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การศึกษาผลการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกับหนวยงานภายนอกของสวน
ฝกอบรม

ชื่อผูศึกษาโครงการ

นางสาวเพ็ญศิริ อิ่มอุดม
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบขอมูลการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกับหนวยงาน
ภายนอกของสวนฝกอบรม ตั้งแต ปงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ และ ศึกษาการติดตามผลการสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรกับหนวยงานภายนอกของสวนฝกอบรมในปงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยใชขอมูลจากแบบติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของผูผานการฝกอบรมกับหนวยงานภายนอกของสวนฝกอบรม ที่ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล
ติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น ๓ เดือนของปงบประมาณ ๒๕๕๓ ซึ่งแหลงที่มาของขอมูล
เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารอางอิงตางๆ และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ดําเนินการโดยใชการสถิติแบบ Descriptive Statistic โดยแสดงแบบ Frequencies Crosstabulation Percent และ สถิติเชิงบรรยาย
ผลการศึกษาขอมูลแบงตามวัตถุประสงค ไดผลการศึกษา ดังนี้
๑. การเปรียบเทียบขอมูลการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกับหนวยงานภายนอกของสวนฝกอบรม
ตั้งแต ปงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ พบวา อัตราสวนผูมีโอกาสเขารวมการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงานใน
ประเทศจัดโดยหนวยงานภายนอก กับ จํานวนบุคลากรในกรมชลประทาน มีแนวโนมลดลง แสดงใหเห็นวา
บุคลากรของกรมชลประทานมีโอกาสในการเขารวมอบรม โดยหนวยงานภายนอกไดอยางทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
๒. ผลการติ ดตามการสนั บ สนุ น การพัฒ นาบุคลากรกับ หน ว ยงานภายนอกของสว นฝ กอบรมใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๓ พบวา เหตุผลของการเขารับการอบรม คือ การนําความรูไปใชกับการปฏิบัติหนาที่
รองลงมาเป น การเพิ่ ม พู น ความรู ทั กษะ และสมรรถนะ ตามIDP ส ว นใหญ นําความรูจ ากการเข ารับ การ
ฝกอบรมกับหนวยงานภายนอกไปประยุกตใช ระดับงานที่มีสัดสวนการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชงาน
ไดแก ระดับลูกจาง ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการพิเศษ ซึ่งลักษณะการนําไปประยุกตใชจําแนกได
เปน ๓ ลักษณะ ไดแก ปรับปรุง/พัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานในหนาที่ ปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง ถายทอดความรู/ใหขอมูล/ประสานงานกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับความรูที่ไดรับ เพื่อประชาสัมพันธ/
พัฒนางานตางๆ
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๑๐

๑

บทที่ ๑
บทนํา
กรมชลประทาน เปนหนวยงานที่มีเปาหมายหลักในการพัฒนาองคกร ๔ ดาน ไดแก ดานประสิทธิผล
ตามพันธกิจ ดานคุณภาพการใหบริการ ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และดานการพัฒนาองคกร โดย
ดานการพัฒนาองคกรเปนสวนที่ใหความสําคัญกับบุคลากรภายในองคกรซึ่งมีเปาประสงคในการพัฒนาระบบ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกําลังใจในการทํางาน ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการ
พัฒนาหนวยงานไปสูพันธกิจเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล ไดดําเนินการพัฒนาองคกรตามเปาหมายหลัก
โดยมีการกําหนดเครื่องมือที่ใชวัดผลการดําเนินงาน เพื่อสะทอนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ที่วา “ความผาสุกของชาวชลประทาน คือ KPI ของ สพบ” ซึ่งในป ๒๕๕๓ สวนฝกอบรม ไดดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของกรมชลประทาน ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไดมีการจัดทํา
Gap Analysis พบวา มีผลการวิจัยในสวนของตัวแปรที่มี High Important- Low Satisfication ซึ่งเปนปจจัย
ที่มีความสําคัญสูง แตบุคลากรมีความพึงพอใจต่ํา ตองปรับปรุงเพื่อพัฒนาความพึงพอใจในอันดับตนไดแก การ
สนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรกับหนวยงานภายนอก
หลังจากดําเนินการศึกษาขอมูลในสวนฝกอบรม สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล
ไดดําเนินการสนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรกับหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง และดําเนินการติดตามผล
การผลการปฎิบัติงานของผูผานการฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก ซึ่งในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมี
ความสนใจในการศึกษาขอมูลผลการสนับสนุนและติดตามผลการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกับหนวยงาน
ภายนอกของสวนฝกอบรม ซึ่งสามารถใชเปนฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาบุคลากรของกรม
ชลประทานตอไป

๒

วัตถุประสงค
๑. เพื่อเปรียบเทียบขอมูลการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกับหนวยงานภายนอกของสวนฝกอบรม
ตั้งแต ปงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓
๒. เพื่ อ ศึ ก ษาการติ ด ตามผลการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรกั บ หน ว ยงานภายนอกของส ว น
ฝกอบรมในปงบประมาณ ๒๕๕๓
ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบขอมูลการพัฒนาบุคลากรกับหนวยงานภายนอกของสวนฝกอบรม
ที่จัดขึ้นในประเทศและในการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรกับหนวยงานภายนอกสวนภูมิภาค (สชป. ๒ - ๑๗)
ในระยะปลายปงบประมาณ ๒๕๕๓
ประโยชนที่คาดจะไดรับ
เพื่อนําขอมูลสารสนเทศมาใชเปนแนวทางในการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงแผนการดําเนินการ
พัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม

๓

บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาผลการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกับหนวยงานภายนอกของสวนฝกอบรม ไดนําแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
๒.๒ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม
๒.๓ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทานและสวนฝกอบรม
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร เปนการดําเนินการเพิ่มพูนความชํานาญและความสามารถของบุคคล โดย
พยายามปรั บ ปรุ งให ดีขึ้น ทั้ งในด า นความรู ความสามารถ ทั กษะ อุป นิสัย ทัศนคติ และวิ ธีในการทํ างาน
ตลอดจนขวัญและกําลังใจในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพของงาน ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาตนเอง และการ
พัฒนาโดยองคกร สามารถเลือกวิธีการใหเหมาะสมกับบุคคล องคกร และสามารถดําเนินการไดทั้งภายใน
ภายนอกองคกรได (ศุภลักษณ ไตรคุมดัน, ๒๕๔๑)
โสรัจ แสนศิรพันธ (อางถึงใน ศุภลักษณ ไตรคุมดัน, ๒๕๔๑) ไดสรุปความสําคัญของการพัฒนา
บุคลากร ไวดังนี้
๑. ชวยทําใหระบบและวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น มีการติดตอประสานงานดี ทั้งนี้เพราะ
การพัฒนาบุคลากรจะชวยเรงความสนใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาที่ของตนใหไดผลดียิ่งขึ้น นอกจากนี้เมื่อไดรับความรูใดจากการพัฒนาบุคลากรแลว ก็ยอมนําความรูนั้นไป
ใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านต อ ไปได ซึ่ ง จะช ว ยแก ไ ขข อ บกพร อ งและปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การของตนให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒. เปนแนวทางของการลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใชปฏิบัติงาน เนื่องจากเมื่อบุคคลไดพัฒนาอยางดี
แลว ยอมสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีความผิดพลาดลดนอยลง
๓. ชวยลดระยะเวลาของการเรียนรูงานใหนอยลง โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูเริ่มงานใหม หรือเขารับ
ตําแหนงใหม อีกทั้งยังชวยลดความเสียหายของงานที่เกิดจากการลองผิดลองถูกดวย
๔. เปน การชว ยแบงเบาภาระหนาที่ของผูบังคับ บัญชาหรือหัวหนางาน ในการตอบคําถามหรือให
คําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาของตน
๕. เปนวิธีการอยางหนึ่งที่จะกระตุนบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อความเจริญกาวหนา ทั้งกับตนเอง
และองคกร

๔

๖. ชวยให บุคคลมีโ อกาสนําความรู ความคิดใหมๆ ที่มีความเจริญกาวหนาทั้งการทํางาน การใช
เทคโนโลยี เครื่องใชสํานักงาน ยอมสามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ของตน และเปนผลดีตอ
องคกรในที่สุด
ระบบบริหารราชการนั้น มีความจําเปนที่จะตองพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้สืบเนื่องจากสาเหตุหลายประการ
(ทวิบูรณ หอมเย็น, ๒๕๒๖ อางถึงใน ศุภลักษณ ไตรคุมดัน,๒๕๔๑) ไดแก
๑. หลักเกณฑการคัดเลือก บรรจุ แตงตั้งบุคลากรใหม ตามระเบียบทางราชการหวังไมไดวาจะไดคนที่
เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่เสมอ และบุคคลที่เขาใหมอาจมีเจตคติ และประสบการณไมสอดคลองกับ
สิ่งแวดลอมภายใน และภายนอกองคกร จึงตองมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ที่รับผิดชอบ
๒. การปฏิบัติหนาที่ราชการตองอยูภายใตพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน โดยมุงเนนการ
ใหหลักความรูเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติราชการเพิ่มเติม ที่มีความจําเปนกอนนําไปใชปฏิบัติจริง
๓. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของหนวยงาน การกําหนดโครงการใหมๆ รับเอาเทคโนโลยีมาใช ตองมี
การเตรียมความพรอมของบุคลากรกอน
๔. บุคลากรที่ทํางานเปนระยะเวลานาน หากไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องจะทําใหประสิทธิภาพ
การทํางานลดนอยลง การเปดโอกาสใหสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางาน (Job Rotation) ใหอยูในรูปของการ
ทบทวน (Refresher Course) จะเปนโครงการพัฒนาที่คลี่คลายปญหาได
๕. การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ยอมสงผลตอชีวิต ความเปนอยูของบุคลากร
ดังนั้น การใหความรู ขาวสารที่ถูกตองยอมเปนโอกาสที่จะทําใหบุคลากรเลือกแนวทางการดําเนินชีวิตที่
เหมาะสม ซึ่งเปนพื้นฐานที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ทางราชการ
การพัฒนาบุคลากรมีความมุงหมายในภาพรวม ๓ ประการ (อรุณ รักธรรม, ๒๕๒๐ อางถึงใน ศุภ
ลักษณ ไตรคุมดัน,๒๕๔๑) คือ
๑. การเพิ่มพูนความรูแกผูเขารับการศึกษาอบรม
๒. การเพิ่มพูนความชํานาญและทักษะ
๓. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม
พนัส หันนาคินทร (๒๕๒๖, อางถึงใน ศุภลักษณ ไตรคุมดัน,๒๕๔๑) ไดสรุปกระบวนการพัฒนา
บุคลากร ๔ ขั้นตอน ไดแก
๑. กําหนดเปาหมายและบทบาทในการพัฒนา
๒. วางโครงการเพื่อพัฒนาบุคคล
๓. การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคคล
๔. การประเมินผลและติดตามการพัฒนาบุคลากร

๕

วิธีการที่จะชวยใหบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาทั้งดานความรู ทักษะ ทัศนคติ แบงตาม
ลักษณะของกิจกรรมได ๔ ดาน ดังนี้
๑. กิจกรรมที่ใหความรู ประสบการณและทัศนคติในการทํางาน
๒. กิจกรรมการบริหาร ไดแก การสับเปลี่ยนโยกยายหนาที่ การหมุนเวียนงาน การใหรักษาการแทน
การใหความรวมมือในคณะทํางาน การจัดเปลี่ยนแปลงรูปแบบองคกร
๓. กิจกรรมที่ตอเนื่อง ไดแก การใหทุนการศึกษา การสงเสริมการศึกษาสวนตัว
๔. กิจกรรมการแสวงหาความรูในหนาที่ ไดแก การศึกษาจากเอกสาร การเรียนรูดวยตนเอง การจัด
คูมือปฏิบัติงาน การสงเอกสารสรุปรายงาน การสงเรื่องประชุม การจัดเอกสารวิชาการ
การพัฒนาบุคลากรในสวนราชการจึงมีความจําเปนทั้งตอการพัฒนาตนเองและองคกร
กอใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติตอไป

ซึ่งจะ

แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม
การฝ ก อบรมเป น กรรมวิ ธี ห รื อ กระบวนการที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ช ว ยพั ฒ นาให บุ ค คลเกิ ด การเรี ย นรู
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทักษะในเรื่องตางๆตามวัตถุประสงคของหนวยงาน หรือผูจัดการฝกอบรม ภายใต
เงื่อนไขของระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งนักวิชาการไดจําแนกประเภทการฝกอบรม ๓ ประเภท (ศุภลักษณ ไตรคุม
ดัน,๒๕๔๑) ไดแก
๑. การฝกอบรมกอนประจําการ (Pre-service training) เปนการศึกษาหาความรูเฉพาะสาขาวิชาที่
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งตองการ จุดประสงคของการฝกอบรมประเภทนี้ คือ ตองการฝกฝนบุคคลที่เขา
ปฏิบัติหนาที่ใหความรูความชํานาญ และมีประสบการณมากพอสมควร เพื่อไมใหเสียเวลาในการฝกสอนงาน
และทําใหขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานนอยลง
๒. การฝกอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) ใชกับการฝกอบรมขาราชการแรกเขา บรรจุใหม โยกยาย
จุดประสงคเพื่อใหทราบแนวนโยบาย กฎ ระเบียบ แบบแผน วิธีปฏิบัติของขาราชการหรือพนักงาน และเปน
การเสริมสรางเจตคติ ทัศนคติที่ดีตอการทํางานในองคกร
๓. การฝกอบรมในระหวางประจําการ (In-service training) เปนการฝกอบรมผูเขารับราชการ หรือ
ทํางานอยูในหนวยงานตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูเขารับการอบรมใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคขององคกร แบงไดเปนรูปแบบ ดังนี้
๓.๑ การฝกอบรมโดยวิธีใหปฏิบัติงานในหนาที่ (On-the-job training) เปนการฝกอบรมแบบ
ไมไดเปนทางการหรือมีหลักฐานพิเศษ เปนเพียงวิธีสอนงานในหนาที่เพื่อใหผูปฏิบัติงานลงมือปฏิบัติงาน หากมี
ปญหา ขอสงสัย ยอมสอบถามไดจากผูบังคับบัญชา หรือหัวหนางาน โดยการอบรมวิธีนี้ผูบังคับบัญชาจะตอง
ดูแล ตรวจผลการปฏิบัติอยางใกลชิด

๖

๓.๒ การฝกอบรมนอกงาน (Off-the-job training) เปนการฝกอบรมโดยการแนะนําหรือสอน
งานทั่วไป โดยใหผูเขารับการอบรมละจากงานไปชั่วคราวเพื่อรับการฝกอบรม โดยจัดกระทําไดหลายรูปแบบ
เชน การสัมมนา การประชุม การอบรมระยะสั้น ซึ่งเปนการเสริมสรางความรูเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ไดดีขึ้น
การฝกอบรม เปนกระบวนการที่ทําใหผูเขารับการอบรมเกิดความรู ทักษะ และสามารถนําความรูมา
ใชประโยชนตอตนเองและองคกร แบงเปน ๒ ลักษณะ ไดแก
๑. In House Training ซึ่งเปนการอบรมภายในองคกร โดยฝายทรัพยากรมนุษยขององคกรนั้นๆ
เปนผูดําเนินการทั้งหมด ซึ่งมีขอดี คือ ประหยัดคาใชจาย แตมีขอดอย คือ บุคลากรเกิดความเบื่อหนายใน
สภาพแวดลอมและเนื้อหา หรือ บุคคลผูดําเนินการอบรม
๒. Public Training เปนการฝกอบรมภายนอกองคกร ในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญและชํานาญ
เฉพาะทางโดยมีหนวยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวของเปนผูดําเนินการฝกอบรม ซึ่งมีขอดี คือ บุคลากรตื่นตัวกับ
สภาพแวดลอม เนื้อหา และบุคคลซึ่งเปนผูดําเนินการฝกอบรม แตมีขอดอย คือ เสียคาใชจายสูง
การอบรมกับหนวยงานภายนอกเปนการอบรมที่ชวยเสริมสรางศักยภาพในองคกรใหสามารถพัฒนา
ไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ทันตอการแขงขันกับคูแขงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้นในแตละ
องคกรจึงมีการดําเนินการจัดการฝกอบรมจากหนวยงานภายนอกเพื่อใหการปฏิบัติงานในแตละหนวยงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการอบรมกับหนวยงานภายนอกนั้นตองมีปริมาณที่เพียงพอ และมีการติดตามผล
เพื่อใหทราบถึงการใชประโยชนจากการเขารับการอบรมอยางชัดเจน
รูปแบบการฝกอบรม Nadler (๑๙๘๒) ไดเสนอแนวทางการฝกอบรมและพัฒนา โดยกําหนดเปน ๙
ขั้นตอน ไดแก
๑. การกําหนดความจําเปนในการฝกอบรมขององคกร
๒. กําหนดงานเฉพาะที่ตองปฏิบัติ
๓. กําหนดความจําเปนของผูเขารับการอบรม
๔. พิจารณาวัตถุประสงคการฝกอบรม
๕. สรางหลักสูตร
๖. เลือกเทคนิคการฝกอบรม
๗. เลือกอุปกรณการฝกอบรม
๘. ประเมินและติดตามผล
๙. ใหขอมูลยอนกลับการฝกอบรม
ซึ่ง Nadler ไดสรางรูปแบบอบรมแบบ The Critical Events Model แสดงไวในภาพประกอบที่ ๑.๑
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ภาพประกอบ ๑.๑ รูปแบบอบรมแบบ The Critical Events Model ของ Leonard Nadler (๑๙๘๒: อางถึง
ใน ศุภลักษณ ไตรคุมดัน,๒๕๔๑)

๘

จากรูปแบบการฝกอบรม The Critical Events Model ไดใหความสําคัญกับการติดตามผลการ
ฝกอบรม เปนหัวใจของการพัฒนา โดยนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความหมายของการติดตามผลการ
ฝกอบรม สรุปไดดังนี้
การติดตามผลการฝกอบรม หมายถึง การติดตามผล (Follow-up study) ศึกษาดูวาผูที่ผานการ
อบรมไดนําความรู แนวคิด วิธีการตางๆที่ไดจากการฝกอบรมไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่ที่
รับผิดชอบเพียงใด มีการพัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพของงานหรือไม โครงการฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงคที่
แท จ ริ ง เพี ย งใด และจะได ใ ช ข อ มู ล เหล า นั้ น มาปรั บ ปรุ ง ให ก ารอบรมในครั้ ง ต อ ไปมี ค วามสมบู ร ณ แ ละมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทาน และสวนฝกอบรม
การพั ฒ นาบุ คลากรในกรมชลประทานมีรูป แบบการพัฒ นาที่เอื้ออํานวยใหบุคลากรไดป รับ ปรุง
เพิ่มพูน และปรับความแกรงของสมรรถนะที่จําเปนตามกรอบแนวทางที่ไดกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (กพ.) และกรมชลประทาน รวมทั้งสมรรถนะประเภทอื่นๆในงานชลประทาน แบงเปน ๔
ประเภท (ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒) ไดแก
๑. รูปแบบทบทวน (Rehearsal Model) คือ การฝกฝน ทําซ้ํา ทองจํา พิจารณาความถูกตองตาม
หลักวิชาการและแนวปฏิบัติที่กําหนดไว
๒. รูปแบบอรรถาธิบาย (Elaboration Model) คือ การเรียนรู โดยการแจกแจงรายละเอียด อธิบาย
ทั้งที่เปนระบบและไมเปนระบบ แสวงหาความเชื่อมโยง และลงขอสรุปตามเกณฑตางๆ
๓. รูปแบบการนําดวยตนเอง (Self-directed Model) คือ การเรียนรูโดยการกําหนดแนวทางดวย
ตนเอง กํากับดูแลตนเอง และเกิดความรูความเขาใจจากการใชเวลาในการศึกษา โดยไมตองพึ่งพาชั้นเรียน
หรือกลุม เชน การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส (E-learning)
๔. รูปแบบทางอารมณ (Affective Model) คือ การเรียนรูดวยการใชความรูสึก ความชอบ ไมชอบ
ความผูกพัน พันธสัญญา แรงบันดาลใจ เชน การใหคําปรึกษาและแนะนํา
รูปแบบทั้ง ๔ รูปแบบมีการนํามาปฏิบัติตามแผนการพัฒนา ในการจัดทําการยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากรของกรมชลประทาน ไดใหความสําคัญกับบุคลากรที่ตองมีศักยภาพสูง ดวยความรู ความเชี่ยวชาญรวม
สมัย มีจริยธรรม อุทิศตน และทาทายกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยจัดใหมีการสรางระบบประสิทธิภาพ
พัฒนาความเปนสากล โดยยกระดับความตองการของบุคลากรเปนสําคัญ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ไดระบุทิศทางและความชัดเจน
ของการพัฒนาบุคลากร ในขั้นประสิทธิภาพ เพื่อสรางมาตรฐาน ระบบ และวัฒนธรรมการเรียนรูของทรัพยากร
บุคคลในกรมชลประทานที่ไดระบุการพัฒนาความเปนสากลประการหนึ่ง ไดแก การใหอุปทานนําอุปสงค ให
ความสําคัญกับความตองการของบุคลากร เพื่อใหเขาสูดัชนีเปาหมายของสํานักพัฒนาโครงสรางและระบบ

๙

บริหารงานบุคคล ที่วา “KPI ของสพบ. คือ ความผาสุกของบุคลากรกรมชลประทาน” สอดคลองกับเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๕ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ที่มีแนวทางการดําเนินการ
โดยการสรางบรรยากาศการทํางาน ความผาสุก และความพึงพอใจแกบุคลากรเพื่อกอใหเกิดความผูกพันตอ
องคกร
ส ว นฝ กอบรมเป น หน ว ยงานหนึ่ ง ของสํ า นั ก พัฒ นาโครงสรา งและระบบบริ ห ารงานบุ ค คล กรม
ชลประทานที่ทําหนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร เกี่ยวของกับการติดตามผล ไดดําเนินการ
ติดตามผลความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของกรมชลประทาน หลังจากไดดําเนินการวิเคราะห
ผลการศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรดังกลาวและพบประเด็นปญหาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ
ของบุ คลากร การดํ า เนิ น การของส ว นฝ กอบรมได ดําเนิ น การพัฒ นาการสนับ สนุน การพั ฒ นาบุ คลากรกั บ
หนวยงานภายนอกดังจะเห็นไดจากขอมูล การฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงานในประเทศจัดโดยหนวยงาน
ภายนอก ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ (ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม-๒๐ กันยายน ๒๕๕๓) แบงเปนรายดานตามตาราง
ตารางที่ ๑ แสดงขอมูลการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงานในประเทศจัดโดยหนวยงานภายนอกในปงบประมาณ
๒๕๕๓

จํานวน
ดาน
นโยบายและแผน
บริหารจัดการ
วิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง
วิชาการและเทคนิคปฏิบัติทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษา
ความรูสําหรับขาราชการบรรจุใหม
คุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
รวม

หลักสูตร
๓๔
๑๒๕
๙๓
๑๐๑
๗๐
๓
๑
๒๖
๔๕๓

จํานวนผูเขารวม (คน)

๑๑๕
๗๙๑
๗๔๔
๓๘๕
๒๘๑
๙
๓
๑๒๗
๒๔๕๕

ที่มา : สวนฝกอบรม สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล กรมชลประทาน

หลังจากดําเนินการศึกษาขอมูลในสวนฝกอบรม สํานักโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล ได
ดําเนินการติดตามผลการผลการปฏิบัติงานของผูผานการฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก เพื่อศึกษาติดตามผล
การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกับหนวยงานภายนอกของสวนฝกอบรม
และใชเปนฐานขอมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรตอไป

๑๐

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงจัดทํากรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อ
ศึกษาผลการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกับหนวยงานภายนอกของสวนฝกอบรม ดังภาพประกอบที่ ๑.๒

การพัฒนาบุคลากร

- ทําใหระบบการปฏิบัติงานมี
สมรรถภาพดียิ่งขึ้น
- ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใช
ปฏิบัติงาน
- ชวยลดระยะเวลาของการเรียนรูงาน
ใหนอยลง
- แบงเบาภาระหนาที่ของผูบังคับบัญชา
หรือหัวหนางาน
- กระตุนบุคลากรในการปฏิบตั ิหนาที่
เพื่อความเจริญกาวหนา ทั้งกับตนเอง
และองคกร
- ใหโอกาสบุคลากรนําความรู ความคิด
ใหมๆ มาใชปฏิบัติงาน

การประเมินและ
การติดตามผลโดยการให
ขอมูลยอนกลับ
(Follow-up study)

การฝกอบรมกับ
หนวยงานภายนอก
(Public Training)

- ปริมาณการเขารับ
การอบรมของบุคลากร
- การติดตามผลการเขา
รับการอบรม

ภาพประกอบที่ ๑.๒ แสดงกรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัย

๑๑

บทที่ ๓
การดําเนินการวิจัย
การศึกษาผลการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกับหนวยงานภายนอกของสวนฝกอบรม ผูวิจัยได
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
๑. ประชากรและกลุมตัวอยาง
๒. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
๓. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
๔. การวิเคราะหขอมูล
๕. สถิติที่ใช
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คื อ บุ ค ลากรที่ เ ข า รั บ การอบรม/พั ฒ นากั บ หน ว ยงานภายนอกของส ว นฝ ก อบรม
(ขาราชการ และลูกจาง) ในป ๒๕๕๓ จํานวน ๒๔๕๕ คน
กลุมตัวอยาง จากจํานวนบุคลากรที่เขารับการอบรม/พัฒนากับหนวยงานภายนอกของสวนฝกอบรม
๒๔๕๕ คน ใชสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) กําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่รอยละ ๕ ซึ่ง
สูตรที่ใชในการคํานวณมีดังนี้
n
=
N
1+Ne2
เมื่อ n
แทน ขนาดกลุมตัวอยาง
N
แทน ขนาดกลุมประชากร
e
แทน สัดสวนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได
ดังนั้นจากการคํานวณพบวา ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน ๓๔๔ กลุมตัวอยาง
แตในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบติดตามผลและไดรับแบบติดตามคืนจํานวน ๔๓๘
ตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การวิ จั ย ในจุ ดประสงค เ พื่ อ ศึ กษาการติดตามผลการสนั บ สนุน การพัฒ นาบุค ลากรกับ หนว ยงาน
ภายนอกของสวนฝกอบรมในปงบประมาณ ๒๕๕๓ ผูวิจัยใชขอมูลจากแบบติดตามผลการปฏิบัติงานของผูผาน
การฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก ของสวนฝกอบรม ที่ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลติดตามผลการปฏิบัติงาน
หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น ๓ เดือนของปงบประมาณ ๒๕๕๓ ซึ่งแหลงที่มาของขอมูลเปนขอมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารอางอิงตางๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

๑๒

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยแบงเปน ๒ จุดประสงค โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ๒ สวน ไดแก
๓.๑ เพื่ อเปรี ย บเที ย บข อ มู ล การสนับ สนุ น การพัฒ นาบุค ลากรกับ หน ว ยงานภายนอกของสว น
ฝกอบรม
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจาก จํานวนบุคลากรกรมชลประทาน ตอ จํานวนบุคลากรที่เขารับการ
อบรมกับหนวยงานภายนอก
๓.๒ เพื่อติดตามผลการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกับหนวยงานภายนอกของสวนฝกอบรม โดย
การเก็บรวบรวมขอมูลจาก แบบติดตามผลการปฏิบัติงานของผูผานการฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก
การวิเคราะหขอมูล
๔.๑ อัตราสวน (Raito) ของ จํานวนบุคลากรกรมชลประทาน ตอ จํานวนบุคลากรที่เขารับการอบรม
กับหนวยงานภายนอก
R

=

n
N

R

=
=
=

อัตราสวน
จํานวนบุคลากรที่เขารับการอบรมกับหนวยงานภายนอก
จํานวนบุคลากรกรมชลประทาน

n
N

๔.๒ คาเฉลี่ย (Mean)
=

=
=
=

คาเฉลี่ยของคะแนน
ผลรวมของคะแนน
จํานวน

๔.๓ สัดสวน (Proportion) เปนการเปรียบเทียบจํานวนยอยกับจํานวนรวมทั้งหมด มักแปลงเปน
รูปรอยละหรือเปอรเซ็นต
P

=

P

=
=
=

X
X+Y+Z

X
x 100%
X+Y+Z

สัดสวน
จํานวนยอย
จํานวนรวม

๑๓

สถิติที่ใช
๕.๑ สถิติแบบ Descriptive Statistic โดยแสดงแบบ Frequencies Cross-tabulation และ
Percent
๕.๒ สถิติเชิงบรรยาย

๑๔

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาผลการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกับหนวยงานภายนอกของสวนฝกอบรม ไดผลการ
วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
๔.๑ ผลการเปรียบเทีย บขอมูลการสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรกับหนวยงานภายนอกของสว น
ฝกอบรม ตั้งแต ปงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
๔.๒ ผลการติดตามการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกับหนวยงานภายนอกของสวนฝกอบรมใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๓
๔.๒.๑ ขอมูลทั่วไปของผูรายงาน
๔.๒.๒ การวิเคราะหการติดตามผลการฝกอบรม
๔.๒.๓ การวิเคราะหผลฝกอบรมกับการประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
การวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบขอมูลการพัฒนาบุคลากรกับหนวยงานภายนอกของสวนฝกอบรมที่
จัดขึ้นในประเทศและในการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรกับหนวยงานภายนอกเปนสวนภูมิภาค(สชป.๒-๑๗)
ในระยะปลายปงบประมาณ ๒๕๕๓
๔.๑ ผลการเปรียบเทียบขอมูลการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกับหนวยงานภายนอกของสวนฝกอบรม
ตั้งแต ปงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ภายในประเทศกับหนวยงานภายนอกของสวนฝกอบรม ตาม
ตาราง ๒ และแผนภูมิ ๑
ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนบุคลากรที่เขารวมการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงานในประเทศจัดโดยหนวยงาน
ภายนอก กับจํานวนบุคลากรในกรมชลประทาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
จํานวนคน จํานวนบุคลากร
อัตราสวน
ในกรม
ปงบประมาณ
เดือน/พ.ศ.
เขารวมอบรม
ชลประทาน
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓

ตุลาคม ๒๕๕๐-กันยายน ๒๕๕๑
ตุลาคม ๒๕๕๑-กันยายน ๒๕๕๒
ตุลาคม ๒๕๕๒-กันยายน ๒๕๕๓

๒๓๙๐
๒๓๔๖
๒๔๕๕

๓๔๐๗๘
๓๒๒๘๗
๒๘๓๓๕

ที่มา : ฝายทะเบียนประวัติและสวนฝกอบรม สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล กรมชลประทาน

๑ : ๑๔
๑ : ๑๓
๑ : ๑๑

๑๕

แผนภูมิแสดงอัตราสวนบุคลากรที่เขาอบรมที่จัดโดยหนวยงานภายนอก ปงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓
๑๖
๑๔
๑๒
๑๐
๘
๖
๔
๒
๐
ปงบประมาณ ๒๕๕๑

ปงบประมาณ ๒๕๕๒

ปงบประมาณ ๒๕๕๓

แผนภูมิ ๑ แสดงอัตราสวนบุคลากรที่เขารวมการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงานในประเทศจัดโดยหนวยงาน
ภายนอก กับจํานวนบุคลากรในกรมชลประทาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
จากตารางและแผนภูมิที่แสดงอัตราสวนบุคลากรที่เขารวมการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงานใน
ประเทศจัดโดยหนวยงานภายนอก กับจํานวนบุคลากรในกรมชลประทาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
พบวา อัตราสวนการเขารวมการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงานในประเทศจัดโดยหนวยงานภายนอก กับจํานวน
บุคลากรในกรมชลประทาน มีแนวโนมลดลง แสดงใหเห็นวา บุคลากรของกรมชลประทานมีโอกาสในการเขา
รวมอบรม โดยหนวยงานภายนอก ไดอยางทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ สวนฝกอบรมไดดําเนินการจําแนกการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงานใน
ประเทศจัดโดยหนวยงานภายนอก แบงเปนรายดานมีจํานวนผูเขารวมการอบรมในแตละดาน แสดงไดตาม
แผนภูมิที่ ๒

๑๖

แผนภูมิ ๒ แสดงจํานวนบุคลากรที่เขารวมการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงานในประเทศจัดโดยหนวยงาน
ภายนอก ของกรมชลประทาน แบงตามรายดาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๓
จากตารางแสดงจํานวนบุคลากรที่เขารวมการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงานในประเทศจัดโดย
หนวยงานภายนอก พบวา ดานที่มีผูเขารวมมากที่สุด ไดแก ดานบริหารจัดการ จํานวน ๗๙๑ คน รองลงมา
ไดแก ดานวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง จํานวน ๗๔๔ คน และดานที่มีผูเขารวมนอยที่สุด ไดแก ดาน
ความรูสําหรับขาราชการบรรจุใหม จํานวน ๓ คน รองลงมาไดแก ดานภาษา ๙ คน
๔.๒ ผลการติ ด ตามการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรกั บ หน ว ยงานภายนอกของส ว นฝ ก อบรมใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๓
๔.๒.๑ ขอมูลทั่วไป
จากการติดตามผลการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกับหนวยงานภายนอกของสวนฝกอบรมใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๓ มีบุคลากรที่ตอบแบบติดตามผลการปฏิบัติงาน จํานวน ๔๓๘ คน มีรายละเอียดดังนี้

๑๗

ตารางที่ ๓ แสดงอายุของผูรายงาน
อายุ
ไมระบุ
๓๑ – ๓๕ ป
๓๖ – ๔๐ ป
๔๑ – ๔๕ ป
๔๕ – ๕๐ ป
๕๐ ปขึ้นไป

จํานวน (คน)
๓
๔๒
๕๒
๖๑
๑๒๖
๑๕๔

รอยละ
๐.๗
๙.๖
๑๑.๙
๑๓.๙
๒๘.๘
๓๕.๒

จากตารางที่ ๓ พบวา อายุของผูรวมการอบรมกับหนวยงานภายนอกสวนใหญอายุ ๕๐ ปขึ้นไป คิด
เปนรอยละ ๓๕.๒ รองลงมาคือ ชวงอายุ ๔๕ –๕๐ ป และ ๔๑ – ๔๕ ป คิดเปนรอยละ ๒๘.๘ และ ๑๓.๙
ตามลําดับ
ตารางที่ ๔ แสดงอายุราชการของผูรายงาน
อายุราชการ
ไมระบุ
๖ – ๑๐ ป
๑๑ – ๑๕ ป
๑๖ – ๒๐ ป
๒๑ – ๒๕ ป
๒๕ ปขึ้นไป

จํานวน (คน)
๒๙
๒๕
๕๐
๕๐
๗๙
๒๐๕

รอยละ
๖.๖
๕.๗
๑๑.๔
๑๑.๔
๑๘
๔๖.๘

จากตารางที่ ๔ พบวา อายุราชการของผูรายงานกับหนวยงานภายนอกสวนใหญอายุราชการมากกวา
๒๕ ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๔๖.๘ รองลงมาคือ ชวงอายุ ๒๑ –๒๕ ป และ ๑๑ – ๒๐ ป คิดเปนรอยละ ๑๘
และ ๑๑.๔ ตามลําดับ
ตารางที่ ๕ แสดงสังกัด สํานัก/กอง ของผูรายงาน
สังกัด สํานัก/กอง
จํานวน
สชป ๒
๔๑
สชป ๓
๑๐๖
สชป ๔
๑๖
สชป ๕
๒๓
สชป ๖
๔๑
สชป ๗
๒๑

รอยละ
๙.๔
๒๔.๒
๓.๗
๕.๓
๙.๔
๔.๘

๑๘

ตารางที่ ๕ แสดงสังกัด สํานัก/กอง ของผูรายงาน (ตอ)
สังกัด สํานัก/กอง
จํานวน
สชป ๘
๕๕
สชป ๙
๑๔
สชป ๑๐
๒๔
สชป ๑๑
๑๖
สชป ๑๒
๑
สชป ๑๓
๘
สชป ๑๔
๔๖
สชป ๑๕
๑
สชป ๑๖
๑๒
สชป ๑๗
๑๓

รอยละ
๑๒.๖
๓.๒
๕.๕
๓.๗
๐.๒
๑.๘
๑๐.๕
๐.๒
๒.๗
๓

จากตารางที่ ๕ พบวา สํานักชลประทานที่สงแบบติดตามสวนใหญเปนสํานักชลประทานที่ ๓ คิด
เปนรอยละ ๒๔.๒ รองลงมาคือ สํานักชลประทานที่ ๘ และ สํานักชลประทานที่ ๑๔ คิดเปนรอยละ ๑๒.๖
และ ๑๐.๕ ตามลําดับ
ตารางที่ ๖ แสดงเพศของผูรายงาน
เพศ
ชาย
หญิง

จํานวน (คน)
๓๓๖
๑๐๒

รอยละ
๗๖.๗
๒๓.๓

จากตารางที่ ๖ พบวา เพศของผูรายงานสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ ๗๖.๗ และมีเพศหญิง
คิดเปนรอยละ ๒๓.๓
ตารางที่ ๗ แสดงประเภทตําแหนงของผูรายงาน
ประเภทตําแหนง
จํานวน (คน)
ลูกจาง
๕๙
ทั่วไป
๒๖๕
วิชาการ
๘๘
อํานวยการ
๒๖

รอยละ
๑๓.๕
๖๐.๕
๒๐.๑
๕.๙

จากตารางที่ ๗ พบวา ประเภทตําแหนงของผูรายงานสวนใหญเปนประเภทตําแหนงทั่วไป คิดเปนรอย
ละ ๖๐.๗ รองลงมาเปนประเภทวิชาการ คิดเปนรอยละ ๒๐.๑

๑๙

ตารางที่ ๘ แสดงระดับชั้นงานของผูรายงาน
ระดับชั้นงาน
ลูกจาง
ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
อาวุโส
ปฏิบัติการ
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ระดับตน
ระดับสูง

จํานวน (คน)
๕๙
๑๑
๑๙๙
๕๕
๕
๗๗
๖
๐
๒๔
๒

รอยละ
๑๓.๕
๒.๕
๔๕.๔
๑๒.๖
๑.๑
๑๗.๖
๑.๔
๐
๕.๕
๐.๕

จากตารางที่ ๘ พบวา ระดับชั้นของผูรายงานสวนใหญเปนระดับชั้นชํานาญงาน คิดเปนรอยละ
๔๕.๔ รองลงมาเปนระดับชํานาญการ คิดเปนรอยละ ๑๗.๖
๔.๒.๒ การวิเคราะหการติดตามผลการฝกอบรม
จากการติดตามผลการฝกอบรม ไดระบุเหตุผลที่เขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆของผูรายงาน
โดยมีรายละเอียดตามแผนภูมิ ๓
แผนภูมิที่ ๓ แสดงเหตุผลของการเขารับการอบรมของผูรายงาน
แผนภูมิแสดงเหตุผลการเขารวมอบรมหลักสูตรตางๆ
35
30
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ใชปฏิบัตหิ นาที่เฉพาะกิจ

20

นําความรูไปปฏิบัติงาน

15

เพิ่มพูนความรู ทักษะ สมรรถนะตามIDP

10
5
0

ผูบังคับบัญชาเห็นสมควร

๒๐

แผนภูมิ ๓ แสดงเหตุผลของการเขารับการอบรมของผูรายงาน พบวา เหตุผลสวนใหญของการเขารับ
การอบรม คือ การนําความรูไปใชกับการปฏิบัติหนาที่ คิดเปนรอยละ ๓๐.๘ รองลงมาเปนการเพิ่มพูน ความรู
ทักษะ และสมรรถนะ ตามIDP และ การนําความรูที่ไดมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ คิดเปนรอย
ละ ๒๘.๕ และ ๒๒.๒ ตามลําดับ
การเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ทําใหผูรายงานไดรับความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ตามที่คาดหวัง ตามแผนภูมิ ๔
แผนภูมิแสดงความคาดหวังของหลักสูตรที่เขารับการอบรม
100
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ไมระบุ
ไดตามคาดหวัง

40

ไมไดรับตามคาดหวัง

20
0

แผนภูมิ ๔ แสดงความคาดหวังของหลักสูตรที่เขารับการอบรม พบวา สวนใหญไดรับความรู ทักษะ
สมรรถนะตามความคาดหวัง คิดเปนรอยละ ๘๖.๓ สวนของผูที่ไมไดตามคาดหวังและไมระบุ รวมคิดเปนรอย
ละ ๑๓.๗
๔.๒.๓ การวิเคราะหผลฝกอบรมกับการประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ในระยะเวลา ๖ เดือนหลังจากผูรายงานเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก ไดผลการวิเคราะห
ขอมูลตามแผนภูมิ ๕

๒๑

แผนภูมิ ๕ แสดงจํ า นวนของผู ร ายงานที่นํ าความรูจ ากการเข ารั บ การฝ กอบรมกับ หนว ยงานภายนอกไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
แผนภูมิแสดงการนําความรูที่ไดรับจากการอบรมมาปฏิบัตงิ านในหนาที่
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นําไปประยุกตใชในการ
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ไมไดนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน

10
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แผนภูมิ ๕ แสดงจํานวนของผูรายงานที่นําความรูจากการเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก
ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน พบวา สวนใหญนําความรูจากการเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานภายนอกไป
ประยุกตใช คิดเปนรอยละ ๖๗.๑ สวนของผูไมไดนําความรูไปประยุกตและไมระบุ รวมคิดเปนรอยละ ๓๒.๙
ผลการนําขอมูลของการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
แบงตามตําแหนงของ
ผูรายงาน ตามแผนภูมิ ๖
แผนภูมิ ๖ แสดงขอมูลการนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในระยะเวลา ๖ เดือน จากการเขารับการ
อบรม จําแนกตามประเภทตําแหนง

๒๒

แผนภูมิ ๖ แสดงขอมูลการนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในระยะเวลา ๖ เดือน จากการ
เขารับการอบรม จําแนกตามประเภทตําแหนง พบวา สัดสวนระหวางผูนําความรูไปประยุกตใช กับ ผูไมไดนํา
ความรูไปประยุกตใช มีสัดสวนใกลเคียงกัน โดย ตําแหนงลูกจาง และตําแหนงทั่วไป จะมีสัดสวนไปทางนํา
ความรูไปประยุกตใช แตตําแหนงวิชาการมีสัดสวนไปทางการไมนําความรูไประยุกตใชประโยชน
ผลการนําขอมูลของการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ผูรายงาน ตามแผนภูมิ ๗

แบงตามระดับชั้นของ

แผนภูมิ ๗ แสดงขอมูลการการนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในระยะเวลา ๖ เดือน จากการเขารับ
การอบรม จําแนกตามระดับชั้นงาน

แผนภูมิ ๗ แสดงขอมูลการการนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในระยะเวลา ๖ เดือน จาก
การเขารับการอบรม จําแนกตามระดับชั้นงาน พบวา สัดสวนระหวางผูนําความรูไปประยุกตใช กับ ผูไมไดนํา
ความรูไปประยุกตใช ระดับ ที่มีสัดสว นการนําความรูที่ไดรับ ไปประยุกตใชงาน ไดแก ระดับลูกจาง ระดับ
ชํานาญงาน และระดับชํานาญการพิเศษ ระดับที่มีสัดสวนการไมนําความรูไปประยุกตใชงาน ไดแก ระดับ
ชํานาญการ ระดับสูง
ขอมูลที่ผูรายงานไดนําความรูจากการเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานภายนอกไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน ผูรายงานไดระบุลักษณะการนําไปประยุกตใช ซึ่งจําแนกไดเปน ๓ ลักษณะไดแก

๒๓

๑. ปรับปรุง/พัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานในหนาที่
“...วางแผนชลประทานใหสอดคลองกับยุทธศาสตร...”
สชป.๔
“...ประยุกตใชกับ e-gp ในงานที่รับผิดชอบ...”
สชป.๕
“..ใชในการปรับปรุงระบบการปลูกขาว ปรับปรุงคุณภาพดิน...”
สชป.๖
“..ใชในการลงขอมูลคารักษาพยาบาล..”
สชป.๑๐
๒. ปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
“...เปลี่ยนแปลงการใชหลอดประหยัดไฟ...”
สชป.๖
“...ใชสรางความสามัคคี...”
สชป.๗
“...นําความรูดานจิตวิทยามาใช...”
สชป.๑๔
“...ทําฐานขอมูลสวนตัว”
สชป.๑๖
๓. ถ า ยทอดความรู / ให ข อ มู ล /ประสานงานกั บ ผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ ความรู ที่ ไ ด รั บ เพื่ อ
ประชาสัมพันธ/พัฒนางานตางๆ
“...วางแผนปองกันน้ําทวมกับองคการบริหารสวนทองถิ่น...”
สชป.๒
“...ถายทอดความรูแกผูปฏิบัติงานใหเขาใจ...”
สชป.๓
“...นําความรูไปถายทอดกับหนวยงาน...”
สชป.๘
“...ควบคุมแนะนําผูรับจาง...”
สชป.๙

๒๔

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การศึ ก ษาผลการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรกับ หน ว ยงานภายนอกของส ว นฝ ก อบรม มี
วัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบขอมูลการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกับหนวยงานภายนอกของสวนฝกอบรม
ตั้งแต ปงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ และ เพื่อศึกษาการติดตามผลการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกับ
หนวยงานภายนอกของสวนฝกอบรมในปงบประมาณ ๒๕๕๓
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาจําแนกตามวัตถุประสงค ดังนี้
๑. ขอมูลเปรียบเทียบการสนับสนุน การพัฒ นาบุคลากรกับหนว ยงานภายนอกของสวนฝกอบรม
ตั้ ง แต ป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ พบว า การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรมี อั ต ราส ว นต อ คนเพิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น
เปรียบเทียบจากอัตราสวนระหวางจํานวนบุคลากรของกรมชลประทานทั้งหมด ตอ จํานวนบุคลากรที่ไดเขารับ
การอบรมจากหนวยงานภายนอก ซึ่งแนวโนมการพัฒนาที่เกิดจากการอบรมจากหนวยงานภายนอกมีโอกาส
จากการสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นในแตละป
ดานที่มีการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา ที่จัดโดยหนวยงานภายนอกในปงบประมาณ ๒๕๕๓ มีการ
สนับสนุนในดานการบริหารจัดการมากที่สุด รองลงมาเปนดานวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง สวนดานที่
มีการสนับสนุนนอยที่สุด ไดแก ดานความรูสําหรับขาราชการบรรจุใหม
๒. ผลการติ ดตามการสนั บ สนุ น การพัฒ นาบุคลากรกับ หน ว ยงานภายนอกของสว นฝ กอบรมใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๓ มีรายละเอียดขอมูลจําแนกไดดังนี้
ขอมูลทั่วไปของผูรายงาน อายุของผูรวมการอบรมกับหนวยงานภายนอกสวนใหญอายุ ๕๐ ปขึ้นไป
คิดเปนรอยละ ๓๕.๒ รองลงมาคือ ชวงอายุ ๔๕ –๕๐ ป และ ๔๑ – ๔๕ ป คิดเปนรอยละ ๒๘.๘ และ ๑๓.๙
ตามลําดับ อายุราชการของผูรายงานกับหนวยงานภายนอกสวนใหญอายุราชการมากกวา ๒๕ ปขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๔๖.๘ รองลงมาคือ ชวงอายุ ๒๑ –๒๕ ป และ ๑๑ – ๒๐ ป คิดเปนรอยละ ๑๘ และ ๑๑.๔ ตามลําดับ
สํานักชลประทานที่สงแบบติดตามสวนใหญเปนสํานักชลประทานที่ ๓ คิดเปนรอยละ ๒๔.๒ รองลงมาคื อ
สํานักชลประทานที่ ๘ และ สํานักชลประทานที่ ๑๔ คิดเปนรอยละ ๑๒.๖ และ ๑๐.๕ ตามลําดับ เพศของ
ผูรายงานสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ ๗๖.๗ และมีเพศหญิงคิดเปนรอยละ ๒๓.๓ ประเภทตําแหนง
ของผูรายงานสวนใหญเปนประเภทตําแหนงทั่วไป คิดเปนรอยละ ๖๐.๗ รองลงมาเปนประเภทวิชาการ คิดเปน
รอยละ ๒๐.๑ ระดับชั้นของผูรายงานสวนใหญเปนระดับชั้นชํานาญงาน คิดเปนรอยละ ๔๕.๔ รองลงมาเปน
ระดับชํานาญการ คิดเปนรอยละ ๑๗.๖
จากการติดตามผลการฝกอบรม ไดระบุเหตุผลที่เขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆของผูรายงาน
เหตุผลสวนใหญของการเขารับการอบรม คือ การนําความรูไปใชกับการปฏิบัติหนาที่ คิดเปนรอยละ ๓๐.๘

๒๕

รองลงมาเปนการเพิ่มพูน ความรู ทักษะ และสมรรถนะ ตามIDP และ การนําความรูที่ไดมาประยุกตใชกับการ
ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ คิดเปนรอยละ ๒๘.๕ และ ๒๒.๒ ตามลําดับ ความคาดหวังของหลักสูตรที่เขารับการ
อบรม พบวา สวนใหญไดรับความรู ทักษะ สมรรถนะตามความคาดหวัง คิดเปนรอยละ ๘๖.๓ สวนของผูที่
ไมไดตามคาดหวังและไมระบุ รวมคิดเปนรอยละ ๑๓.๗
การวิเคราะหผลฝกอบรมกับการประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ในระยะเวลา ๖ เดือนหลังจาก
ผูรายงานเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก
สวนใหญนําความรูจากการเขารับการฝกอบรมกับ
หนวยงานภายนอกไปประยุกตใช คิดเปนรอยละ ๖๗.๑ สวนของผูไมไดนําความรูไปประยุกตและไมระบุ รวม
คิดเปนรอยละ ๓๒.๙ ขอมูลที่ผูรายงานไดนําความรูจากการเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานภายนอกไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ผูรายงานไดระบุลักษณะการนําไปประยุกตใช ซึ่งจําแนกไดเปน ๓ ลักษณะไดแก
- ปรับปรุง/พัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานในหนาที่
- ปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
- ถ า ยทอดความรู / ให ข อ มู ล /ประสานงานกั บ ผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ ความรู ที่ ไ ด รั บ เพื่ อ
ประชาสัมพันธ/พัฒนางานตางๆ
จากประเภทตําแหนงของผูรายงาน มีสัดสวนของการนําความรูไปประยุกตใช กับ ผูไมไดนําความรูไป
ประยุกตใชใกลเคียงกัน โดย ตําแหนงลูกจาง และตําแหนงทั่วไป จะมีสัดสวนไปทางนําความรูไปประยุกตใช
แตตําแหนงวิชาการมีสัดสวนไปทางการไมนําความรูไประยุกตใชประโยชน
จากระดับชั้นงานของผูรายงาน พบวา ระดับชั้นงานที่มีสัดสวนการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช
งาน ไดแก ระดับลูกจาง ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการพิเศษ ระดับที่มีสัดสวนการไมนําความรูไป
ประยุกตใชงาน ไดแก ระดับชํานาญการ และ ระดับสูง
อภิปรายผล
ผลการศึ กษาข อมูล เปรีย บเที ย บการสนับ สนุนการพัฒ นาบุคลากรกับหนวยงานภายนอกของสว น
ฝกอบรม ตั้งแตป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ เปรียบเทียบอัตราสวนระหวางจํานวนบุคลากรของกรมชลประทานทั้งหมด
ตอ จํานวนบุคลากรที่ไดเขารับการอบรมจากหนวยงานภายนอก มีแนวโนมการพัฒนาที่เกิดจากการอบรมจาก
หนวยงานภายนอกมีโอกาสจากการสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นในแตละป
แตจากการศึกษาขอมูลผูเขารับการอบรม พบวาป ๒๕๕๒ มีจํานวนผูเขารับการอบรมลดลงจากป ๒๕๕๑ และ
เพิ่มขึ้นในป ๒๕๕๓ อาจมีผลมาจากการการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทานที่เปน
รูปธรรม มีรูปแบบขององคกรที่เปนการดําเนินการพัฒนาบุคลากรและนําขอมูลของบุคลากรที่ไดรับการอบรม
ไปใชในการพัฒนาศักยภาพขององคกรอยางเปนระบบ ตามแผนพัฒนาตามยุทธศาสตรที่กลาวถึง การพัฒนา
บุคลากรกรมชลประทานใหเต็มศักยภาพ เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน ที่กลาวถึงการใหอุปทานนําอุปสงค
ใหความสําคัญจําเปนกับบุคลากรในองคกรมากกวาการวางแผนในรูปแบบการกําหนดกิจกรรม การอบรม/
พัฒนา นําขอมูลที่ไดจากฐานขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งเปนขอมูลจากบุคลากร/ผูมีสวนไดสวนเสียนํามาปรับเปลี่ยน
แกไข ดําเนินการใหเพียงพอ ตรงตามความตองการ และกอใหเกิดประโยชนตอองคกรอยางสูงสุด จึงเปนผลให
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การเขารับการอบรม/พัฒนา ของบุคลากรมีแนวโนมสูงขึ้น หากมีการพัฒนาตามความตองการของบุคลากร
อยางแทจริง และนําขอมูล ความรูที่บุคลากรนําไปใชประโยชนเปนดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการ
ดําเนินการ (KPI) เปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) อยางเปนขั้นตอน สามารถนําไปสูการ
พัฒนาองคกรอยางยั่งยืนตอไป
จากขอมูลทั่วไปของผูเขารับการอบรม พบวา การใหโอกาสในการอบรมกับหนวยงานภายนอกกับ
บุคลากรที่มีอายุ ๕๐ ปขึ้นไป มีอายุราชการมากกวา ๒๕ ป เปนประเภทตําแหนงทั่วไป ในระดับชํานาญงาน
จะพบวา กลุมคนที่เขารับการอบรมเปนกลุม Baby Boom จากการศึกษาการใชชีวิตของกลุมคนนี้ที่มีประมาณ
๑๓ ลานคนทั่วประเทศ เปนกลุมที่มีประสบการณชีวิตสูง มีบทบาทในการเปนผูบริหารระดับสูง หากอยูในกลุม
ขาราชการจะอยูในระดับ ๗ หรือมากกวา (มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒) ซึ่งเปรียบเทียบไดในระดับชํานาญ
การหรือชํานาญงาน ที่ผูเขารับการอบรมสวนใหญอยูในระดับดังกลาว จากการศึกษาลักษณะการดําเนินชีวิต
ของคนกลุมนี้พบวา เปนกลุมที่มีชีวิตเพื่อการทํางาน ทุมเท มุงมั่นฝาฟนอุปสรรค ใหความสําคัญกับผลงาน
จงรักภักดีตอองคกร เคารพกฎเกณฑ ประหยัดอดออม ชอบความมั่นคงปลอดภัย ถาบุคคลเหลานี้ไดมีโอกาสใน
การชวยเหลือองคกร จะมีความพรอมในการดําเนินงานอยางเต็มความสามารถ ดังนั้นการไดเขารับการอบรม
กับหนวยงานภายนอกในเรื่องตางๆของบุคคลเหลานี้ ควรมีการเก็บขอมูลรวบรวมองคความรู หรือ นําความรู
ไปเผยแพร ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ จะทําใหองคความรูนั้นนํามาใชประโยชนไดอยางทั่วถึง
เหตุผลที่เขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆของผูรายงาน สวนใหญคือนําความรูไปใชกับการปฏิบัติ
หนาที่ความรับผิดชอบ รองลงมาเปนการเพิ่มพูน ความรู ทักษะ และสมรรถนะ ตามIDP เปนการนําความรูไป
พัฒนาในระดับนําไปใช ซึ่งในระดับของผูรายงานในระดับ Baby Boom ควรมีโอกาสในการขยายความรู เพราะ
กลุมคนกลุมนี้มีชีวิตเพื่อการทํางาน เคารพกฎเกณฑ กติกา อดทน ใหความสําคัญกับผลงานแมวาจะตองใช
เวลานานกวาจะประสบความสําเร็จ อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะทํางานหนักเพื่อสรางเนื้อสรางตัว มีความทุมเทกับ
การ ทํางานและองคกรมาก คนกลุมนี้จะไมเปลี่ยนงานบอยเนื่องจากมีความ จงรักภักดีกับองคกรอยางมาก
ตองใชแรงผลักดันจากภายนอก (บานลูกคิดไทย, ม.ป.ป.) หากการตอยอดองคความรูจากบุคคลเหลานี้เกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรม นอกจากจะเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากร ยังเปนแหลงสะสมองคความรูใหกับ
บุคลากรรุนตอไปอีกดวย
ผลของการฝกอบรมกับการประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ในระยะเวลา ๖ เดือนหลังจากผูรายงานเขา
รับการฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก สวนใหญนําความรูจากการเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานภายนอกไป
ประยุกตใช แตบางสวนยังไมไดนําความรูไปประยุกตใชหรือไมมีการระบุการนําไปใช ซึ่งมีอัตราสวนเปน ๑ ตอ
๓ ของจํานวนผูรายงานทั้งหมด หากศึกษาลงไปในรายละเอียดจะพบวา การลงทุนในการอบรมไมไดสรางผล
คุณคาใหกับองค กร สะทอนถึงความไม คุมคาของการฝกอบรม จากผลการศึกษาอายุและอายุราชการของ
ผูรายงานเปนกลุมที่ควรอยูในการถายทอดองคความรู ควรจัดทําเปน Portfolio เพื่อสะสมผลงานและนําเสนอ
ผลการจัดการความรูของตนเอง ไมควรสิ้นสุดเพียงการปฏิบัติงานซึ่งจะทําใหความรูสิ้นสุดไปกับตนเอง ในสวน
ของผูรายงานยังพบวา ผูเขารับการอบรมบางสวนเกษียณราชการ หรือ ไมเขารวมการอบรม แตมีการสงแบบ
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ติดตาม จึงควรมีการประสานงานดานขอมูลบุคลากรกอนการติดตามผลเพื่อใหไดรับขอมูลที่สมบูรณ และควร
จํากัดอายุการเขารับการอบรมหรือระบุการดําเนินงานของตนเองกอน-หลัง เขารับการอบรมเพื่อใหผูเขารับการ
อบรมทราบการปฏิบัติตนที่จะกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาองคกรตอไปในอนาคต
จากผลการเปรีย บเทีย บสัดสว นของการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน พบวา
ประเภทตําแหนงทั่วไป ระดับชํานาญงาน และ ปฏิบัติงาน มีผลของสัดสวนระหวางไมระบุผล นําไปประยุกตใช
และ ไมนําไปประยุกตใช ในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งในระดับชํานาญงานเปนระดับที่มีจํานวนผูเขารวมการอบรม
ในจํ านวนที่ ม ากที่ สุ ด แต ผ ลการนํ า ความรู ไ ปใช ป ระโยชน เป น สว นน อย ซึ่ง จากการศึ ก ษาข อ มูล อายุ ข อง
ขาราชการในระดับชํานาญงาน จะพบวา เปนผูมีอายุมากกวา ๕๐ ป อายุงานมากกวา ๒๕ ป เปนชวงเวลาใกล
เกษียณอายุราชการ หรือ อาจมีผลมาจากปจจัยดานอื่นที่ไมสามารถดําเนินการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช
ประโยชนได สัดสวนของประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ เปนอีกหนึ่งระดับที่มีผลของการไมไดนําความรูที่
ไดรับไปประยุกตใชในงานของตนเอง ซึ่งอาจเปนเหตุผลเดียวกับระดับชํานาญงานในปจจัยดานอายุและปจจัย
ดานอื่น สวนในประเภทอํานวยการ ระดับตน เปนระดับที่ไมไดนําความรูไปประยุกตใช ซึ่งนอกจากปจจัยดาน
อายุแลว อาจมีผลมาจากปจจัยดานเวลา และ ภาระงานที่ไดรับมอบหมายที่มีจํานวนมาก
ขอเสนอแนวทางการอบรมจากบุคลากรในกรมชลประทานและติดตามผลการดําเนินการของการ
อบรมและติดตามผลแนวใหม โดยใชระบบติดตามและประมวลผลแบบ E - Project tracking system ซึ่งควร
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเก็บขอมูล การอบรม และการติดตาม ดังนี้
๑. เพิ่ ม เติ มการดํ า เนิ น การภายหลั งการอนุมัติ ให มีก ารจั ดการอบรม/ประชุม /สัม มนา/ดู งานใน
ประเทศ ผูเขารวมการอบรม โดยผูเขารวมการอบรมสงขอมูลเขาฐานขอมูลการประเมินและติดตาม โดยผูเขา
รับการอบรมจะไดรับ รหัสประจําตัว และ รหัสผานของตนเอง เพื่อยืนยันการเขารวมการอบรม (สามารถ
เปลี่ยนแปลงแกไขไดกอนการดําเนินการอบรมอยางนอย ๗ วัน หลังจากนั้นเปนการแสดงความยืนยันในการ
เขารวมการอบรมทันที เพื่อประหยัดคาใชจายในการติดตามบุคลากรและยืนยันการเขารวมการอบรม)
๑.๑ ขอมูลพื้นฐานของตนเอง
-

ชื่อผูเขาอบรม
เพศ
อายุ
อายุราชการ
ตําแหนง
ระดับ
สังกัด
ที่อยู เบอรโทรศัพทและe-mail (เพื่อการติดตามตรวจสอบ)
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๑.๒ ขอมูลที่เกี่ยวของกับการอบรม
- ประเภท (อบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงานฯลฯ)
- หลักสูตร
- คาใชจาย
- จํานวนวันที่เขารับการอบรม
- วัน-เวลาการอบรม
- หนวยงานที่จัด
๑.๓ วัตถุประสงคในการเขารวมการอบรม
- ตองการนําความไปใชในการปฏิบัติหนาที่
- ตองการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตามIDP
- ผูบังคับบัญชาเห็นสมควรเขารับการอบรม
- เพื่อนําความรูประยุกตใชในงานเฉพาะกิจ
๒. หลังดําเนินการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน ฯลฯ ดําเนินการติดตามทั้งระยะ ๓ เดือนและ ๖
เดือน โดยสงขอมูลการแจงการติดตามผลใหผูรับการอบรมทราบทาง e-mail ซึ่งขอมูลในระยะ ๓ เดือน เปน
ขอมูลเริ่มตนในการดําเนินการ /ติดตามผลระยะแรก
ขอมูลการติดตามระยะที่ ๑ (๓ เดือน)
๒.๑ การดําเนินการตามวัตถุประสงคการเขารวมการอบรม (ตามที่ไดใหขอมูลกอนเขารับการ
อบรม)
- ตองการนําความรูไปใชในการปฏิบัติหนาที่
ดําเนินการแลว โดยมีหลักฐาน ดังนี้ ...........(สงขอมูล/หลักฐาน).................(Browse)
ยังอยูในขั้นดําเนินการ ซึ่งมีการดําเนินการในขั้น ..(สงขอมูล/หลักฐาน)..... (Browse)
สิ่งที่ตองการเพิ่มเติม...................................................................................................
ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก .........................................................................................
ขอจํากัด
........................................................................................................
การดําเนินการขั้นตอไป
ดําเนินการได เมื่อ................................................
- ตองการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตามIDP
ดําเนินการแลว โดยมีหลักฐาน ดังนี้ ...........(สงขอมูล/หลักฐาน).................(Browse)
ยังอยูในขั้นดําเนินการ ซึ่งมีการดําเนินการในขั้น ..(สงขอมูล/หลักฐาน)..... (Browse)
สิ่งที่ตองการเพิ่มเติม...................................................................................................
ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก .........................................................................................
ขอจํากัด
........................................................................................................
การดําเนินการขั้นตอไป
ดําเนินการได เมื่อ................................................
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- ผูบังคับบัญชาเห็นสมควรเขารับการอบรม
ดําเนินการแลว โดยมีหลักฐาน ดังนี้ ...........(สงขอมูล/หลักฐาน).................(Browse)
ยังอยูในขั้นดําเนินการ ซึ่งมีการดําเนินการในขั้น ..(สงขอมูล/หลักฐาน)..... (Browse)
สิ่งที่ตองการเพิ่มเติม...................................................................................................
ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก .........................................................................................
ขอจํากัด
........................................................................................................
การดําเนินการขั้นตอไป
ดําเนินการได เมื่อ................................................
- เพื่อนําความรูประยุกตใชในงานเฉพาะกิจ
ดําเนินการแลว โดยมีหลักฐาน ดังนี้ ...........(สงขอมูล/หลักฐาน).................(Browse)
ยังอยูในขั้นดําเนินการ ซึ่งมีการดําเนินการในขั้น ..(สงขอมูล/หลักฐาน)..... (Browse)
สิ่งที่ตองการเพิ่มเติม...................................................................................................
ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก .........................................................................................
ขอจํากัด
........................................................................................................
การดําเนินการขั้นตอไป
ดําเนินการได เมื่อ................................................
ขอมูลการติดตามระยะที่ ๒ (๖ เดือน) เปนขอมูลตอเนื่องกับการดําเนินการ / ระยะเวลาตัดสิน รับ
ผลการใชประโยชนจากความรูที่ไดรับจากการอบรม
- ตองการนําความไปใชในการปฏิบัติหนาที่
ดําเนินการสําเร็จ โดยมีหลักฐาน ดังนี้ .........(สงขอมูล/หลักฐาน).............. (Browse)
ดําเนินการไมประสบความสําเร็จ
เนื่องจากขอจํากัด
ไดแก ...............................................................................
ขอเสนอแนะในการจัดอบรมครั้งตอไปในโครงการที่ใกลเคียงกัน
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
- ตองการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตามIDP
ดําเนินการสําเร็จ โดยมีหลักฐาน ดังนี้ .........(สงขอมูล/หลักฐาน).............. (Browse)
ดําเนินการไมประสบความสําเร็จ
เนื่องจากขอจํากัด
ไดแก ...............................................................................
ขอเสนอแนะในการจัดอบรมครั้งตอไปในโครงการที่ใกลเคียงกัน
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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- ผูบังคับบัญชาเห็นสมควรเขารับการอบรม
ดําเนินการสําเร็จ โดยมีหลักฐาน ดังนี้ .........(สงขอมูล/หลักฐาน).............. (Browse)
ดําเนินการไมประสบความสําเร็จ
เนื่องจากขอจํากัด
ไดแก ...............................................................................
ขอเสนอแนะในการจัดอบรมครั้งตอไปในโครงการที่ใกลเคียงกัน
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
- เพื่อนําความรูประยุกตใชในงานเฉพาะกิจ
ดําเนินการสําเร็จ โดยมีหลักฐาน ดังนี้ .........(สงขอมูล/หลักฐาน).............. (Browse)
ดําเนินการไมประสบความสําเร็จ
เนื่องจากขอจํากัด
ไดแก ...............................................................................
ขอเสนอแนะในการจัดอบรมครั้งตอไปในโครงการที่ใกลเคียงกัน
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๓. การรวบรวมขอมูลรายดานที่สวนฝกอบรมไดดําเนินการแบงเปน ๘ ดานควรปรับเปลี่ยนใหมี
ความสอดคลองกับ ยุทธศาสตรการพัฒ นาบุคลากร ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ซึ่งมีร หัสโครงการที่แสดงผลตัวเลขที่ มี
ความหมายชัดเจน โดยแบงตามยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาบุคลากรกรมชลประทานใหเต็มศักยภาพเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน
๑.๑ ยกระดับงานชลประทานใหเปนสากล
๑.๒ ใหอุปทานนําอุปสงค
๑.๓ การตระเตรียมบุคลากรทดแทนอัตรากําลังผูเกษียณอายุราชการ
ยุทธศาสตรที่ ๒ อนุรักษ สืบสานองคความรูและพัฒนาตอยอดการเรียนรูเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
๒.๑ การจัดการความรูโดยสกัดความรูในผูเชี่ยวชาญเก็บไวเปนฐานความรูของกรมชลประทาน
๒.๒ ยกระดั บ มาตรฐานความรู ความสามารถ ทั กษะ สมรรถนะที่ จํ า เป น ตามตํา แหนง ของ
บุคลากรอยางเปนปจจุบัน
๒.๓ สงเสริมสมรรถนะที่จําเปนในบริบทปจจุบันเพื่อขับเคลื่อนงานชลประทานสูความเปนเลิศ
๒.๔ สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาตนเองดวยวิธีวิทยาหลากหลาย
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาคุณภาพบุคลากรในองครวม
๓.๑ ปลูกฝงความโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมในการปฏิบัติงานทุกระดับ
๓.๒ จัดหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะงานชลประทานสากลในองครวม

๓๑

ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาเครือขายเพื่อเสริมพันธกิจและสนองตอบตอการบริการและแกไขภาวะวิกฤตเรื่องน้ํา
๔.๑ พัฒนาเครือขายเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน
๔.๒ พัฒนาผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในงานชลประทาน
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาข อ มู ล การเข า รั บ การอบรมกับ หน ว ยงานภายนอกของส ว นฝ ก อบรม ผู วิ จั ย มี
ขอเสนอแนะเกี่ยวของกับวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้
ควรจัดทําการวิจัยที่ครอบคลุมการเขารับการอบรมทั้งหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกของ
กรมชลประทาน

๓๒
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