโยบายการพัฒนาขาราชการ มีความสัมพันธ         
เชิงเสนตรงกบั ประสิทธิผลขององคการในดานความสามารถในการผลิตและดานความสามารถ           
ในการปรับตัวภายนอกองคการ สวนบรรยากาศขององคการทางดานระบบการใหรางวัลตอบแทน    
มีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับประสิทธิผล ขององคการในดานความสามารถในการปรับตวัภายใน
องคการ และบรรยากาศขององคการทางดานภาวะผูนํา และรูปแบบการบริหารงานมีความสัมพันธ
เชิงเสนตรงกบัประสิทธิผลขององคการในดานความสามารถ ในการปรับตวัภายนอกองคการ 
 3. กอบกุล ปตรชาต (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องอัตราผลตอบแทนของการลงทุน
สงคนไปศึกษาตอตางประเทศดวยทุนรัฐบาลไววา วิธกีารหนึ่งที่ใชในการพัฒนาคุณภาพของ 
ทรัพยากรมนุษย คือ การลงทุนสงคนไปศึกษาตอตางประเทศดวยทุนรัฐบาล ซึ่งเปนการลงทุนที่ตอง
ใชระยะเวลาและคาใชจายเปนจํานวนมาก ดังนั้นงานศึกษานี้จึงมุงเนนที่จะศึกษาเรื่องผลตอบแทนของ
การลงทุนสงคนไปศึกษาตอตางประเทศดวยทุนรัฐบาลทั้งในมุมมองของรัฐบาลและมุมมองของสังคมที่
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เปนผูไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน โดยใชแนวความคิดของทฤษฎีทุนมนุษย (The Human 
Capital Model) ที่เชื่อวา การศึกษาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของทรัพยากรมนุษย และใช
อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return) เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการลงทุนสงคนไป
ศึกษาตอตางประเทศดวยทุนรัฐบาล รวมทั้งไดพยายามศึกษาวา มีปจจัยใดบางที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ตอการกําหนดอัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุนสงคนไปศึกษาตอตางประเทศ ดวยทุนรัฐบาล 
ผลการศึกษาโดยใชมุมมองของรัฐบาล พบวา อัตราผลตอบแทนภายในที่รัฐบาลไดรับจากการทํางาน
ของผูรับทุนรัฐบาลตลอดชวงระยะเวลาของการปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญามีคาติดลบในระดับ
การศึกษาปริญญาโท เอก และโท-เอก และทุกกลุมสาขาวิชา มีคาอยูในชวงรอยละ -40 ถึงรอยละ -2 
ยกเวนกลุมสาขาวิศวกรรมศาสตรที่ปรับรายไดดวยน้ําหนักความจําเปนของ แตละกลุมสาขาวิชาที่ให
คาเปนบวกคอื รอยละ 2 ในระดับ ปริญญาโท รอยละ 12 ในระดับปริญญาเอก และรอยละ 0.3      
ในการศึกษาระดับโท-เอก ซึ่งมีคาต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคาชั้นดีที่อยูในชวงระหวางรอยละ 
13.5-13.75 แสดงวาผลตอบแทนที่รัฐบาลจะไดรับจากผูรับทุนรัฐบาลดวยการจายคาจางในอัตราที่ต่ํากวา
อัตราคาจางตลาดตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติราชการชดใชทุนตามที่ระบุไวในสัญญานั้น ไมครอบคลุม
ตนทุนทั้งหมดที่รัฐบาลไดลงทุนใชจายในการสงคนไปศึกษาตอตางประเทศ แตถารัฐบาลสามารถจูงใจ
ใหผูรับทุนรัฐบาลอยูปฏิบัติงานในภาคราชการจนกระทั่งครบเกษียณอายุราชการ พบวา อัตรา
ผลตอบแทนภายในโดยเฉลี่ย (กรณีปรับนํ้าหนัก ความจําเปนของแตละกลุมสาขาวิชา) จะมีคาอยู
ในชวงรอยละ 14 ถึง รอยละ 27 ซึ่งสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูของลูกคาชั้นดี นับไดวาการสงคนไป
ศึกษาตอตางประเทศดวยทุนรัฐบาลเปนการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่คุมคาในมุมมองของ
รัฐบาล ถารัฐบาลจะสามารถจูงใจใหผูรับทุนรัฐบาลอยูปฏิบัติงานในภาคราชการจนกระทั่งเกษียณอายุ 
สําหรับผลการศึกษาโดยใชมุมมองของสังคมพบวา อัตราผลตอบแทนภายในโดยเฉลี่ย (กรณีปรับ
น้ําหนักความจําเปนของแตละกลุมสาขาวิชา) มีคาอยูในชวงรอยละ 9 ถึงรอยละ 18 ซึ่งใหคาที่ต่ํากวา
อัตราผลตอบแทนภายในที่รัฐบาลจะไดรับหากสามารถชักจูงใหผูรับทุนรัฐบาลอยูปฏิบัติงานในภาค
ราชการจนกระทั่งครบเกษียณอายุราชการ ทั้งน้ีเปนเพราะรัฐบาลจายคาจางแกผูรับทุนรัฐบาลในอัตรา
คาจางที่ต่ํากวาอัตราตลาดมาก นอกจากนี้ ตนทุนของการลงทุนสงคนไปศึกษาตอตางประเทศใน
มุมมองของรัฐบาล ไมไดคิดตนทุนคาเสียโอกาสของสังคม ซึ่งไดแก รายไดที่ผูรับทุนควรจะไดรับใน
ระหวางที่ศึกษาตอตางประเทศ อยางไรก็ดี อัตราผลตอบแทนภายในที่คํานวณได ในงานศึกษานี้อาจมี
คาต่ํากวาความเปนจริง เน่ืองจากพิจารณาเฉพาะผลตอบแทนและตนทุนที่สามารถคํานวณเปนตัวเงิน
ไดเทานั้น โดยไมรวมผลตอบแทนที่ไมสามารถประเมินคาออกมาเปนตัวเงิน เชน การใหความชวยเหลือ 
ตอสังคมในดานตาง ๆ และจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน เปนตน และไมรวมผลตอบแทนที่เกิดจาก
ปญญาที่ผูรับทุน รัฐบาลอาจคิดคนเทคนิควิธีการใหม ๆ ที่สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม อาทิ งานวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข เปนตน ปจจัยที่พบวา มีนัยสําคัญ
ทางสถิตติอการกําหนด อัตราผลตอบแทนภายในของการสงคนไปศึกษาตอตางประเทศ ดวยทุนรฐับาล 
ไดแก อายุ สถานภาพการสมรส การที่ผูรับทุนรัฐบาลเปนขาราชการหรือไมเปน สาขาวิชา ระดับ 
การศึกษา ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา ตนทุนทางการ ศึกษาทั้งหมด และชวงระยะเวลาในการทํางาน
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หลังสําเร็จ การศึกษาจนกระทั่งอายุครบ 60 ป ตัวแปรเหลานี้มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนภายใน 
ทั้งในมุมมองของรัฐบาล และในมุมมองของสังคมในลักษณะที่แตกตางกันไป งานศึกษาในสวนน้ี            
มีขอจํากัดเรื่องของตัวอยางที่มีจํานวนนอยอาจกอใหเกิดการเบี่ยงเบนของขอมูลได 

 



 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยเรือ่งการประเมินการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
ใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดนาํเสนอไดโดยลําดับ 
ดังนี้ 
 1. กรอบการประเมิน 
 2. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3. เครื่องมือและการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
 
 

กรอบการประเมิน 
 การวิจัยครั้งนีมี้รายละเอียดของขอมูลที่ตองการ ตัวบงชี้ เกณฑ แหลงขอมูล และเครื่องมือ 
ตามกรอบการประเมินดังตาราง 7
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ตาราง 7 กรอบการประเมินการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ตัวบงชี้ วิธีการประเมิน เกณฑ เครื่องมือ แหลงขอมูล 

สภาพแวดลอม 
การดําเนินงาน 
(Context) 
 

ความสอดคลองระหวาง
เปาหมายในการดําเนินงาน
ดานการสงเสริมการศึกษา
เพิ่มเติมในประเทศใหแก
ขาราชการของ
กรุงเทพมหานคร กับ
แผนงานหลักของ
กรุงเทพมหานคร นโยบาย
ของกรุงเทพมหานคร และ
ความตองการการพัฒนา
ขาราชการของหนวยงาน 

วิเคราะหความสอดคลอง
ระหวางเปาหมายในการ
ดําเนินงานดานการสงเสริม
การศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศใหแกขาราชการ
ของกรุงเทพมหานครกับ 
- แผนงานหลักของ
กรุงเทพมหานคร  
- นโยบายของกรุงเทพมหานคร 
- ความตองการการพัฒนา
ขาราชการของหนวยงาน 

เปาหมายในการดําเนินงาน
ดานการสงเสริมการศึกษา
เพิ่มเติมในประเทศใหแก
ขาราชการของ
กรุงเทพมหานครมีความ
สอดคลองกับแผนงานหลัก
ของกรุงเทพมหานคร 
นโยบายของกรุงเทพมหานคร 
และความตองการการ
พัฒนาขาราชการของแตละ
หนวยงานทุกขอ 
 

แบบวิเคราะหความ
สอดคลองระหวางเปาหมาย
ในการดําเนินงานดานการ
สงเสริมการศึกษาเพิ่มเติม
ในประเทศใหแกขาราชการ
ของกรุงเทพมหานครกับ
แผนงานหลักของ
กรุงเทพมหานคร นโยบาย
ของกรุงเทพมหานคร และ
ความตองการการพัฒนา
ขาราชการของแตละ
หนวยงาน 
 

1. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
2. แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
3. แผนยุทธศาสตรการบริหารงานบุคคล และ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
4. เอกสารนโยบายของผูบริหารกรุงเทพมหานคร 
5. รายงานการประชุม ก.ข.ก. และ อ.ก.ข.ก. 
ระหวางป 2543 - 2553 
6. แผนงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติม  
ในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ตัวบงชี้ วิธีการประเมิน เกณฑ เครื่องมือ แหลงขอมูล 

ปจจัยนําเขา (Input) 
 

1. ความเพียงพอของ
งบประมาณที่กําหนด
สําหรับการดําเนินงาน 
2. ความเหมาะสมดาน
ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 
3. ความเพียงพอดาน
บุคลากรที่ใชในการ
ดําเนินงาน 

1. เปรียบเทียบงบประมาณ
ที่ใชจริงกับงบประมาณที่
ไดรับ 
2. เปรียบเทียบระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงานจริงกับ
ระยะเวลาที่กําหนดตาม  
คูมือการปฏิบัติงาน 
3. เปรียบเทียบจํานวน
จํานวนชั่วโมงการทํางาน
จากเนื้องานและปริมาณงาน
จริงกับจํานวนชั่วโมงการ
ทํางานจากจํานวนบุคลากร
ที่มีอยูจริง 
 

1. งบประมาณที่ใชจริงใน
ภาพรวมต่ํากวางบประมาณ
ที่ไดรับ 
2. จํานวนขาราชการที่แจง
แจงรายการคาใชจายเกิน
วงเงินของทุนการศึกษาไม
เกินรอยละ 20 ของจํานวน
ขาราชการที่ไปศึกษาทั้งหมด 
3. ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานจริงแตกตางจาก
ระยะเวลาที่กําหนดตามคูมือ
การปฏิบัติงานไมเกินรอยละ 
40 
4. จํานวนชั่วโมงการทํางาน
คํานวณจากเนื้องานและ
ปริมาณงานแตกตางจาก
จํานวนชั่วโมงการทํางาน
คํานวณจากจํานวนบุคลากร
ที่มีอยูจริงไมเกินรอยละ 20 

1. แบบบันทึกขอมูลจาก
กรณีศึกษา ดานปจจัยนําเขา
ของงาน ไดแก 
   - งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
และงบประมาณที่ใชจริงในแต
ละป 
   - ระยะเวลาการดําเนินงาน
ตามคูมือการปฏิบัติงาน และ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง 
2. แบบบันทึกขอมูลดาน     
เนื้องานและปริมาณงานของ
ฝายสงเสริมความรูในประเทศ
ในดานการสงเสริมการศึกษา
เพิ่มเติมในประเทศใหแก
ขาราชการ 
3. แบบสัมภาษณเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน ดานปจจยันําเขา
ของงาน 
 

1. แผนพัฒนาบุคลากรประจําป 
2. รายงานการประชุม ก.ข.ก. และ อ.ก.ข.ก. 
ระหวางป พ.ศ. 2543 - 2553 
3. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2544 - 2553 
4. คูมือการปฏิบัติงานของฝายสงเสริมความรู ในประเทศ 
5. สมุดทะเบียนผูไปศึกษาในประเทศ สํานัก
การแพทย สํานักอนามัย ขาราชการครู และสํานัก
อื่น ๆ จํานวน 6 เลม 
6. กรณีศึกษาของขาราชการกรุงเทพมหานครที่
ไดรับอนุมัติทุนการศึกษา และ/หรือ ใหใชเวลา
ราชการในการศึกษา ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 
2544 - 2553 จํานวน 1,139 คน 
7. การสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จํานวน   
4 คน 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ตัวบงชี้ วิธีการประเมิน เกณฑ เครื่องมือ แหลงขอมูล 

กระบวนการทํางาน 
(Process) 
 

ความเหมาะสมของ
กระบวนการดําเนินงาน 
ตอไปนี้  
1. การดําเนินการ     
ขออนุมัติ 
2. การจัดทําสัญญา 
3. การเบิกจายเงินทุน  
4. การติดตามผล
การศึกษาและ       
การติดตามการ
ปฏิบัติงานชดใชทุน 

1. เปรียบเทียบสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงกับขั้นตอน  
ที่กําหนดตามระเบียบ 
2. สํารวจความคิดเห็นของ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร
ที่ไดรับอนุมัติทุนการศึกษา 
และ/หรือ ใหใชเวลาราชการ
ในการศึกษาเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของกระบวนการ
ดําเนินงาน 
 

- การปฏิบัติงานเปนไปตาม
ระเบียบที่กําหนดทุก
ขั้นตอน 
- คาเฉลี่ยความคิดเห็นของ
ขาราชการที่ไดรับอนุมัติให
ไปศึกษาในประเทศ เกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของ
กระบวนการดําเนินงาน        
ไมต่ํากวาระดับ 3.51 
 

1. แบบตรวจสอบรายการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
ฝายสงเสริมความรูใน
ประเทศ 
2. แบบสอบถามความคิดเห็น
ของขาราชการที่ไดรับอนุมัติ
ทุนการศึกษา และ/หรือ ใหใช
เวลาราชการ ในการศึกษา
เกี่ยวกับความเหมาะสมของ
กระบวนการดําเนินงาน 
3. แบบสัมภาษณเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน ดานกระบวน 
การทํางาน 

1. แผนพัฒนาบุคลากรประจําป 
2. รายงานการประชุม ก.ข.ก. และ อ.ก.ข.ก. 
ระหวางป พ.ศ. 2543 - 2553 
3. หนังสือเวียน แบบฟอรม และเอกสารตาง ๆ  
ที่ใชในการปฏิบัติงาน 
4. ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการให
ขาราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา ฝกอบรม   
ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2542 
5. กรณีศึกษาของขาราชการกรุงเทพมหานครที่
ไดรับอนุมัติทุนการศึกษา และ/หรือ ใหใชเวลา
ราชการในการศึกษา ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 
2544 - 2553 จํานวน 1,139 คน 
6. การสัมภาษณผูปฏิบัติงาน จํานวน 4 คน 
7. การสอบถามความคิดเห็นของขาราชการ
กรุงเทพมหานครที่ไดรับอนุมัติทุนการศึกษา และ/
หรือ ใหใชเวลาราชการในการศึกษาเกี่ยวกับ  
ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงาน 
8. เอกสารเกี่ยวกับสภาพปญหาในการดําเนินงาน
ที่เจาหนาที่บันทึกไว 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ตัวบงชี้ วิธีการประเมิน เกณฑ เครื่องมือ แหลงขอมูล 

ผลของการดําเนินงาน 
(Product) 
 

ความสอดคลองระหวาง
ผลการดําเนินงานที่
เกิดขึ้นจริงกับผลการ
ดําเนินงานที่กําหนดไว 
ดังนี้ 
1. จํานวนขาราชการที่ได
ไปศึกษา 
2. จํานวนขาราชการที่
สําเร็จการศึกษา 
3. จํานวนขาราชการที่ไดไป
ศึกษาที่ปฏิบัติงานใหกับ
กรุงเทพมหานครจนสิ้นสุด
ระยะเวลาที่ตองชดใชทุน 
 

1. เปรียบเทียบจํานวน
ขาราชการที่ไดไปศึกษา
กับจํานวนทุนที่กําหนดไว 
2. เปรียบเทียบจํานวน
ขาราชการที่สําเร็จ
การศึกษากับจํานวน
ขาราชการที่ไดไปศึกษา
ทั้งหมด 
3. เปรียบเทียบจํานวน
ขาราชการที่ปฏบิัติงาน
ใหกับกรุงเทพมหานครจน
สิ้นสุดระยะเวลาที่ตองชดใช
ทุนกับจํานวนขาราชการที่
ไดไปศึกษาทั้งหมด 

1. จํานวนขาราชการที่ไดไป
ศึกษามีมากกวารอยละ 80 
ของจํานวนทุนที่กําหนดไว 
2. จํานวนขาราชการที่
สําเร็จการศึกษามีมากกวา
รอยละ 80 ของขาราชการที่
ไดไปศึกษาทั้งหมด 
3. จํานวนขาราชการที่
ปฏิบัติงานใหกับ
กรุงเทพมหานครจนสิ้นสุด
ระยะเวลาที่ตองชดใชทุนมี
มากกวารอยละ 80 ของ
ขาราชการที่ไดไปศึกษา
ทั้งหมด 
 

แบบบันทึกขอมูลจาก
กรณีศึกษา ดานผลการ
ดําเนินงาน ไดแก 
   - ผลการสําเร็จการศึกษา
ของขาราชการ 
   - ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ใหกับกรุงเทพมหานคร 

1. สมุดทะเบียนผูไปศึกษาในประเทศระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2553 จําแนกตาม
หนวยงานตนสังกัด รวมจํานวน 6 เลม 
2. ทะเบียนผูมีภาระผูกพันจากการศึกษา 
3. กรณีศึกษาของขาราชการกรุงเทพมหานคร      
ที่ไดรับอนุมัติทุนการศึกษา และ/หรือ ใหใชเวลา
ราชการในการศึกษา ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 
2544 - 2553 จํานวน 1,139 คน 
4. เอกสารเกี่ยวกับสภาพปญหาการสูญเสีย
ขาราชการที่เจาหนาที่บันทึกไว 
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การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 เน่ืองจากการวิจัยครั้งนี้มีการใชขอมูลที่สาํรวจจากประชากร (Population Survey)              
จึงมีประชากรที่ใชการวิจัย ไดแก เจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานของฝายสงเสริมความรูในประเทศ          
สวนแผนงานและสงเสริมความรู สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร  
และขาราชการที่ไดไปศึกษา มีรายละเอียดตาราง 8 
 
ตาราง 8 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 

ประชากรที่ใชในการวิจัย กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
ผูที่ปฏิบตัิงานในฝายสงเสรมิความรูในประเทศ  
และผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสวนแผนงานและ
สงเสริมความรู สถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานคร ในชวงป พ.ศ. 2544 - 2553   
รวมจํานวน 20 คน ในฐานะผูรับผิดชอบ              
การดําเนินงาน 

ใชการเลือกตวัอยางแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ไดแก ผูที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานในฝาย/สวน 5 ป ขึ้นไป จํานวน 4 คน 

ใชประชากรทัง้หมดเปนกลุมตัวอยาง             
ในการวิเคราะหกรณีศึกษา  

ขาราชการผูไดรับทุนการศกึษา และ/หรอืลาศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศ ในชวงป พ.ศ. 2544 - 2553 
จํานวน 1,139 คน ใชการเลือกตวัอยางแบบโควตา (Quota 

sampling) ในการสํารวจความคิดเห็น ไดแก 
ขาราชการผูไดรับทุนการศกึษา และ/หรอืลา
ศึกษาเพิ่มเตมิในประเทศ ในชวงป พ.ศ. 2544 - 
2553 จําแนกตามหนวยงานและปที่ไดรบัอนุมัติ 
รวมจํานวน 100 คน  

 
เคร่ืองมือและการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีทั้งหมด 6 ฉบับ ไดแก แบบวิเคราะห
ความสอดคลอง 1 ฉบับ สําหรับการประเมนิดานสภาพแวดลอมการดําเนินงาน (Context) แบบบันทกึ
ขอมูลจากกรณีศึกษา 1 ฉบับ สําหรับเกบ็รวบรวมขอมูลจากกรณีศึกษา ในดานปจจัยนําเขาของงาน 
(Input) ดานกระบวนการทํางาน (Process) และดานผลการดําเนินงาน (Product) แบบบันทึกขอมูล
ดานเนื้องานและปริมาณงานของฝายสงเสริมความรูในประเทศ 1 ฉบับ สําหรับเกบ็รวบรวมขอมูล
ดานปจจัยนําเขาของงาน (Input) แบบสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงาน 1 ฉบับ สําหรับเก็บรวบรวม
ขอมูลดานปจจัยนําเขาของงาน (Input) และดานกระบวนการทํางาน (Process) แบบตรวจสอบ
รายการขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝายสงเสริมความรูในประเทศ 1 ฉบับ สําหรับเก็บรวบรวมขอมูล
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ดานกระบวนการทํางาน (Process) และ แบบสอบถามความคิดเห็นของขาราชการที่ไดรับอนุมัติ
ทุนการศึกษา และ/หรือ ใหใชเวลาราชการในการศึกษา 1 ฉบับ สําหรบัเก็บรวบรวมขอมูลดาน
กระบวนการทํางาน (Process) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดมีรายละเอียดของ
เครื่องมือและวิธีการสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือดังตอไปน้ี 
 
 แบบวิเคราะหความสอดคลองดานสภาพแวดลอมการดําเนินงาน 
 1. ลักษณะเครื่องมือ 
 แบบวเิคราะหความสอดคลองเปนเครื่องมือสําหรับผูวจัิยในการประเมินการดําเนินงาน 
ดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานครในดาน
สภาพแวดลอมการดําเนินงาน (Context) โดยจัดวางขอมูลในรูปแบบตาราง มีผลการประเมิน         
ความสอดคลอง/ไมสอดคลอง จําแนกเปนรายประเด็น แบงเปน 3 ตอน ประกอบดวย 
  1.1 ความสอดคลองระหวางเปาหมายในการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษา
เพ่ิมเติม ในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานครกับแผนงานหลักของกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 4 แผน 
  1.2 ความสอดคลองระหวางเปาหมายในการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานครกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร จํานวน  
3 ชวงเวลา 
  1.3 ความสอดคลองระหวางเปาหมายในการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานครกับความตองการการพัฒนาขาราชการของ
หนวยงาน จํานวน 4 ประเดน็ 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการดังนี้ 
  2.1 ศึกษารายละเอียดของงาน และขอมูลจากเอกสารที่เกีย่วของทั้งหมด เพ่ือกําหนด
ประเด็นการประเมิน 
  2.2 สรางแบบประเมินความสอดคลองใหครอบคลุมประเด็นการประเมินที่ตองการ  
และเรียงลําดบัประเด็นตามความเหมาะสม 
  2.3 ขอคําปรึกษาและขอแนะนาํเกี่ยวกับแบบประเมินความสอดคลองที่สรางขึ้นจาก
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
  2.4 ปรับปรุงแกไขแบบประเมินความสอดคลองตามขอแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ 
  2.5 นําแบบประเมนิความสอดคลองที่ปรับปรุงแกไขแลวเสร็จไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
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 แบบบันทึกขอมูลจากกรณีศึกษา 
 1. ลักษณะเครื่องมือ 
 แบบบันทึกขอมูลจากกรณีศึกษา (แสดงในภาคผนวก ก) เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยใช             
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยนําเขาของงาน (Input) กระบวนการทํางาน (Process)    
และผลของการดําเนินงาน (Product) จากกรณีศึกษาของขาราชการกรุงเทพมหานครที่ไดรับอนุมัติ
ทุนการศึกษา และ/หรือ ใหใชเวลาราชการในการศึกษา ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2553 จํานวน 
1,139 คน โดยจัดวางการบันทึกขอมูลในรูปแบบแบบกรอกขอมูล (Fill-in form) และเลือกตอบ        
ตามรายการขอมูลที่ตองการ จําแนกรายการขอมูลออกเปน 5 ตอน ประกอบดวย 
  1.1 ขอมูลโดยสังเขปของกรณีศกึษานั้น ๆ จํานวน 7 รายการ ประกอบดวย 
ปงบประมาณที่ไดรับอนุมัต ิประเภททุนการศึกษา หนวยงานตนสังกัดของผูไดรับอนุมัติใหไปศกึษา 
ระดับการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา หลักสูตร/สาขาวิชาที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ตําแหนงของ
ผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษา และชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการดําเนินงาน 
  1.2 ขอมูลเกี่ยวกบัปจจัยนําเขาของงาน (Input) จํานวน 6 รายการ ไดแก งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัต ิและงบประมาณที่ใชจริงในแตละป จํานวน 2 รายการ และระยะเวลาการดําเนินงานที่
ปฏิบัติจริง ในขั้นตอนตาง ๆ จํานวน 4 รายการ 
  1.3 ขอมูลเกี่ยวกบักระบวนการทํางาน (Process) จํานวน 2 รายการ ไดแก ปญหาที่
เกิดขึ้นในกระบวนการดําเนนิงาน และสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการดําเนินงาน 
  1.4 ขอมูลเกี่ยวกบัผลของการดําเนินงาน (Product) ไดแก จํานวน 5 รายการ 
การรายงานผลการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ผลการสําเร็จการศึกษา สถานภาพการปฏิบัติงาน
ในปจจุบัน (ยังปฏิบัติงานอยูในกรุงเทพมหานคร/ลาออก/เกษียณอายุราชการ) ระยะเวลาการ
ปฏิบตัิงานใหกับกรุงเทพมหานครภายหลังการศึกษาจนถึงปจจุบัน และวนัสิ้นสุดระยะเวลาทีต่อง
ปฏิบตัิงานชดใชทุน 
  1.5 ขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ขอมูลอ่ืน ๆ เกี่ยวกับกรณีศึกษาทีเ่ปนที่นาสังเกต 
นอกเหนือจากรายการขอมูลที่กําหนดไว บันทึกในชองวางในลักษณะปลายเปด (Opened form) 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการดังนี้ 
  2.1 ศึกษารายละเอียดของงานและขอมูลจากเอกสารที่เกีย่วของทั้งหมด เพ่ือกําหนด
รายการขอมูลที่ตองการ โดยจัดหมวดหมูของขอมูลใหสอดคลองกับประเด็นการประเมิน 
  2.2 สรางแบบบันทึกขอมูลจากกรณีศึกษาใหครอบคลุมประเด็นการประเมินที่ตองการ 
และเรียงลําดบัประเด็นตามความเหมาะสม 
  2.3 ขอคําปรึกษาและขอแนะนาํเกี่ยวกับแบบบันทึกขอมูลจากกรณีศึกษาที่สรางขึ้น
จากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
  2.5 ปรับปรุงแกไขแบบบันทึกขอมูลจากกรณีศึกษาตามขอแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ 
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  2.6 นําแบบบันทกึขอมูลจากกรณีศึกษาที่ปรบัปรุงแกไขแลวเสร็จไปทดลองใช              
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกรณีศึกษาจริง จํานวน 5 กรณีศึกษา ที่ไดรับอนุมัตใินปงบประมาณ 
พ.ศ. 2544   2546   2548   2550 และ 2553  ซึ่งปจจุบันมีลักษณะการจัดเก็บเอกสารและปริมาณ
ของขอมูลที่แตกตางกันตามสถานภาพของเรื่อง เพ่ือตรวจสอบความเปนไปไดในการนําไปใชกบั
กรณีศึกษาทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กําหนด ในดานความยากงายในการบันทึกขอมูล และคนหา 
วิธีทีผู่วจัิยจะสามรถเก็บรวบรวมขอมูลไดสะดวกรวดเร็วที่สุด โดยทาํการจับเวลาที่ใชในการบันทึก
ขอมูลแตละกรณีศึกษา ไดระยะเวลาเฉลีย่ในการบันทกึขอมูลกรณีศกึษาละ 18.2 นาที 
  2.7 ปรับปรุงแกไขแบบบันทึกขอมูลจากกรณีศึกษาเพิ่มเติม เพ่ือใหผูวจัิยสามารถ
บันทึกขอมูลไดโดยสะดวก และใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกรณีศึกษาทั้งหมดไดทันภายใน
ระยะเวลาการเก็บขอมูลที่กาํหนดไว โดยนําแบบบันทกึขอมูลจากกรณีศึกษาที่ปรบัปรุงแกไขแลว
เสร็จไปทดลองใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลจากกรณีศึกษาจริง อีกจํานวน 10 กรณีศึกษาที่ไดรบั
อนุมัติในปงบประมาณ พ.ศ. 2544   2546   2548   2550 และ 2553 (ปงบประมาณละ 2 กรณีศึกษา) 
โดยทําการจับเวลาที่ใชในการบันทึกขอมูลแตละกรณีศกึษา ไดระยะเวลาเฉลี่ยในการบันทึกขอมูล
กรณีศึกษาละ 9.4 นาท ี
  2.8 นําแบบบันทกึขอมูลจากกรณีศึกษาที่ปรบัปรุงแกไขแลวเสร็จไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 
 
 แบบบันทึกขอมูลดานเนื้องานและปริมาณงาน 
 1. ลักษณะเครื่องมือ 
 แบบบันทึกขอมูลดานเนื้องานและปริมาณงาน (แสดงในภาคผนวก ก) เปนเครื่องมือที่
ผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบัปจจัยนําเขาของงาน (Input) ดานความเพียงพอดาน
บุคลากรที่ใชในการดําเนินงาน โดยใชในการเก็บรวมรวมขอมูลดานเนื้องานและปริมาณงานที่มีการ
ปฏิบัติจริง ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2553 เพ่ือนํามาคํานวณเปนจํานวนบุคลากรที่ตองใช
ในการปฏิบตังิานที่ควรจะเปนสําหรับนําไปเปรียบเทียบกับจํานวนบคุลากรที่มีอยูจริง โดยจัดวาง 
การบันทึกขอมูลในรูปแบบแบบกรอกขอมูล (Fill-in form) แบงเปน 2 ตอน ประกอบดวย 
  1.1 ขอมูลปริมาณงานที่ไดดําเนินการในแตละปงบประมาณ จําแนกตามกิจกรรม         
การทํางาน รวมจํานวน 4 กิจกรรม และหนวยงานตนสังกัดของผูไดรับอนุมัติ จํานวน 4 กลุม 
  1.2 การคํานวณอัตรากําลังทีต่องการใชในการปฏิบัติงานจากปริมาณงานที่ตอง
ดําเนินการทั้งหมด และเวลาที่ใชในการดาํเนินการในแตละกิจกรรมตามคูมือการปฏิบัติงาน 
 2. การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการดังน้ี 
  2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกีย่วของกับการกําหนดเนื้องานและปริมาณงานให
สอดคลองกับจํานวนบุคลากร 
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  2.2 ศึกษารายละเอียดของงานและขอมูลจากเอกสารที่เกีย่วของทั้งหมด เพ่ือกําหนด
รายการขอมูลที่จําเปนตองใชในการคํานวณจํานวนบุคลากรที่ตองใชในการปฏิบัติงานจากเนื้องาน
และปริมาณงาน 
  2.3 ขอคําปรึกษาและขอแนะนาํเกี่ยวกับการสรางแบบบันทึกขอมูลดานเนื้องานและ
ปริมาณงานของฝายสงเสริมความรูในประเทศ จากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
  2.4 สรางแบบบันทึกขอมูลดานเนื้องานและปริมาณงานของฝายสงเสริมความรู          
ในประเทศ ใหครอบคลุมกจิกรรมการทํางานทั้งหมด 
  2.5 ขอคําปรึกษาและขอแนะนาํเกี่ยวกับแบบบันทึกขอมูลดานเนื้องานและปริมาณงาน
ของฝายสงเสริมความรูในประเทศที่สรางขึ้น จากผูเชี่ยวชาญดานการวางระบบงานและอัตรากําลัง 
จํานวน 2 คน และผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ จํานวน 1 คน (แสดงใน
ภาคผนวก ข) 
  2.6 ปรับปรุงแกไขแบบบันทึกขอมูลดานเนื้องานและปริมาณงานของฝายสงเสริม
ความรูในประเทศ ตามขอแนะนําของผูเชีย่วชาญ 
  2.7 นําแบบบันทกึขอมูลดานเนื้องานและปริมาณงานของฝายสงเสริมความรู            
ในประเทศ ทีป่รับปรุงแกไขแลวเสร็จไปใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 
 แบบสัมภาษณเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ 
 1. ลักษณะเครื่องมือ 
 แบบสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงาน (แสดงในภาคผนวก ก) สรางขึน้เพ่ือใชในการสัมภาษณ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในฝายสงเสริมความรูในประเทศที่มีระยะเวลาการปฏิบัติ 5 ป ขึ้นไป               
ซึ่งกําหนดไวเปนกลุมตวัอยาง รวมจํานวน 5 คน ในฐานะตัวแทนของเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานในชวง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2553 โดยแบบสัมภาษณสรางขึ้นใน 2 ลกัษณะ คือ แบบปด (Closed 
form) ซึ่งใชสําหรับกรณีที่สามารถกําหนดแนวคําตอบ และแบบเปด (Opened form) ในกรณีที่
ตองการใหแสดงความคิดเห็น 
 แบบสัมภาษณมีจํานวนทั้งสิ้น 19 ขอ แบงชุดคําถามออกเปน 4 สวน คือ 
  1.1 สวนที่ 1 เปนการสอบถามขอมูลเกี่ยวกบัสถานภาพพื้นฐานของผูใหสัมภาษณ 
จํานวน 5 ขอ ประกอบดวย ชื่อผูใหสัมภาษณ คุณวุฒิ อายุ หนาที่ความรับผิดชอบขณะปฏบิัตงิาน 
ในฝายสงเสรมิความรูในประเทศ และประสบการณการทํางานโดยสังเขป 
  1.2 สวนที่ 2 เปนการสอบถามขอมูลเกี่ยวกบัปจจัยนําเขาของงาน (Input) 
ประกอบดวย คําถามประเภทสอบถามขอเท็จจริง และคาํถามประเภทสอบถามความคิดเห็น 
(opinion - statement) กําหนดเปนคําถามชนิดปลายปดและปลายเปดอยูรวมกัน จํานวน 11 ขอ           
เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลตอไปน้ี 
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   1.2.1 ความเพียงพอของงบประมาณ จํานวน 3 ขอ ไดแก วิธีการหรือแนวทาง   
ในการกําหนดงบประมาณทุนการศึกษาในแตละป กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีปญหาทางดานงบประมาณ 
และความเห็นตออัตราการใหทุนการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  
   1.2.2 ความเหมาะสมดานระยะเวลาในการดําเนินงาน จํานวน 3 ขอ ไดแก           
ปจจัยที่ผูปฏบิัติงานเห็นวามีผลตอปริมาณงาน กรณีศึกษาตาง ๆ ทีมี่ปญหาทางดานระยะเวลา         
ในการดําเนินงาน และขอจํากัดในการปฏิบตัติามระยะเวลาที่กําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงาน 
   1.2.3 ความเพียงพอดานบุคลากรที่ใชในการดําเนินงาน จํานวน 5 ขอ ไดแก 
จํานวนบุคลากรที่ปฏิบตัิงานอยูจริงในแตละชวงเวลา การแบงหนาที่ความรับผิดชอบดานการสงเสริม
การศึกษาเพิม่เติมในประเทศภายในฝาย แนวทางในการบริหารระยะเวลาในการดําเนินงานให
สัมพันธกับเนือ้งานและปริมาณงานของผูปฏิบัติงาน ความคิดเห็นดานความยากงายของงาน และ
ประสบการณในการแกปญหาและความยุงยากในการดําเนินงาน 
  1.3 สวนที่ 3 เปนการสอบถามขอมูลเกี่ยวกบักระบวนการทํางาน (Process) 
ประกอบดวย คําถามประเภทสอบถามขอเท็จจริง และคาํถามประเภทสอบถามความคิดเห็น 
(opinion - statement) กําหนดเปนคําถามชนิดปลายปดและปลายเปดอยูรวมกัน จํานวน 3 ขอ   
เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลดานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปญหาและลักษณะและสาเหตุของปญหาที่
เกิดขึ้นในการดําเนินงานดานตาง ๆ ไดแก การประสานงานกับหนวยงานและขาราชการ การพิจารณา
คัดเลือกขาราชการเปนผูรับทุน และ/หรือ ลาศึกษา การดําเนินการขออนุมัติ การจัดทําสัญญา             
การเบิกจายเงนิทุน การติดตามผลการศกึษาและการติดตามการปฏิบัติงานชดใชทุน 
  1.4 สวนที่ 4 เปนการบันทึกขอมูลเพิ่มเติมทีผู่สัมภาษณสังเกตไดจากการสัมภาษณ 
ซึ่งอาจเปนขอมูลเปนประโยชนตอการอภิปรายผลการศกึษา 
นอกจากนี้ ผูวิจัยไดใชการบันทึกเหตกุารณจากการสังเกตการณแบบมีสวนรวมและการศึกษาจาก
เอกสารเปนเครื่องมือเสริมในการวิจัยครัง้นี้ดวย 
 2. การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการดังน้ี 
  2.1 ศึกษารายละเอียดของงานและขอมูลจากเอกสารที่เกีย่วของทั้งหมด เพ่ือกําหนด
รายการขอมูลที่ตองการ โดยจัดหมวดหมูของขอมูลใหสอดคลองกับประเด็นการประเมิน 
  2.2 สรางแบบสัมภาษณใหครอบคลุมประเด็นการประเมินที่ตองการ และเรียงลําดับ
ประเด็นตามความเหมาะสม 
  2.3 ขอคําปรึกษาและขอแนะนาํเกี่ยวกับแบบบันทึกขอมูลจากกรณีศึกษาที่สรางขึ้น
จากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธดานความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ความครอบคลุม
ในการเก็บขอมูล และการใชภาษา ควบคูไปกับการทดลองนําแบบสัมภาษณไปใชกับกลุมทดลอง 
ไดแก ขาราชการและลูกจางของสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมิไดกําหนดไวเปน
กลุมตัวอยาง จํานวน 5 คน จากนั้นจึงนําคําแนะนําที่ไดรับและขอบกพรองที่พบมาปรับปรุงแกไข 
  2.4 นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขแลวเสร็จไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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 แบบตรวจสอบรายการขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝายสงเสรมิความรูในประเทศ 
 1. ลักษณะเครื่องมือ 
 แบบตรวจสอบรายการขั้นตอนการปฏิบตัิงานของฝายสงเสริมความรูในประเทศ               
สรางขึน้เพ่ือใชในตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ที่เกดิขึ้นจริงวาเปนไปตามขั้นตอน         
ที่กําหนดตามระเบียบหรือไม อยางไร โดยจัดวางขอมูลในรูปแบบตารางแสดงรายการขั้นตอน        
การปฏิบัติงานแตละขั้นตอนที่กําหนดไวตามระเบียบ รวมจํานวน 4 ขั้นตอน และมีชองวางใหลง
รายการประเมินวา การดาํเนินการงานจริงเปนไปตามที่กําหนดหรือไม รวมทั้งลงขอมูลเพิ่มเตมิที่
เกี่ยวของที่เปนประโยชนตอการอภิปรายผลการวิจัย 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการดังนี้ 
  2.1 ศึกษารายละเอียดของงาน และขอมูลจากเอกสารที่เกีย่วของ 
  2.2 สรางแบบตรวจสอบรายการขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝายสงเสริมความรู           
ในประเทศฉบบัราง 
  2.3 ขอคําปรึกษาและขอแนะนาํเกี่ยวกับแบบตรวจสอบรายการที่สรางขึ้นจาก
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ 
(แสดงในภาคผนวก ข) 
  2.4 ปรับปรุงแกไขแบบตรวจสอบรายการตามขอแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 
  2.5 นําแบบตรวจสอบรายการที่ปรับปรุงแกไขแลวเสร็จไปใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 
 แบบสอบถามความคิดเห็นของขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา 
 1. ลักษณะเครื่องมือ 
 แบบสอบถามความคิดเห็นของขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา (แสดงในภาคผนวก ก) 
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการทํางาน (Process) ในดาน
ความคิดเห็นของผูรับทุนการศึกษา สําหรับสอบถามผูรับทุนการศึกษาที่กําหนดไวเปนกลุมตัวอยาง 
โดยขอคําถาม มี 36 ขอ แบงเปน 3 ตอน 
  1.1 สวนที่ 1 เปนการสอบถามขอมูลเกี่ยวกบัสถานภาพพื้นฐานของผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 6 ขอ ประกอบดวย ปงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ประเภท
ทุนการศึกษา ประเภทการใชเวลาในการศึกษา ระดับการศึกษาทีไ่ดรับอนุมัติใหไปศึกษา หนวยงาน
ตนสังกัดของขาราชการขณะไดรับอนุมัติใหไปศึกษา และประเภทตาํแหนงของขาราชการที่ไดรบั
อนุมัติใหไปศกึษา 
  1.2 สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับประสบการณและความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม         
ในการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ดานการดําเนินการขออนุมัติ          
การจัดทําสัญญา การติดตามผลการศึกษาและการติดตามการปฏิบัตงิานชดใชทุน และการเบิกจาย / 
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โอน เงินทุน มีลักษณะเปนแบบมาตรสวนการประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จํานวน 30 ขอ 
  1.3 สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามเสนอความเห็น
อ่ืนๆ ตอการดําเนินงานสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศของกรุงเทพมหานคร 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการดังนี้ 
  2.1 ศึกษารายละเอียดของงาน และขอมูลจากเอกสารที่เกีย่วของกับการดําเนนิงาน
ทั้งหมด เพ่ือกําหนดประเด็นการตั้งคําถาม 
  2.2 ศึกษาการเขียนขอคําถาม และการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ
จากเอกสารและหนังสือที่เกีย่วของ 
  2.3 ขอคําปรึกษาและขอแนะนาํเกี่ยวกับแนวทางการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ   
ในภาพรวมจากคณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ 
  2.4 สรางแบบสอบถามฉบบัรางใหครอบคลมุขอมูลที่ตองการ 
  2.5 นําเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน (แสดงในภาคผนวก ข) ไดแก ผูเชี่ยวชาญดาน
การสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ จํานวน 2 คน ผูเชี่ยวชาญดานการใหคําปรึกษาแนะนาํแก
หนวยงาน 2 คน และผูเชีย่วชาญดานการใชภาษา จํานวน 1 คน ตรวจสอบความครอบคลุมในการ
เก็บขอมูล ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และความชัดเจนในการสื่อความ โดยใชดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ตั้งแต 0.60 ขึ้นไป 
  2.6 ตรวจสอบความเชื่อถือไดของเครื่องมือ โดยการนําไปใชกับกลุมทดลอง ซึ่งเปน
ขาราชการและลูกจางของกรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน โดยใชวธิีการสอบ
ซ้ํา (Test - Retest Method) โดยเวนระยะเวลา 2 สัปดาห จากนั้นจึงคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธโดยใชสตูรของเพียรสัน (Pearson' s Correlation Coefficient) พบวาแบบสอบถาม              
มีคาความเชื่อม่ันที่ระดับ .914 
  2.7 จัดพิมพแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย เพ่ือนําไปใชในการเก็บขอมูล 
  2.8 นําแบบสอบถามไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การรวมรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเตมิในประเทศใหแก
ขาราชการของกรุงเทพมหานคร ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2553 ทั้งการศึกษาจากเอกสาร 
(Documentary Study) และการสํารวจขอมูลจากประชากร (Population Survey) โดยการสัมภาษณ 
การสงแบบสํารวจ การจดบันทึก การสังเกตการณ ดวยตนเอง ทางโทรศัพท ทางชองทางการสง
เอกสารภายในหนวยงาน และทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส ณ สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 
รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ตั้งแตวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2553 - 30 เมษายน 2554 โดยมี
รายละเอียดในการรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
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 ขอมูลจากการศึกษาเอกสาร 
 ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยติดตอขออนุญาตและความอนุเคราะห        
ในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามในการทําวิจัยโดยไมเปนทางการ จากหัวหนาฝายสงเสริมความรู
ในประเทศ และผูอํานวยการสวนแผนงานและสงเสริมความรู สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 
สํานักปลัดกรงุเทพมหานคร รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 - 30 
เมษายน 2554 จากการศึกษาเอกสารตอไปน้ี 
 1. เอกสารที่เปนของทางราชการ ไดแก แผนพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร
ประจําป แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการของสถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร รายงานการประชุมของคณะกรรมการกําหนด
โครงการใหขาราชการไปศกึษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย (ก.ข.ก.) คณะอนุกรรมการ  
ของคณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการไปศกึษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย          
(อ.ก.ข.ก.) และผูบริหารกรุงเทพมหานคร กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงาน มาตรฐานกําหนดตําแหนง คําบรรยายลักษณะงาน โครงสรางองคกรของ
กรุงเทพมหานครและสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร รายงานผลการการศึกษาและ
หนังสือรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ 
 2. เอกสารที่บันทกึขอมูลที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสารที่ไดมีการรวบรวมไวแลวโดยเจาหนาที่ 
ไดแก บัญชีรายชื่อผูไดรับการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ แฟมรายละเอียดการดําเนินงาน
ของขาราชการผูไดรับการสงเสริมฯ รายบุคคล รายงานการศึกษาประเด็นปญหาตาง ๆ เกี่ยวกบั 
การดําเนินงาน รายชื่อผูชดใชภาระผูกพนัในการศึกษาเปนเงินแทนการปฏิบัติราชการ บันทึก         
การสัมภาษณผูชดใชภาระผกูพันในการศกึษาเปนเงินแทนการปฏิบตัริาชการ สถิตงิบประมาณ            
ในสงเสริมการศึกษาเพิ่มเตมิในประเทศ เอกสารการพิจารณาความจําเปนในการพฒันาประจําป           
คูมือการปฏิบัติงานของฝายสงเสริมความรูในประเทศ แบบสอบถามความคิดเห็นของผูมารับบริการ
และบันทึกการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานตาง ๆ ของฝายสงเสริมความรูในประเทศ 
 3. เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ ไดแก บทสัมภาษณปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
และหัวหนาหนวยงานและสวนราชการที่เกี่ยวของ ที่กํากับดูแลงานดานการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ในวารสารปญญพัฒนของสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร และวารสาร
ตนทุนมนุษยของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนวารสารภายในดาน
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผลงานทางวิชาการของเจาหนาที่ในฝายสงเสริมความรู
ในประเทศ แบบฟอรมตาง ๆ ที่เจาหนาที่จัดทําขึ้นเพือ่ใชในการปฏบิัติงาน 
 
 ขอมูลจากประชากรและกลุมตวัอยาง 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในการสัมภาษณ การสงแบบสอบถาม    
และการบันทกึขอมูลจากกรณีศึกษา โดยติดตอขออนญุาตและความอนุเคราะหในการรวบรวมขอมูล
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ภาคสนามในการทําวิจัยโดยไมเปนทางการ จากหัวหนาฝายสวนเสรมิความรูในประเทศ            
และผูอํานวยการสวนแผนงานและสงเสริมความรู สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร            
สํานักปลัดกรงุเทพมหานคร ดังนี้ 
 1. การสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ  
ดําเนินการระหวางวันที่ 12 - 23 ธันวาคม 2553 
 2. การสงแบบสอบถาม ดําเนินการระหวางวันที่ 7 มีนาคม - 22 เมษายน 2554              
โดยผูวิจัยติดตอโดยตรงไปยังกลุมตัวอยาง ทางชองทางการสงเอกสาร โทรศัพท โทรสาร ไปรษณีย 
และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส รวมสงแบบสอบถามจํานวน 130 ฉบับ ไดรับคืนจํานวน 104 ฉบับ          
คิดเปนรอยละ 80.00 
 3. การบันทึกขอมูลจากกรณีศึกษา ผูวิจัยดําเนินการดวยตนเอง ระหวางวันที่ 12 
ธันวาคม 2553 - 30 เมษายน 2554 
 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดจัดกระทําขอมูลและวเิคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ และเชื่อถือไดของขอมูล ที่ไดจากเครื่องมือ           
ในการเก็บขอมูลทุกฉบบั โดยการตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodology triangulation) 
(สุภางค จันทวานิช.  2531: 129) เชน ใชวิธีการสังเกตควบคูกับการสัมภาษณ ใชวิธีการสัมภาษณ
ควบคูกับการศึกษาขอมูลจากเอกสาร เปนตน 
 2. ผูวิจัยนําขอมูลมาจัดระเบียบ ลงรายการ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ใหคาคะแนนและ
ทําการแปลผลขอมูลตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้ 
  2.1 ขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลจากกรณีศึกษา และขอมูลจากแบบบันทกึขอมูลดาน
เน้ืองานและปริมาณงาน ใชการหาคาความถี่และรอยละ และทําการแปลผลขอมูลโดยเปรียบเทียบ
กับเกณฑที่กาํหนดไวสําหรับตวับงชี้แตละรายการตามที่ระบุในตาราง 7 
  2.2 ขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นขาราชการผูไดรับทุน และ/หรือ ลาศึกษา            
ใหคาคะแนนดังนี้ 
     ระดับการประเมินมากที่สุด   ใหระดับคะแนน 5  คะแนน 
     ระดับการประเมินมาก    ใหระดับคะแนน 4  คะแนน 
     ระดับการประเมินปานกลาง  ใหระดับคะแนน 3  คะแนน 
     ระดับการประเมินนอย    ใหระดับคะแนน 2  คะแนน 
     ระดับการประเมินนอยที่สุด   ใหระดับคะแนน 1  คะแนน 
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  การแปลผลขอมูลจากแบบสอบถาม คิดเปนคาเฉลีย่เทยีบกับเกณฑการแปลผล ดังนี้ 
   4.51 - 5.00 แปลวา มีความเหมาะสม/ความเห็นดวย/ความพงึพอใจ ในระดับมากที่สุด 
   3.51 - 4.50 แปลวา มีความเหมาะสม/ความเห็นดวย/ความพึงพอใจ ในระดับมาก 
   2.51 - 3.50 แปลวา มีความเหมาะสม/ความเห็นดวย/ความพงึพอใจ ในระดับปานกลาง 
   1.51 - 2.50 แปลวา มีความเหมาะสม/ความเห็นดวย/ความพึงพอใจ ในระดับนอย 
   1.00 - 1.50 แปลวา มีความเหมาะสม/ความเห็นดวย/ความพงึพอใจ ในระดับนอยที่สุด 
 3. การวิเคราะหขอมูล 
  3.1 ใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสํารวจ
เอกสาร การใชแบบวิเคราะหความสอดคลอง การสัมภาษณ และการสังเกตการณ 
  3.2 ใชสถติิในการวิเคราะหขอมูล สําหรับขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากการใชแบบบันทึก
ขอมูลจากกรณีศึกษา แบบบันทึกขอมูลดานเนื้องานและปริมาณงาน การสัมภาษณ การใชแบบ
ตรวจสอบรายการ และการสงแบบสอบถาม โดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก ความถี่ คาเฉลี่ย และ
อัตราสวนรอยละ 
 4. การสรุปผลและนําเสนอขอมูลการวิจัย ใชการวิเคราะหเน้ือหาและการนําเสนอคาสถิติ
พ้ืนฐาน เพ่ือสรุปสภาพการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิม่เติมในประเทศใหแกขาราชการ
ของกรุงเทพมหานคร อภิปรายผล และนาํไปสูขอสรุปของการวิจัย โดยนําเสนอตามความมุงหมาย
ของการวิจัย คือ ผลการประเมินการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเตมิในประเทศใหแก
ขาราชการของกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน ตามรูปแบบ CIPP 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การดําเนินการเก็บขอมูลตามแนวทางที่ไดกําหนดไวในบทที่ 3 และการวิเคราะหขอมูล
ดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร ในสวนอยู       
ในความรับผิดชอบของฝายสงเสริมความรูในประเทศ สวนแผนงานและสงเสริมความรู สถาบัน
พัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบการประเมินซิปป (CIPP 
Model) 4 ดาน ไดแก ดานสภาพแวดลอมการทํางาน ดานปจจัยนําเขาของงาน ดานกระบวนการทํางาน 
และดานผลของการดําเนินงาน ผูวิจัยไดนําเสนอดังตอไปน้ี 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของผลการวเิคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เพ่ือให
เกิดความเขาใจตรงกัน ผูวจัิยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
 n  แทน จํานวนคนในกลุมตวัอยาง 
    แทน คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงการนําเสนอตามความมุงหมายของการวิจัย 
ตามลําดับเปน 5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลสภาพทัว่ไปของกลุมตัวอยาง 
 ตอนที่ 2 ขอมูลดานสภาพแวดลอมการทํางาน (Context) 
 ตอนที่ 3 ขอมูลดานปจจัยนําเขาของงาน (Input) 
 ตอนที่ 4 ขอมูลดานกระบวนการทํางาน (Process) 
 ตอนที่ 5 ขอมูลดานผลของการดําเนินงาน (Output) 
 
 ตอนที่ 1  ขอมูลสภาพทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 ขอมูลสภาพทัว่ไปของขาราชการผูไดรับทุนการศึกษา และ/หรือลาศกึษาเพิ่มเติม             
ในประเทศทีใ่ชเปนกรณีศึกษา เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทีใ่หสัมภาษณ และขาราชการผูไดรับ
ทุนการศึกษา และ/หรือลาศกึษาเพิ่มเติมในประเทศทีต่อบแบบสอบถาม ปรากฏดังตาราง 9 - 11 
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ตาราง 9 ขอมูลสภาพทั่วไปของขาราชการผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศทีใ่ชเปน 
   กรณีศึกษา 
 

ขอมูลสภาพทัว่ไป 
จํานวน 

(n = 1,139) 
รอยละ 

ปงบประมาณที่ไดรับอนุมัต ิ
ใหไปศึกษา 

2544 
2445 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 

97 
85 

106 
110 
95 
85 

173 
125 
123 
140 

8.52 
7.46 
9.31 
9.66 
8.34 
7.46 

15.19 
10.97 
10.80 
12.29 

 รวม 1,139 100.00 
ประเภททุนการศึกษา 
 

ทุน กทม. 
ทุนสวนตัว 

561 
578 

49.25 
50.75 

 รวม 1,139 100.00 
ประเภทการใชเวลาใน
การศึกษา 
 

ใชเวลาราชการ 
ไมใชเวลาราชการ 
ใชเวลาราชการบางสวน 

727 
406 

6 

63.83 
35.64 
0.53 

 รวม 1,139 100.00 
ระดับการศึกษาที่ไดรับอนุมัติ 
ใหไปศึกษา 
 
 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
สูงกวาปริญญาตร ี
ปริญญาตรี 
ต่ํากวาปริญญาตร ี

40 
536 
442 
118 

3 

3.51 
47.06 
38.81 
10.36 
0.26 

 รวม 1,139 100.00 
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

ขอมูลสภาพทัว่ไป 
จํานวน 

(n = 1,139) 
รอยละ 

หนวยงานตนสังกัดของ
ขาราชการขณะไดรับอนุมัต ิ
ใหไปศึกษา 

สํานักการแพทย 
สํานักอนามัย 
สํานักงานเขต 
สํานักอ่ืน ๆ 

613 
227 
176 
123 

53.82 
19.93 
15.45 
10.80 

 รวม 1,139 100.00 
ประเภทตําแหนงของขาราชการ
ที่ไดรับอนุมัตใิหไปศึกษา  

ขาราชการสามัญ 
ขาราชการคร ู

987 
152 

86.65 
13.35 

 รวม 1,139 100.00 

 
 จากตารางพบวา ขาราชการผูไดรับทุนการศึกษา และ/หรือลาศึกษาเพิ่มเติม ในประเทศที่
ใชเปนกรณีศกึษา เปนขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศกึษาระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2553 
ในจํานวนที่ไมแตกตางกันมากนักในแตละป โดยปทีมี่ขาราชการทีใ่ชเปนกรณีศกึษาสูงที่สุดไดแก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (173 คน) และปที่มีขาราชการที่ใชเปนกรณีศึกษาต่ําทีส่ดุไดแก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549  (85 คน) และจํานวนขาราชการที่ไดทุนกรุงเทพมหานครและทุนสวนตวั
ในการศึกษามีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน (รอยละ 49.25 และรอยละ 50.75 ตามลําดับ) สวนจํานวน
ขาราชการที่ลาศึกษามีมากกวาผูที่ไมใชเวลาราชการ และผูทีใ่ชเวลาราชการบางสวนในการศึกษา 
(รอยละ 63.83 รอยละ 35.64 และรอยละ 0.53 ตามลาํดับ) โดยระดับการศึกษาทีไ่ดรับอนุมัติใหไป
ศึกษาไดแกระดับปริญญาโท และระดับสงูกวาปริญญาตรี เปนสวนใหญ (รอยละ 47.06 และรอยละ 
38.81 ตามลําดับ) โดยมีขาราชการเพียงจํานวนนอยที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาในระดับปริญญาเอก
และระดับต่ํากวาปริญญาตรี (รอยละ 3.51 และรอยละ 0.26 ตามลําดับ) แตเม่ือพิจารณาจาก
หนวยงานตนสังกัดขณะไดรับอนุมัติใหไปศึกษาพบวา สวนใหญเปนขาราชการในสังกัดสํานัก
การแพทย (รอยละ 53.82) โดยสํานักอนามัย และสํานักงานเขต มีจํานวนใกลเคียงกัน (รอยละ 
19.93 และรอยละ 15.45 ตามลําดับ) เชนเดียวกับเม่ือพิจารณาตามประเภทขาราชการจะพบวา   
สวนใหญเปนขาราชการสามัญ (รอยละ 86.65) โดยมีขาราชการครไูดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพยีง 
สวนนอย (รอยละ 13.35) 
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ตาราง 10 ขอมูลสภาพทั่วไปของเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ 
   ที่ใหสัมภาษณ 
 

ขอมูลสภาพทัว่ไป 
จํานวน 
(n = 4) 

รอยละ 

คุณวุฒิการศกึษา 
      สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป 
      ปริญญาตร ี

 
 
ดานที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง 
(การบริหารทรัพยากรมนุษย / 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย) 
ดานอ่ืน ๆ 

 
- 
1 
 
 

3 

 
0.00 

25.00 
 
 

75.00 
 รวม 4 100.00 
อายุของผูใหสัมภาษณ 
 

50 ปขึ้นไป 
40 - 49 ป 
30 - 39 ป 
ต่ํากวา 30 ป 

3 
- 
1 
- 

75.00 
0.00 

25.00 
0.00 

 รวม 4 100.00 
หนาที่ความรบัผิดชอบ 
ขณะปฏิบตัิงานในฝายสงเสริม
ความรูในประเทศ 

ดานการศึกษา 
ดานการศึกษาและฝกอบรม 
ดานการฝกอบรม 

- 
3 
1 

0.00 
75.00 
25.00 

 รวม 1,139 100.00 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานดาน
การบริหารทรพัยากรมนุษย / 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

15 ปขึ้นไป 
6 - 15 ป 
1 - 5 ป 

2 
1 
1 

50.00 
25.00 
25.00 

 รวม 4 100.00 

 
 จากตารางพบวา เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศทีใ่ห
สัมภาษณทั้งหมด (จํานวน 4 คน) มีคุณวุฒิในระดับปริญญาตรี ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีอายุ 50 ป
ขึ้นไป และเม่ือพิจารณาดานหนาทีค่วามรับผิดชอบแลวปรากฏวา ไมมีผูใหสัมภาษณผูใดที่รบัผดิชอบ
งานดานการศกึษาเพียงอยางเดียว โดยสวนใหญตองรับผิดชอบงานทั้งดานการศึกษาและฝกอบรม 
แตเม่ือพิจารณาดานประสบการณในการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษย หรือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย พบวากลุมตัวอยางมีประสบการณทีแ่ตกตางกัน คอื ผูมีประสบการณ  15 ปขึ้นไป 
จํานวน 2 คน ผูมีประสบการณ 6 - 15 ป จํานวน 1 คน และผูมีประสบการณ 1 - 5 ป จํานวน 1 คน 
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ตาราง 11 ขอมูลสภาพทั่วไปของขาราชการผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศที่ตอบ 
   แบบสอบถาม 
 

ขอมูลสภาพทั่วไป 
จํานวน 

(n = 104) 
รอยละ 

ปงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 
ใหไปศึกษา 

2544 - 2547 
2548 - 2551 
2552 - 2553 

29 
52 
23 

27.88 
50.00 
22.12 

 รวม 104 100.00 
ประเภททุนการศึกษา 
 

ทุนกรุงเทพมหานคร 
ทุนสวนตัว 

66 
38 

63.46 
36.54 

 รวม 104 100.00 
ประเภทการใชเวลา 
ในการศึกษา 
 

ใชเวลาราชการ 
ไมใชเวลาราชการ 
ใชเวลาราชการบางสวน 

56 
48 

- 

53.85 
46.15 
00.00 

 รวม 104 100.00 
ระดับการศึกษาที่ไดรับอนุมัติ 
ใหไปศึกษา 
 
 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
สูงกวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ต่ํากวาปริญญาตรี 

3 
67 
30 
4 
- 

2.88 
64.42 
28.85 
3.85 
0.00 

 รวม 104 100.00 
หนวยงานตนสังกัดของ
ขาราชการขณะไดรับอนุมัติ 
ใหไปศึกษา 

สํานักการแพทย 
สํานักอนามัย 
สํานักงานเขต 
สํานักอื่น ๆ 

24 
20 
34 
26 

23.08 
19.23 
32.69 
25.00 

 รวม 104 100.00 
ประเภทตําแหนงของขาราชการ
ที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  

ขาราชการสามัญ 
ขาราชการครู 

77 
27 

74.04 
25.96 

 รวม 104 100.00 

 
 จากตารางพบวา ขาราชการผูไดรับทุนการศึกษา และ/หรือลาศึกษาเพิ่มเติม ในประเทศ  
ที่ตอบแบบสอบถามสวนมากเปนขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 - 2551 (รอยละ 50.00) และจํานวนขาราชการทีใ่ชทุนกรุงเทพมหานครมีสัดสวนมากกวา
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ขาราชการที่ใชทุนสวนตวัในการศึกษา (รอยละ 63.46 และรอยละ 36.54 ตามลําดับ) จํานวน
ขาราชการที่ใชเวลาราชการในการศึกษามีสัดสวนใกลเคียงกับขาราชการที่ไมใชเวลาราชการ         
ในการศึกษา (รอยละ 53.85 และรอยละ 46.15 ตามลําดบั) โดยระดับการศึกษาที่ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญไดรบัอนุมัติใหไปศึกษาไดแกระดับปริญญาโท (รอยละ 64.42) แตเม่ือพิจารณาจาก
หนวยงานตนสังกัดขณะไดรับอนุมัตใิหไปศึกษาพบวา สวนใหญเปนขาราชการในสังกัดสํานักงานเขต 
(รอยละ 32.69) โดยจํานวนขาราชการสงักัดสํานักอ่ืน ๆ สํานักการแพทย และสํานักอนามัย          
ที่ตอบแบบสอบถามมีสัดสวนใกลเคียงกนั (รอยละ 25.00 รอยละ 23.08 และรอยละ 19.23 ตามลําดับ) 
ในขณะที่เม่ือพิจารณาตามประเภทขาราชการพบวา สวนมากเปนขาราชการสามัญ (รอยละ 74.04) 
โดยเปนขาราชการครูเพียงสวนนอย (รอยละ 25.96) 
 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหขอมูลดานสภาพแวดลอมการทํางาน (Context) 
 การประเมินดานสภาพแวดลอมการทํางานมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบความสอดคลอง
ระหวางเปาหมายของการดําเนินงานกับวตัถุประสงคของแผนงานหลักของกรุงเทพมหานคร 
นโยบายของกรุงเทพมหานคร และความตองการพัฒนาขาราชการของแตละหนวยงาน โดยทํา   
การวิเคราะห ความสอดคลองระหวางเปาหมายในการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิม่เติม
ในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานครที่กําหนดไวในแผนพฒันาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร        
ในแตละปกับแผนงานหลักของกรุงเทพมหานคร นโยบายของกรุงเทพมหานคร และความตองการ
การพัฒนาขาราชการของหนวยงาน โดยขอมูลดานแผนงานหลักของกรุงเทพมหานครมาจาก
การศึกษาเอกสารแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร นโยบาย
ของกรุงเทพมหานครมาจากการศึกษาเอกสารนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และ        
ความตองการการพัฒนาขาราชการของหนวยงานมาจากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเสนอขอทุนการศึกษาของหนวยงาน สวนเปาหมายการดําเนินงานดานการสงเสริม
การศึกษาเพิม่เติมในประเทศมาจากเอกสารดานแผนพัฒนาบุคลากร รายงานการประชุม
คณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบตักิารวิจัย ของ
กรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.) และการสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงาน มีรายละเอียดดังตาราง 12 - 14 
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ตาราง 12 การวิเคราะหความสอดคลองระหวางเปาหมายการดําเนินงานกับแผนงานหลักของ 
   กรุงเทพมหานคร 
 

ผลการประเมนิ 
ป 

แผนงานหลักของกรุงเทพมหานคร 
สวนที่เกีย่วของ 

เปาหมายการดําเนินงาน 
สอดคลอง ไมสอดคลอง 

- สํารวจความตองการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรการฝกอบรม
ใหเหมาะสมสอดคลองกับความ
ตองการของหนวยงานในระยะยาว 
และใหมีการประเมินประสิทธิภาพ
ขาราชการอยางเปนระบบและ
สม่ําเสมอ 

/ 
 
 
 

 
 
 

 

2544 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร    
ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2540 - 2544) :  
พัฒนาคุณภาพของบุคลากรใหมี
ความรู ทักษะ ทัศนคติ จริยธรรม        
ที่เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานให
เพียงพอ ทั่วถึง ครอบคลุมทุกระดับขั้น 
และทุกสายงาน 

- จัดหาทุนการศึกษาสําหรับสาขาที่
ขาดแคลนและประสานกับ
สถาบันการศึกษาเพื่อขอโควตาเขา
รับการศึกษา และหรือกําหนด
หลักสูตรระยะสั้นสําหรับบางตําแหนง
ที่ขาดแคลนหรือจําเปน 

/  

- พัฒนาบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครใหมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

/ 
 
 

 
 

 

2545 - 
2547 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร    
ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2545 - 2549) :  
มุงเนนการพัฒนาบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครใหมีความรู ทักษะ ใน
การปฏิบัติงาน รองรับความเปลี่ยนแปลง
อันเกิดจาก  การประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
พระราชบัญญัติการกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542        
แผนปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ และ
นโยบายการสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี เปนตน และเพ่ือ
เพ่ิมความรูความสามารถใหขาราชการ
และลูกจาง 

- เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการและลูกจาง
กรุงเทพมหานคร 
 
 

/  
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

ผลการประเมนิ 
ป 

แผนงานหลักของกรุงเทพมหานคร 
สวนที่เกีย่วของ 

เปาหมายการดําเนินงาน 
สอดคลอง ไมสอดคลอง 

 
 
- บุคลากรมีความรู ความสามารถ  
และทัศนคติที่พรอมจะปฏิบัติงานและ
ใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ 

 
 

/ 
 
 
 
 

 

- พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ
ที่สูงขึ้น รวมทั้งสามารถนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใชในการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

/ 
 

 

2548 - 
2551 

แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
(พ.ศ. 2548 - 2551) : 
- สนับสนุนใหขาราชการพรอม
ใหบริการประชาชนดวยความเต็มใจ
และทุมเท โดยการใหบุคลากรไดรับ
การพัฒนาใหมีศักยภาพ มีความรู 
ความสามารถที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง 
- พัฒนาเสริมสรางคุณภาพครูผูสอน 
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู
ความสามารถที่สูงขึ้น 
 

- บุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
อบรมพัฒนาดานการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน การบริหาร การวิจัย 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และภาษาตางประเทศ 

/  

2552 - 
2553 

แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2552 - 2555) :    
การเสริมสรางใหบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครมีความพรอมทั้งดาน
ศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความ
ภูมิใจเพื่อรวมพัฒนามหานครใหนาอยู
อยางยั่งยืน 
 

เพ่ิมบทบาทหนวยงานตนสังกัดใน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะ
ทางตามสายงาน ดวยการบูรณาการ
แนวทางการพัฒนาในงาน การพัฒนา
นอกงาน และการพัฒนาดวยตนเอง 
โดยมีสถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานคร เปนหนวยงานให
คําปรึกษา 

/  

 
 จากตารางพบวา เปาหมายในการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
ใหแกขาราชการกรุงเทพมหานครมีความสอดคลองกบัแผนงานหลกัของกรุงเทพมหานคร ในทุกระยะ 
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2544 กรุงเทพมหานครไดมีการบริหารงานตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540 - 2544) ซึ่งกําหนดแนวทางใหมีการพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรใหมีความรู ทักษะ ทัศนคติ จริยธรรม ที่เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานใหเพียงพอ ทั่วถงึ 
ครอบคลุมทุกระดับขั้น และทกุสายงาน ในขณะที่เปาหมายดานการพัฒนาบุคลากรของ
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กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเตมิในประเทศ       
ในขณะนั้นก็ไดกําหนดใหมีการสํารวจความตองการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการฝกอบรม
ใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของหนวยงานในระยะยาว และใหมีการประเมิน
ประสิทธิภาพขาราชการอยางเปนระบบและสม่ําเสมอ และจัดหาทุนการศึกษาสําหรับสาขาที่         
ขาดแคลนและประสานกับสถาบันการศกึษาเพื่อขอโควตาเขารับการศึกษา และหรือกําหนดหลักสูตร
ระยะสั้นสําหรบับางตําแหนงที่ขาดแคลนหรือจําเปน ซึ่งเปนแนวทางที่ที่สอดคลองกัน สวนในชวง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2545 - 2547 กรุงเทพมหานครไดมีการบริหารงานตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545 - 2549) ซึ่งกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครใหมีความรู ทักษะ ในการปฏิบัติงาน รองรับความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจาก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 การกระจายอํานาจรัฐสูสวนทองถิน่ แผนปฏิรูประบบ
บริหารงานภาครัฐ และนโยบายการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งเปาหมาย          
ในการดําเนินงานในขณะนัน้ก็ไดมุงเนนการเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ
กรุงเทพมหานครใหมีความรู ความสามารถ และทศันคติที่พรอมจะปฏิบัติงานและใหบริการ
ประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ ก็มีความสอดรับกัน สวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2551 
และ 2552 - 2553 กรุงเทพมหานครไดปรับเปลีย่นลักษณะการกําหนดแผนงานหลักจากเดิมเปน
แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2548 - 2551)  
และแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2555) :  แทนการใชแผนพฒันา
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเน้ือหาของแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครในสวนที่เกีย่วของกับ           
การพัฒนาบุคลากรมีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงขึ้น เชน ในแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
(พ.ศ. 2548 - 2551) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาใหบุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพ              
มีความรู ความสามารถที่ทนัตอการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาเสริมสรางคุณภาพครูผูสอน และ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถที่สูงขึ้น และในแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2555) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาใหบุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความ
พรอมทั้งดานศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความภูมิใจเพ่ือรวมพัฒนามหานครใหนาอยูอยางยั่งยืน  
ซึ่งเปาหมายของการดําเนินงานก็ปรากฏการระบุจุดมุงเนนที่สะทอนถึงแผนงานหลัก จึงทําให
เปาหมายการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิม่เติมในประเทศใหแกขาราชการของ
กรุงเทพมหานครมีความสอดคลองกับแผนงานหลักของกรุงเทพมหานครในทุกระยะ 
 
 
 
 
 
 
 



 93 

ตาราง 13 การวเิคราะหความสอดคลองระหวางเปาหมายการดาํเนินงานนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
 

ผลการประเมนิ 
ป 

นโยบายของกรุงเทพมหานคร 
สวนที่เกีย่วของ 

เปาหมายการดําเนินงาน สอด 
คลอง 

ไม
สอดคลอง 

- สํารวจความตองการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรการฝกอบรมให
เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของ
หนวยงานในระยะยาว และใหมีการ
ประเมินประสิทธิภาพขาราชการอยาง 
เปนระบบและสม่ําเสมอ 

/ 
 

 
 

 

- จัดหาทุนการศึกษาสําหรับสาขาที่     
ขาดแคลนและประสานกับสถาบัน 
การศึกษาเพื่อขอโควตาเขารับการศึกษา 
และหรือกําหนดหลักสูตรระยะสั้นสําหรับ
บางตําแหนงที่ขาดแคลนหรือจําเปน 

/  

- พัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครให
มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่รับผิดชอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

/  

2544 - 
2547 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร :         
นายสมัคร สุนทรเวช 
- พัฒนาความรู ความสามารถของ
ขาราชการกรุงเทพมหานครมี
ประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติ
ภารกิจภายใตสภาพแวดลอมที่มี    
การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการและลูกจางกรุงเทพมหานคร 

/  

- บุคลากรมีความรู ความสามารถ และ
ทัศนคติที่พรอมจะปฏิบัติงานและ
ใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ 

/ 
 

 

- พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหมีความรู ความสามารถที่สูงขึ้น 
รวมทั้งสามารถนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช
ในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

/  

2548 - 
2551 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร :         
นายอภิรักษ โกษะโยธิน 
- พัฒนากรุงเทพมหานครไปสูความ
เปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน โดยมี
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 
ความเขาใจ ประสบการณ และพรอม
อุทิศตน เปนกลไกในการขับเคล่ือน
นโยบายดังกลาว 

- บุคลากรทางการศึกษาไดรับการอบรม
พัฒนาดานการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน การบริหาร การวิจัย เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ
ภาษาตางประเทศ 

/  
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ตาราง 13  (ตอ) 
 

ผลการประเมนิ 
ป 

นโยบายของกรุงเทพมหานคร 
สวนที่เกีย่วของ 

เปาหมายการดําเนินงาน สอด 
คลอง 

ไม
สอดคลอง 

2552 - 
2553 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร :         
ม.ร.ว.สุขุมพันธ บริพัตร 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
(1) มีโครงสรางและรูปแบบการบริหาร
ราชการที่เหมาะสมสอดคลองกับ
ภารกิจและสภาพแวดลอม 
(2) มีการบริหารราชการตามหลัก   
ธรรมาภิบาล 
(3) มีการบริหารงานบุคคลบนพื้นฐาน
ของผลงานและเกณฑสมรรถนะที่
สามารถตอบสนองการบริหารราชการ
เชิงรุกและสนับสนุนการพัฒนาที่มุงสู
ความเปนมหานครนาอยูอยางยั่งยืน 
(4) บุคลากรกรุงเทพมหานครมีความ
พรอมทั้งศักยภาพ คุณภาพชีวิต และ
ความภูมิใจที่ไดรวมพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 

เพ่ิมบทบาทหนวยงานตนสังกัดในการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะทางตาม
สายงาน ดวยการบูรณาการแนวทาง   
การพัฒนาในงาน การพัฒนานอกงาน 
และการพัฒนาดวยตนเอง โดยมีสถาบัน
พัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร        
เปนหนวยงานใหคําปรึกษา 

/  

 
 จากตารางพบวา เปาหมายในการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติม           
ในประเทศใหแกขาราชการกรุงเทพมหานครมีความสอดคลองกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร           
ในทุกระยะ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2547 นายสมัครสุนทรเวช ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครในขณะนัน้ไดมีนโยบายเกี่ยวกบัการพัฒนาบุคลากรไวกวาง ๆ ซึ่งเปาหมายของ
การดําเนินงานไดกําหนดวิธีการในการปฏิบัตใิหเปนรูปธรรมขึ้น ตอมานโยบายของ นายอภิรักษ 
โกษะโยธิน ผูวาราชการกรงุเทพมหานครในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2551 มุงเนนให
กรุงเทพมหานครพัฒนาบุคลากรใหมีคณุลักษณะสนบัสนุนการขับเคลื่อนนโยบายกรุงเทพมหานคร
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน ซึ่งเปาหมายของการดําเนินงานในชวงดังกลาวก็ไดมุงเนนไปที่การพัฒนา
บุคลากรเพื่อการใหบริการประชาชน รวมทั้งการเพิ่มความสําคัญดานการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา โดยกําหนดไวเปนเปาหมายที่ชัดเจนโดยเฉพาะ และในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 
2553 การดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเตมิในประเทศไดตั้งเปาหมายหมายในการเพิ่ม
บทบาทหนวยงานตนสังกัดในการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรเฉพาะทางตามสายงาน ดวยการบูรณาการ
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แนวทางการพัฒนาในงาน การพัฒนานอกงาน และการพัฒนาดวยตนเอง โดยมีสถาบันพัฒนา
ขาราชการกรงุเทพมหานครเปนหนวยงานใหคําปรึกษา สอดคลองกับนโยบายของ ม.ร.ว.สุขุมพันธ 
บริพัตร ผูวาราชการกรุงเทพมหานครในชวงเวลานั้น ที่ไดกําหนดนโยบายใหการพัฒนาบุคลากรเปน
สวนหนึ่งของการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะไดกําหนดให
กรุงเทพมหานครตองโครงสรางและรูปแบบการบริหารราชการที่เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจและ
สภาพแวดลอม และมีการบริหารงานบุคคลบนพื้นฐานของผลงานและเกณฑสมรรถนะที่สามารถ
ตอบสนองการบริหารราชการเชิงรุกและสนับสนุนการพัฒนาที่มุงสูความเปนมหานครนาอยูอยาง
ยั่งยืนได 
 
ตาราง 14 การวิเคราะหสอดคลองระหวางเปาหมายการดําเนินงานความตองการการพัฒนาขาราชการ 
   ของหนวยงาน 
 

ผลการประเมนิ ความตองการการพัฒนา 
ขาราชการของหนวยงาน 

เปาหมายการดําเนินงาน 
สอดคลอง ไมสอดคลอง 

- สํารวจความตองการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรการฝกอบรม
ใหเหมาะสมสอดคลองกับความ
ตองการของหนวยงานในระยะยาว 
และใหมีการประเมินประสิทธิภาพ
ขาราชการอยาง เปนระบบและ
สม่ําเสมอ 
 

/ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการและลูกจาง
กรุงเทพมหานคร 

/  

- พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือใหมีความรู ความสามารถที่
สูงขึ้น รวมท้ังสามารถนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใชในการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

/ 
 

 

ระดับการศึกษาที่ขอไปศึกษา :  
1. หนวยงานขอสงขาราชการไปศึกษาใน
ระดับการศึกษาทุกระดับต้ังแตปริญญาเอก
ถึงระดับตํ่ากวาปริญญาตรี รวมทั้งการ
ฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ 
2. มีบางหนวยงานขอสงขาราชการที่ดํารง
ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 
และ 2 ไปศึกษาในระดับปริญญาโท 

- ระดับการศึกษาตองสอดคลองกับ
ระดับตําแหนงที่ขาราชการดํารงอยู 

 / 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ผลการประเมนิ ความตองการการพัฒนา
ขาราชการของหนวยงาน 

เปาหมายการดําเนินงาน 
สอดคลอง ไมสอดคลอง 

- บุคลากรมีความรู ความสามารถ และ
ทัศนคติที่พรอมจะปฏิบัติงานและใหบริการ
ประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ 

/  

- จัดหาทุนการศึกษาสําหรับสาขาที่      
ขาดแคลนและประสานกับสถาบันการศึกษา 
เพ่ือขอโควตาเขารับการศึกษา และหรือ
กําหนดหลักสูตรระยะสั้นสําหรับบาง
ตําแหนงที่ขาดแคลนหรือจําเปน 

/  

- บุคลากรทางการศึกษาไดรับการอบรม
พัฒนาดานการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน การบริหาร การวิจัย เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ
ภาษาตางประเทศ 

/  

สาขาวิชาการท่ีขอไปศึกษา : 
1. หนวยงานตาง ๆ เสนอขอให
ขาราชการไปศึกษาในสาขาวิชาที่เปน
ประโยชนกับตําแหนงที่ขาราชการ
ดํารงอยู 
2. หนวยงานหลายหนวยงานเสนอ
ขอใหขาราชการไปศึกษาในสาขาวิชา
รัฐศาสตรเปนประจําทุกป 
3. มีบางหนวยงานเสนอขอให
ขาราชการไปศึกษาในสาขาวิชาที่ไม
เกี่ยวของโดยตรงกับตําแหนงที่
ขาราชการดํารงอยู เชน ตําแหนง
พยาบาลไปศึกษาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตําแหนงวิศวกรโยธาไป
ศึกษาดานรัฐศาสตร เปนตน 

- งดการสนับสนุนการศึกษาในสาขาวิชาที่
ไมใชสาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือจําเปน
เรงดวนของกรุงเทพมหานคร เชน
สาขาวิชารัฐศาสตร (ชวงปงบประมาณ 
พ.ศ. 2547 - 2552) 

 / 

- สํารวจความตองการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรการฝกอบรมใหเหมาะสม
สอดคลองกับความตองการของหนวยงาน 
ในระยะยาว และใหมีการประเมินประสิทธิภาพ
ขาราชการอยาง เปนระบบและสม่ําเสมอ 

/  

- พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหมีความรู ความสามารถที่สูงขึ้น รวมทั้ง
สามารถนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

/  

จํานวนคนที่ขอไปศึกษา : 
หนวยงานขอสงขาราชการไปศึกษา    
ในจํานวนที่ใกลเคียงกันในแตละป 

- เพ่ิมบทบาทหนวยงานตนสังกัดในการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะทางตามสาย
งาน ดวยการบูรณาการแนวทางการพัฒนาใน
งาน การพัฒนานอกงาน และการพัฒนาดวย
ตนเอง โดยมีสถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครเปนหนวยงานใหคําปรึกษา 

 / 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ผลการประเมนิ ความตองการการพัฒนา
ขาราชการของหนวยงาน 

เปาหมายการดําเนินงาน 
สอดคลอง ไมสอดคลอง 

งบประมาณที่ขอใชในการสงไป
ศึกษา :  
หนวยงานเสนอของบประมาณในการ
สงขาราชการไปศึกษาตามอัตราที่ 
กรุงเทพมหานครกําหนดเปนสวนใหญ  
แตในบางหนวยงานเสนอขอ
งบประมาณตามจํานวนที่สถาบัน 
การศึกษาเรียกเก็บซึ่งสูงกวาอัตรา       
ที่ กรุงเทพมหานครกําหนด 

 
 
การใหทุนการศึกษาเปนตามอัตราที่
กรุงเทพมหานครกําหนด โดยมีขอยกเวน
ในบางหลักสูตรที่เปนสาขาวิชาที่ขาดแคลน
ตามมติ ก.ก. เทานั้น 

  
 

/ 

 
 จากตารางพบวา เปาหมายของการดําเนินงานเม่ือเปรียบเทียบความตองการการพัฒนา
ขาราชการของหนวยงานแลวสวนใหญมีความสอดคลองกัน แตก็ปรากฏความไมสอดคลองกันอยูใน
หลายประเด็น ไดแก ในดานระดับการศกึษา เปาหมายการดําเนินงานไดกําหนดวาระดับการศกึษาที่
ขาราชการจะไปศึกษาตองสอดคลองกับระดับตําแหนงที่ขาราชการดํารงอยู จึงไมสอดคลองกับความ
ตองการของหนวยงานในบางกรณีที่ตองการสงขาราชการไปศึกษาในระดับการศึกษาที่ไมสอดคลอง
กับระดับตําแหนง ในดานสาขาวิชาที่หนวยงานตองการสงขาราชการไปศึกษาพบวา ในชวง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2552 การดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเตมิในประเทศได
กําหนดเปาหมายหนึ่งในการงดสนับสนุนการศึกษาในสาขาวิชารฐัศาสตร เน่ืองจากไมใชสาขา
วิชาชีพที่ขาดแคลนหรือเปนความจําเปนเรงดวนสําหรับกรุงเทพมหานคร แตยังปรากฏวาหนวยงาน
หลายหนวยงานยังมีความตองการในการสงขาราชการไปศึกษาในสาขาวิชารฐัศาสตรอยูอยาง
ตอเน่ือง ในดานจํานวนคนที่ขอไปศึกษาพบวา หนวยงานมีความตองการสงขาราชการไปศึกษา    
ในจํานวนที่ใกลเคียงกันในแตละป ในขณะที่เปาหมายการดําเนินงานในบางชวงไดเนนการพัฒนาที่
ใหหนวยงานบูรณาการแนวทางการพัฒนาในงาน และการพัฒนาดวยตนเอง เขากับการพัฒนานอก
งาน เชนการสงไปศึกษาเพิ่มเติมดวย จึงพิจารณาไดวาเปนเปาหมายที่ไมสอดคลองกับความตองการ
ของหนวยงานในการพัฒนาขาราชการดวยการสงไปศกึษาเพิ่มเติมในประเทศ นอกจากนี้พบวา 
หนวยงานจํานวนมากตองการสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกขาราชการเต็มตามจํานวนที่
สถาบันการศกึษาเรียกเกบ็ แตเปาหมายการดําเนินงานไดกําหนดไวใหสนับสนุนทุนการศึกษา   
ตามอัตราที่กาํหนด ดังนั้น จึงพิจารณาไดวาในดานงบประมาณที่หนวยงานตองการใชในการสง
ขาราชการไปศึกษา เปาหมายการดําเนินงานดังกลาวไมสอดคลองกับความตองการการพัฒนา
ขาราชการของหนวยงาน 
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 โดยสรุปแลวพบวา เปาหมายในการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเตมิ                    
ในประเทศใหแกขาราชการ สอดคลองกับแผนงานหลักของกรุงเทพมหานคร และนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร ทุกขอ แตในดานความตองการการพัฒนาขาราชการของหนวยงาน พบความไม
สอดคลองในดานระดับการศึกษา สาขาวชิา จํานวนคน และงบประมาณ ที่หนวยงานตองการสง
ขาราชการไปศึกษา ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากเกณฑที่กําหนดสําหรับการประเมินดานสภาพแวดลอม
ของงานซึ่งกําหนดวา เปาหมายในการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแก
ขาราชการของกรุงเทพมหานครมีความสอดคลองกับแผนงานหลักของกรุงเทพมหานคร นโยบาย
ของกรุงเทพมหานคร และความตองการการพัฒนาขาราชการของแตละหนวยงาน ทุกขอ นั้น            
จึงสรุปไดวา เปาหมายของการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแก
ขาราชการของกรุงเทพมหานครมีความสอดคลองกับแผนงานหลักของกรุงเทพมหานครและนโยบาย
ของกรุงเทพมหานคร แตไมสอดคลองกับความตองการพัฒนาขาราชการของหนวยงาน              
  
 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยนําเขาของงาน (Input) 
 การประเมินการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร 
ดานปจจัยนําเขาของงาน มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความเพียงพอของงบประมาณที่กําหนดสําหรับ
การดําเนินงาน ความเหมาะสมดานระยะเวลาในการดําเนินงาน และความเพียงพอดานบุคลากรที่ใช
ในการดําเนินงาน โดยทําการเปรียบเทียบระหวางงบประมาณที่ใชจริงกับงบประมาณที่ไดรับ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริงกับระยะเวลาที่กําหนดตามคูมือการปฏิบัติงาน และจํานวนบุคลากร
กับปริมาณงานและความยากงายของงาน โดยขอมูลดานงบประมาณ และระยะเวลาทีใ่ชในการ
ปฏิบัติงานมาจากแบบบันทกึขอมูลจากกรณีศึกษาและการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ และขอมูลดาน
จํานวนบุคลากรเปรียบเทียบกับปริมาณงานและความยากงายของงานมาจากแบบบันทึกขอมูลดาน     
เน้ืองานและปริมาณงาน ประกอบกับการสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงาน มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1. ความเพียงพอของงบประมาณที่กําหนดสําหรับการดําเนินงาน 
 การประเมินความเพียงพอของงบประมาณที่กําหนดสําหรับการดําเนินงาน มีวัตถุประสงค
เพ่ือตรวจสอบวา งบประมาณที่กําหนดไวสําหรับการดาํเนินงานมีความเพียงพอสําหรับการ
ดําเนินการที่เกิดขึ้นจริงหรือไม ประกอบดวย การพิจารณางบประมาณที่ใชจริงในการสงขาราชการ
กรุงเทพมหานครไปศึกษาในภาพรวมเปรียบเทียบกับงบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติไว เพ่ือประเมิน 
ความเพียงพอของงบประมาณในภาพรวมจากสถิติการใชงบประมาณ และการประเมินความ
เพียงพอของงบประมาณที่กาํหนดสําหรับขาราชการแตละรายที่ไปศกึษาโดยใชงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร จากจํานวนขาราชการที่แจงรายการคาใชจายที่ใชจริงในการศึกษาสูงกวาวงเงินที่
ไดรับอนุมัติเปรียบเทยีบกบัจํานวนขาราชการทั้งหมดที่ไดไปศึกษา โดยขอมูลดานงบประมาณที่
กําหนดและงบประมาณที่มีการใชจายจริงมาจากการศึกษาเอกสาร ซึ่งปจจุบันมีการจัดเก็บไวเฉพาะ
ขอมูลระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2553 และขอมูลดานการเบกิคาใชจายในการศึกษาของ
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ขาราชการแตละรายมาจากแบบบันทึกขอมูลจากกรณีศึกษา โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประกอบดวย การนําเสนอขอมูลใชการแจกแจงความถี่และอัตราสวนรอยละ 
ประกอบกับการวิเคราะหเน้ือหา 
 ในดานงบประมาณที่กําหนดสําหรับการสงขาราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษาเพิ่มเติม 
ในประเทศเปรียบเทียบงบประมาณที่มีการใชจายจริงในภาพรวม มีรายละเอียดดังตาราง 15 
 
ตาราง 15 งบประมาณดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศที่กําหนดเปรียบเทียบกับ 
   งบประมาณที่ดําเนินการจริง ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2553 
 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
งบประมาณที ่
กําหนดไว 

(บาท) 

งบประมาณที ่
ใชจริง 
(บาท) 

งบประมาณทีใ่ช/ 
งบประมาณทีก่ําหนด 

(รอยละ) 
2547 15,945,004 12,731,250 79.84 
2548 16,004,820 8,857,154 55.34 
2549 12,478,840 9,234,816 74.00 
2550 4,084,357 3,216,157 78.74 
2551 14,869,143 9,224,201 62.04 
2552 19,395,105 7,223,302 37.24 
2553 17,457,955 9,740,936 55.80 

คาเฉลี่ย 60.09 

 
 จากตารางเปนการแสดงงบประมาณที่กรุงเทพมหานครกําหนดไวสําหรับการสงเสริม
การศึกษาเพิม่เติมในประเทศ ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2553 เปรียบเทยีบกับงบประมาณ 
ที่มีการใชจายจริง พบวา งบประมาณที่กําหนดไวสูงวางบประมาณที่มีการใชจายจริงทุกปงบประมาณ 
โดยมีคาเฉลี่ยรวมทุกปคิดเปนรอยละ 60.09 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่มีการกําหนด
งบประมาณไวต่ําที่สุด (4,084,357 บาท) พบวามีการใชจายจริงในอัตรารอยละ 78.24 (3,216,157 บาท) 
ในขณะทีใ่นปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งมีการกําหนดงบประมาณไวสูงที่สุด (19,395,105 บาท)        
มีการใชจายจริงรอยละ 37.24 (9,740,936 บาท) และเปนปที่มีอัตราการใชจายงบประมาณต่ําทีสุ่ด
อีกดวย ในขณะที่ปงบประมาณที่มีอัตราการใชจายงบประมาณสูงสุดไดแก ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (รอยละ 79.84 และรอยละ 78.74 ตามลําดับ) ซึ่งเปนทีน่าสังเกตวา    
แมวาทั้งงบประมาณที่กําหนดไวและงบประมาณที่มีการใชจายจริงจะมีจํานวนไมเทากันในแตละป
เชนเดียวกัน แตมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกัน โดยงบประมาณที่กําหนดไวมีการเปลี่ยนแปลง
อยางคอนขางผันผวน (4,084,357 - 19,395,105 บาท) มากกวางบประมาณที่ใชจรงิในแตละป ซึ่งมี
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ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทีค่อนขางคงที่ นอกจากนี้ จะเห็นไดวาการเพิ่มขึ้นและลดลงของการใชจาย
งบประมาณไมสัมพันธการเพิม่ขึ้นและลดลงของงบประมาณที่กําหนด เชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 
2548 และปงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2552 มีจํานวนการใชงบประมาณที่ลดลง ทัง้ที่งบประมาณที่
กําหนดไวมีจํานวนสูงขึ้น และในปตอมากลับมีการใชงบประมาณเพิม่ขึ้น ทั้งที่งบประมาณที่กําหนด
ไวมีจํานวนลดลง เปนตน 
 ในดานการพิจารณางบประมาณที่ใชจรงิสําหรับขาราชการแตละรายเปรียบเทียบกับ
งบประมาณทีก่ําหนดนั้น จากแบบบันทึกขอมูลจากกรณีศึกษา เฉพาะขาราชการที่ไดรับอนุมัตใิหไป
ศึกษาโดยใชงบประมาณ ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2553 จํานวน 561 คน จําแนกตาม        
คาใชจายที่ใชจริงในการศึกษา มีรายละเอียดดังตาราง 16 
 
ตาราง 16 จํานวนขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาโดยใชงบประมาณ ในชวงปงบประมาณ  
    พ.ศ. 2544 - 2553 จําแนกตามการแจงรายการคาใชจายที่ใชจริงในการศึกษา  
 

ขาราชการที ่
แจงรายการคาใชจาย 
ไมเกินวงเงินของทุน 

ขาราชการที ่
แจงรายการคาใชจาย 
เกินวงเงินของทุน 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

ขาราชการที่ไดรับ
อนุมัติใหไปศกึษา 
โดยใชงบประมาณ 
ทั้งหมด (คน) จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553* 

39 
30 
51 
43 
36 
32 

103 
64 
73 
90 

32 
18 
44 
31 
28 
24 
74 
43 
55 
90 

82.05 
60.00 
86.27 
72.09 
77.78 
75.00 
71.84 
67.19 
75.34 

100.00 

7 
12 
7 

12 
8 
8 

29 
21 
18 
0 

17.95 
40.00 
13.73 
27.91 
22.22 
25.00 
28.16 
32.81 
24.66 
0.00 

รวมทั้งหมด 561      439 78.25     122      21.75 
รวมป 2544 - 

2552 
471      349 74.10    122      25.90 

*หมายเหตุ : ในขณะที่ผูวิจัยทําการเก็บขอมูล ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ยังศึกษา
ไมสําเร็จตามระยะเวลาของหลักสูตร ทําใหมีขอมูลการใชจายงบประมาณเพียงบางสวน ยังไมครบตามหลักสูตร
การศึกษา จึงยังไมปรากฏผลวามีการแจงเบิกคาใชจายเกินวงเงินของทุนแตอยางใด ผูวิจัยจึงไดนําเสนอขอมูลผลรวมที่
ไมรวมขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไวดวย 
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 จากตารางพบวา จากจํานวนขาราชการทีไ่ดรับอนุมัติใหไปศึกษาโดยใชงบประมาณ 
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2553 ทั้งหมด 561 คน นั้น มีจํานวน 122 คน ที่แจงรายการ
คาใชจายเกินวงเงินของทุนการศึกษาทีไ่ดรับอนุมัติ ซึ่งคิดเปนอัตรารอยละ 21.75 จากจํานวน
ทั้งหมด โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2545 เปนปที่มีอัตราขาราชการที่แจงรายการคาใชจายเกินวงเงิน
ของทุนการศกึษาที่ไดรับอนุมัตสิูงที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนขาราชการที่ไดรับอนุมัติทั้งหมด 
(รอยละ 40.00) สวนปที่มีอัตราต่ําทีสุ่ด (ไมนับรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2553) ไดแกปงบประมาณ 
พ.ศ. 2546 (รอยละ 13.73) โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีจํานวนขาราชการทีไ่ดรับอนุมัติ
ทั้งหมดสูงที่สุด (103 คน) เปนปที่มีจํานวนขาราชการทีแ่จงรายการคาใชจายเกินวงเงินของ
ทุนการศกึษาที่ไดรับอนุมัตสิูงที่สุด (29 คน) ในขณะที่ปงบประมาณ พ.ศ. 2544 และ 2546 เปนปที่มี
จํานวนขาราชการที่แจงรายการคาใชจายเกินวงเงินของทุนการศึกษาที่ไดรับอนุมัติต่ําทีสุ่ด (7 คน) 
 นอกจากนี้ จากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกีย่วกับรายละเอียดการเบิกคาใชจาย
ตาง ๆ ในการศึกษาของขาราชการ พบขอมูลที่สําคัญดังนี้ 
 - กรุงเทพมหานครไดเริ่มกําหนดทุนการศกึษาในหลักสตูรดานตาง ๆ ใหเปนอัตรา
เดียวกันทุกหนวยงานตั้งปงบประมาณ พ.ศ. 2546 โดยกอนหนานั้นใชการพิจารณาเปนรายหลักสูตร
ตามที่หนวยงานเสนอขอ ซึ่งทําใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําดานจํานวนเงินทุนที่ไดรับระหวาง
ขาราชการทีศ่กึษาในหลักสตูรในดานเดียวกันแตตางหนวยงานและการขาดมาตรฐานในการ
พิจารณา โดยอัตราการใหทนุการศึกษาทีก่ําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 ประมาณการจาก
คาใชจายของหลกัสูตรการศึกษาภาคปรกติของสถาบนัการศึกษาของรัฐประมาณ 5 - 6 แหง แบง
ตามระดับการศึกษา ไดแก ระดับปริญญาโท สูงกวาปรญิญาตรี ปริญญาตรี และต่ํากวาปริญญาตรี 
และแบงตามสาขาวิชา ไดแก สายวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และไดมีการ
ปรับอัตราการใหทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนอัตราที่ใชอยูใน
ปจจุบัน รวมทั้งไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใหทุนการศึกษาในลักษณะวงเงินคงที่ตอปงบประมาณ เชน 
ปละ 60,000 บาท เปนเวลา 3 ปงบประมาณ เปนวงเงินรวมตลอดหลักสูตร เชน วงเงิน 180,000 
บาท ตลอดหลักสูตร เพ่ือใหขาราชการผูรับทุนสามารถเบิกคาใชจายไดเต็มวงเงนิมากขึ้น 
 - ในการเบิกจายทุนการศึกษา โดยทั่วไปกรุงเทพมหานครจะพิจารณาใหเฉพาะ
คาใชจายตาง ๆ ที่เรียกเกบ็โดยสถาบันการศึกษา โดยพิจารณาจากหลักฐานการรับเงินของสถาบัน 
การศึกษาและขอบังคับของหลักสูตร โดยไมรวมถึงคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เชน คาเดินทาง          
คาถายเอกสาร คาหนังสือที่ขาราชการซื้อเอง เปนตน ซึ่งในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2553          
มีหลายกรณีที่ขาราชการติดตอสอบถามเพื่อขอเบิกคาใชจายเหลานี ้
 - ในกรณีที่ขาราชการศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลาทีก่ําหนด และตองขยายเวลา
การศึกษาออกไป จะไมสามารถเบิกคาใชจายใด ๆ ที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายเวลาการศึกษานั้นได 
รวมทั้งไมสามารถเบิกคาใชจายใด ๆ ที่มีการชําระหลังครบกําหนดเวลาการศึกษาที่ไดรับอนุมัตไิว 
เชน คาลงทะเบียนรกัษาสภาพนักศกึษา คาขึ้นทะเบียนบัณฑติ คาธรรมเนยีมการรบัปรญิญา เปนตน 
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 ดังนั้น จากขอมูลที่ปรากฏ เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑทีต่ั้งไว ไดแก งบประมาณที่ใชจริง 
ในภาพรวมต่าํกวางบประมาณที่ไดรับ และจํานวนขาราชการที่แจงแจงรายการคาใชจายเกินวงเงิน
ของทุนการศกึษาไมเกินรอยละ 20 ของจํานวนทั้งหมด สามารถสรุปไดวา งบประมาณในภาพรวม        
มีความเพียงพอตอการดําเนินงาน เน่ืองจากงบประมาณที่กําหนดไวในแตละปมีจํานวนต่ํากวา
งบประมาณทีไ่ดรับทุกป โดยมีจํานวนต่ํากวาประมาณรอยละ 40 แตอัตราการใหทนุที่กําหนดสําหรับ
ขาราชการแตละคนไมเพียงพอตอคาใชจายในการศึกษา เน่ืองจากจํานวนขาราชการที่แจงรายการ
คาใชจายเกินวงเงินของทุนการศึกษาทีไ่ดรับอนุมัติมีถึงรอยละ 21.75 ของขาราชการที่ไปศกึษาทัง้หมด 
 2. ความเหมาะสมดานระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 การประเมินความเหมาะสมดานระยะเวลาในการดําเนินงาน มีวตัถปุระสงคเพ่ือตรวจสอบวา 
ระยะเวลาที่กาํหนดไวสําหรับการดําเนินงานมีความเหมาะสมสําหรับการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง
หรือไม ไดแก การพิจารณาจากระยะเวลาที่กําหนดไวตามคูมือการปฏิบัติงานเปรยีบเทียบกับ
ระยะเวลาทีใ่ชจริงในการดําเนินงาน โดยเนื่องจากการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติม
ในประเทศ ประกอบดวยกระบวนการดําเนินงาน 4 กระบวนการหลกั ไดแก การจัดทําแผนการสง
ขาราชการไปศึกษาเพิ่มเตมิในประเทศ การดําเนินการตามแผนการสงขาราชการไปศึกษาในประเทศ 
การติดตามผลการศึกษาและการติดตามการปฏิบัติงานชดใชทุน และการเปนศูนยขอมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร ในการเกบ็ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนนิงาน
จึงจําแนกแหลงขอมูลตามความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงาน กลาวคือ ในกระบวนการ
ดําเนินงานดานการจัดทําแผนการสงขาราชการไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ และการเปนศูนยขอมูล
เกี่ยวกับการศกึษาในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร ใชขอมูลจากการศึกษาเอกสาร
เปนหลัก ประกอบกับการสมัภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงาน ในขณะที่ในการดําเนินการตามแผน         
การสงขาราชการไปศึกษาในประเทศ และการติดตามผลการศึกษาและการติดตามการปฏิบัติงาน
ชดใชทุน ใชขอมูลจากแบบบนัทึกขอมูลจากกรณีศึกษา สวนการนําเสนอขอมูลใชการแจกแจง
ความถี่และอัตราสวนรอยละ ประกอบกับการวิเคราะหเนื้อหา ตามลําดับตอไปน้ี 
  2.1 การจัดทําแผนการสงขาราชการไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ขอมูลดานระยะเวลา
ในการดําเนินงานดังกลาวมาจากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน                  
มีรายละเอียดดังตาราง 17  
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ตาราง 17 ระยะเวลาในการจัดทําแผนการสงขาราชการไปศึกษาเพิ่มเตมิในประเทศ ในชวงปงบประมาณ 
   พ.ศ. 2544 - 2553 เปรียบเทียบกับปฏทิินงานที่กําหนดตามคูมือการปฏิบัติงาน 
 

การดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปฏิทินงาน 
ที่กําหนดตาม 

คูมือการปฏิบัติงาน 
25 
44 

25 
45 

25 
46 

25 
47 

25 
48 

25 
49 

25 
50 

25 
51 

25 
52 

25 
53 

1. สงแบบสอบถามสํารวจ 
ความจําเปน 

กรกฎาคม / / / / / / / / / / 

2. ใหคําปรึกษาในการตอบแบบสํารวจ สิงหาคม / / / / / / / / / / 
3. สํานักและสํานักงานเขตสงขอมูล   
ความจําเปนใหสถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานคร 

กันยายน / / / / / / / / / / 

4. เจาหนาที่พจิารณาโครงการ/ 
หาขอมูลที่จําเปน 

ตุลาคม - 
พฤศจิกายน 

/ / / / / / / / / / 

5. รวมรวม/จัดทําเอกสาร เตรียมเสนอ
คณะกรรมการกําหนดโครงการให
ขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 
และปฏิบัติการวิจัย ของ
กรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.) 

ธันวาคม / / / / / ธ.ค. 
- 

มี.ค. 

ธ.ค. 
- 

มิ.ย. 

ธ.ค. 
- 

เม.ย. 

ธ.ค. 
- 

ก.ค. 

/ 

6. การประชุม ก.ข.ก. เพื่อพิจารณา
ทุนการศึกษา และจัดทําคําขอ
งบประมาณ 

มกราคม - 
กุมภาพันธ 

/ / / / / มี.ค. มิ.ย. เม.ย. ส.ค. / 

7. รอการพิจารณาตามกระบวนการ
งบประมาณโดยไดรับการประสานจาก
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครใหปรับ
ลดงบประมาณ 

มีนาคม - 
พฤษภาคม 

/ / / / / / / / / / 

8. รับทราบผลการพิจารณางบประมาณ 
(ขอบัญญัติงบประมาณประกาศใช) 

มิถุนายน - 
สิงหาคม 

/ / / / / / / / / / 

9. ตรวจสอบขอมูลครั้งสุดทายกอน
นําเสนอแผน 

กันยายน / / / / / / / / / / 

10. แผนพัฒนาบุคลากรไดรับอนุมัติ ตุลาคม / / / / / / ก.ย. ก.ย. ก.ย. ก.ย. 
11. แจงหนวยงานดําเนินการตามแผน พฤศจิกายน / / / / / / ต.ค. ต.ค. ก.ย. ก.ย. 

การดําเนินการจริงเปนไปตามปฏิทินที่กําหนด 
ตามคูมือการปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 

100.
00 

100.
00 

100.
00 

100.
00 

100.
00 

81. 
82 

63. 
64 

63. 
64 

63. 
64 

81. 
82 

หมายเหตุ : / หมายถึง ระยะเวลาการดําเนินงานเปนไปตามปฏิทินที่กําหนดตามคูมือการปฏิบัติงาน 
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  จากตารางพบวา การดําเนินงานจริงในกระบวนการจัดทําแผนการสงขาราชการไป
ศึกษาเพิ่มเตมิในประเทศ ในชวงปบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2548 มีระยะเวลาเปนไปตามปฏิทินที่
กําหนดตามคูมือการปฏิบัตงิานทุกขั้นตอน (รอยละ 100.00) ในขณะที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
และ 2553 การดําเนินงานมีระยะเวลาเปนไปตามปฏิทินที่กําหนดตามคูมือการปฏิบัติงาน 9 ขั้นตอน 
จากทั้งหมด 11 ขั้นตอน (รอยละ 81.82) สวนปงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2552 การดําเนินงานมี
ระยะเวลาเปนไปตามปฏิทินที่กําหนดตามคูมือการปฏิบัติงาน 7 ขั้นตอน (รอยละ 63.64) โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2552 การดําเนินงานมีความลาชาในขั้นตอนการรวมรวม/จัดทําเอกสาร 
เตรียมเสนอคณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบตักิาร
วิจัย ของกรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.) และขัน้ตอนการจัดการประชุม ก.ข.ก. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 และ 2552 มีความลาชาในขั้นตอนดังกลาวถึง 6 และ 8 เดือน ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ความ
ลาชา  ในขั้นตอนดังกลาวไมกระทบตอการดําเนินงานในขั้นตอนถัดมาซึ่งเกี่ยวของกับการพิจารณา
งบประมาณ ดังจะเห็นไดขอมูลการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 7 - 9 เปนไปตามปฏิทนิที่กําหนดตามคูมือ
การปฏิบัติงานทุกป นอกจากนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2553 การดําเนินงานในขั้นตอนการ
อนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรและการแจงแผนใหหนวยงานทราบมีการดําเนินงานที่แลวเสร็จกอนกําหนด
ประมาณ 1 - 2 เดือน 
  นอกจากนี้ ในการสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเพิ่มเติมพบวา ในการดําเนินงาน
ขั้นตอนตาง ๆ ทั้ง 11 ขั้นตอนนั้น สวนใหญเปนการดําเนินงานที่ตองสัมพันธกับปฏิทินงานของ
หนวยงานอื่น เชน การสงแบบสอบถามสาํรวจความจําเปน ดําเนินงานโดยผานฝายแผนงานใน
ภาพรวมของสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร การพิจารณางบประมาณตามกระบวนการ
งบประมาณ ดําเนินงานตามปฏิทินงบประมาณที่สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครกําหนด เปนตน 
จึงเปนขั้นตอนที่มีกําหนดเวลาที่แนนอนและไมสามารถยืดหยุนได การดําเนินงานในขั้นตอนเหลานี้
จึงเปนไปตามปฏิทินที่กําหนดตามคูมือการปฏิบัติงานกําหนด ในขณะที่ขั้นตอนการจัดทําเอกสาร 
เตรียมเสนอคณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบตักิาร
วิจัย ของกรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.) และขัน้ตอนการจัดการประชุม ก.ข.ก. นั้นเปนขั้นตอนที่มี
รายละเอียดในการดําเนินงานมาก โดยตองปรับเปลี่ยนใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในเชิง
นโยบายและยุทธศาสตรตาง ๆ ของกรุงเทพมหานครเปนประจําทุกป รวมทั้งตองรอระยะเวลาที่
คณะกรรมการมีเวลาตรงกนัในการประชมุ จึงพบวามีความลาชาในการดําเนินงานอยูในหลายป         
แตเน่ืองจากขั้นตอนดังกลาวเปนการดําเนินงานที่ไมกระทบตอปฏิทนิงานของหนวยงานอื่น จึงมี
ความยืดหยุนในดานเวลามากกวาขั้นตอนอื่น อยางไรก็ตาม ความลาชาในขั้นตอนดังกลาวไมกระทบ
ตอการดําเนินงานในขั้นตอนถัดมาซึ่งเกี่ยวของกับการพิจารณางบประมาณที่ตองเปนไปตามปฏิทิน
งบประมาณทีก่ําหนดโดยสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ตั้งแตชวงปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 เปนตนมา ไดมีการปรับการดําเนินงานในขั้นตอนการอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรและการ
แจงแผนใหหนวยงานทราบใหแลวเสร็จกอนกําหนด เพ่ือใหหนวยงานสามารถดําเนินงานตามแผนที่
ไดรับอนุมัติไดตั้งแตชวงเริม่ตนปงบประมาณ (เดือนตุลาคมของทุกป) 
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  2.2 การดําเนินการตามแผนการสงขาราชการไปศึกษาในประเทศ ขอมูลดานระยะเวลา
ในการดําเนินงานดังกลาวมาจากแบบบันทึกขอมูลจากกรณีศึกษาของขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไป
ศึกษา ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2553 รวมจํานวน 1,139 คน มีรายละเอียดดังตาราง 18 
 
ตาราง 18 กรณีศึกษาขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศกึษา ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2553 
   จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงานในขั้นตอนการดําเนินการตามแผนการสงขาราชการไปศึกษา 
   ในประเทศ เปรียบเทียบกบัระยะเวลาทีก่ําหนดตามคูมือการปฏิบัตงิาน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเปรียบเทียบ 
ระยะเวลาตามคูมือการปฏิบัติงาน 

จํานวน รอยละ 

การขออนุมัติใหไปศึกษา 
(5 วัน) 
 

แตกตางจากระยะเวลาตาม 
คูมือการปฏิบัติงานไมถึงรอยละ 40 
มากกวาระยะเวลาตามคูมือการปฏิบัติงาน
เกินรอยละ 40 
นอยกวาระยะเวลาตามคูมือการปฏิบัติงาน
เกินรอยละ 40 

987 
 

85 
 

67 

86.65 
 

7.46 
 

5.88 

รวม  1,139 100.00 
การจัดทําสัญญา (5 วัน) แตกตางจากระยะเวลาตาม 

คูมือการปฏิบัติงานไมถึงรอยละ 40 
มากกวาระยะเวลาตามคูมือการปฏิบัติงาน
เกินรอยละ 40 
นอยกวาระยะเวลาตามคูมือการปฏิบัติงาน
เกินรอยละ 40 

642 
 

48 
 

449 

56.37 
 

4.21 
 

39.42 

รวม  1,139 100.00 
การเบิกจาย/โอน เงนิทุน (2 วัน) 
(เฉพาะกรณีของขาราชการที่ไป
ศึกษาโดยใชงบประมาณ จํานวน 
561 คน) 

แตกตางจากระยะเวลาตาม 
คูมือการปฏิบัติงานไมถึงรอยละ 40 
มากกวาระยะเวลาตามคูมือการปฏิบัติงาน
เกินรอยละ 40 
นอยกวาระยะเวลาตามคูมือการปฏิบัติงาน
เกินรอยละ 40 

331 
 

217 
 

13 

59.00 
 

38.81 
 

2.19 

รวม  561 100.00 
 

  จากตารางพบวา การดําเนินการตามแผนการสงขาราชการไปศึกษาในประเทศ               
ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนหลกั 3 ขั้นตอน ไดแก การขออนุมัติใหไปศกึษา การจัดทําสัญญา และ    
การเบิกจาย/โอน เงินทุน ทุกขั้นตอนมีกรณีที่ใชระยะเวลาในการดําเนินงานแตกตางจากระยะเวลา
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ตามคูมือการปฏิบัติงานไมถึงรอยละ 40 เปนสวนใหญ โดยการขออนุมัติใหไปศึกษาซึ่งกําหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไว 5 วัน มีกรณีที่ใชระยะเวลาในการดําเนินงานแตกตางจากระยะเวลา
ตามคูมือการปฏิบัติงานไมถึงรอยละ 40 มากที่สุด (รอยละ 86.65) ในขณะที่ขั้นตอนในการเบิกจาย/
โอนเงินทุนซ่ึงกําหนดระยะเวลาในการปฏบิัติงานไว 2 วนั มีกรณีศึกษาที่ใชระยะเวลาในการ
ดําเนินงานมากกวาระยะเวลาตามคูมือการปฏิบัติงานเกินรอยละ 40 มากที่สุด (รอยละ 38.81)          
และขั้นตอนในการจัดทําสัญญาซึ่งกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานไว 5 วันเชนเดียวกับขั้นตอน
การขออนุมัติใหไปศึกษา มีกรณีศึกษาทีใ่ชระยะเวลาในการดําเนินงานนอยกวาระยะเวลาตามคูมือ
การปฏิบัติงานเกินรอยละ 40 มากที่สุด (รอยละ 39.42) 
  2.3 การติดตามผลการศึกษาและการติดตามการปฏิบัติงานชดใชทุน ขอมูลดาน
ระยะเวลาในการดําเนินงานดังกลาวมาจากแบบบันทึกขอมูลจากกรณีศึกษาของขาราชการที่ไดรับ
อนุมัติใหไปศกึษา ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2553 รวมจํานวน 1,139 คน มีรายละเอียด             
ดังตาราง 19 
 
ตาราง 19 กรณีศึกษาขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศกึษา ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2553 
   จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงานในขั้นตอนการตดิตามผลการศึกษาและการติดตาม 
   การปฏิบัตงิานชดใชทุน เปรียบเทียบกบัระยะเวลาทีก่ําหนดตามคูมือการปฏิบัตงิาน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเปรียบเทียบ 
ระยะเวลาตามคูมือการปฏิบัติงาน 

จํานวน 
(n = 1,139) 

รอยละ 

การติดตามผลการศึกษาและ 
การติดตามการปฏิบัติงานชดใชทุน 
(15 วัน) 

แตกตางจากระยะเวลาตาม 
คูมือการปฏิบัติงานไมถึงรอยละ 40 
มากกวาระยะเวลาตามคูมือการปฏิบัติงาน
เกินรอยละ 40 
นอยกวาระยะเวลาตามคูมือการปฏิบัติงาน
เกินรอยละ 40 

331 
 

115 
 

693 

29.06 
 

10.10 
 

60.84 

รวม  1,139 100.00 

 
  จากตารางพบวา การติดตามผลการศึกษาและการติดตามการปฏิบัตงิานชดใชทุน               
ซึ่งกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานไว 15 วัน มีกรณีที่ใชระยะเวลาในการดําเนินงานนอยกวา
ระยะเวลาตามคูมือการปฏิบัติงานเกินรอยละ 40 เปนสวนใหญ (รอยละ 60.84) นอกจากนั้นเปนกรณี
ที่ใชระยะเวลาในการดําเนินงานแตกตางจากระยะเวลาตามคูมือการปฏิบัติงานไมถึงรอยละ 40 และ
กรณีศึกษาทีใ่ชระยะเวลาในการดําเนินงานมากกวาระยะเวลาตามคูมือการปฏิบัติงานเกินรอยละ 40 
ตามลําดับ (รอยละ 29.06 และรอยละ 10.10) 
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  2.4 การเปนศูนยขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร 
ขอมูลดานระยะเวลาในการดําเนินงานดังกลาวมาจากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และ
การศึกษาเอกสาร 
  จากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานพบวา การดําเนินงานดานการเปนศูนยขอมูล
เกี่ยวกับการศกึษาในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยงานหลัก 4 งาน 
ไดแก การจัดทํารายงานการปฏิบัติงานประจําเดือน การจัดทําสถิติการศึกษา การจัดทําขอมูล
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวของ และการใหขอมูลเกี่ยวกบัการศึกษา โดยการจัดทํารายงาน
การปฏิบัติงานประจําเดือนเปนการดําเนินงานที่ตองดําเนินการตามกําหนดเวลาของหนวยงานอื่น 
คือ มีขอกําหนดใหดําเนินการใหแลวเสร็จไมเกินวันที ่5 ของทุกเดือน รวมทั้งการจัดทําขอมูล
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวของ และการใหขอมูลเกี่ยวกบัการศึกษา ซึ่งตองมีความพรอม
อยูเสมอในกรณีที่มีผูมาติดตอสอบถามขอมูล จึงเปนงานที่มีสภาพบังคับอยูในตวัเองวาจะตอง
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดในคูมือการปฏิบัตงิานทุกงาน นอกจากนี้ เน่ืองจากงานหลัก 
แตละงานไมมีเน้ืองานที่ตอเน่ืองกันเปนกระบวนการ ทาํใหผูปฏิบตัิงานสามารถเลอืกปฏิบัติงานแตละ
งานไดในชวงเวลาตาง ๆ ตามความเหมาะสม โดยไมตองเรียงลําดับตามขั้นตอนในลักษณะเดียวกับ
งานดานการจัดทําแผนการสงขาราชการไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ และการดําเนินการตาม
แผนการสงขาราชการไปศกึษาในประเทศ 
 ดังนั้น จากขอมูลที่ปรากฏทัง้หมด เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว ไดแก ระยะเวลา        
ในการปฏิบตังิานจริงแตกตางจากระยะเวลาที่กําหนดตามคูมือการปฏิบัติงานไมถงึรอยละ 40 
สามารถสรุปไดวา ระยะเวลาในการดําเนินงานในดานการจัดทําแผนการสงขาราชการไปศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศ ดานการดําเนินการตามแผนการสงขาราชการไปศึกษาในประเทศ (เฉพาะ
ขั้นตอนการขออนุมัติใหขาราชการไปศึกษา) และดานการเปนศูนยขอมูลเกี่ยวกบัการศึกษาใน
ประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสม ในขณะที่ระยะเวลาที่กําหนดสําหรับ
การดําเนินงานในดานการดําเนินการตามแผนการสงขาราชการไปศึกษาในประเทศ (เฉพาะขัน้ตอน         
การจัดทําสัญญา และการเบิกจาย/โอน เงินทุน) และการติดตามผลการศึกษาและการติดตาม            
การปฏิบัติงานชดใชทุน ยังไมมีความเหมาะสม เน่ืองจากเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาทีใ่ช                  
ในการดําเนินการจริงแลวมีความแตกตางกันเกินกวารอยละ 40 
 3. ความเพียงพอดานบุคลากรที่ใชในการดาํเนินงาน 
 การประเมินความเพียงพอดานบุคลากรที่ใชในการดําเนนิงาน มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตรวจสอบวา อัตรากําลังที่กาํหนดไวในปจจุบันมีความเหมาะสมสําหรับการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง
หรือไม ไดแก การคํานวณจํานวนชั่วโมงการทํางานจากเนื้องานและปริมาณงานจริงเปรียบเทียบกบั
จํานวนชั่วโมงการทํางานจากจํานวนบุคลากรที่มีอยูจริง โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน และการศึกษาจากเอกสาร นํามาบันทึกและคํานวณในแบบบันทึกขอมูลดานเนื้องาน
และปริมาณงานของฝายสงเสริมความรูในประเทศในดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
ใหแกขาราชการ โดยขอมูลดานเนื้องานและปริมาณงานมีรายละเอียดดังตาราง 20 
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ตาราง 20 ขอมูลดานเนื้องานและปริมาณงานของฝายสงเสริมความรูในประเทศในดานการสงเสริม 
   การศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2553 
 

ขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
และการศึกษาเอกสาร 

ขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลดานเนื้องาน 
และปริมาณงาน 

กิจกรรมการทํางาน 
หนวย
นับ 

เวลาที่ใชตอ
หนวย (ชม.) 

รวมปริมาณงาน 
ป 2544 - 2553 

เวลาที่ใช 
ทั้งหมด (ชม.) 

เวลาที่ใช 
ตอป (ชม.) 

การจัดทําแผนการสงขาราชการไปศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศ 

ฉบับ 220 10 2200 220.0 

รวม 2,200 220.0 
การดําเนินการตามแผนการสงขาราชการ 
ไปศึกษาในประเทศ 
- การเสนอขออนุมัติ 
- การจัดทําสัญญา 
- การเบิกจาย/โอน เงินทุน 

 
 

เร่ือง 
เร่ือง 
เร่ือง 

 
 

6 
1.5 
0.5 

(30 นาที) 

 
 

1,139 
1,139 
1,836 

 
 

6,834 
1,708.5 

918 

 
 

683.4 
170.85 

91.8 

รวม 9,460.5 946.05 
การติดตามผลการศึกษาและการติดตาม
การปฏิบัติงานชดใชทุน 
- การติดตามผลการศึกษา 
 
- การตรวจสอบภาระผูกพันทางการศึกษา 

 
 

ครั้ง 
 

เร่ือง 

 
 

0.5 
(30 นาที) 

0.25 
(15 นาที) 

 
 

1,139 
 

11,000 

 
 

569.5 
 

2,750 

 
 

56.95 
 

275.0 

รวม 3,319.5 331.95 
การเปนศูนยขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาใน
ประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร 
- การจัดทํารายงานการปฏิบัติงานประจําเดือน 
- การจัดทําสถิติการศึกษา 
- การจัดทําขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ 
- การใหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา 

 
 

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 
 

3 
1 
1 
 

0.25 
(15 นาที) 

 
 

120 
40 
36 

 
3000 

 
 

360 
40 
36 

 
750 

 
 

36.0 
4.0 
3.6 

 
75.0 

รวม 1,186 118.6 
รวมเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานดานการสงเสริมการศึกษาฯ ป 2544 - 2553 ทั้งหมด (ชม.) 16,166 1,616.6 

 

 จากตารางพบวา เน้ืองานและปริมาณงานทั้งหมดในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 
2553 รวมทุกกระบวนงาน ตองใชเวลาทีใ่ชในการปฏบิตัิงานทั้งหมดรวม 16,166 ชั่วโมง เฉลี่ยปละ 
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1,616.6 ชั่วโมง โดยงานดานการดําเนินงานตามแผนการสงขาราชการไปศึกษาในประเทศเปนงานที่
ตองใชเวลาทีใ่ชในการปฏบิตัิงานโดยรวมมากที่สุด (9,460.5 ชั่วโมง) ขณะที่งานดานการเปนศูนย
ขอมูลเกี่ยวกบัการศึกษาในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร เปนงานที่ตองใชเวลาที่ใช
ในการปฏิบตังิานโดยรวมนอยที่สุด (1,186 ชั่วโมง) 
 ในการสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการมอบหมายงานดานการสงเสริมการศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศใหแกขาราชการ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2553 พบขอมูลที่สําคัญตอ
การคํานวณจํานวนบุคลากรตอเน้ืองานและปริมาณงาน ดังนี้ 
 - ฝายสงเสริมความรูในประเทศมีการแบงหนาที่ความรบัผิดชอบแตกตางกันไปในแตละ
ป ซึ่งโดยปรกติใชเจาหนาทีใ่นการปฏิบตังิานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแก
ขาราชการ จํานวน 3 คน จากจํานวนเจาหนาที่ทั้งหมด 5 คน โดยเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิม่เติมในประเทศใหแกขาราชการจะไดรบัมอบหมายหนาที่
อ่ืนใหปฏิบัติดวย เชน การสงเสริมการฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย เปนตน ในอัตราสวนที่
แตกตางกันไปตามปริมาณงานดานการสงเสริมการศึกษาฯ ที่ไดรับมอบหมาย ยกเวนใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2549 ที่งานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแก
ขาราชการ รับผิดชอบโดยเจาหนาที่เพียงคนเดียวซึ่งไมไดรับมอบหมายใหปฏิบัตงิานอ่ืนเพิ่มเติมอีก 
 - ในปที่ใชเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
ใหแกขาราชการ จํานวน 3 คน เจาหนาที่ทั้ง 3 คน จะมีหนาที่ความรบัผิดชอบ ดังนี้ 
  (1) เจาหนาที่คนที่ 1 รับผิดชอบการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเตมิในประเทศใหแก
ขาราชการในสังกัดสํานักการแพทย (คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 50 ของงานที่รับผิดชอบ) และ
การฝกอบรมระยะยาวของขาราชการในสังกัดสํานักการแพทย (คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 50 
ของงานที่รับผิดชอบ) 
  (2) เจาหนาที่คนที่ 2 รับผิดชอบการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเตมิในประเทศใหแก
ขาราชการในสังกัดสํานักอนามัย (คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 25 ของงานที่รับผิดชอบ) และ         
การฝกอบรมระยะยาวของขาราชการในสังกัดสํานักอนามัย การฝกอบรมหลักสูตรผูบริหาร และ         
การใหทุนการศึกษาแกบุคคลภายนอก (คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 75 ของงานที่รับผิดชอบ) 
  (3) เจาหนาที่คนที่ 3 รับผิดชอบการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเตมิในประเทศใหแก
ขาราชการในสังกัดสํานักอ่ืน ๆ และสํานกังานเขต (คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 50 ของงานที่
รับผิดชอบ) และการฝกอบรมของขาราชการในสังกัดสํานักอ่ืน ๆ และสํานักงานเขต และการเผยแพร
ขาวสารการฝกอบรม (คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 50 ของงานที่รับผิดชอบ) 
 - เวลาในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตอวันคิดเปน 7 ชั่วโมง (08.30 - 
12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.) โดยมีจํานวนวันในการปฏิบัติงานตอปประมาณ 220 วัน เวลา           
ในการปฏิบตัิงานของเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานแตละคนตอปจึงคิดเปน 1,540 ชั่วโมง 
 เม่ือนําขอมูลดานเนื้องานและปริมาณงานและการแบงหนาที่ความรบัผิดชอบของฝาย
สงเสริมความรูในประเทศมาเปรียบเทียบกับจํานวนผูปฏิบัติงานจริง มีรายละเอียดดังตาราง 21 
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ตาราง 21 จํานวนชัว่โมงการทํางานคํานวณจากจํานวนบุคลากรที่มีอยูจริง เปรียบเทียบจํานวนชัว่โมง 
   การทํางานคํานวณจากเนื้องานและปริมาณงาน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2553 
 
 เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานในแตละป (ชม.) 

 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

เจาหนาท่ีคนท่ี 1 
ปฏิบัติงานดานการสงเสริมการศึกษา 
รอยละ 50 ของเวลาการปฏิบัติงาน
ทั้งหมด ยกเวนในปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 - 2549 ปฏิบัติงานรอยละ 100 

770 770 770 770 1,540 1,540 770 770 770 770 

เจาหนาท่ีคนท่ี 2 
ปฏิบัติงานดานการสงเสริมการศึกษา 
รอยละ 25 ของเวลาการปฏิบัติงาน
ทั้งหมด ยกเวนในปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 - 2549 ไมไดรับมอบหมายงาน
ในดานดังกลาว 

385 385 385 385 - - 385 385 385 385 

เจาหนาท่ีคนท่ี 3 
ปฏิบัติงานดานการสงเสริมการศึกษา 
รอยละ 50 ของเวลาการปฏิบัติงาน
ทั้งหมด ยกเวนในปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 - 2549 ไมไดรับมอบหมายงาน
ในดานดังกลาว 

770 770 770 770 - - 770 770 770 770 

รวมจํานวนชั่วโมงของ 
ผูปฏิบัติงานจริงในแตละป 

1,925 1,925 1,925 1,925 1,540 1,540 1,925 1,925 1,925 1,925 

รวมจํานวนชั่วโมงของ 
ผูปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 

18,480 

เปรียบเทียบกับเวลาที่ตองใชในการ
ปฏิบัติงานตามเนื้องานและปริมาณงาน 
ป 2544 - 2553 ทั้งหมด (16,166 ชม.) 

((18,480 - 16,166) / 16,166) x 100  = รอยละ 14.31 

 
 จากตารางพบวา จํานวนชัว่โมงในการปฏิบัติงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเตมิ             
ในประเทศใหแกขาราชการของผูปฏิบัติงานจริงในแตละปคํานวณไดปละ 1,925 ชั่วโมง ยกเวนใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2549 คํานวณไดปละ 1,540 ชั่วโมง รวมเปนจํานวนชั่วโมงในการปฏิบตังิาน
ดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการของผูปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 18,480 ชั่วโมง 
ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกบัเวลาที่ตองใชในการปฏิบัติงานตามเนื้องานและปริมาณงาน ในปงบประมาณ 
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พ.ศ. 2544 - 2553 ทั้งหมดพบวา มีจํานวนชั่วโมงการทาํงานของผูปฏิบัติงานจริงสูงกวาเวลาทีต่อง
ใชในการปฏบิตัิงานที่คํานวณตามเนื้องานและปริมาณงาน ในอัตรารอยละ 14.31 
 ดังนั้น จากขอมูลที่ปรากฏ เม่ือเปรียบเทยีบกบัเกณฑทีต่ั้งไว ไดแก จํานวนชัว่โมงการทํางาน
คํานวณจากเนื้องานและปริมาณงานแตกตางจากจํานวนชั่วโมงการทาํงานคํานวณจากจํานวน
บุคลากรที่มีอยูจริงไมเกินรอยละ 20 สามารถสรุปไดวา บุคลากรทีใ่ชในการดําเนนิงานปจจุบันมี
ความเพียงพอตอการดําเนินงาน 
 ผลการประเมนิดานปจจัยนําเขาของงานทัง้หมด ไดแก งบประมาณ ระยะเวลา และบคุลากร 
ในการปฏิบตัิงาน สามารถสรุปไดวา งบประมาณในภาพรวมและบุคลากรใชในการดําเนินงานมีความ
เพียงพอตอการดําเนินงาน และระยะเวลาในการดําเนินงานโดยรวมมีความเหมาะสม แตในภาพยอย
พบวา อัตราการใหทุนที่กําหนดสําหรับขาราชการแตละคนไมเพียงพอตอคาใชจายในการศึกษา และ
ระยะเวลาในการดําเนินงานที่กําหนดสําหรับบางกระบวนการยังไมมี ความเหมาะสม 
 
 ตอนที่ 4 ขอมูลดานกระบวนการทาํงาน (Process) 
 การประเมินการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร 
ดานปจจัยกระบวนการทํางาน มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานใน
ขั้นตอนตาง ๆ ไดแก การดําเนินการขออนุมัติ การจัดทําสัญญา การเบิกจายเงินทุน และการตดิตาม
ผลการศึกษาและการติดตามการปฏิบัติงานชดใชทุน โดยตรวจสอบความถูกตองตามระเบียบของ
การปฏิบัติงาน และสํารวจความคิดเห็นของขาราชการกรงุเทพมหานครที่ไดรับอนุมัตใิหไปศึกษาเกีย่วกับ
ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานงบประมาณที่ใชจริงกับงบประมาณทีไ่ดรับ โดยขอมูล
ทั้งหมดมาจากแบบตรวจสอบรายการขัน้ตอนการปฏบิัติงาน การสอบถามความคิดเห็นของขาราชการ
ที่ไดรับอนุมัตใิหไปศึกษา และการสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังตาราง 22 - 23 
 
ตาราง 22 สภาพการปฏิบัตงิานจริงดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการของ 
   กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบกับขั้นตอนการปฏิบัตงิานตามที่ระเบียบกาํหนด 
 

ผลการประเมิน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตามที่ระเบียบกําหนด 

สภาพการปฏิบัติงานจริง เปนไปตาม
ระเบียบ 

ไมเปนไป 
ตามระเบียบ 

การเสนอขออนุมัติ 
1. การใหขาราชการไปศึกษาใหพิจารณา
ตามหลักเกณฑตอไปนี้ 
   (1) พิจารณาตามสาขาวิชาและโครงการที่ 
ก.ข.ก.ใหความเห็นชอบ 
   

 
 
 
-หนวยงานตองแนบเอกสารที่แสดงวาสาขาวิชา
และโครงการที่ขออนุมัตินั้นไดรับความเห็นชอบ
จาก ก.ข.ก. แลวมาพรอมกับการเสนอขออนุมัติ 

 
 
 
/ 
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ตาราง 22 (ตอ) 
 

ผลการประเมิน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตามที่ระเบียบกําหนด 

สภาพการปฏิบัติงานจริง เปนไปตาม
ระเบียบ 

ไมเปนไป 
ตามระเบียบ 

    (2) สาขาวิชาและระดับการศึกษาจะตอง
สอดคลองหรือเปนประโยชนกับงานหรือ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ดํารงอยู 
    (3) ตองเปนสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรอง
มาตรฐานหลักสูตรแลว 
    (4)   หัวหนาหนวยงานตองพิจารณาถึง
อัตรากําลังที่มีอยูใหเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน
ไมใหเสียหาย โดยไมตองขออัตรากําลัง
เพ่ิมเติม 
2. คุณสมบัติของขาราชการ 
   (1) พนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการแลว 
   (2) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทาง
วินัย หรือถูกฟองคดีอาญา เวนแตกรณีถูก
ฟองคดีอาญาที่ไมอยูในขายที่จะตองรอการ
เล่ือนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.พ. วาดวยการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน 
   (3) มีอายุไมเกินหลักเกณฑที่กําหนดนับ
ถึงวันเริ่มตนเปดภาคการศึกษา  ดังนี้ 
       - ขั้นต่ํากวาปริญญาตรีตองมีอายุ        
ไมเกิน 35 ป 
       - ขั้นปริญญาตรีตองมีอายุไมเกิน         
40  ป 
       - ขั้นสูงกวาปริญญาตรีตองมีอายุ         
ไมเกิน  45  ป 
เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก ก.ข.ก.  
และไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาผูมี
อํานาจอนุมัติ 
   (4) ไดรับการรับรองจากผูบังคับบัญชา   
วาเปนผูมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการ และมีความประพฤติดี    
รวมทั้งมีความตั้งใจในการปฏิบัติราชการ 

-กรุงเทพมหานครอนุมัติเฉพาะกรณีสาขาวิชา
และระดับการศึกษาระดับการศึกษาที่สอดคลอง
กับตําแหนงที่ขาราชการดํารงอยู 
-กรุงเทพมหานครอนุมัติเฉพาะกรณีหลักสูตรที่
ไปศึกษาไดการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
แลว โดยตองแนบหลักสูตรประกอบดวย 
-หนวยงานตองเสนอหนังสือรับรองของหัวหนา
หนวยงานวาหนวยงานมีอัตรากําลังเพียงพอ 
มาพรอมกับการเสนอขออนุมัติดวย 
 
 

หนวยงานตองแนบสําเนาทะเบียนประวัติ
ขาราชการ (กพ.7) มาพรอมกับการเสนอ
ขออนุมัติดวย 
 
 
 
 
- กรณีที่ขาราชการมีอายุเกินกวาที่
ระเบียบกําหนดตองนําเสนอ ก.ข.ก. 
พิจารณาใหความเห็นชอบเปนราย ๆ ไป 
ทุกกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
-หนวยงานตองเสนอหนังสือรับรองของ
ผูบังคับบัญชาของขาราชการที่ขออนุมัติ           
มาพรอมกับการเสนอขออนุมัติดวย 

/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
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ตาราง 22 (ตอ) 
 

ผลการประเมิน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตามที่ระเบียบกําหนด 

สภาพการปฏิบัติงานจริง เปนไปตาม
ระเบียบ 

ไมเปนไป 
ตามระเบียบ 

   (5) เปนผูมีรางกายสมบูรณและมีสุขภาพ
อนามัยดีพอที่จะไปศึกษาได ศึกษา 
 
การจัดทําสัญญา 
1. ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  
ตั้งแต 90 วันขึ้นไป ตองทําสัญญากับ
กรุงเทพมหานครตามแบบและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
 
 
2. ใหปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองปลัด
กรุงเทพมหานครที่ไดรับมอบหมายเปน    
ผูลงนามในสัญญาดังกลาวในนามของ
กรุงเทพมหานคร 
3. คุณสมบัติผูค้ําประกันมีดังตอไปนี้ 
   (1)  เปนขาราชการกรุงเทพมหานคร  
ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป และมีเงินเดือน 
เทากันหรือสูงกวาผูไดรับอนุมัติ หากมี
เงินเดือนนอยกวา ใหมีผูค้ําประกันมากกวา 
1 คน ได 
   (2) ตองไมเกษียณอายุราชการกอนหมด
ภาระผูกพันตามหนังสือค้ําประกันดังกลาว 
   (3) หากมีคูสมรส  ตองใหคูสมรสยินยอม
เปนลายลักษณอักษรใหมีการค้ําประกัน
ดังกลาว 
   (4) ตองไมเปนผูที่อยูในระหวางถูก
สอบสวนหรือดําเนินการทางวินัยและไมเคย
ตองโทษคดีอาญา 
 
    (5) ไมเปนผูมีภาระผูกพันเกี่ยวกับ      
การลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
อยูกอนแลว 
 

- ขาราชการตองแสดงใบรับรองแพทย
ประกอบการขออนุมัติ 
 
 
- ขาราชการที่ขออนุมัติไปศึกษาตั้งแต 90 วัน
ขึ้นไป ตองจัดทําสัญญาเสนอพรอมกับการขอ
อนุมัติ 
- สัญญาที่ใชเปนสัญญาสําเร็จรูปตามแบบที่
กระทรวงการคลังกําหนด โดยมีการปดอากร
แสตมปที่สัญญาค้ําประกันตามประมวลรัษฎากร 
- ปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองปลัด
กรุงเทพมหานครที่ไดรับมอบหมายลงนามใน
สัญญาพรอมกับการพิจารณาอนุมัติ 
 
 
- ขาราชการตองแสดงหลักฐานประกอบการทํา
สัญญา ไดแก 
  (1) หนังสือรับรองเงินเดือนจากหนวยงาน 
  (2) บัตรประจําตัวขาราชการ 
  (3) สําเนาทะเบียนบาน 
  (4) หนังสือใหความยินยอมจากคูสมรส  
พรอมทะเบียนสมรส หรือทะเบียนการหยา 
หรือมรณบัตรของคูสมรส 
  (5) กรณีแจงวาไมมีคูสมรส ขาราชการตอง 
ลงนามในหนังสือรับรองวาไมมีคูสมรส 
- เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตรวจสอบประวัติการ
ถูกสอบสวนหรือดําเนินการทางวินัยฯ ของ
ขาราชการไปยงัหนวยงานท่ีรับผิดชอบงาน 
ดานวินัย 
- เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตองตรวจสอบภาระ
ผูกพันเกี่ยวกับการลาศึกษา ฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัยของผูค้ําประกันจากฐานขอมูล
กอนจัดทําสัญญา 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
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ตาราง 22 (ตอ) 
 

ผลการประเมิน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตามที่ระเบียบกําหนด 

สภาพการปฏิบัติงานจริง เปนไปตาม
ระเบียบ 

ไมเปนไป 
ตามระเบียบ 

การเบิกจาย/โอน เงินทุน 
1. การเบิกจาย/โอน เงินทุนการศึกษา 
กระทําโดยโอนงบประมาณไปใหหนวยงาน
เบิกจายเอง 
2. คาใชจายที่เกิดขึ้นในปงบประมาณใด 
โดยปรกติ ใหเบิกจายจากงบประมาณ
รายจายของปนั้น แตถามีเหตุจําเปนไม
สามารถเบิกจายจากงบประมาณรายจาย
ของปเดียวกันไดทันใหเบิกจากงบประมาณ
รายจายในหมวดนั้นๆ ของปตอไป หรือให
เบิกจากงบประมาณรายจายในหมวดรายจาย
อื่นของปถัดไปอีกปหนึ่ง แตการใชจายนั้น
ตองไมเปนการกอหนี้ผูกพันเกินยอดเงิน
คงเหลือของงบประมาณรายจายที่ไดรับ
อนุญาตในปที่ลวงมาแลว 
 
การติดตามผลการศึกษาและ            
การติดตามการปฏิบัติงานชดใชทุน 
1. ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาใน
ประเทศจะตองศึกษาใหสําเร็จภายใน
ระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ โดยเมื่อครบ
กําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ ใหขาราชการที่
ไดรับอนุมัติรายงานตัวเพ่ือกลับเขาปฏิบัติ
ราชการทันที 
2. กรณีที่ศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลา
ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณา
อนุญาตใหขยายเวลาการศึกษาไดตาม
เหตุผลความจําเปนเฉพาะกรณี ครั้งละไม
เกินหนึ่งภาคการศึกษา รวมแลวไมเกินสอง
ครั้งหรือไมเกินหนึ่งปการศึกษา 

 
- สถาบันพัฒนาขาราชการโอนงบประมาณให
หนวยงานเบิกจายเองตามสําเนาใบเสร็จรับเงิน 
 
- กรณีขาราชการนําใบเสร็จมาสงใหลาชา 
สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร       
จะจัดหางบประมาณในสวนอื่นมาให จากนั้น     
หนวยงานจึงทําการเบิกตามวิธีคางเบิก โดย
สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร
จะตองตรวจสอบงบประมาณที่ไมมีการใชจาย
ในหมวดรายจายอื่นรายการปรกติ เพ่ือนําไป
ขอเปล่ียนแปลงเปนรายการคางเบิกกอน 
จากนั้นจึงขอโอนงบประมาณไปใหหนวยงาน
เพ่ือเบิกจายได 
 
 
 
 
- เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีการติดตามไปยัง
หนวยงานใหขาราชการรายงานผลการศึกษา
เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ 
 
 
 
- การขยายเวลาการศึกษาตองมีหนังสือรับรอง
จากสถาบันการศึกษาแนบประกอบ และขยาย
เวลาการศึกษาไดครั้งละไมเกิน 6 เดือน รวม
จํานวน 2 ครั้ง 
 

 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
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ตาราง 22 (ตอ) 
 

ผลการประเมิน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตามที่ระเบียบกําหนด 

สภาพการปฏิบัติงานจริง เปนไปตาม
ระเบียบ 

ไมเปนไป 
ตามระเบียบ 

3. ผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษาตองมีผล
การศึกษาอยูในเกณฑดี และตองรายงาน
ผลการศึกษาตามระยะเวลาที่สถาบันพัฒนา
ขาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 
 
4. ขาราชการที่ไปศึกษาตองกลับมาปฏิบัติ
ราชการเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใช
ในการศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย 
หากที่ไมกลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา 
ตองชดใชเงินเดือน ทุนที่ไดรับระหวาง 
ศึกษา กับใหใชเงินอีกจํานวนหน่ึงเทากับ
จํานวนเงินเดือน ทุนและเงินที่
กรุงเทพมหานครหรือสวนราชการอื่น
ชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบ้ียปรับแก
กรุงเทพมหานคร หรือสวนราชการอื่นอีก
ดวย กรณีขาราชการผูนั้นกลับมาปฏิบัติ
ราชการบางสวนไมครบกําหนดเวลาตาม
สัญญา ใหลดจํานวนเงินที่จะตองชดใชลง
ตามสวน 
 

- เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีการติดตามให
ขาราชการรายงานผลการศึกษาอยางนอยป
การศึกษาละ 1 ครั้ง โดยสามารถรายงานทั้ง
แบบเปนทางการ ทางโทรสาร ไปรษณีย หรือ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
- ขาราชการกรงุเทพมหานครที่ลาออก หรือ      
ขอโอนทุกคนจะตองผานการตรวจสอบภาระ
ผูกพันเกี่ยวกับการลาศึกษาและและฝกอบรม 
ที่สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร      
ในกรณีที่พบวามีภาระผูกพันจากการชดใชทุน 
ขาราชการตองชําระเงินเต็มจํานวนใหกับ
กรุงเทพมหานครกอนจึงจะไดรับอนุมัติให
ลาออก หรือโอน โดยการคํานวณเปนไปตาม
เง่ือนไขของสัญญา 
 

/ 
 
 
 
 
/ 
 

 

 
 จากตารางพบวา สภาพการปฏิบัติงานจรงิดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
ใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานครเปนไปตามขั้นตอนการปฏิบัตงิานตามที่ระเบียบกําหนด           
ทุกขั้นตอน ทัง้การเสนอขออนุมัติ การจัดทําสัญญา การเบิกจาย/โอนเงินทุน และการติดตามผล
การศึกษาและการติดตามการปฏิบัติงานชดใชทุน โดยจากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงาน
เพ่ิมเติมพบวา เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดการออกแบบวิธีการปฏบิัตงิานในขั้นตอนตาง ๆ ไวใหเปนไป
ตามที่ระเบียบกําหนดไวลวงหนา เชน หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชามีแบบฟอรมที่กําหนดเนื้อหา
ของการรับรองไวใหครบถวนตามขอกําหนดของระเบียบ แบบกรอกขอมูลสําหรับการจัดทําสัญญาที่
กําหนดใหผูค้ําประกันเสนอขอมูลสําหรับตรวจสอบคุณสมบัติในการเปนผูค้ําประกนัใหครบถวน  
เปนตน โดยในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนจะมีการกํากับดูแลและตรวจสอบจากผูบังคับบัญชาอยาง
ใกลชิด การปฏิบตัิงานทั้งหมดจึงจําเปนตองมีความถูกตองตามระเบยีบที่กําหนดไวทั้งหมด 
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ตาราง 23 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคดิเห็นของขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไป 
   ศึกษาในประเทศ เกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงาน 

 

ลําดับ 
ขอคําถาม 

ดานความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงาน  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
 
  1 
 
  2 
 
  3 
 
  4 
 
  5 
 
  6 
 
  7 
 
  8 
 
  9 
 
10 
11 

การดําเนินการขออนุมัติ  (n = 104) 
หลักสูตรและสาขาวิชาของทุนการศึกษาที่กําหนด
สอดคลองและเปนประโยชนกับงานที่ขาราชการปฏิบัติ 
หลักสูตรและสาขาวิชาของทุนการศึกษาที่กําหนดเปน
ความตองการของหนวยงาน 
ขาราชการสามารถสอบถามหรือเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาไดโดยสะดวกและทั่วถึง 
ขาราชการไดรับคําอธิบายเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอน
ในการดําเนินการขออนุมัติที่ชัดเจน 
ขั้นตอนในการดําเนินการขออนุมัติมีความคลองตัว          
ไมซับซอน 
การติดตอประสานงานของเจาหนาที่เปนไปโดยคลองตัว
และรวดเร็ว 
แบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินการชวยทําให         
การดําเนินการขออนุมัติมีความคลองตัวมากขึ้น 
เจาหนาที่ใหคําปรึกษาและขอแนะนําที่เปนประโยชน
สําหรับดําเนินการขออนุมัติ 
เจาหนาที่มีความเขาใจในดานหลักสูตรและสาขาวิชาที่
ขาราชการขอไปศึกษา 
การใหบริการของเจาหนาที่เปนไปดวยความเหมาะสม 
ระยะเวลาในการดําเนินการขออนุมัติมีความเหมาะสม 

 
4.37 

 
4.08 

 
3.62 

 
4.00 

 
4.14 

 
4.58 

 
4.16 

 
4.69 

 
3.43 

 
4.16 
4.23 

 
.656 

 
.776 

 
.534 

 
.772 

 
.756 

 
.696 

 
.684 

 
.726 

 
.669 

 
.712 
.529 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มากที่สุด 

 
มาก 

 
มากที่สุด 

 
ปานกลาง 

 
มาก 
มาก 

 รวม 4.13 .683 มาก 
 
12 
13 
 
14 
 
15 
16 
17 
 

การจัดทําสัญญา  (n = 104) 
ขั้นตอนในการจัดทําสัญญามีความคลองตัว ไมซับซอน 
การติดตอประสานงานของเจาหนาที่เปนไปโดยคลองตัว
และรวดเร็ว 
แบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินการชวยทําให          
การจัดทําสัญญามีความคลองตัวมากขึ้น 
ระยะเวลาในการจัดทําสัญญามีความเหมาะสม 
สถานที่ในการจัดทําสัญญามีความเหมาะสม 
ขาราชการไดรับคําอธิบายในการจัดเตรียมเอกสารอยาง
ชัดเจนและถูกตอง 

 
4.16 
4.10 

 
4.43 

 
4.73 
3.94 
4.41 

 

 
.712 
.690 

 
.763 

 
.530 
.735 
.712 

 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 
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ตาราง 23 (ตอ) 
 

ลําดับ 
ขอคําถาม 

ดานความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงาน  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
18 
 
19 

ขาราชการไดรับการอธิบายเกี่ยวกับขอผูกพันของสัญญา
อยางชัดเจนกอนทําสัญญา 
การใหบริการของเจาหนาที่เปนไปดวยความเหมาะสม 

3.74 
 

4.27 

.654 
 

.728 

มาก 
 

มาก 

 รวม 4.22 .690 มาก 
 
 
20 
 
21 
 
22 
23 
 
24 
25 
 

การติดตามผลการศึกษาและการติดตาม 
การปฏิบัติงานชดใชทุน (n = 104) 
ขาราชการไดรับคําอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
ในชวงที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา 
ขาราชการไดรับคําอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานชดใชทุน 
เจาหนาที่ดําเนินการติดตามผลการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
ขั้นตอนในการรายงานผลการศึกษามีความคลองตัว        
ไมซับซอน 
ชองทางในการรายงานผลการศึกษามีความเหมาะสม 
ขาราชการสามารถสอบถามขอมูลดานภาระผูกพันหรือ
ขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานชดใชทุนได
โดยสะดวกรวดเร็ว 

 
 

3.88 
 

4.41 
 

3.42 
4.35 

 
4.21 
3.94 

 

 
 

.694 
 
.618 

 
.681 
.704 

 
.655 
.679 

 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 

 รวม 4.04 .672 มาก 
 
26 
27 
28 
 
29 
 
30 

การเบิกจาย/โอน เงินทุน (n = 66) 
การเบิกจาย/โอน เงินทุน มีขั้นตอนที่สะดวก ไมยุงยาก 
ระยะเวลาในการเบิกจาย / โอน เงินทุนมีความเหมาะสม 
ขาราชการไดรับคําอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
เบิกจาย / โอน เงินทุน 
เจาหนาที่ไดดําเนินการเรงรัดติดตามใหขาราชการ
ดําเนินการเบิกจาย/โอน เงินทุน 
ขาราชการไดรับเงินทุนภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว 

 
3.38 
3.44 
3.87 

 
4.11 

 
3.06 

 
.590 
.523 
.730 

 
.669 

 
.583 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 รวม 3.57 .619 มาก 
โดยรวม 4.08 .672 มาก 

 
 จากตารางพบวา ขาราชการที่ไดรับอนุมัตใิหไปศึกษามีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของ
กระบวนการดาํเนินงานโดยรวมอยูในระดบัมาก (  = 4.08 และ S.D. = .672) โดยมีคาเฉลี่ยความ
คิดเห็นตอความเหมาะสมของการจัดทาํสญัญามากที่สดุ (  = 4.22 และ S.D. = .690) และมีคาเฉลีย่
ความคิดเห็นตอความเหมาะสมของการเบิกจาย / โอน เงินทุน ต่ําที่สุด (  = 3.57 และ S.D. = .619)  
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โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญอยูในระดับมากทุกกระบวนงาน ยกเวนการเบิกจาย / 
โอน เงินทุน ขาราชการมีระดับความคิดเห็นปานกลางเปนสวนใหญ 
 ดังนั้น จากขอมูลที่ปรากฏ เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑทีต่ั้งไว ไดแก การปฏิบัติงานเปนไป
ตามระเบียบที่กําหนดทุกขัน้ตอน และคาเฉลี่ยความคิดเห็นของขาราชการที่ไดรับอนุมัติทุนการศกึษา 
และ/หรือ ใหใชเวลาราชการในการศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการดาํเนินงาน ไมต่ํากวา
ระดับ 3.51 สามารถสรุปไดวา การดําเนินงานดานการสงเสริมความรูในประเทศใหแกขาราชการของ
กรุงเทพมหานครมีกระบวนการดําเนินงานที่มีความเหมาะสม พิจารณาจากสภาพการปฏิบัติงานจริง
ดานการสงเสริมการศึกษาเพิม่เติมในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร เปรียบเทยีบกบั
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระเบียบกําหนด และคาเฉลี่ยความคิดเห็นของขาราชการ 
 
 ตอนที่ 5 ขอมูลดานผลของการดําเนินงาน (Output) 
 การประเมินดานผลของการดําเนินงานมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบความสอดคลอง
ระหวางผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับผลการดําเนินงานที่กําหนดไว โดยพิจารณาจากจํานวน
ขาราชการที่ไดไปศึกษาเปรียบเทียบกับจํานวนทุนที่กาํหนดไว จํานวนขาราชการที่สําเร็จการศกึษา
เปรียบเทียบกบัจํานวนขาราชการที่ไดไปศึกษาทั้งหมด และจํานวนขาราชการที่ปฏิบัติงานใหกบั
กรุงเทพมหานครจนสิ้นสุดระยะเวลาทีต่องชดใชทุนเปรียบเทียบกับจํานวนขาราชการที่ไดไปศกึษา
ทั้งหมด โดยขอมูลมาจากการศึกษาเอกสาร และการใชแบบบันทึกขอมูลจากกรณีศึกษา ทั้งนี้ ขอมูล
ดานจํานวนทุนที่กําหนดไวซึ่งมาจากการศึกษาเอกสารปจจุบันมีการจัดเก็บไวเฉพาะขอมูลระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2553 เทานั้น การนําเสนอขอมูลใชการแจกแจงความถี่และอัตราสวนรอยละ 
มีรายละเอียดดังตาราง 24 
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ตาราง 24 จํานวนทุนที่กําหนดไว จํานวนขาราชการที่ไดไปศึกษา จํานวนขาราชการที่สําเร็จ 
   การศึกษา และจํานวนขาราชการที่ปฏบิัติงานชดใชทุนจนครบกําหนด 
 

ขอมูลจาก 
การศึกษาเอกสาร 

ขอมูลจากกรณีศึกษา 

จํานวน 
ผูที่ไดไปศึกษา 

จํานวน 
ผูที่จบการศึกษา 

จํานวน 
ผูที่ปฏิบตัิงานชดใช
ทุนจนครบกําหนด 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. จํานวนทุน 

ที่กําหนดไว 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 

- 
- 
- 

172 
130 
138 
259 
161 
258 
207 

97 
85 

106 
110 
95 
85 

173 
125 
123 
140 

- 
- 
- 

63.95 
73.08 
61.59 
66.80 
77.64 
47.67 
67.63 

 

88 
75 

100 
99 
84 
81 

149 
117 
102 

- 

90.72 
88.24 
94.34 
90.00 
88.42 
95.29 
86.13 
93.60 
82.93 

- 

64 
69 
89 
84 
73 
62 

146 
- 
- 
- 

65.98 
81.18 
83.96 
76.36 
76.84 
72.94 
84.39 

- 
- 
- 

รวม 1,139 65.48 895 89.96 587 77.38 

 
*หมายเหตุ : ในขณะที่ผูวิจัยทําการเก็บขอมูล ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาในปงบประมาณ 
     พ.ศ. 2553 ยังศึกษาไมสําเร็จตามระยะเวลาของหลักสูตร และขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไป 
     ศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553 ยังปฏิบตัิงานชดใชทนุไมครบกําหนดจึงยังไมสามารถ 
     ระบุจํานวนได 
 
 จากตารางพบวา จํานวนขาราชการที่ไดไปศึกษาระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2553 
เปรียบเทียบกบัจํานวนทุนทีก่ําหนดไวทั้งหมด มีคาเฉลี่ยรอยละ 65.48 โดยปที่มีอัตราสูงที่สุดไดแก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (รอยละ 77.64) สวนปที่มีอัตราต่ําที่สุดไดแกปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
(รอยละ 47.67) โดยเปนเพียงปเดียวที่มีจํานวนขาราชการที่ไดไปศึกษาระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 
2547 - 2553 เปรียบเทียบกบัจํานวนทุนทีก่ําหนดไวทั้งหมดต่ํากวาครึ่งหนึ่ง 
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 ในดานจํานวนขาราชการทีส่ําเร็จการศึกษาเปรียบเทียบกับจํานวนขาราชการที่ไดไปศึกษา
ทั้งหมดพบวา มีคาเฉลี่ยรอยละ 89.96 โดยปที่มีอัตราขาราชการสําเร็จการศึกษาสูงที่สุดไดแก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (รอยละ 95.29) สวนปที่มีอัตราต่ําที่สุดไดแกปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
(รอยละ 82.93) ในขณะที่ปที่มีจํานวนขาราชการสําเร็จการศึกษาสูงที่สุดและต่ําทีสุ่ด ไดแก ป
ประมาณ พ.ศ. 2550 (149 คน) และปงบประมาณ พ.ศ. 2545 (75 คน) ตามลําดับ 
 ในดานจํานวนขาราชการทีป่ฏิบัติงานใหกับกรุงเทพมหานครจนสิ้นสุดระยะเวลาที่ตอง
ชดใชทุนเปรียบเทียบกับจํานวนขาราชการที่ไดไปศึกษาทั้งหมดพบวา มีคาเฉลี่ยรอยละ 77.38        
โดยปที่มีอัตราขาราชการผูที่ปฏิบตัิงานชดใชทุนจนครบกําหนดต่ําทีสุ่ดไดแกปงบประมาณ พ.ศ. 
2544 (รอยละ 65.98) สวนปที่มีอัตราสูงที่สุดไดแกปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (รอยละ 84.39) ในขณะ
ที่หากพิจารณาจากจํานวนขาราชการพบวา ปประมาณ พ.ศ. 2550 เปนปที่มีจํานวนขาราชการ
ปฏิบัติงานชดใชทุนจนครบกําหนดสูงที่สุด (149 คน) ในขณะที่ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 มีจํานวนต่ํา
ที่สุด (62 คน) 
 ดังนั้น จากขอมูลที่ปรากฏ เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑทีต่ั้งไว ไดแก ขาราชการที่ไดไป
ศึกษามีจํานวนนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนทุนที่กําหนดไว ขาราชการที่สําเร็จการศึกษามีจํานวน
มากกวารอยละ 80 ของขาราชการที่ไดไปศึกษาทั้งหมด และขาราชการที่ไดไปศึกษาและปฏิบตังิาน
ใหกับกรุงเทพมหานครจนสิ้นสุดระยะเวลาที่ตองชดใชทุนมีจํานวนนอยกวารอยละ 80 ของ
ขาราชการที่ไดไปศึกษาทั้งหมด สามารถสรุปไดวา ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงไมสอดคลองกับ
ผลการดําเนินงานที่กําหนดไวในดานจํานวนขาราชการที่ไดไปศึกษาเปรียบเทยีบกบัจํานวนทุนที่
กําหนดไว และดานจํานวนขาราชการที่ปฏิบัติงานใหกบักรุงเทพมหานครจนสิ้นสุดระยะเวลาทีต่อง
ชดใชทุนเปรียบเทียบกับจํานวนขาราชการที่ไดไปศึกษาทั้งหมด แตในดานจํานวนขาราชการที่สาํเร็จ
การศึกษาเปรยีบเทียบกับจํานวนขาราชการที่ไดไปศึกษาทั้งหมดพบวา ผลการดาํเนินงานที่เกดิขึ้น
จริงสอดคลองกับผลการดําเนินงานที่กําหนดไว 
 

สรุปผลการประเมินตามรูปแบบ CIPP 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดสามารถสรุปผลการประเมินตามรปูแบบ CIPP ทั้ง               
4 ดาน ไดดังตาราง 25 
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ตาราง 25 สรุปผลการประเมินการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ 4 ดาน 
   ตามรูปแบบ CIPP 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ตัวบงชี้ เกณฑ ผลการประเมิน 

สภาพแวดลอม
ของการทํางาน 
(Context) 
 

ความสอดคลองระหวาง
เปาหมายในการดําเนินงาน
ดานการสงเสริมการศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศใหแก
ขาราชการของกรุงเทพมหานคร
กับแผนงานหลักของกรุงเทพ-
มหานคร นโยบายของ
กรุงเทพมหานคร และ          
ความตองการการพัฒนา
ขาราชการของหนวยงาน 

ตองมีความสอดคลอง 
ทุกขอ 

เปาหมายของการดําเนินงานมีความ
สอดคลองกับแผนงานหลักของ
กรุงเทพมหานคร และนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร ทุกขอ แตไมสอดคลอง
กับความตองการพัฒนาขาราชการของ
หนวยงาน ในดานระดับการศึกษา 
สาขาวิชา จํานวนคน และงบประมาณที่
หนวยงานตองการสงขาราชการไปศึกษา 

ปจจัยนําเขา 
(Input) 
 

1. ความเพียงพอของ
งบประมาณที่กําหนดสําหรับ
การดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
2. ความเหมาะสมดาน
ระยะเวลา ในการดําเนินงาน 
 
 
 
 

1.งบประมาณที่ใชจริง   
ในภาพรวมต่ํากวางบประมาณ
ที่ไดรับ และจํานวนขาราชการ
ที่แจงแจงรายการคาใชจาย  
เกินวงเงินของทุนการศึกษา   
ไมเกินรอยละ 20 ของ
จํานวนขาราชการที่ไป
ศึกษาทั้งหมด 
2. ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานจริงแตกตาง
จากระยะเวลาที่กําหนด
ตามคูมือการปฏิบัติงาน
ไมเกินรอยละ 40 
 
 

1. งบประมาณในภาพรวมมีความเพียงพอตอ
การดําเนินงาน เนื่องจากมีจํานวนต่ํากวา
งบประมาณที่ไดรับทุกป แตอัตราการใหทุน
ที่กําหนดสําหรับขาราชการแตละคนไม
เพียงพอตอคาใชจายในการศึกษา เนื่องจาก
จํานวนขาราชการที่แจงรายการคาใชจายเกิน
วงเงินของทุนการศึกษาที่ไดรับอนุมัติเกิน
กวารอยละ 20 ของจํานวนทั้งหมด 
2. ระยะเวลาในการดําเนินงานมีความเหมาะสม
ในดานการจัดทําแผนการสงขาราชการไป
ศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ดานการดําเนินการ
ตามแผนการสงขาราชการไปศึกษาใน
ประเทศ (เฉพาะขั้นตอนการขออนุมัติให
ขาราชการไปศึกษา) และดานการเปนศูนย
ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศฯ แตไม
เหมาะสมในดานการดําเนินการตามแผนการ
สงขาราชการไปศึกษาในประเทศ (เฉพาะ
ขั้นตอนการจัดทําสัญญา และการเบิกจาย/
โอน เงินทุน) และการติดตามผลการศึกษา
และการติดตาม การปฏิบัติงานชดใชทุน 
เน่ืองจากมีความแตกตางจากระยะเวลาที่
ใชในการดําเนินการจริงเกินกวารอยละ 40 



 122 

ตาราง 25 (ตอ) 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ตัวบงชี้ เกณฑ ผลการประเมิน 

ปจจัยนําเขา 
(Input) (ตอ) 
 

3. ความเพียงพอดาน
บุคลากรที่ใชในการ
ดําเนินงาน 

3. จํานวนชั่วโมงการ
ทํางานคํานวณจากเนื้อ
งานและปริมาณงาน
แตกตางจากจํานวน
ชั่วโมงการทํางาน
คํานวณจากจํานวน
บุคลากรที่มีอยูจริงไม
เกินรอยละ 20 

3. บุคลากรที่ใชในการดําเนินงาน
ปจจุบันมีความเพียงพอตอการ
ดําเนินงาน เนื่องจากจาํนวนชัว่โมง  
การทํางานคํานวณจากเนื้องานและ
ปริมาณงานแตกตางจากจํานวนชั่วโมง
การทํางานคํานวณจากจํานวน
บุคลากรที่มีอยูจริง รอยละ 14.31 

กระบวนการ
ทํางาน 
(Process) 
 

ความเหมาะสมของ
กระบวนการทํางาน ตอไปนี้  
1. การดําเนินการขออนุมัติ 
2. การจัดทําสัญญา 
3. การเบิกจายเงินทุน  
4. การติดตามผลการศึกษา
และการติดตามการ
ปฏิบัติงานชดใชทุน 

1. การปฏิบัติงาน
เปนไปตามระเบียบที่
กําหนดทุกขั้นตอน 
2. คาเฉล่ียความคิดเห็น
ของขาราชการที่ไดรับ
อนุมัติใหไปศึกษาใน
ประเทศ เกี่ยวกบัความ
เหมาะสมของ
กระบวนการดําเนินงาน   
ไมต่ํากวาระดับ 3.51 

กระบวนการทํางานมีความเหมาะสม
เน่ืองจาก 
1. การปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ 
ที่กําหนดทุกขั้นตอน 
2. คาเฉล่ียความคิดเห็นของขาราชการ
ที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเกี่ยวกับ 
ความเหมาะสมของกระบวนการ
ดําเนินงานอยูที่ระดับ 4.08 
 

ผลของการ
ดําเนินงาน 
(Product) 
 

ความสอดคลองระหวางผล
การดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
กับผลการดําเนินงานที่
กําหนดไว ดังนี้ 
1. จํานวนขาราชการที่ได  
ไปศึกษา 
2. จํานวนขาราชการที่
สําเร็จการศึกษา 
3. จํานวนขาราชการที่ไดไป
ศึกษาที่ปฏิบัติงานใหกับ
กรุงเทพมหานครจนสิ้นสุด
ระยะเวลาที่ตองชดใชทุน 

1. จํานวนขาราชการที่
ไดไปศึกษามีมากกวา
รอยละ 80 ของจํานวน
ทุนที่กําหนดไว 
2. จํานวนขาราชการที่
สําเร็จการศึกษามมีากกวา
รอยละ 80 ของขาราชการที่
ไดไปศึกษาทั้งหมด 
3. จํานวนขาราชการที่
ปฏิบัติงานใหกับ
กรุงเทพมหานครจน
ส้ินสุดระยะเวลาที่ตอง
ชดใชทุนมีมากกวารอย
ละ 80 ของขาราชการที่
ไดไปศึกษาทั้งหมด 

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
สอดคลองกับผลการดําเนินงานที่
กําหนดไวในดานจํานวนขาราชการที่
สําเร็จการศึกษา เน่ืองจากมีจํานวน
รอยละ 89.96 ของขาราชการที่ไดไป
ศึกษาทั้งหมด แตไมสอดคลองในดาน
จํานวนขาราชการที่ไดไปศึกษา 
เน่ืองจากมีจํานวนนอยกวารอยละ 
65.48 ของจํานวนทุนที่กําหนดไว 
และในดาน ขาราชการที่ไดไปศึกษา
และปฏิบัติงานใหกับกรุงเทพมหานคร
จนส้ินสุดระยะเวลาที่ตองชดใชทุน       
เน่ืองจากมีจํานวนรอยละ 77.38 ของ
ขาราชการที่ไดไปศึกษาทั้งหมด 
 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนีเ้ปนการประเมินการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
ใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร ในสวนอยูในความรับผิดชอบของฝายสงเสริมความรู              
ในประเทศ สวนแผนงานและสงเสริมความรู สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร สํานักปลัด
กรุงเทพมหานคร โดยใชรูปแบบการประเมินซิปป (CIPP Model) ซึ่งมีผูวิจัยไดสรุปผล อภิปรายผล 
และมีขอเสนอแนะในการวิจัยดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยทั้งหมดมีสาระสรุปไดดังนี้ 
 
 ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนีมี้ความมุงหมายเพ่ือประเมินการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร ในสวนที่อยูในความรบัผิดชอบของ            
ฝายสงเสริมความรูในประเทศ สวนแผนงานและสงเสริมความรู สถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบการประเมินแบบ CIPP ใน 4 ดาน 
ประกอบดวย (1) สภาพแวดลอมของงาน (Context) (2) ปจจัยนําเขาของงาน (Input)                      
(3) กระบวนการทํางาน (Process) และ (4) ผลผลติของการดําเนินงาน (Product) 
 
 วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยระหวางเดือนพฤศจิกายน 2553 - เดือนพฤษภาคม 2554 โดยได
ดําเนินการตามลําดับ สรุปไดโดยสังเขป ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยศึกษาขอมูลจากแนวคิด งานวิจัย และเอกสารทีเ่กี่ยวของ (Documentary study)            
เพ่ือออกแบบการวิจัย กําหนดคําถามการวิจัย กําหนดกรอบการประเมิน กําหนดขอมูลและวธิีการหา
ขอมูลที่จําเปนตอการดําเนินการ 
 2. กําหนดประชากรที่ใชการวจัิย ไดแก 
  2.1 ขาราชการผูไดรับทุนการศกึษา และ/หรอืลาศึกษาเพิม่เติมในประเทศ ในชวงป 
พ.ศ. 2544 - 2553 จํานวน 1,139 คน ใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง ในการวิเคราะห
กรณีศึกษา และใชการเลือกตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) ในการสํารวจความคิดเห็น 
ไดแก ขาราชการผูไดรับทนุการศึกษา และ/หรือลาศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ในชวงป พ.ศ. 2544 - 
2553 จําแนกตามหนวยงานและปที่ไดรบัอนุมัติ รวมจํานวน 104 คน 



 124 

  2.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของฝายสงเสริมความรูในประเทศ สวนแผนงานและสงเสริม
ความรู สถาบนัพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ใชการเลือกตวัอยาง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) ไดแก ผูที่มีระยะเวลาในการปฏบิัติงานในฝาย/สวน 5 ป ขึน้ไป 
จํานวน 4 คน 
 3. กําหนดวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูลและสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล           
ทั้งหมด 6 ฉบับ ไดแก 
  3.1 แบบวิเคราะหความสอดคลอง สําหรับการประเมินดานสภาพแวดลอมการดําเนินงาน 
(Context) 
  3.2 แบบบันทึกขอมูลจากกรณีศึกษา สําหรับเก็บรวบรวมขอมูลจากกรณีศึกษา ในดาน
ปจจัยนําเขาของงาน (Input) ดานกระบวนการทํางาน (Process) และดานผลการดําเนินงาน (Product) 
  3.3 แบบบันทึกขอมูลดานเนื้องานและปริมาณงานของฝายสงเสริมความรูในประเทศ  
สําหรับเก็บรวบรวมขอมูลดานปจจัยนําเขาของงาน (Input) 
  3.4 แบบสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สาํหรับเก็บรวบรวมขอมูลดานปจจัยนําเขา
ของงาน (Input) และดานกระบวนการทํางาน (Process) 
  3.5 แบบตรวจสอบรายการขั้นตอนการปฏิบตัิงานของฝายสงเสริมความรูในประเทศ
สําหรับเก็บรวบรวมขอมูลดานกระบวนการทํางาน (Process) 
  3.6 แบบสอบถามความคิดเห็นของขาราชการที่ไดรับอนุมัติทุนการศกึษา และ/หรือ ให
ใชเวลาราชการในการศึกษา 1 ฉบับ สําหรบัเก็บรวบรวมขอมูลดานกระบวนการทํางาน (Process) 
 4. ผูวิจัยติดตอขออนุญาตและความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามในการ
ทําวิจัย จากหัวหนาฝายสวนเสริมความรูในประเทศ ผูอํานวยการสวนแผนงานและสงเสรมิความรู 
สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยใชเครื่องมือที่สรางขึ้น 
 5. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูล โดยการตรวจสอบสามเสาดานวิธี
รวบรวมขอมูล (Methodology triangulation) เชน การใชวธิีการสังเกตควบคูกบัการสัมภาษณ             
ใชวธิีการสัมภาษณควบคูกบัการศึกษาขอมูลจากเอกสาร เปนตน 
 6. วิเคราะหขอมูลตามความเหมาะสมของประเภทขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา             
การแจกแจงความถี่ การหาคารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป 
 7. ประมวลและเสนอผลการวจัิย โดยการพรรณนา แยกตามความมุงหมายของการวิจัย 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. การประเมินดานสภาพแวดลอมของงาน (Context) 
 การประเมินดานสภาพแวดลอมของงานมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบความสอดคลอง
ระหวางเปาหมายของการดําเนินงานกับวตัถุประสงคของแผนงานหลักของกรุงเทพมหานคร 



 125 

นโยบายของกรุงเทพมหานคร และความตองการพัฒนาขาราชการของแตละหนวยงาน โดยทํา   
การวิเคราะห ความสอดคลองระหวางเปาหมายในการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิม่เติม
ในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานครที่กําหนดไวในแผนพฒันาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร        
ในแตละปกับแผนงานหลักของกรุงเทพมหานคร นโยบายของกรุงเทพมหานคร และความตองการ
การพัฒนาขาราชการของหนวยงาน โดยขอมูลดานแผนงานหลักของกรุงเทพมหานครมาจาก
การศึกษาเอกสารแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร นโยบาย
ของกรุงเทพมหานครมาจากการศึกษาเอกสารนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และ        
ความตองการการพัฒนาขาราชการของหนวยงานมาจากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเสนอขอทุนการศึกษาของหนวยงาน สวนเปาหมายการดําเนินงานดานการสงเสริม
การศึกษาเพิม่เติมในประเทศมาจากเอกสารดานแผนพัฒนาบุคลากร รายงานการประชุม
คณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบตักิารวิจัยของ
กรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.) และการสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงาน 
 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา เปาหมายในการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศใหแกขาราชการ สอดคลองกับแผนงานหลักของกรุงเทพมหานคร และนโยบาย
ของกรุงเทพมหานคร ทุกขอ แตในดานความตองการการพัฒนาขาราชการของหนวยงาน พบความ
ไมสอดคลองในดานระดับการศึกษา สาขาวิชา จํานวนคน และงบประมาณ ที่หนวยงานตองการสง
ขาราชการไปศึกษา ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากเกณฑที่กําหนดสําหรับการประเมินดานสภาพแวดลอม
ของงานซึ่งกําหนดวา เปาหมายในการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแก
ขาราชการของกรุงเทพมหานครมีความสอดคลองกับแผนงานหลักของกรุงเทพมหานคร นโยบาย
ของกรุงเทพมหานคร และความตองการการพัฒนาขาราชการของแตละหนวยงานทุกขอ นั้น จึงสรุป
ไดวา เปาหมายของการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการ
ของกรุงเทพมหานครมีความสอดคลองกับแผนงานหลกัของกรุงเทพมหานครและนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร แตไมสอดคลองกับความตองการพัฒนาขาราชการของหนวยงาน 
 2. การประเมินดานปจจัยนําเขาของงาน (Input) 
 การประเมินการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร 
ดานปจจัยนําเขาของงาน มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความเพียงพอของงบประมาณที่กําหนดสําหรับ
การดําเนินงาน ความเหมาะสมดานระยะเวลาในการดําเนินงาน และความเพียงพอดานบุคลากรที่ใช
ในการดําเนินงาน โดยทําการเปรียบเทียบระหวางงบประมาณที่ใชจริงกับงบประมาณที่ไดรับ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริงกับระยะเวลาที่กําหนดตามคูมือการปฏิบัติงาน และจํานวนบุคลากร
กับปริมาณงานและความยากงายของงาน โดยขอมูลดานงบประมาณ และระยะเวลาทีใ่ชในการ
ปฏิบัติงานมาจากแบบบันทกึขอมูลจากกรณีศึกษาและการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ และขอมูลดาน
จํานวนบุคลากรเปรียบเทียบกับปริมาณงานและความยากงายของงานมาจากแบบบันทึกขอมูลดาน     
เน้ืองานและปริมาณงาน 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา 
  2.1 งบประมาณในภาพรวมมีความเพียงพอตอการดําเนินงาน โดยมีจํานวนต่ํากวา
งบประมาณทีไ่ดรับทุกป ในอัตราประมาณรอยละ 40 แตอัตราการใหทุนที่กําหนดสําหรับขาราชการ
แตละคนไมเพียงพอตอคาใชจายในการศึกษา เน่ืองจากจาํนวนขาราชการที่แจงรายการคาใชจายเกนิ
วงเงินของทุนการศึกษาทีไ่ดรับอนุมัติมีถึงรอยละ 21.75 ของขาราชการที่ไปศกึษาทัง้หมด 
  2.2 ระยะเวลาในการดําเนินงานโดยรวมมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ
ที่ตั้งไว ไดแก ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริงแตกตางจากระยะเวลาที่กําหนดตามคูมือการ
ปฏิบัติงานไมถึงรอยละ 40 แตเม่ือพิจารณาแยกเปนกระบวนการแลวพบวา ระยะเวลาในดานการ
จัดทําแผนการสงขาราชการไปศึกษาเพิม่เติมในประเทศ ดานการดําเนินการตามแผนการสง
ขาราชการไปศึกษาในประเทศ (เฉพาะขัน้ตอนการขออนุมัติใหขาราชการไปศึกษา) และดานการเปน
ศูนยขอมูลเกีย่วกับการศึกษาในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสม แต
ระยะเวลาที่กาํหนดสําหรบัการดําเนินงานในดานการดําเนินการตามแผนการสงขาราชการไปศึกษา
ในประเทศ (เฉพาะขั้นตอนการจัดทําสัญญา และการเบิกจาย/โอน เงินทุน) และการติดตามผล
การศึกษาและการติดตามการปฏิบัติงานชดใชทุน ยังไมเหมาะสม เน่ืองจากเมื่อเปรียบเทยีบกบั
ระยะเวลาทีใ่ชในการดําเนินการจริงแลวมีความแตกตางกันเกินกวารอยละ 40 
  2.3 บุคลากรที่ใชในการดําเนินงานปจจุบันมีความเพียงพอตอการดําเนินงาน                
เม่ือเปรียบเทยีบกบัเกณฑที่ตั้งไว ไดแก จํานวนชัว่โมงการทาํงานคํานวณจากเนื้องานและปริมาณงาน
แตกตางจากจํานวนชั่วโมงการทํางานคํานวณจากจํานวนบุคลากรที่มีอยูจริงไมเกินรอยละ 20          
โดยพบวา จํานวนชัว่โมงการทํางานของผูปฏิบัติงานจรงิสูงกวาเวลาที่ตองใชในการปฏิบัติงานที่
คํานวณตามเนื้องานและปริมาณงาน ในอัตรารอยละ 14.31 
 3. การประเมินดานกระบวนการดําเนินงาน (Process) 
 การประเมินการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร 
ดานปจจัยกระบวนการทํางาน มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความความเหมาะสมของกระบวนการ
ดําเนินงานในขั้นตอนตาง ๆ ไดแก การดําเนินการขออนุมัติ การจัดทําสัญญา การเบิกจายเงินทุน 
และการติดตามผลการศึกษาและการติดตามการปฏิบัตงิานชดใชทุน โดยตรวจสอบความถูกตองตาม
ระเบียบของการปฏิบัติงาน และสํารวจความคิดเห็นของขาราชการกรุงเทพมหานครทีไ่ดรับอนุมัติใหไป
ศึกษาเกีย่วกบัความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานงบประมาณที่ใชจริงกับงบประมาณทีไ่ดรับ 
โดยขอมูลทั้งหมดมาจากแบบตรวจสอบรายการขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสอบถามความคิดเห็นของ
ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา และการสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา การดําเนินงานดานการสงเสริมความรูในประเทศใหแก
ขาราชการของกรุงเทพมหานครมีกระบวนการดําเนินงานที่มีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาจากสภาพ
การปฏิบัติงานจริงดานการสงเสริมการศกึษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร 
ที่เปนไปตามระเบียบที่กําหนดทุกขั้นตอน และคาเฉลี่ยความคิดเห็นของขาราชการตอความ
เหมาะสมของกระบวนการดาํเนินงานโดยรวมอยูในระดบัมาก (  = 4.08 และ S.D. = .672)  
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 4. การประเมินดานผลของดําเนินงาน (Product)  
 การประเมินดานผลผลติของการดําเนินงานมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบความสอดคลอง
ระหวางผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับผลการดําเนินงานที่กําหนดไว โดยพิจารณาจากจํานวน
ขาราชการที่ไดไปศึกษาเปรียบเทียบกับจํานวนทุนที่กาํหนดไว จํานวนขาราชการที่สําเร็จการศกึษา
เปรียบเทียบกบัจํานวนขาราชการที่ไดไปศึกษาทั้งหมด และจํานวนขาราชการที่ปฏิบัติงานใหกบั
กรุงเทพมหานครจนสิ้นสุดระยะเวลาทีต่องชดใชทุนเปรียบเทียบกับจํานวนขาราชการที่ไดไปศกึษา
ทั้งหมด โดยขอมูลมาจากการศึกษาเอกสาร และการใชแบบบันทึกขอมูลจากกรณีศึกษา 
 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงไมสอดคลองกับผลการดําเนินงาน
ที่กําหนดไวในดานจํานวนขาราชการที่ไดไปศึกษามีจํานวนนอยกวาจํานวนทุนทีก่ําหนดไว (มีคารอย
ละเฉลี่ย 65.48) และดานจํานวนขาราชการที่ปฏิบตัิงานใหกับกรุงเทพมหานครจนสิ้นสุดระยะเวลาที่
ตองชดใชทุนมีจํานวนนอยกวาจํานวนขาราชการที่ตอชดใชทุนทั้งหมด (มีคารอยละเฉลี่ย 77.38)  
แตในดานจํานวนขาราชการที่สําเร็จการศึกษาเปรียบเทียบกับจํานวนขาราชการทีไ่ดไปศึกษา
ทั้งหมดมีคารอยละเฉลี่ย 89.96 จึงถือวาผลการดําเนนิงานทีเ่กิดขึ้นจรงิสอดคลองกบัผลการดําเนินงาน
ที่กําหนดไวมากกวาเกณฑที่กําหนดไวทีอั่ตรารอยละ 80 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการ
ของกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1. ดานสภาพแวดลอมการทํางาน (Context) 
 จากผลประเมนิซ่ึงพบวา เปาหมายในการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิม่เติมใน
ประเทศใหแกขาราชการมีความสอดคลองกับแผนงานหลักของกรุงเทพมหานคร และนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร แตไมสอดคลองกับความตองการพัฒนาขาราชการของหนวยงานในดานระดับ
การศึกษา สาขาวิชา จํานวนคน และงบประมาณ ที่หนวยงานตองการสงขาราชการไปศึกษา นั้น 
อาจเปนผลมาจากปจจัยตอไปน้ี 
  1.1 ในโครงสรางแผนงานทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร แผนงานหลักหรือแผนแมบท
ของกรุงเทพมหานครเปนแผนงานที่อยูในระดับสูงสุด โดยมีกลไกของแผนระดับรองลงมา ไดแก 
แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ เปนเคร่ืองมือชวยนําทิศทางของแผนแมบทลงมาถึงการปฏิบัติ
ในระดับยอย รวมถึงชวยกํากับสาระของแผนงานในระดับที่ลดหลั่นลงมาตามลําดับ ทั้งในดาน
วัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธในการดําเนินการ โดยแผนในระดับต่ําที่สุด ไดแกแผนปฏิบัติการ 
จะมีเน้ือหาที่ละเอียดและชัดเจนที่สุดสําหรับนําไปใชดําเนินการ ความสัมพันธของแผนงานหลักกับ
แผนงานในระดับรองลงมาในลักษณะ top-down เชนนี้เปนสภาพบังคบัที่ทําใหเปาหมายในการ
ดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิม่เติมในประเทศใหแกขาราชการ ซึ่งถูกกําหนดไวเปนสวน
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หนึ่งของแผนพัฒนาบุคลากรประจําป ซึ่งเปนแผนปฏบิัติการ (Action Plan) ในดานการพัฒนา
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร มีความสอดคลองกับแผนงานหลักของกรุงเทพมหานครในทุกประเด็น 
  1.2 ในลักษณะเดยีวกับโครงสรางแผนงานของกรุงเทพมหานคร นโยบายของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดแกนโยบายของผูบริหารกรุงเทพมหานครนั้นจะถูกสงผานกลไกของสายการ
บังคับบญัชาภายในองคกร จากผูบังคับบัญชาระดับบนที่สุดลดหลั่นลงมาจนถึงระดับปฏิบตัิการ          
ซึ่งเปนหนวยยอยที่สุดในการกําหนดเปาหมายของการดําเนินงาน เชน ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
จะถายทอดนโยบายผานการประชุมผูบริหาร และการสั่งการโดยวาจาผานปลัดกรุงเทพมหานครและ
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครในวาระตาง ๆ สวนปลัดกรุงเทพมหานคร           
ใชชองทางผานสายการบังคบับัญชา คือผานรองปลัดกรุงเทพมหานครที่กํากับดูแลสถาบันพัฒนา
ขาราชการ และสั่งการผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครโดยตรง และการสั่ง
การในที่ประชมุ ก.ข.ก. จึงเปนเง่ือนไขสําคัญที่ทําใหเปาหมายในการดําเนินงานดานการสงเสริม
การศึกษาเพิม่เติมในประเทศใหแกขาราชการมีความสอดคลองกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร         
ในทุกประเด็นเชนกัน นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติแลว ในการกําหนดแผนงานหลักของกรุงเทพมหานคร
จะตองนาํนโยบายของกรุงเทพมหานครไปพิจารณาเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งดวย ทําใหนอกจาก
ความสอดคลองตอเปาหมายของการดําเนินงานแลว ในระหวางแผนงานหลกัของกรุงเทพมหานคร
และนโยบายของกรุงเทพมหานครเองก็มีความสอดคลองและสัมพันธกนั โดยเปนไปตามกลไกของการ
บริหารงานภายในองคกรกรุงเทพมหานครเอง 
  1.3 ในดานความตองการการพัฒนาขาราชการของหนวยงาน ซึ่งผลการวิจัยพบ         
ความไมสอดคลองของเปาหมายการดําเนินงาน ในดานระดับการศกึษา สาขาวชิา จํานวนคน     
และงบประมาณ ที่หนวยงานตองการสงขาราชการไปศกึษานั้น เม่ือพิจารณาในดานฐานความคิด       
จะพบวา การออกแบบระบบงานตาง ๆ ของกรุงเทพมหานครในดานการสงเสริมการศึกษาเพิม่เติม
ใหแกขาราชการทั้งหมดตั้งอยูบนฐานความคิดที่วาการสงเสริมการศึกษาเปนการลงทุน ซึ่งการ
สํารวจความตองการการพัฒนาขาราชการของหนวยงานก็คาดหวังขอมูลในเชิงยทุธศาสตร              
ในลักษณะที่ตอบสนองตอวตัถุประสงคในการพัฒนากรุงเทพมหานคร แตในฐานความคิดของ
หนวยงานและขาราชการสวนใหญยังพบวาการสงเสรมิการศึกษาเพิ่มเติมมีลักษณะเปนสวัสดกิาร 
ซึ่งหัวหนาหนวยงานใชเปนเครื่องมือในดานการใหขวญักําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยที่มีผล
ตอขอมูลดานความตองการการพัฒนาขาราชการของหนวยงานที่สํารวจไดโดยตรง นอกจากนี้           
เม่ือพิจารณาในทางปฏิบัติ การสํารวจความตองการการพัฒนาขาราชการของหนวยงานของ
กรุงเทพมหานครใชวิธีการเวียนหนังสือตามระบบราชการเปนวธิีการหลักเพียงวธิเีดียว โดยไมไดใช
วิธีการอ่ืนเสรมิ เชน การประชุมตวัแทนหนวยงาน การสัมมนาภายในสายวิชาชีพ เปนตน จึงมีผลตอ
คุณภาพของขอมูลที่ไดรับกลับมา เชน ขอมูลขาดความชัดเจน หรือมีรายละเอียดไมเพียงพอตอการ
พิจารณา เปนตน ในการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานจึงไมไดตอบสนองในดานระดับการศกึษา 
สาขาวิชา จํานวนคน และงบประมาณ ตามที่ความตองการที่หนวยงานระบุทั้งหมด 
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 2. ดานปจจัยนําเขาของงาน (Input) 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลซ่ึงพบวา งบประมาณในภาพรวมมีความเพียงพอตอการดําเนินงาน 
แตอัตราการใหทุนที่กําหนดสําหรับขาราชการแตละคนไมเพียงพอตอคาใชจายในการศึกษา 
ระยะเวลาในการดําเนินงานโดยรวมมีความเหมาะสม และบุคลากรทีใ่ชในการดําเนนิงานปจจุบัน          
มีความเพียงพอตอการดําเนินงาน นั้น อาจเนื่องมากจากประเด็นสําคัญดังน้ี 
  2.1 ในดานความเพียงพอของบประมาณ ขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานเพิ่มเติมพบวา งบประมาณที่กําหนดไวสาํหรับการดําเนินงานในแตละป จําแนกไดเปน 2 
สวนประกอบกัน ไดแก งบประมาณทุนการศึกษาสําหรบัขาราชการทีไ่ดรับอนุมัติใหไปศึกษาในป
กอนๆ และยังศึกษาตอเน่ืองจนถึงปปจจุบัน ซึ่งจะกําหนดไวเทาจํานวนและวงเงินที่มีผูไปศึกษาจริง 
และงบประมาณทุนการศึกษาที่กรุงเทพมหานครกําหนดไวสําหรับการสนับสนุนขาราชการรายใหม
ใหไปศึกษา โดยการที่งบประมาณที่ใชจริงต่ํากวางบประมาณที่กําหนดไวมาจาก 2 ปจจัยหลัก ไดแก 
การที่กลุมขาราชการที่ศึกษาตอเน่ืองขอเบิกคาใชจายไมเต็มวงเงินที่กําหนดไว และการทีข่าราชการ
รายใหมขอรับทุนการศึกษาไมครบตามจํานวนทุนที่กรุงเทพมหานครกําหนดไว ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก
การไมไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษา หรือไมมีผูประสงคจะไปศึกษา อยางไรก็ตาม นอกเหนือจาก
งบประมาณของกรุงเทพมหานครที่กําหนดสําหรับเปนทุนการศึกษาของขาราชการแลว หนวยงาน
บางหนวยงานยังไดใชจายเงินของหนวยงานเองในการสนับสนุนการศึกษาเพิ่มเตมิในประเทศของ
ขาราชการในสังกัดดวย เชน โรงพยาบาลในสังกัดสํานกัการแพทยกรุงเทพมหานครใชเงินนอก
งบประมาณประเภทเงินบํารุงโรงพยาบาล สํานักตาง ๆ ใชงบประมาณเหลือจายของหนวยงาน         
เปนตน ซึ่งการใชงบประมาณในสวนนี้สวนใหญจะใชเม่ือหนวยงานตองการสงขาราชการไปศึกษา
นอกแผนงานที่กําหนด และคิดเปนอัตราสวนที่นอยมาก เม่ือเปรียบเทียบกับการสงขาราชการศกึษา
กรณีที่ใชงบประมาณปรกต ิซึ่งเม่ือพิจารณาประกอบกับผลการวิเคราะหขอมูลที่พบวา อัตราการให
ทุนที่กําหนดสําหรบัขาราชการแตละคนไมเพียงพอตอคาใชจายในการศึกษา นั้น ทําใหสามารถ
พิจารณาไดวา งบประมาณในภาพรวมทีค่งเหลือสวนใหญเปนงบประมาณทนุการศึกษาที่กาํหนดไว
สําหรับการสนบัสนนุขาราชการรายใหมใหไปศกึษา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลดานผลการ
ดําเนินงานที่พบวา จํานวนขาราชการที่ไดไปศึกษาเปรียบเทียบกับจํานวนทุนที่กาํหนดไว มีคาเฉลี่ย
รอยละ 65.48 ซึ่งงบประมาณในภาพรวมที่คงเหลือโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 40 เชนนี้ นอกจากจะ
บงชื่อถึงความเพียงพอในดานงบประมาณแลว ในทางกลับกันก็อาจสะทอนถึงปญหาดําเนินการ
สงเสริมใหขาราชการไปศึกษา ซึ่งอาจมีหลายสาเหตุ เชนขอมูลที่พบในการศึกษาวา อัตราการใหทุน
ที่กําหนดสําหรับขาราชการแตละคนไมเพียงพอตอคาใชจายในการศึกษา อาจมีผลทําใหขาราชการ
ไมตองการไปศึกษา หรือการที่ระยะเวลาในการประกาศทุนการศึกษาไมสอดคลองกับระยะเวลาการ
เปดรับสมัครและการคัดเลอืกเขารับการศึกษา ดังที่พบในผลการวิเคราะหขอมูลดานกระบวนการ
ทํางานวา ตั้งแตชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตนมา ไดมีการปรับการดําเนินงานในขั้นตอนการ
อนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรและการแจงแผนใหหนวยงานทราบใหแลวเสร็จกอนกําหนด เพ่ือให
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หนวยงานสามารถดําเนินงานตามแผนทีไ่ดรับอนุมัติไดตั้งแตชวงเริม่ตนปงบประมาณ (เดือนตุลาคม
ของทุกป) 
  นอกจากนี้ การปรับรูปแบบการกําหนดทุนการศึกษาจากจํานวนคงที่ตอปงบประมาณ 
เปนจํานวนคงที่ตลอดหลักสตูร เพ่ือทาํใหขาราชการสามารถเบิกคาใชจายไดเต็มวงเงินมากขึ้น ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนตนมา นั้น เม่ือพิจารณาจากขอมูลจํานวนขาราชการที่แจงรายการ
คาใชจายที่ใชจริงในการศกึษาเกินวงเงินของทนุน้ัน พบวามีลักษณะสนับสนุนสมมตฐิานดังกลาว            
โดยจํานวนขาราชการที่แจงรายการคาใชจายที่ใชจริงในการศึกษาเกนิวงเงินของทนุในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ลดลงจากปกอนหนา และทําใหยังไมปรากฏผลวามีขาราชการที่ไปศกึษาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 แจงเบิกคาใชจายเกินวงเงินของทุนการศกึษาแตอยางใด เน่ืองจากจํานวนคงทีต่อป          
ในปแรกที่ศึกษาไดถูกขยายเปนวงเงินตลอดหลักสูตรแลว 
  2.2 ในดานระยะเวลาในการปฏบิัติงาน แมวาผลการวิเคราะหขอมูลจะพบวาระยะเวลา          
ในการดําเนินงานโดยรวมมีความเหมาะสม แตยังมีบางกระบวนการที่มีความแตกตางกับระยะเวลาที่
ใชในการดําเนินการจริงเกินกวารอยละ 40 ไดแก การดําเนินงานในดานการดําเนินการตามแผน       
การสงขาราชการไปศึกษาในประเทศ (เฉพาะขั้นตอนการจัดทําสัญญา) และการติดตามผลการศกึษา
และการติดตามการปฏิบัติงานชดใชทุนซ่ึงมีระยะเวลาการปฏิบัติจรงิต่ํากวาระยะเวลาที่กําหนด และ
การดําเนินงานในดานการดําเนินการตามแผนการสงขาราชการไปศึกษาในประเทศ (เฉพาะขัน้ตอน
การเบิกจาย/โอน เงินทุน) ซึ่งมีระยะเวลาการปฏิบัติจริงมากกวาระยะเวลาที่กําหนด อาจพิจารณาวา
เปนผลมาจากปจจัยเดียวกนัคือ การกําหนดระยะเวลาสําหรับการดําเนินงานที่ไมเหมาะสม ก็ได หรือ
ในทางตรงกันขามก็อาจเปนผลมาจากปจจัยที่แตกตางกันไดเชนกัน กลาวคือ งานที่มีระยะเวลาการ
ปฏิบัติจริงต่ํากวาระยะเวลาที่กําหนดเปนผลมาจากการพัฒนาขั้นตอนและวธิีการทาํงานที่แตกตาง
จากขั้นตอนและวธิีการที่กําหนดในคูมือการปฏิบัติงาน เชน ในงานการจัดทําสัญญา พบวาเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานไดพัฒนาแบบฟอรมการกรอกขอมูลใหมีประสิทธิภาพในการชวยลดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานได ทําใหการปฏบิัติงานในขั้นตอนดังกลาวใชระยะเวลาสัน้ลง หรือในการติดตามการ
ปฏิบัติงานชดใชทุนซ่ึงเปนงานที่มีลักษณะเปนงานประจํา มีขั้นตอนที่ซ้ํากันในแตละเรื่อง 
ผูปฏิบัติงานไดใชวธิีการรวบการดําเนินการหลายเรื่องไวในคราวเดียวกัน รวมทั้งไดใชการศึกษา
ตัวอยางจากกรณีกอนหนา ทําใหลดระยะเวลาการปฏิบตัิไปไดเปนอยางมาก เปนตน สวนในงานที่        
มีระยะเวลาการปฏิบัติจริงสูงกวาระยะเวลาที่กําหนดอาจเปนผลกระทบจากภาระงานในดานอ่ืนของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
  2.3 ในดานจํานวนผูปฏิบัติงาน ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลพบวามีความเพียงพอนั้น 
อาจเปนผลมาจากการแบงหนาที่ความรับผิดชอบภายในฝายสงเสริมความรูในประเทศที่มีความ
เหมาะสม โดยการใชเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแก
ขาราชการ จํานวน 3 คน จากจาํนวนเจาหนาที่ทั้งหมด 5 คน ยกเวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 
2549 ที่งานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการ รับผิดชอบโดยเจาหนาที่
เพียงคนเดียวซ่ึงไมไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานอื่นเพ่ิมเติมอีก ทําใหชั่วโมงการทํางานในปนัน้      
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ต่ํากวาชัว่โมงการทํางานที่คํานวณจากเนื้องานและปริมาณงาน อยางไรก็ตาม หากพิจารณาประกอบ
กับขอมูลดานผลการดําเนินงานทั้งจากจํานวนผูที่ไดไปศึกษา จํานวนผูที่จบการศกึษา และจํานวน        
ผูที่ปฏิบตัิงานชดใชทุนจนครบกําหนดจะพบวา การใชจํานวนเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานแตกตางจากป
อ่ืนในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2549 ไมสะทอนใหเห็นในผลการดําเนินงานแตอยางใด ซึ่งอาจ
ตีความไดวา ความเพียงพอในดานจํานวนผูปฏิบัตงิานนั้นเปนปจจัยที่ไมสงผลตอผลของการ
ดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิม่เติมในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร 
นอกจากนี้ ประสบการณและความชํานาญในการปฏิบตัิงานของเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานก็เปนปจจัย
สําคัญอีกประการหนึ่งที่สงผลใหสามารถรับผิดชอบเนือ้งานและปริมาณงานมากขึ้นไดในภาพรวม 
 3. ดานกระบวนการดําเนินงาน (Process) 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลที่พบวา สภาพการปฏิบัติงานจริงดานการสงเสริมการศกึษา
เพ่ิมเติมในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานครเปนไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่
ระเบียบกําหนดทุกขั้นตอน รวมทั้งมีคาเฉลี่ยความคดิเห็นของขาราชการผูไดรับอนุมัติใหไปศกึษา
โดยรวมอยูในระดับมาก นั้น อาจมีสาเหตุจากปจจัยตอไปน้ี 
  3.1 กรุงเทพมหานครเปนหนวยงานราชการและเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานเปนขาราชการ 
การปฏิบัติงานทุกอยางตองดําเนินการภายใตกรอบและขอกําหนดของระเบียบกฎหมาย จึงเปน
สภาพบังคับทีท่ําใหการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเตมิในประเทศใหแกขาราชการ 
ของกรุงเทพมหานครดังกลาวสอดคลองกับขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระเบียบกาํหนดในทุก
ขั้นตอน โดยไมสามารถดําเนินการใด ๆ ที่ไมเปนไปตามระเบียบได อยางไรก็ตาม ระเบียบกฎหมาย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของนั้น ในมุมมองของการพัฒนางาน อาจพิจารณาไดวาเปนเพียงขอกําหนดในการ
ดําเนินงานขั้นพ้ืนฐานเพื่อใหผูปฏิบัติงานมีการดําเนินงานที่เปนมาตรฐานแทนที่จะเปนขอจํากัดใน
การดําเนินงาน ซึ่งเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานยังสามารถพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน 
หากไมขัดหรอืแยงกับระเบยีบและกฎหมายที่มีอยูได นอกจากนี้ เปนที่นาสังเกตวากระบวนการ
ดําเนินงานตาง ๆ ที่กําหนดตามระเบียบน้ัน มีลักษณะทีส่งเสริมใหเกดิการรวมศูนยของการ
ดําเนินงานไวที่สวนกลาง เชน การใหปลดักรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร          
เปนผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติใหขาราชการไปศกึษา การกําหนดอํานาจหนาที่ของ ก.ข.ก.         
ใหครอบคลุมการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมการศกึษาเพิ่มเติมในวงกวาง การใหสถาบันพัฒนา
ขาราชการกรงุเทพมหานครเปนหนวยงานในการควบคุมดูแลขาราชการที่อยูระหวางการศึกษา
แทนที่จะเปนหนวยงาน เปนตน ซึ่งอาจเปนปจจัยที่สงผลโดยตรงตอการกําหนดลักษณะการ
ดําเนินงานในขั้นตอนตาง ๆ ใหมีความเปนเอกภาพและมีมาตรฐานตามที่ระเบียบกําหนดมากขึ้น
  3.2 ในดานความคิดเห็นของขาราชการผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษาโดยรวมอยูในระดับ
มากนั้น เม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายกระบวนการแลวพบวา มีความสอดคลองกับขอมูลที่พบในดาน
ระยะเวลาทีใ่ชในการปฏิบตัิงาน กลาวคือ ในดานการจัดทําสัญญาที่มีคาเฉลีย่ความคิดเห็นสูงที่สดุนั้น 
เปนขั้นตอนทีใ่ชระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริงต่ํากวาระยะเวลาที่กาํหนดตามคูมือการปฏิบัติงาน 
เชนเดียวกบัการติดตามผลการศึกษาและการติดตามการปฏิบัติงานชดใชทุน และในทางตรงกันขาม 
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การเบิกจาย / โอน เงินทุน ซึ่งเปนขั้นตอนที่ใชระยะเวลาในการปฏบิัติงานจริงสูงกวาระยะเวลาที่
กําหนดตามคูมือการปฏบิัตงิานมากกวารอยละ 40 นั้นก็มีคาเฉลี่ยความคิดเหน็ของขาราชการต่ําที่สุด 
ซึ่งสอดคลองกับระยะเวลาการดําเนินงานเชนกัน โดยในการที่เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานในดาน
การจัดทําสัญญา และการตดิตามผลการศึกษาและการติดตามการปฏิบัติงานชดใชทุนโดยใช
ระยะเวลาต่ํากวาระยะเวลาที่กําหนดตามคูมือการปฏิบัติงานไดนั้น อาจเปนเพราะวา เจาหนาที่ได
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีขั้นตอนที่สะดวกและเอื้อตอขาราชการผูไปศึกษามากขึ้นในหลายสวน 
เชน เปดโอกาสใหสามารถรายงานผลการศึกษาไดในชองทางตางๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ การประสานงานในการจัดทําสัญญาโดยตรงกับขาราชการผูไปศึกษาแทนการประสานงาน
ผานหนวยงาน การออกแบบแบบฟอรมการกรอกขอมูลตาง ๆ ที่กระชับและมีประสิทธิภาพ เปนตน 
ซึ่งเม่ือพิจารณาเปรียบเทยีบกับขั้นตอนการเบิกจาย / โอน เงินทุน ซึ่งใชระยะเวลาในการปฏบิัติงาน
จริงสูงกวาระยะเวลาที่กําหนดตามคูมือการปฏบิัติงานมากกวารอยละ 40 และมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยูในระดับต่าํนั้น จะพบวา มีขั้นตอนการปฏิบตัิงานตาง ๆ ทีเ่ปนทางการ และมีความยืดหยุนนอยกวา 
เน่ืองจากเปนการปฏิบตัิดานการเงินซ่ึงมีกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวของกํากบัไวอยางเครงครัด 
 4. ดานผลของดําเนินงาน (Product)  
 จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา จํานวนขาราชการที่ไดไปศึกษาไมสอดคลองกับจํานวน
ทุนที่กําหนดไว และจํานวนขาราชการที่ปฏิบัติงานใหกบักรุงเทพมหานครจนสิ้นสุดระยะเวลาทีต่อง
ชดใชทุนไมสอดคลองกับจํานวนขาราชการที่ตองชดใชทุนทั้งหมด แตในดานจํานวนขาราชการที่
สําเร็จการศึกษาพบวา มีความสอดคลองนั้น อาจเปนผลมาจากปจจัยตอไปน้ี  
  4.1 กระบวนการดาํเนินงานในดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ 
  จากการศึกษากระบวนการทํางานในดานดังกลาวของฝายสงเสริมความรูในประเทศ 
พบวา เน้ือหาการดําเนินงานสวนใหญเปนงานดานอํานวยการและเปนบทบาทในเชิงรับ เชน           
การเสนอขออนุมัติ การจัดทาํสัญญา การเบิกจาย / โอน เงินทุน เปนตน โดยมีเน้ืองานเพียงสวนนอยที่
เกี่ยวของหรือจะมีผลโดยตรงตอผลการดําเนินงานทั้ง 3 ดานที่ประเมิน เชน การตดิตามผลการศึกษา
ของขาราชการที่ไปศึกษา ซึ่งอาจมีสวนชวยในการควบคุมดูแลใหขาราชการมีความตั้งใจใน
การศึกษาเลาเรียนมากขึ้นได การจัดทําแผนการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมใหมีจํานวนทุนมากขึ้น
หรือมีสาขาวิชาที่ตรงกับความตองการของหนวยงานและขาราชการ ซึ่งอาจมีสวนชวยใหจํานวน
ขาราชการที่ไปศึกษาเพิ่มขึน้ เปนตน โดยในดานการตดิตามใหขาราชการปฏิบตัิราชการชดใชทนุ 
ไมปรากฏวามีกระบวนการทํางานในสวนใดเลยที่จะชวยในดานการเพิ่มจํานวนขาราชการที่ปฏิบัติ
ราชการชดใชทุนจนครบกําหนดเวลามากขึ้น มีเพียงงานดานการติดตามและกํากบัดูแลเทานั้น  
  4.2 ความแตกตางในดานวิชาชพี 
  จากจาํนวนขาราชการที่ไดรบัอนุมัติใหไปศึกษาระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 
2553 รวม 1,139 คน นั้น เม่ือพิจารณาขอมูลในดานสภาพทั่วไปประกอบดวยจะพบวา สวนใหญ 
เปนขาราชการที่ปฏิบตัิงานในหนวยงานดานการสาธารณสุข (สํานักการแพทย และสํานักอนามัย) 
ซึ่งมีอัตรารวมกันประมาณรอยละ 75 ในขณะที่กลุมที่มีจํานวนรองลงมาไดแกขาราชการครู มีอัตรา
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รอยละ 13. 35 จึงจะเหลือเปนขาราชการในสายงานและหนวยงานอื่นเพียงประมาณรอยละ 12 จาก
จํานวนขาราชการที่ไปศึกษาทั้งหมด ซึ่งถือไดวาจํานวนขาราชการทีไ่ปศึกษาทั้งหมดกระจุกตัวอยูใน
สายงานดานการสาธารณสขุ โดยในดานสายงานดานการสาธารณสขุ การไปศึกษาเพิ่มเติมหลาย
หลักสูตรถือเปนขั้นตอนภาคบังคับสําหรบัการพัฒนาวชิาชีพ เชน หลักสูตรแพทยประจําบาน และ
แพทยประจําบาตอยอด สําหรับผูดํารงตําแหนงนายแพทย หลักสูตรประกาศนียบตัรวทิยาศาสตร
การแพทยคลนิิกดานทันตกรรม สําหรับผูดํารงตําแหนงทันตแพทย เปนตน นอกจากนั้นเปน
การศึกษาเพิม่เติมในระดับปริญญาโทสําหรับขาราชการครู ซึ่งตามแผนงานหลกัและนโยบายของ
กรุงเทพมหานครแลวถือวามีความจําเปน ขาราชการในสายงานเหลานี้จึงมีความจําเปนตองไปศกึษา
เพ่ิมเติมมากกวาขาราชการในสายงานอื่นที่การไปศึกษาเพิ่มเติมอาจมีผลเพียงเปนการเพิ่มพูน
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยไมไดกําหนดเปนการพัฒนาในเชิงวชิาชีพ ซึ่งอาจเปน
ปจจัยที่ทําใหขาราชการในสายงานอื่น ๆ มีความกระตอืรือรนที่จะไปศึกษาเพิ่มเตมิไมมากนัก และ
สงผลกระทบตอจํานวนขาราชการที่ไปศกึษาจริงเปรียบเทียบกับจํานวนทุนการศกึษาที่กําหนดไว 
  4.3 ปญหาดานสภาพการทํางาน 
  เม่ือพิจารณาขอมูลดานจํานวนขาราชการที่ปฏิบตัิงานใหกับกรุงเทพมหานครจนสิ้นสุด
ระยะเวลา เปนที่นาสังเกตวา ผูที่ไมไดอยูปฏิบตัิราชการจนสิ้นสุดระยะเวลาการชดใชทุนเกือบ
ทั้งหมดเปนผูดํารงตําแหนงนายแพทย ซึ่งจากการศึกษาเอกสารรายงานการออกจากงานของ
บุคลากรดานสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานไดรวบรวมไวในระหวางป 
พ.ศ. 2547 - 2549 พบวา ปญหาดานสภาพการทํางานเปนสาเหตุสาํคัญของการออกจากงานของ
บุคลากรดานสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
   4.3.1 ดานคาตอบแทน เน่ืองจากโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครใหคาตอบแทน
ต่ําเม่ือเทียบกบัโรงพยาบาลอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งเงินเดือน คาตอบแทนการปฏิบัติงาน          
นอกเวลา คาตอบแทนการอยูเวรหองฉุกเฉิน และเงินสมนาคุณอ่ืนๆ 
   4.3.2 ดานความกาวหนา เน่ืองจากสถานภาพทางวิชาการของโรงพยาบาล 
โรงเรียนแพทยกรุงเทพมหานครดอยกวาโรงเรียนแพทยอ่ืน เชน มหาวิทยาลัยมหิดลและ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จะมีตําแหนงทางวิชาการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา สังกัด
กองทัพบกมียศ แตกรุงเทพมหานครมีเพียงตําแหนงนายแพทยเทานั้น รวมถึงการเลื่อนตําแหนงใน
ดานวิชาการ ที่เปนเพียงการเลื่อนระดับตาํแหนง โดยไมมีตําแหนงทางวิชาการ เชน ศ. รศ. เปนตน 
   4.3.3 ดานการบริหารงานของกรุงเทพมหานครในดานการใหความธรรมในการ
เลื่อนตําแหนง การสงเสรมิความรู การเกลีย่งาน ความพรอมของหนวยสนบัสนนุ ปจจัยที่จะสนับสนุน
การพัฒนาทางวิชาการ เทคโนโลยีที่สงเสริมการเรียนรู และบรรยากาศที่สงเสริมการทํางาน
วิจัยคนควา วฒันธรรมการบริหารงาน การมอบหมายงานที่อาจไมสอดคลองกับคุณวุฒิ เชน            
เปนอาจารยแพทย แตตองปฏิบัติงานเวรหองฉุกเฉิน ซึ่งเปนการใชแพทยที่มีความชํานาญมาตรวจ
โรคทั่วไป เปนตน 
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  อยางไรก็ตาม ปญหาดานสภาพการทํางานดังกลาว อาจพิจารณาไดวาเปนปญหาที่
เกิดขึ้นในการบริหารงานราชการทั่วไป แตดวยสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน ทําใหผูดํารง
ตําแหนงแพทยมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากกวาผูดํารงตําแหนงอ่ืน อัตราการออกจากงาน
ของผูดํารงตําแหนงนายแพทยจึงมีมากกวาตําแหนงอ่ืน นอกจากนี้ จากการที่ในชวงป พ.ศ. 2550 -
2553 กรุงเทพมหานครไดปรับปรุงอัตราคาตอบแทน สภาพความกาวหนา และปจจัยอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวของใหแกวิชาชีพแพทยอยางตอเน่ือง สงผลใหจํานวนแพทยผูปฏิบัติจนครบระยะเวลาชดใชทุน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีจํานวนมากขึ้นกวาปกอนหนาอยางเห็นไดชัด และคาดการณวาจะ
เพ่ิมขึ้นตามลาํดับ 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 กรุงเทพมหานครควรพัฒนาวิธีการในการสํารวจความตองการจําเปนในการพัฒนา
ขาราชการใหมีความหลากหลายมากขึ้น ตามหลักการของการสํารวจความตองการจําเปน เพ่ือใหได
ขอมูลความตองการการพัฒนาขาราชการของหนวยงานที่ตรงตามวัตถุประสงค นอกจากนี้ควร
ดําเนินการเพิ่มเติมในดานการสื่อสารองคกร เพ่ือใหหนวยงานมีฐานความคิดเกีย่วกับการสงเสริม
การศึกษาเพ่ิมเติมใหแกขาราชการมีความสอดคลองกับฐานความคดิที่กรุงเทพมหานครคาดหวัง 
มากขึ้น รวมทั้งใหขาราชการมีความเขาใจในเปาหมายของการพัฒนาบุคลากรโดยการสงไปศึกษา 
  1.2 กรุงเทพมหานครควรพัฒนากระบวนการดําเนินงานใหมีความคลองตัวมากขึ้น 
โดยอาจกระจายอํานาจการพิจารณาสงขาราชการไปศกึษาที่เปนไปตามแผนการดําเนินการที่
กําหนดไปสูหนวยงานระดบัยอยมากขึ้น นอกจากนี้ควรพิจารณาใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย 
เพ่ิมประสิทธภิาพการจัดการขอมูลดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมและการพฒันาขาราชการใน
สวนอ่ืน เน่ืองจากขอมูลเหลานี้เปนสวนสาํคัญที่นําไปใชในการกําหนดแผนการปฏิบัติงานและ
แผนงานในระดับอ่ืน ๆ ในปถัดไป 
  1.3 กรุงเทพมหานครควรพิจารณาหาวิธีการบริหารงบประมาณทุนการศึกษาใหมี
คลองตัวมากขึ้น ทั้งตอผูรบัทุนการศึกษา และผูปฏิบตัิงาน ดังจะเห็นไดจากการที่อัตราการให
ทุนการศึกษาไมเพียงพอตอคาใชจายจริง ทั้งที่มีงบประมาณในภาพรวมคงเหลือทกุป 
  1.4 สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครควรพัฒนากระบวนการดาํเนินการกอน
อนุมัติใหมีคุณคาในเชิงยทุธศาสตรมากขึ้น เชน การเตรียมความพรอมใหแกบุคคลที่จะไปศกึษา       
การคัดเลือกบคุคลไปศึกษา การพิจารณาหลักสูตรและสถาบันการศกึษา เปนตน เพ่ือเพ่ิมจํานวน
ขาราชการที่ไดไปศึกษาใหสอดคลองกับจํานวนทุนที่กาํหนดไวมากขึ้น นอกจากนี้ ควรปรับ
ระยะเวลาในการประกาศทนุใหเหมาะสมมากขึ้น เพ่ือขาราชการและหนวยงานจะไดมีเวลาในการ
เตรียมความพรอม และสอดคลองกับกําหนดเปดรับสมัครของสถาบันการศึกษา 
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  1.5 กรุงเทพมหานครควรจัดใหมีการวิจัยหรือประเมินเกี่ยวกับการดําเนินงานดาน       
การสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ รวมทั้งงานดานการพัฒนาบุคลากรในสวนอ่ืน ๆ ใน
ระยะเวลาทีเ่หมาะสม เพ่ือจะไดนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลปอนกลับในการพฒันางานในดาน
ดังกลาวอยางตอเน่ืองตอไป 
 2. ขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการประเมินความจําเปนและความคุมคาในการสงขาราชการไปศึกษา
เพ่ิมเติม เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดทําแผนการใหทุนการศึกษา 
  2.2 การประเมินผลโดยใชขอมูลและวธิีการเกบ็ขอมูลในเชิงคุณภาพ ทําใหไดขอมูลที่
เปนประโยชนสําหรับการอภิปรายผล นอกเหนือจากการวัดดวยเกณฑที่กําหนดขึ้น 
  2.3 การตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูล โดยการตรวจสอบสามเสา 
ดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodology triangulation) เชน ใชวธิีการสงัเกตควบคูกบัการสัมภาษณ  
ใชวธิีการสัมภาษณควบคูกบัการศึกษาขอมูลจากเอกสาร เปนตน และการใชวธิีการเกบ็ขอมูลในเรื่อง
เดียวกันจากหลายแหลงชวยทําใหขอมูลที่เกบ็รวบรวมมีความสมบูรณมากขึ้นเปนอยางมาก 
โดยเฉพาะขอมูลในเชิงความคิดเห็น การใชขอมูลจากเอกสารและการสังเกตการณแบบมีสวนรวม
เปนประโยชนอยางมากตอการอภิปรายผลการวิจัย 
  2.4 การวิจัยประเมินผลที่ดําเนนิการโดยผูปฏิบัติงานเองทีมี่ขอดีจากการใชขอมูล      
การสังเกตการณแบบมีสวนรวมไดอยางตอเน่ือง ควรใชการศึกษาจากเอกสารและการจดบันทกึ        
ในการชวยลดอคติของผูวิจัย 
  2.5 รูปแบบการประเมินใด ๆ เปนแนวคิด ทฤษฎี ที่ชวยใหผูวิจัยประเมินผลมีแนวทาง
ในการวางแผนการประเมินไดชัดเจนขึ้น แตมิใชกรอบความคิดที่จําเปนตองยึดถืออยางเครงครัดหรือ
นําไปใชไดโดยสําเร็จรูปเสมอไป เน่ืองจากอาจไมเหมาะสมหรือสอดคลองกับสภาพองคประกอบสิ่งที่
จะประเมินทั้งหมด 
  2.6 การเลือกเครือ่งมือที่ใชในการศึกษาตองสอดคลองกับวัฒนธรรม หรือลักษณะ 
เฉพาะของประชากรที่ศกึษา เชน การแจกแบบสอบถามที่มีความยาวมากเกินไป ไมสามารถทําให
ทราบผลที่แทจริงได และไมเหมาะกับหนวยงานที่บคุลากรมีภาระงานในความรับผิดชอบเปนจํานวน
มาก ซึ่งการสัมภาษณและการสังเกตการณจะทําใหไดรับขอมูลมากและตรงกบัความเปนจริงมากกวา 
นอกจากนั้น ลักษณะของการพูดคุยแบบไมเปนทางการจะทําใหบุคลากรรูสึกวาเปนการรบกวนเวลา
ปฏิบัติงานนอยกวาการสัมภาษณหรือการแจกแบบสอบถาม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 137 

บรรณานุกรม 
กรุงเทพมหานคร. (2548). แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 - 2551.  (ม.ป.ท.). 
-------. (2540). แผนพฒันากรุงเทพมหานครฉบบัที ่5  พ.ศ. 2540 - 2544. (กรุงเทพมหานคร : ผูแตง). 
-------. (2545). แผนพฒันากรุงเทพมหานครฉบบัที ่6  พ.ศ. 2545 - 2549. (กรุงเทพมหานคร : ผูแตง). 
กองอัตรากําลัง สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรงุเทพมหานคร. (2552). การจัดโครงสรางการ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร การแบงสวนราชการ การกําหนดกรอบอัตรากําลงัและ
หนาที่ความรบัผิดชอบของหนวยงานและสวนราชการกรุงเทพมหานคร และมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงกรุงเทพมหานคร. (ม.ป.ท.). 

กอบกุล ปตรชาต. (2538). อัตราผลตอบแทนของการลงทุนสงคนไปศึกษาตอตางประเทศดวยทุน
รัฐบาล. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ไกรฤกษ วงศสุรภินันท. (2552). การประเมินโครงการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร. วิทยานพินธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน 
มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ. 

โกมินทร ชินบุตร. (2543). การพัฒนาขาราชการกับประสิทธิผลขององคการ : ศึกษาเฉพาะ
ขาราชการฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภบิาล สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

จริยา ดิลกโรจนกุล.  (2553, 13 ธันวาคม).  สัมภาษณโดย ดีนะ ภูประดิษฐ ที่สถาบันพัฒนา
ขาราชการกรงุเทพมหานคร ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร. 

เดนพงษ พลละคร. การพัฒนาผูใตบังคบับัญชา. วารสารเพิ่มพลผลิต, ปที่ 28 , ธันวาคม 2531-
มกราคม 2532. 

ถนัด บวรชยั, ร.ต.อ. (2549). การประเมินหลักสูตรการศึกษาเพื่อตอตาการใชยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน (Drug Abuse Resistance Education) D.A.R.E. ประเทศไทย โดยใชรูปแบบ
การประเมินซิปป (CIPP Model). สารนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ธีรเดช  ฉายอรุณ. (2547). กรอบแนวคิดการประเมินศกัยภาพคณะทํางานในองคกร. 
(กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล). 

บุญยง ชื่นสุวมิล. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ความหมาย และ ประวัติความเปนมา. สืบคนเม่ือ 10 
พฤศจิกายน 2553, จาก http://www.polsci.chula.ac.th/sumonthip/journal-hrd.doc 

บุปผา ศิริรศัมี. การจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion). สืบคนเม่ือ 17 กุมภาพันธ 2554,          
จาก http://rlc.nrct.go.th/ewt_dl.php?nid=678 

ประชา ตันเสนีย. (2552). การพัฒนาทรัพยากรมนุษยคืออะไร และสําคัญอยางไร. สืบคนเม่ือ 16 
พฤษภาคม 2554, จาก http://www.drpracha.com/index.php?topic=1014.0 



 138 

ประชาสรรค แสนภักดี. (2553). เอกสารประกอบการบรรยายหัวขอการประเมินผลโครงการ 
(Project Evaluation) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน ชั้นปที ่3. 
สืบคนเม่ือ 16 พฤษภาคม 2554, จาก http://www.prachasan.com/elearning/CIPP.pdf 

ปุระชัย เปยมสมบูรณ. (2529). การวิจัยประเมินผล : หลักการและกระบวนการ. รวมเลม. 
(กรุงเทพมหานคร : การพิมพพระนคร). 

เฟตเตอรแมน, เดวิด. (2541). การประเมินผลเพื่อสรางเสริมพลังอํานาจ : ความรวมมือ การวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการ และกรณีตัวอยาง. แปลโดย เบญจมาภรณ เสนารัตน. สบืคนเม่ือ 25 
พฤศจิกายน 2553, จาก http://images.senarat.multiply.multiplycontent.com

รัตนะ บวัสนธิ.์ (2540). การประเมินผลโครงการ การวิจัยเชิงประเมิน. (กรุงเทพมหานคร : ตนออ). 
รัตนะ บวัสนธ และเชาว อินใย. การประเมินเสริมพลัง. สืบคนเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2553, จาก 

http://www.thai-folksy.net/ELearning/Research/Way/article/Empowerment.pdf 
รักษศักดิ์ โชตชิัยสถติ. (2541). กลยุทธพัฒนาขาราชการภายใตวิกฤตการณขาดแคลนบุคลากรดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของ สํานักงานปลดักระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. 
วิทยานิพนธวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. 
เยาวดี รางชัยกุล วิบลูยศรี. (2544). การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบตั.ิ พิมพครั้งที่ 2. 

(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย). 
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2545). ทฤษฎีการประเมิน. พิมพครั้งที่ 3. (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย). 
ศูนยขอมูลกรงุเทพมหานคร. (2553, มีนาคม). งบประมาณรายรับ-รายจายกรุงเทพมหานคร

ประจําปงบประมาณ 2550 - 2551. สืบคนเม่ือ 15 มีนาคม 2553, จาก 
http://www.bangkok.go.th/info/เศรษฐกจิ สังคม ประชากร 

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร. (2551). แผนพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร สํานักปลัด
กรุงเทพมหานคร. (กรุงเทพมหานคร : ผูแตง). 

-------. (2552). แผนพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบัน
พัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร. (ดวนที่สุด ที่ กท 
0401/1952 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2552). (กรุงเทพมหานคร : ผูแตง). 

-------. (2553). แผนพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบัน
พัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร. (ดวนที่สุด ที่ กท 
0401/3763 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553). (กรุงเทพมหานคร : ผูแตง). 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน (บรรณาธิการ). (2544). รวมบทความทางการประเมินโครงการ. พิมพครั้งที่ 6. 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย). 



 139 

สวนแผนงานและสงเสริมความรู สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร. (2544). รายงานผล 
การปฏิบตัิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2543. (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนา
ขาราชการกรงุเทพมหานคร). หนา 1 (อัดสําเนา). 

สุปราณี ศรีฉตัราภิมุข. (2524). การฝกอบรมและการพัฒนาบุคคล. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร). 

สุปราณี เวชประสิทธิ ์. (2550). การประเมินโครงการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย จังหวัด
สมุทรปราการ. สืบคนเม่ือ 8 พฤษภาคม 2554, จาก http://ac.assumption.ac.th/th/ 
department/Web-Academic/research/articles/Project%20evaluation.pdf 

สุภางค จันทวานิช. (2531). วิธีการวิจัยเชงิคุณภาพ. (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย). 
สุวิมล วองวาณิช. (2548). การประเมินความตองการจําเปน. (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย). 
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล. (2551). แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 - 2555 

ฉบับผูบริหาร. (กรุงเทพมหานคร : ผูแตง). 
-------. (2552). แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ป กับการบริหารเมืองแนวใหม. วารสารยุทธศาสตร

และประเมินผล, ปที่ 2 , เมษายน - พฤษภาคม 2552. 
สําราญ มีแจง. (2544). การประเมินโครงการทางการศึกษา. (กรุงเทพมหานคร : นิชินแอทเวอรไทซิ่งกรุป). 
อัญธิกา ปุนริบูรณ. (ม.ป.ป.). การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม. สืบคนเม่ือ 16 พฤษภาคม 2554, 

จาก http://www.hu.ac.th/academic/article/HR/Conducting_a_Need_Analysis%20.html 
อํานาจ วัดจินดา. McKinney 7-S Framework แนวคิดปจจัย 7 ประการในการประเมินองคการ.    

สืบคนเม่ือ 11 ตุลาคม 2553, จาก http://www.gracezone.org/index.php/ 
management-article/81--in-search-of-excellence- 

Stufflebeam, D.L. (1971). Educational Evaluation and Decision-Making. (Itasca, Ilinois: F.E. 
Peacock). 

-------. (2002). CIPP Evaluation  Mode Checklist. Retrieved April 2011, from 
http://www.wmich.edu/evalctr/archive_checklists/cippchecklist.pdf 

-------. (2003). Evaluation in Education and Human Services, 1, Volume 49, Evaluation 
Models, III, Pages 279-317. 

-------. (2003). The CIPP model for evaluation. In D. L. Stufflebeam, & T. Kellaghan, (Eds.), 
The international handbook of educational evaluation (Chapter 2). Boston: Kluwer 
Academic Publishers, Pages 31 - 62. 

-------. (2003). The CIPP Model for Evaluation Circa 2003.  Retrieved April 2011, from 
http://oregoneval.org/program/CIPP%20Model%20for%20Evaluation.pdf 

-------. (2007). CIPP Evaluation Model Checklist. (Second Edition). Retrieved April 2011, 
from http://www.wmich.edu/evalctr/archive_checklists/cippchecklist_mar07.pdf 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
       - แบบบันทึกขอมูลจากกรณีศึกษา 
       - แบบแบบบนัทึกขอมูลดานเนื้องานและปริมาณงาน 

       - แบบสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการสงเสริม 
         การศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ 

       - แบบสอบถามความคิดเห็นของขาราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 142 

แบบบันทึกขอมูลจากกรณีศึกษา 
 
ปงบประมาณที่ไดรับอนุมัต ิ25     เจาหนาที่รับผดิชอบ          
ประเภททุนการศึกษา   ใชงบประมาณ        ไมใชงบประมาณ 
ประเภทการใชเวลา   ใชเวลา         ไมใชเวลา        ใชเวลาบางสวน 
หนวยงานตนสังกัด    สํานักการแพทย   สํานักอนามัย   สํานักอ่ืนๆ    สํานักงานเขต 
ระดับการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา    ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ปริญญาตรี 
             สูงกวาปริญญาตร ี   ต่ํากวาปริญญาตร ี
หลักสูตร/สาขาวิชาที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา                
ตําแหนงของผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษา                  
 
ขอมูลเก่ียวกบัปจจัยนําเขาของงาน (Input) 
งบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติ (ตอป  /  ตลอดหลักสูตร)        บาท 
งบประมาณทีใ่ชจริงในแตละป 

ปแรก ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 
    
    
    
 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในขั้นตอนตาง ๆ     

เบิก / โอน รับเรื่องวันที่        

รับเรื่อง 1 วันที่ 
เสนอขออนุมัติ จัดทําสัญญา รับเรื่อง 2 วันที่ 

วันที่ วันที่ รับเรื่อง 3 วันที่ 

ติดตามผล 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 

 
 
ขอมูลเก่ียวกบักระบวนการทํางาน (Process) 

ปญหาที่เกิดขึน้ในกระบวนการดําเนินงาน 
           
           
           

            

สาเหต ุ
           
           
           

            

กรณีศึกษาลําดับที ่
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ขอมูลเก่ียวกบัผลของการดําเนินงาน (Product) 
 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
การรายงานผล 

ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 

ผลการศึกษา สําเร็จ ไมสําเร็จ ยังศึกษาอยู 

ทํางานชดใชทุน สถานะ ทํางาน 
สิ้นสุดวันที ่

ออกจากงาน 

 
 
 
ขอมูลอ่ืน ๆ / หมายเหตุ 
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แบบบันทึกขอมูลเนื้องานและดานปริมาณงาน 
ดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ 

ฝายสงเสริมความรูในประเทศ 
 
เจาหนาที่รับผิดชอบ        
หนวยงานที่รบัผิดชอบ     สํานักการแพทย    สํานักอนามัย 
         สํานักอ่ืนๆ      สํานักงานเขต 
 
สวนที่ 1  เน้ืองานและดานปริมาณงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
กิจกรรมการทํางาน 

หนวย
นับ 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

รวม 

การจัดทําแผนการสง
ขาราชการไปศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศ 

ฉบับ            

การดําเนินการตามแผน 
- การเสนอขออนุมัติ 

 
เร่ือง 

           

- การจัดทําสัญญา 
 

เร่ือง            

- การเบิกจาย/โอน 
เงินทุน 

เร่ือง 
 

           

การติดตามผลฯ 
- การติดตามผล
การศึกษา 

 
ครั้ง 

           

- การตรวจสอบภาระ
ผูกพันทางการศึกษา 

เร่ือง            

การเปนศูนยขอมูลฯ 
- การจัดทํารายงานการ
ปฏิบัติงานประจาํเดือน 

เร่ือง            

การจัดทําสถิติการศึกษา เร่ือง 
 

           

การจัดทําขอมูลเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของ 

เร่ือง            

- การใหขอมูลเกี่ยวกับ
การศึกษา 

เร่ือง            
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สวนที่ 2 การคํานวณอัตรากําลังทีต่องการใชในการปฏิบัติงานจากปริมาณงานที่ตองดําเนินการทั้งหมด 
เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานในแตละป (ชม.) 

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

เจาหนาท่ีคนท่ี 1 
 

          

เจาหนาท่ีคนท่ี 2 
 

          

เจาหนาท่ีคนท่ี 3 
 

          

รวมจํานวนชั่วโมงของ 
ผูปฏิบัติงานจริงในแตละป 

          

รวมจํานวนชั่วโมงของ 
ผูปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 

 

เปรียบเทียบกับเวลาที่ตองใชในการ
ปฏิบัติงานตามเนื้องานและปริมาณงาน 

ป 2544 - 2553 ทั้งหมด  
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แบบสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
ดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเตมิในประเทศ 

 
วันที่สัมภาษณ            เวลาประมาณ          
 
 
คําชี้แจง แบบสัมภาษณนี้สรางขึ้นเพ่ือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติม    
ในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร เพ่ือประกอบการวิจัยเรื่อง “การประเมินการดําเนินงานดานการ
สงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของนางสาว   
ดีนะ  ภูประดิษฐ จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดใหสัมภาษณ เพ่ือผูศึกษาจะไดนําขอมูลไปใชประกอบการ
ศึกษาดังกลาวตอไป 
การสัมภาษณครั้งนี้เปนการสัมภาษณโดยการถามและตอบปากเปลา โดยใชการจดบันทึกในขณะสัมภาษณ และ
ทําการสัมภาษณ ณ สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลผูใหสัมภาษณ 
 
 ชื่อ-สกุล           คุณวุฒิ               
 ตําแหนง           หนาที่รับผิดชอบ            
 ประสบการณในการปฏิบตังิานโดยสังเขป                 
                          
                           
 
 
สวนที่ 2 : ขอมูลเกี่ยวกบัปจจัยนําเขาของงาน (Input) 
 2.1 ในการกําหนดงบประมาณดานทุนการศกึษาในแตละป มีกระบวนการพิจารณาอยางไร 
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 2.2 จากประสบการณการปฏิบัติงานที่ผานมา ทานเคยพบกรณีที่มีปญหาทางดาน
งบประมาณศกึษาบางหรือไม กรณีดังกลาวมีลักษณะอยางไร และทานมีขั้นตอนการแกไขปญหา
ดังกลาวหรือไม อยางไร 
 
 
 
 
 
 
 2.3 ทานมีความคดิเห็นอยางไรตออัตราทุนการศึกษาและรปูแบบการใหทุนการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
  
 2.4 ทานคิดวามีปจจัยใดบางที่เปนผลตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณงานดานการ
สงเสริมการศกึษาเพิ่มเติมในประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 2.5 ทานเคยพบกรณีศึกษาตาง ๆ ที่เกิดปญหาทางดานระยะเวลาในการดําเนินงานหรือไม 
และทานมีแนวทางแกไขปญหาดังกลาวหรือไม อยางไร 
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  2.6 ทานมีความเห็นอยางไรตอระยะเวลาการปฏิบัติงานที่กาํหนดไวในคูมือการปฏิบัตงิาน
ของฝายสงเสริมความรูในประเทศ และจากประสบการณการปฏิบัติงานที่ผานมา ทานเห็นวามีความ
เปนไปไดในการปฏิบัตติามมากนอยอยางไร และมีขอจํากัดใดบางหรือไม อยางไร 
 
 
 
 
 
 
 2.7 ในชวงเวลาทีท่านปฏิบตัิงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ 
สภาพการณดานอัตรากําลังภายในฝายสงเสริมความรูในประเทศมีลกัษณะอยางไร (มีอัตราวาง/      
มีการจางลูกจางเพ่ิมเติม/มีการขาดงานของเจาหนาที่) 
 
 
 
 
 
 
 
 2.8 ในชวงเวลาทีท่านปฏิบตัิงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ มีการแบง
หนาที่ความรบัผิดชอบดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศภายในฝายอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 2.9 ทานมีแนวทางในการบริหารระยะเวลาในการดําเนินงานใหสัมพันธกบัเนื้องานและ
ปริมาณงานของทานอยางไร 
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 2.10 ในทรรศนะของทานเหน็วา งานดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศเปน       
งานที่มีความยุงยากซับซอนหรือไม หรือเปนงานที่มีลกัษณะเปนงานประจํา และทานเห็นวามีงานใน
สวนใดบางทีมี่ความยุงยากซับซอนเปนพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 2.11 ทานไดนําประสบการณในการทํางานที่ผานมามาใชในการแกปญหาและจัดการความ
ยุงยากในการดําเนินงานพบการสงเสริมการศึกษาเพิม่เติมในประเทศบางหรือไม อยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
สวนที่ 3 : ขอมูลเกี่ยวกบักระบวนการทํางาน (Process) 
 3.1 โปรดอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานดานการสงเสริมการศึกษาเพิม่เติม
ในประเทศในความรับผิดชอบของทาน 
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 3.2 ทานเคยประสบปญหาในการประสานงานกับหนวยงานและขาราชการ การพิจารณา
คัดเลือกขาราชการเปนผูรับทุน และ/หรือ ลาศึกษา การดําเนินการขออนุมัติ การจัดทําสัญญา           
การเบิกจายเงนิทุน การติดตามผลการศกึษาและการติดตามการปฏิบัติงานชดใชทุน กรณีใดบาง 
และทานมีแนวทางแกไขปญหาดังกลาวหรือไม อยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3 ทานมีความเห็นวาปญหาตาง ๆ ที่พบในขอ 3.2 สวนใหญมีสาเหตุมากจากปจจัยใด 
(เชน วธิีการทาํงาน สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ) 
 
 
 
 
 
 

 

 

ขอบคุณที่ใหความรวมมือ 
 
 
สวนที่ 4 : สิ่งอ่ืนๆ ที่ผูสัมภาษณสังเกตไดเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ 
(บันทึกภายหลังจบการสัมภาษณ) 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
ขาราชการที่ไดรับอนุมัติทนุการศึกษา และ/หรือ ใหใชเวลาราชการ ในการศึกษา 

เก่ียวกับความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงาน 
ของสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 

---------------------------------------------------- 
 

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้สรางขึ้นเพ่ือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการสงเสริม

การศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับความเหมาะสมของ

กระบวนการดําเนินงาน เพ่ือประกอบการวิจัยเร่ือง “การประเมินการดําเนินงานดานการสงเสริม

การศึกษาเพิ่มเติมในประเทศใหแกขาราชการของกรุงเทพมหานคร” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ของนางสาวดีนะ ภูประดิษฐ จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดใหความเห็น เพ่ือผูวิจัยจะไดนํา

ขอมูลไปใชประกอบการศึกษาดังกลาวตอไป 

โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชอง    ที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด 

 
ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไป 

ปงบประมาณที่ไดรับอนุมัตใิหไปศึกษา    2544 - 2547     2548 - 2551     2552 - 2553 

ประเภททุนการศึกษา   ใชงบประมาณ        ไมใชงบประมาณ 

ประเภทการใชเวลา   ใชเวลา         ไมใชเวลา        ใชเวลาบางสวน 

ระดับการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา    ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ปริญญาตรี 
             สูงกวาปริญญาตร ี   ต่ํากวาปริญญาตร ี

หนวยงานตนสังกัด    สํานักการแพทย   สํานักอนามัย   สํานักอ่ืนๆ    สํานักงานเขต 

ตําแหนงขณะไดรับอนุมัติใหไปศึกษา    ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
             ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร 
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ตอนที่  2 ความคิดเห็นของผูที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ 
โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชอง    ที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด 
 ระดับคะแนน 5  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถาม เห็นดวยกับขอคําถามเปนอยางยิ่ง 
 ระดับคะแนน 4  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถาม เห็นดวยกับขอคําถาม 
 ระดับคะแนน 3  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถาม ไมแนใจกับขอคําถาม 
 ระดับคะแนน 2  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถาม ไมเห็นดวยกับขอคําถาม 
 ระดับคะแนน 1  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถาม ไมเห็นดวยกับขอคําถามเปนอยางยิ่ง 
 

ระดับความเห็น 

ลําดับ ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงาน เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย เห็นดวย
ปานกลาง/
ไมแนใจ 

ไม 
เห็นดวย 

ไม 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 

สําหรับ
ผูวิจัย 

 
 

 

     

      

 
 

     

      

      

      

      

      

 
  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 
 

  6 
 

  7 
 

  8 
 

  9 

 

การดําเนินการขออนุมัติ 
หลักสูตรและสาขาวิชาของทุนการศึกษาที่กําหนด
สอดคลองและเปนประโยชนกับงานที่ขาราชการปฏิบัติ 

หลักสูตรและสาขาวิชาของทุนการศึกษาที่กําหนดเปน
ความตองการของหนวยงาน 

ขาราชการสามารถสอบถามหรือเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาไดโดยสะดวกและทั่วถึง 

ขาราชการไดรับคําอธิบายเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอน
ในการดําเนินการขออนุมัติที่ชัดเจน 

ขั้นตอนในการดําเนินการขออนุมัติมีความคลองตัว          
ไมซับซอน 

การติดตอประสานงานของเจาหนาที่เปนไปโดยคลองตัว
และรวดเร็ว 

แบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินการชวยทําให         
การดําเนินการขออนุมัติมีความคลองตัวมากขึ้น 

เจาหนาที่ใหคําปรึกษาและขอแนะนําที่เปนประโยชน
สําหรับดําเนินการขออนุมัติ 

เจาหนาที่มีความเขาใจในดานหลักสูตรและสาขาวิชาที่
ขาราชการขอไปศึกษา 
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ระดับความเห็น 

ลําดับ ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงาน เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย เห็นดวย
ปานกลาง/
ไมแนใจ 

ไม 
เห็นดวย 

ไม 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 

สําหรับ
ผูวิจัย 

       

10 

11 

การดําเนินการขออนุมัติ (ตอ) 

การใหบริการของเจาหนาที่เปนไปดวยความเหมาะสม 

ระยะเวลาในการดําเนินการขออนุมัติมีความเหมาะสม 
 
 

     

 
 

     

      

 
 

     

      

      

 
12 

13 
 

14 
 

15 

16 

17 

 

การจัดทําสัญญา 
ขั้นตอนในการจัดทําสัญญามีความคลองตัว ไมซับซอน 

การติดตอประสานงานของเจาหนาที่เปนไปโดยคลองตัว
และรวดเร็ว 

แบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินการชวยทําให          
การจัดทําสัญญามีความคลองตัวมากขึ้น 

ระยะเวลาในการจัดทําสัญญามีความเหมาะสม 

สถานที่ในการจัดทําสัญญามีความเหมาะสม 

ขาราชการไดรับคําอธิบายในการจัดเตรียมเอกสาร  
อยางชัดเจนและถูกตอง 

      

 
 

     

      

      

 
 
20 
 

21 
 

22 

23 

การติดตามผลการศึกษาและการติดตาม 
การปฏิบัติงานชดใชทุน 
ขาราชการไดรับคําอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
ในชวงที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา 

ขาราชการไดรับคําอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ                  
การปฏิบัติงานชดใชทุน 

เจาหนาที่ดําเนินการติดตามผลการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

ขั้นตอนในการรายงานผลการศึกษามีความคลองตัว    
ไมซับซอน 
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ระดับความเห็น 

ลําดับ ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงาน เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย เห็นดวย
ปานกลาง/
ไมแนใจ 

ไม 
เห็นดวย 

ไม 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 

สําหรับ
ผูวิจัย 

 
 

      
 
24 

25 

การติดตามผลการศึกษาและการติดตาม 
การปฏิบัติงานชดใชทุน (ตอ) 
ชองทางในการรายงานผลการศึกษามีความเหมาะสม 

ขาราชการสามารถสอบถามขอมูลดานภาระผูกพันหรือ
ขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานชดใชทุนได
โดยสะดวกรวดเร็ว 

 
 

     

 
 

     

      

 
 

     

      

 
26 

27 

28 
 

29 
 

30 

การเบิกจาย/โอน เงินทุน 
การเบิกจาย/โอน เงินทุน มีขั้นตอนที่สะดวก ไมยุงยาก 

ระยะเวลาในการเบิกจาย / โอน เงินทุนมีความเหมาะสม 

ขาราชการไดรับคําอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ              
การเบิกจาย / โอน เงินทุน 

เจาหนาที่ไดดําเนินการเรงรัดติดตามใหขาราชการ
ดําเนินการเบิกจาย/โอน เงินทุน 

ขาราชการไดรับเงินทุนภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว 
      

 
ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
                         
                         
                         

                          
ขอขอบคุณทีก่รุณาตอบแบบสอบถาม 

โปรดสงแบบสอบถามคืนแกผูวิจัย ทางชองทางใดชองทางหนึ่งตอไปน้ี : 
nhonnhon@hotmail.com / โทรสาร 0 25877557 / โทรศัพท 081494 6522 / 

ไปรษณีย 396/9 ถนนชลนิเวศน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
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ภาคผนวก ข 
 

รายชื่อผูเช่ียวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 
ดานการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ 
1.นางสุจรรยา ไชยสิทธิ ์    ผูอํานวยการสวนแผนงานและสงเสริมความรู 

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 
สํานักปลัดกรงุเทพมหานคร 

2. นางจริยา ดิลกโรจนกุล    หัวหนาฝายสงเสริมความรูในประเทศ 
สวนแผนงานและสงเสริมความรู 
สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 
สํานักปลัดกรงุเทพมหานคร 

ดานการวางระบบงานและอัตรากําลัง 
3. นางสาวณัฎกา โสมสิน    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

กองระบบงาน สํานักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร 
4. นางสาวนภารัตน วุฒิวฒัน   หัวหนางานพัฒนาระบบงาน กองบริหารงานบุคคล 

ฝายทรัพยากรบุคคล การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
ดานการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงาน 
5.นางสาวรัตนาภรณ พงสะมั่ง   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
          ฝายพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลสัมฤทธิ ์

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 
สํานักปลัดกรงุเทพมหานคร 

6. นางพรพรรษา พันธุพิทยุตม   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
          ฝายแผนงาน 

สวนแผนงานและสงเสริมความรู 
สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 
สํานักปลัดกรงุเทพมหานคร 

ดานการใชภาษา 
7. ผูชวยศาสตราจารยสุวดี ภูประดิษฐ ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล        ดีนะ ภูประดิษฐ 
วันเดือนปเกิด        27 สิงหาคม 2522 
สถานที่เกิด        กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน      396/3 ถนนชลนิเวศน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

         กรุงเทพมหานคร 10900 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
         สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 
         สํานักปลัดกรงุเทพมหานคร 
สถานที่ทํางานปจจุบัน     สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 
         สํานักปลัดกรงุเทพมหานคร 
         กรุงเทพมหานคร ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 

173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงชา เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2527     อนุบาล จาก อนุบาลศิริกานต 
 พ.ศ. 2533     ประถมศึกษา จาก โรงเรียนพญาไท 
 พ.ศ. 2536     มัธยมศึกษาตอนตน 

         จาก โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครนิทวิโรฒ ปทมุวัน 
 พ.ศ. 2537     มัธยมศึกษาตอนปลาย  

         จาก ศนูยการศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพฯ 
 พ.ศ. 2538     มัธยมศึกษาปที่ 5 จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 พ.ศ. 2542     รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
         จาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2546     รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 
         จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 พ.ศ. 2554     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการการประเมิน) 
         จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 

 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

