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การพฒันาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในสังกดัส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมจังหวดั เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
1. หลกัการและเหตุผล 
 

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ส านกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการก่อตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ท่ีก าหนดส่วนราชการและฐานะของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มข้ึน ในปี พ.ศ. 2547 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 
ไดถู้กก าหนดภารกิจหนา้ท่ีของหน่วยงาน โดยอาศยัอ านาจการบริหารตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ฉบบั 
ท่ี 2) พ.ศ. 2547 มีอ  านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  

1) จดัท าแผนจดัการส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัและแผนปฏิบติัการเพ่ือการจดัการ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั รวมทั้งติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์
ส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั  

2) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเล่ือยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวน 
และคุม้ครองสัตวป่์า และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

3) เฝ้าระวงั ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ และบ ารุงรักษาระบบ 
เตือนภยั เก่ียวกบัทรัพยากรน ้ าในระดบัจงัหวดั รวมทั้งประสานการจดัท าแผนปฏิบติัการ 
และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

4) ก ากับดูแลการประกอบกิจการน ้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน ้ าบาดาล  
และกิจการประปา  

5) ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ ์
และฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั 
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6) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย  

โครงสร้างส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ประกอบดว้ย  
4 ส่วน ได้แก่ ส่วนอ านวยการ ส่วนส่ิงแวดล้อม ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ และส่วน
ทรัพยากรน ้า 

เม่ือพิจารณาโครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายแลว้จะพบว่า ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจท่ีหลากหลาย 
และครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น  
การท่ีจะใหห้น่วยงานประสบความส าเร็จในการด าเนินงานจึงตอ้งอาศยัปัจจยัหลายๆ ดา้น 
ประกอบกนั เช่น หน่วยงานมีนโยบายและเป้าหมายท่ีชดัเจน สถานท่ีท างานและสภาพ 
แวดล้อมเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน วสัดุอุปกรณ์มีคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอ 
เทคโนโลยีมีความทนัสมยั การส่ือสารในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพ ซ่ึงถือเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญ 
มากท่ีสุด 
 ทรัพยากรมนุษย์หรือเจ้าหน้า ท่ี  ถือได้ว่ า เ ป็นทรัพย์สิน ท่ี มี ค่ามากท่ีสุด 
ของหน่วยงาน ภารกิจของหน่วยงาน ไม่สามารถด าเนินไปไดห้ากขาดเจา้หนา้ท่ี แต่จาก
สถานการณ์ในปัจจุบนัจะพบว่า เจา้หน้าท่ีจ านวนไม่น้อยในหน่วยงานท่ียงัคงไม่พอใจ 
ในเร่ืองบางเร่ืองในสถานท่ีท างาน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองส่วนตวัหรือเร่ืองส่วนรวมท่ีจะตอ้ง
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ทศันคติท่ีเป็นไปในด้านลบน้ี จะส่งผลให้การปฏิบติังานเป็นไป 
อย่างไม่ราบร่ืน ไม่ประสบความส าเร็จตามท่ีต้องการ แต่ถ้าหากเจ้าหน้าท่ีมีทศันคติ 
ท่ีเป็นไปในทางบวกแลว้ ก็จะท าให้ทุกอย่างเป็นไปดว้ยดี ทั้งเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั 
ดงันั้น การด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือกา้วไปสู่ความส าเร็จ จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีหน่วยงาน
จะตอ้งปรับเปล่ียนและพฒันาแนวคิด ทศันคติ ใหก้บัเจา้หนา้ท่ี 
 การเสริมสร้างทศันคติเชิงบวกในการท างาน จะส่งผลให้เจา้หนา้ท่ีสามารถพฒันา
ตนเองให้มีความกระตือรือร้น มุ่งมัน่ในเป้าหมาย และกลา้ตดัสินใจ หากหน่วยงาน
สามารถท าให้เจา้หนา้ท่ีพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงและพฒันาตนเองดว้ยตวัของเขาเองแลว้ 
เขายอ่มเห็นคุณค่าของตวัเอง และน าศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวัเองออกมาใชง้านใหม้ากท่ีสุด 
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ซ่ึงย่อมส่งผลให้งานท่ีรับผิดชอบสัมฤทธ์ิผลมากข้ึน นอกจากน้ี ยงัเป็นการสร้างนิสัย 
อนัดีงามในการท างานดว้ย เช่น ความมีระเบียบวินยั การจดัล าดบัความส าคญัของงาน 
การตดัสินใจโดยใช้ขอ้มูลและเหตุผล การตรงต่อเวลา การมีน ้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน  
การประหยดัทรัพยากร การแบ่งงานกนัท า และการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การปฏิบติั
ต่อผูอ่ื้นให้เหมือนกบัท่ีตอ้งการให้ผูอ่ื้นปฏิบติัต่อตนเอง ส่งผลให้เกิดวฒันธรรมท่ีดีงาม
ในหน่วยงานข้ึน 
 การฝึกอบรม จึงเป็นกระบวนการท่ีถูกจดัเพื่อให้เจา้หน้าท่ีได้แสวงหาความรู้ 
และความช านาญตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ส าหรับเจา้หนา้ท่ีใหม่ จะเป็นวิธีปรับปรุง
ดดัแปลงจากทฤษฎีสู่สถานการณ์ปฏิบติัจริง ซ่ึงแต่ละคนจะไดเ้รียนรู้ เพ่ิมความช านาญ
ตามความตอ้งการของงานดีข้ึน ส าหรับเจา้หน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์แลว้ การฝึกอบรม 
เป็นเสมือนการปฐมนิเทศใหม่ เพ่ือเพ่ิมความรู้ความช านาญตามความตอ้งการของงาน 
ท่ีมากข้ึน และเพ่ือเตรียมตวักบัความรับผดิชอบและความทา้ทายใหม่ๆ 
 
2. บทวเิคราะห์/แนวความคดิ/ข้อเสนอ 
 

 2.1 บทวเิคราะห์ 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ได้ให้ความส าคญักับการ
เตรียมความพร้อมดา้นก าลงัคนและการเสริมสร้างศกัยภาพ มุ่งเนน้การยกระดบัคุณภาพ 
ทุนมนุษยข์องประเทศ โดยพฒันาคนให้เหมาะสม (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560, หน้า 4) ซ่ึงก็คือ การให้ความส าคญักบัการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล ใหมี้ความรู้ความสามารถพอท่ีจะแข่งขนักบัโลกภายนอกได ้

พยอม วงศ์สารศรี (2541, หน้า 1) กล่าวว่า คนหรือท่ีเรียกว่าทรัพยากรมนุษย ์ 
เป็นผูส้ร้างสรรพส่ิงทุกอย่าง จนกระทัง่กลายเป็นผลผลิตหรือการบริการท่ีน าองค์กร 
ไปสู่ความส าเร็จและเป็นการฉายภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กรสู่สาธารณชน โดยทัว่ไป 
คนแต่ละคนมีลกัษณะหลากหลายแตกต่างกันในด้านความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ซ่ึงเป็น
คุณลกัษณะท่ีส าคญัในการปฏิบติัภารกิจต่างๆ ใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย การด าเนินการ
ให้บุคคลสามารถสร้างสรรคง์านอย่างมีประสิทธิภาพ ตอ้งอาศยัความสามารถทางการ
บริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร ซ่ึงความสามารถในดา้นการบริหารของผูบ้ริหารตั้งแต่ 
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ระดบัตน้จนถึงระดบัสูง ลว้นแต่จ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนประสิทธิภาพ
การใชท้รัพยากรมนุษยอ์ย่างชาญฉลาดให้แก่องคก์ร เพราะมนุษยเ์ป็นทุนทางสังคมท่ีมี
คุณค่า สร้างประโยชน์นานปัการแก่สังคม สอดคลอ้งกบั ชูชยั สมิทธิไกร (2554, หนา้ 1) 
ท่ีกล่าวว่า บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย ์คือองค์ประกอบท่ีส าคญัมากประการหน่ึง 
ขององคก์ร ทั้งน้ีเพราะองคก์รหน่ึงๆ จะบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานไดน้ั้น ตอ้งอาศยั
ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในองคก์รนั้นๆ นอกจากนั้น เม่ือเทียบกบัปัจจยัอ่ืนๆ 
ของการด าเนินงาน อนัไดแ้ก่ เงิน วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร การตลาด และการจดัการแลว้ 
ทรัพยากรมนุษย์คือปัจจัยท่ีมีความส าคัญท่ีสุดของการแข่งขันทางธุรกิจ กล่าวคือ  
หากองคก์รมีทรัพยากรดา้นอ่ืนๆ เหมือนกนั แต่มีผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารต่างกนัแลว้ 
ผลการด าเนินงานยอ่มต่างกนั 
 บุคลากรท่ีปฏิบติังานในองคก์รมาเป็นเวลานาน แมแ้ต่เดิมจะมีความรู้ความช านาญ 
มีความสามารถมากเพียงใด แต่เม่ืออยูก่บัท่ี กบังานนานๆ จะเกิดความจ าเจ เหน่ือยหน่าย 
เม่ือยลา้ ย่อทอ้ ทอ้ถอย ซ่ึงเป็นเร่ืองธรรมดาของมนุษยท่ี์ไม่มีการเพ่ิมเติม เคล่ือนไหว 
ด้านความรู้ ขวญั ก าลงัใจ จ าเป็นท่ีองค์กรจะตอ้งจดัให้บุคลากรเขา้รับการฝึกอบรม 
สมัมนาหรือเขา้ประชุมในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เป็นคร้ังคราว เพ่ือเป็นการกระตุน้ บ ารุง
ขวญัในการท างานท่ีก าลงัทอ้ถอยลดลง ให้กลบัมากระฉับกระเฉงข้ึน เป็นการสร้าง
บรรยากาศภายในองค์กรให้มีชีวิตชีวา บรรยากาศสดใส เพื่อประสิทธิภาพของการ
ท างานและการอยูร่่วมกนัในองคก์ร  
 นั่นหมายความว่า เม่ือใดก็ตามท่ีผูป้ฏิบัติงานมีอาการหมดสภาพ (Obsolete) 
หลงัจากท่ีท างานมาแลว้ระยะหน่ึง นัน่คือ ความรู้เร่ิมตีบตนั ไม่ทนักบัขอ้มูลใหม่ๆ ก็จะ
เร่ิมมองเห็นความจ าเป็นในการฝึกอบรม ซ่ึงถึงคราวจะตอ้งร้ือฟ้ืนหรือเพ่ิมเติมความรู้
ใหม่ ท่ีมีพฒันาการหรือเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั ซ่ึงในการฝึกอบรม นอกจากความรู้
ท่ีจะไดจ้ากเน้ือหาหลกัสูตรแลว้ ยงัไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นในการท างาน แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหว่างผูเ้ขา้อบรมด้วยกัน อนัเป็นการสร้างทีมท างาน สร้างเครือข่าย  
และระบบสนบัสนุนท่ีดี ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ บุคลากรจะยินดีเป็นอยา่งยิ่งเม่ือไดมี้โอกาส
อบรมเพ่ิมเติม 
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 การฝึกอบรม 
 การฝึกอบรม คือ การจดักระบวนการเรียนรู้ เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม อนัเป็น
การเพ่ิมความสามารถในการท างานของคน ทั้ งในเร่ืองของความรู้ ทักษะ ทัศนคติ  
ความช านาญในการปฏิบติังาน รวมทั้ง ความรับผิดชอบต่างๆ ท่ีบุคคลพึงมีต่อหน่วยงาน 
และส่ิงอ่ืนๆ ท่ีแวดล้อมเก่ียวข้องกับตัวผูป้ฏิบัติงาน (จงกลนี ชุติมาเทวินทร์, 2544,  
หน้า 1) สอดคลอ้งกบั พยอม วงศส์ารศรี (2541, หน้า 146) ท่ีกล่าวว่า การฝึกอบรม คือ 
กระบวนการซ่ึงบุคคลไดเ้รียนเก่ียวกบัความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ซ่ึงจะช่วยให้ตนสามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเป็นองคป์ระกอบขององคก์รให้ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี การฝึกอบรม 
มีจุดมุ่งหมายให้บุคคลมีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติท่ีดี 
ต่อการท างาน ตลอดจนมีความรักในองค์กร ซ่ึงใกล้เคียงกับ วิจิตร อาวะกุล (2540,  
หน้า 1) ท่ีได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมว่าหมายถึง กระบวนการเพ่ิมความรู้  
ความช านาญ และความสามารถของบุคคล หรือท่ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า เป็นการพฒันา
บุคคล   

 ดงันั้น การฝึกอบรมบุคลากร ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงของการพฒันาองคก์ร
และบุคลากร จึงยิง่มีความส าคญัมากข้ึนต่อความอยูร่อดและความส าเร็จขององคก์ร 
 

ปรัชญาของการฝึกอบรม  
วิจิตร อาวะกลุ (2540, หนา้ 60) กล่าววา่ ปรัชญาของการฝึกอบรมเป็นแนวความคิด

ของปราชญ ์ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูรู้้ ท่ีท าใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั มีดงัน้ี 
1) การฝึกอบรมเป็นการจดัการศึกษาต่อเน่ือง การศึกษาตลอดชีวิต วตัถุประสงค์

เพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามรู้หมดไปหรือเส่ือมไปจากบุคคล 
2) การฝึกอบรมเป็นเร่ืองเก่ียวกบับุคลากร เราไม่สามารถปล่อยใหบุ้คลากรพฒันา

ตนเองจนเป็นพนกังานชั้นดีดว้ยตนเองหรือดว้ยการให้ความดี ความชอบ ถา้เราตอ้งการ
ใหเ้ขามีความรู้ มีทศันคติ และมีทกัษะ เราตอ้งฝึกอบรมเขา 

3) การเรียนรู้ท่ีดี มิใช่เกิดจากโอกาสการเรียนรู้ แต่เกิดจากการวางแผนและให้
โอกาส เรารอโอกาสไม่ได ้เราตอ้งให้ความส าคญัของการฝึกอบรมวางแผน ด าเนินการ
บนหลกัการฝึกอบรม เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้และการฝึกปฏิบติัใหท้ าไดจ้ริงๆ 
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4) การฝึกอบรมเป็นความรับผิดชอบของสายการบงัคบับญัชา หัวหน้างานไม่มี
เวลาหรือความรู้ท่ีจะสอนพนกังานไดท้ั้งหมด ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งใหค้วามส าคญั
และถือว่าเป็นความรับผิดชอบการฝึกอบรม อาจเร่ิมจากความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
หัวหน้าเองจะรู้ได้ว่า ลูกน้องคนไหนควรจะได้รับการฝึกอบรมด้านใด และด้วย 
ความร่วมมือจากหวัหนา้ เราจึงหวงัไดว้า่ การฝึกอบรมจะมีประสิทธิผล 

5) การฝึกอบรมตอ้งเร่ิมจากความจ าเป็นในการฝึกอบรม การอบรมเพ่ือให้พน้ๆ 
ไป เป็นการสูญเปล่า ความจ าเป็นในการฝึกอบรมท่ีแทจ้ริงเท่านั้น ท่ีจะท าให้การพฒันา
บงัเกิดผลและคุม้ค่า 

6) การฝึกอบรมตอ้งท าอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ เพราะมีการเปล่ียนแปลงของงาน 
กิจการ วิชาการ ปัญหาการด าเนินการ การพฒันาเทคโนโลย ีการเปล่ียนแปลงของแต่ละ
บุคคล ส่ิงเหล่าน้ีท าให้ตอ้งจดัฝึกอบรมอย่างเหมาะสม ท่ีมิใช่จะเก่ียวขอ้งกบัปัจจุบนั
เท่านั้น แต่หมายถึงงานในอนาคตดว้ย เรามกัพบเสมอว่า เราสามารถขจดัปัญหาท่ีจะ
เกิดข้ึนได้ อนัเน่ืองมาจากการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมและมองเห็นปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน 
ในวนัหนา้ 

7) ตอ้งปรับปรุงโครงการ ขบวนการ วิธีการต่างๆ ในการฝึกอบรม ใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค์เฉพาะเร่ือง เฉพาะกลุ่มผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม เฉพาะกิจการท่ีแทจ้ริง 
ของกลุ่มบุคคล 

8) ฝึกอบรมให้ทัว่ถึงทุกระดบัทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพ่ือรับการเปล่ียนแปลง
ววิฒันาการของชีวติ ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต มิใช่ฝึกอบรมแต่ระดบัสูง ละเลยระดบัต ่า 
ระดบักลาง ตอ้งใหท้ัว่ถึงทุกคน 

9) น าเอาเทคนิควิธีการฝึกอบรมมาใชอ้ย่างกวา้งขวางตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดผล 
ในการฝึกอบรมสูงสุดท่ีคิดว่าดีกว่าการฝึกอบรมในรูปแบบเก่า แบบเดิม ท่ีท าอยู่  
จากการประเมินผล ผลการคน้ควา้วจิยั และเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีถูกคิดคน้ข้ึนมา 

10) ฝึกอบรมให้เกิดความสัมพนัธ์ต่อองค์ประกอบท่ีสัมพนัธ์เก่ียวข้อง เช่น  
ดา้นเทคนิค เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง อุตสาหกรรม หรือการตลาด รวมทั้ง ตอ้งใหบ้รรลุ
ถึงวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมอีกดว้ย 
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หลกัสูตรการฝึกอบรม 
หลักสูตรการฝึกอบรม นับเป็นหัวใจส าคัญ เพราะหลักสูตรการฝึกอบรม  

เป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ห็นประเดน็หลายอยา่ง ไดแ้ก่ 
1) ช้ีใหเ้ห็นแนวทางท่ีจะพฒันาบุคคลไปในทิศทางใด เนน้หนกัสาขาใด 
2) เป็นเสมือนแผนปฏิบติังานของผูส้อนหรือวทิยากรในการบรรยาย ท่ีจะก าหนด

ความมุ่งหมาย หัวขอ้วิชา เน้ือหา วิธีการท่ีจะใช้ในการฝึกอบรม ตลอดจนแนวทาง 
การวดัผล ประเมินผล 

3) หลักสูตรการฝึกอบรมสามารถเปล่ียนแปลงเพ่ือให้เหมาะสมกับผูเ้ข้ารับ 
การฝึกอบรมตามสภาพการณ์ ตลอดจนเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 

4) หลกัสูตรท่ีจดัไดอ้ย่างดีและมีความเหมาะสม จะท าให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
ไดป้ระโยชน์ เกิดความสนใจ เรียนรู้ ท่ีมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

5) หลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีดีตอ้งสร้างข้ึนจากการวิเคราะห์ การหาความจ าเป็น 
ในการฝึกอบรมของเฉพาะกลุ่มผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหรือแต่ละหลกัสูตร ซ่ึงจะไดผ้ล
ดีกวา่หลกัสูตรกลางท่ีใชจ้ดัการฝึกอบรมทัว่ๆ ไป 

6) หลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีจะให้เกิดผลในทางปฏิบติังานควรมีการแลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์ในการท างาน เพื่อขยายผลทางวิชาการและการปฏิบติั 

7) วิธีการฝึกอบรมในหลกัสูตร ควรจะให้มีเทคนิคในการฝึกอบรมหรือเทคนิค
การถ่ายทอดความรู้หลายๆ รูปแบบ รวมทั้งมีการใชอุ้ปกรณ์โสตทศันศึกษา เทคโนโลยี
การศึกษาเขา้ประกอบการฝึกอบรมไวด้ว้ย 

8) หลักสูตรการฝึกอบรมท่ีดี ควรมีการประเมินผล เพื่อรับฟังความคิดเห็น  
ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาหลกัสูตร 
ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการศึกษาอบรมคร้ังต่อๆ ไป 
 

 ประโยชน์ของการฝึกอบรม 
 วิจิตร อาวะกุล (2540, หนา้ 45) กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึกอบรมท่ีจะเกิดข้ึน
โดยตรงต่อบุคลากร มีหลายประการ ดงัน้ี 

1) เป็นการปรับปรุงฝีมือของพนกังานในการท างานใหดี้ข้ึน 
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2) เป็นการปรับปรุงความสามารถในการท างาน ท าให้มีโอกาสไดรั้บเงินเดือน 
ต าแหน่งสูงข้ึน 

3) ช่วยลดความเหน่ือยหน่าย เฉ่ือยชาในการท างาน ความผิดพลาดน้อยลง 
กระฉบักระเฉง ความตั้งใจในการท างานดีข้ึน 

4) เพ่ิมความมัน่ใจ มีการปรับปรุงการท างาน ศกัด์ิศรี และการเคารพตวัเอง ท าให้
เป็นพนกังานท่ีมีคุณภาพ และบุคลิกดีข้ึน 

5) สามารถขยายความรับผิดชอบมากข้ึน สูงข้ึน มีความรู้ดา้นการงาน หรือดา้น
การดูแลปกครอง บริหารงานดีข้ึน 

6) เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของงานต่างๆ กบังานของตน เพ่ิมการประสานงาน  
ลดความขดัแยง้ในการท างาน เพ่ิมความพึงพอใจในการท างาน ขวญัดีข้ึน 

7) สร้างนิสัยการท างานให้มีประสิทธิภาพ คุน้เคยกับการมีระเบียบ มีระบบ  
มีวินยัท่ีดี 

8) ลดความตึงเครียดในการท างาน อนัเน่ืองมาจากความรู้ความสามารถไม่พอ 
ความขดัแยง้ระหวา่งหวัหนา้กบัผูท้  างานใหน้อ้ยลง 

 

การฝึกอบรม นอกจากจะไดป้ระโยชน์ในการพฒันาบุคลากรทางดา้นเทคนิค 
วิชาการ และความช านาญการ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้กับหน่วยงานแล้ว การฝึกอบรม 
ยงัสามารถใช้แก้ปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในองค์กร อาทิเช่น ปัญหาของความขัดแยง้  
ไม่ไวว้างใจกัน ปัญหาสัมพนัธภาพของคนในหน่วยงาน รวมทั้งปัญหาของทศันคติ  
และปัญหาอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถแก้ไขได้ด้วย 
การอบรม โดยเทคนิคการอบรมท่ีแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
ซ่ึงการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีดี จะสามารถเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีได้  
ซ่ึงจะมีผลต่อการพฒันาองคก์รโดยตรง 

ในการจดัการฝึกอบรม โดยเฉพาะการฝึกอบรมอย่างมีส่วนร่วม การมีความรู้
ความสามารถทางดา้นวิชาการในหัวขอ้ท่ีจะอบรมอยา่งเดียวคงจะไม่เพียงพอ นอกจาก
จะตอ้งมีทกัษะทางวิชาการแลว้ ยงัจะตอ้งมีทกัษะทางดา้นอ่ืนๆ ดว้ย  อาทิเช่น ทกัษะ 
ของความเป็นผูน้ า ทกัษะทางดา้นการพูด ทกัษะทางดา้นการจูงใจคน ทกัษะของการ
น าเสนอ และทกัษะทางดา้นการจินตนาการหรือการแสดงเพื่อใหเ้ห็นจริง เป็นตน้ 
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นอกจากน้ี ทัศนคติและวิสัยทัศน์ของผู ้บังคับบัญชาเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก 
ต่อความส าเร็จ จะตอ้งเอ้ืออ านวยสนบัสนุนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดมี้โอกาสในการน า
ทกัษะหรือพฤติกรรมใหม่ไปใช้ประโยชน์หลงัจากการฝึกอบรม ชักจูงให้ผูใ้ตบ้งัคบั 
บัญชาได้มีโอกาสประยุกต์ส่ิงท่ีได้เรียนรู้มา พร้อมทั้ งสมัครใจเป็นผูแ้นะน าให้กับ
ผู ้ใต้บังคับบัญชาในแนวทางท่ีจะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ๆ นั้ น ซ่ึงหาก
ผูบ้งัคบับญัชามีความตั้งใจท่ีจะสนับสนุนช่วยเหลืออย่างจริงจงั ก็ถือว่าเป็นส่วนหน่ึง 
ของความส าเร็จของการฝึกอบรม 
 

 2.2 แนวความคดิ 
 ทศันคติต่อการปฏิบติังาน 
 ทศันคติ (Attitudes) เป็นค าท่ีมีรากศพัท์มาจากภาษาละตินว่า “Aputus” ซ่ึงใน
ความหมายของภาษาละติน หมายถึง เหมาะเจาะหรือการปรับให้เหมาะ ในทางจิตวิทยา
ถือกนัวา่ ทศันคติเป็นตวัแปรท่ีไม่สามารถสังเกตเห็นไดโ้ดยง่าย แต่จะตอ้งศึกษาคน้ควา้
ดว้ยกรรมวธีิท่ีสลบัซบัซอ้น จึงจะทราบความจริงแทท่ี้อยูภ่ายในได ้

ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หน้า 521) ได้ให้ความหมายของค าว่า “ทัศนคติ”  
วา่หมายถึง แนวความคิดเห็น 

ลกัษณะของทศันคติ 
1) ทศันคติกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรม เม่ือบุคคลมีความคิดเห็นต่อส่ิงใด 

ส่ิงหน่ึง จะรู้ได้ด้วยการสังเกตพฤติกรรมท่ีบุคคลนั้นแสดงออกมา อาจแสดงออกมา 
ดว้ยค าพดู สีหนา้ และท่าทางกไ็ด ้

2) ทัศนคติเป็นส่ิงท่ีซับซ้อน บุคคลอาจมีความรู้สึกนึกคิดต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด 
ในลกัษณะซบัซอ้นมาก  

3) ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได ้ทศันคติท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงจะเป็น
ในทางดีหรือไม่ดีก็ตาม อาจเปล่ียนแปลงได้ ถ้าสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ต่างๆ 
เปล่ียนแปลงไปหรือมีการได้รับขอ้มูลใหม่มากข้ึน ทศันคติของบุคคลจะเปล่ียนจาก
ทศันคติท่ียอมรับไปสู่ทศันคติท่ีไม่ยอมรับ หรือจากทศันคติท่ีไม่ยอมรับไปสู่ทศันคติ 
ท่ียอมรับกไ็ด ้(พยอม วงศส์ารศรี, 2541, หนา้ 237) 
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 ภูมิพฒัน์ พลราช (2560, หน้า 69) ไดด้ าเนินการศึกษาทศันคติต่อการปฏิบติังาน
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของเจา้หนา้ท่ีสังกดัส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า ปัจจยัท่ีมีผล 
ต่อทศันคติต่อการปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ อาย ุระดบั
การศึกษา รายได ้ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน การฝึกอบรม และความรู้ 
ในการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อทัศนคติต่อการปฏิบัติงานด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส และสังกัดในการปฏิบติังาน  
ดงัแสดงในตาราง 1 
ตาราง 1 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
  ตวัแปรอิสระ   ตวัแปรตาม   ความสมัพนัธ์ 
          สมัพนัธ์ ไม่สมัพนัธ์ 

 เพศ    ทศันคติ             / 
อาย ุ    ทศันคติ         /  
สถานภาพสมรส  ทศันคติ             / 
ระดบัการศึกษา  ทศันคติ         / 
รายได ้    ทศันคติ         / 
ต าแหน่งงาน   ทศันคติ         / 
สงักดัในการปฏิบติังาน ทศันคติ             / 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ทศันคติ         / 
การฝึกอบรม   ทศันคติ         / 
ความรู้ในการปฏิบติังาน ทศันคติ         / 

 

 จากผลการศึกษา เฉพาะปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัทศันคติ สรุปไดด้งัน้ี 
1) อาย ุกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุต่างกัน มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  

โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุมากกว่ามีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในระดับดี มากกว่า 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายนุอ้ย 



11 
 

2) ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนคติต่อการ
ปฏิบติังานแตกต่างกัน โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่ามีทศันคติต่อการ
ปฏิบติังานในระดบัดี มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษานอ้ย 

3) รายได ้กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้างกนั มีทศันคติต่อการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้มากกว่ามีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในระดับดี มากกว่า 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดน้อ้ย 

4) ต าแหน่งงาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีทศันคติต่อการปฏิบติังาน
แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจ ามีทัศนคติต่อการ
ปฏิบติังานในระดบัดี มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพนกังานราชการและพนกังานจา้งเหมา 

5) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ต่างกนั มีทศันคติต่อการปฏิบติังานแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานมากกว่ามีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในระดับดี มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 

6) การฝึกอบรม กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการฝึกอบรมต่างกนัมีทศันคติต่อการปฏิบติังาน
แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยฝึกอบรมมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในระดับดี 
มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยฝึกอบรม 

7) ความรู้ในการปฏิบติังาน กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความรู้ในการปฏิบติังานต่างกัน  
มีทศันคติต่อการปฏิบติังานแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความรู้มากกว่ามีทศันคติ 
ต่อการปฏิบติังานในระดบัดี มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความรู้นอ้ย 
 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีทศันคติในระดบัดี ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่าง 
ท่ีมีอายุมาก มีระดบัการศึกษาสูง มีรายไดสู้ง มีต าแหน่งงานเป็นขา้ราชการและลูกจา้ง 
ประจ า มีระยะเวลาในการปฏิบติังานนาน เคยเขา้รับการฝึกอบรม และมีความรู้ในการ
ปฏิบติังานสูง ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีทศันคติในระดบัไม่ดี ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายนุอ้ย 
มีระดบัการศึกษาน้อย มีรายไดน้้อย มีต าแหน่งงานเป็นพนักงานราชการและพนักงาน
จา้งเหมา มีระยะเวลาในการปฏิบติังานน้อย ไม่เคยเขา้รับการฝึกอบรม และมีความรู้ 
ในการปฏิบติังานน้อย ดงันั้น การปรับเปล่ียนทศันคติของเจา้หน้าท่ีท่ีมีระดบัทศันคติ 
ในระดบัไม่ดี จึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอยา่งเร่งด่วน ทั้งน้ี สามารถด าเนินการไดโ้ดยการฝึกอบรม 
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วิจิตร อาวะกุล (2540, หน้า 79) ไดเ้สนอตวัอย่างเร่ืองท่ีควรฝึกอบรมดา้นการ
พฒันาทศันคติต่อการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1) ความพอใจ ความเห็นดว้ยในนโยบายและการด าเนินการของหน่วยงาน 
2) ความเป็นทุกขร้์อน เห็นใจในปัญหาของหน่วยงาน และจะตอ้งช่วยกนัแกไ้ข 
3) ความเตม็ใจ พร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือหน่วยงาน 
4) เขา้ใจและใหค้วามร่วมมือกบัหวัหนา้งาน 
5) เขา้ใจและพอใจในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีตนด ารงอยูแ่ละเขา้ใจปัญหาต่างๆ 
6) มีน ้ าใจต่อหมู่คณะ เพ่ือนร่วมงาน 
7) ความรู้สึกรับผิดชอบในการสูญเสีย วสัดุ ค่าใชจ่้าย สวสัดิการ และช่วยดูแล

ช่วยเหลือป้องกนัใหห้น่วยงาน 
8) ความพอใจในความปลอดภยั การมีส่วนร่วมและการร่วมมือร่วมใจในหมู่คณะ 
9) การใหค้วามร่วมมือในการบริหาร ช่วยในการปรับปรุงกิจการ 
10) ความรู้สึกพอใจในความราบร่ืนระหวา่งพนกังานกบัหน่วยงาน 
11) มีความปรารถนาท่ีจะเห็นความกา้วหนา้ในทุกๆ ดา้น ของหน่วยงาน 
12) ความเขา้ใจ พอใจในกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ยนิดีร่วมมือและปฏิบติัตาม 
13) ความรู้สึกเป็นมิตร ปฏิบติังานดว้ยความสะดวกสบายใจ 
14) มีน ้ าใจช่วยเหลือ ภูมิใจในงาน ผลผลิต เพ่ือนร่วมงาน และหน่วยงาน 
15) ความรู้สึกพอใจในสภาพท่ีเป็นอยู ่ทั้งต าแหน่งหนา้ท่ีการงานและงานท่ีกระท า 
16) ความสนใจในเร่ืองสวสัดิการ ความสะดวกสบายในการท างานร่วมกนั 

 

 2.3 ข้อเสนอ 
 ทุกหน่วยงานต้องการบุคลากรท่ีกระตือรือร้น ท่ีจะพฒันาศักยภาพแห่งตน
ต้องการคนท างานดี มีคุณภาพ ซ่ึงแต่ละคนท่ีจะมีคุณสมบัติเช่นน้ีได้ จะต้องผ่าน 
การสะสมประสบการณ์มามากมาย บางคนอาจจะตอ้งผา่นการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ 
มาแลว้หลายคร้ังหลายหน ทั้งการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตั้งแต่
จากผูท่ี้ท างานได้น้อย ให้มาเป็นผูท่ี้ท างานได้มากข้ึน จากผูท่ี้ท างานมีประสิทธิภาพ 
อยูแ่ลว้ ใหเ้พ่ิมประสิทธิภาพมากข้ึนไปอีก เพ่ือท่ีจะรองรับกบังานท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง 
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ในอนาคต ซ่ึงจะเห็นไดว้่า การฝึกอบรม มีความจ าเป็นอย่างต่อเน่ือง ส าหรับองค์กร 
ท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ดงันั้น การพฒันาทศันคติของเจา้หนา้ท่ีในสงักดัส านกังานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน จึงจ าเป็น 
ตอ้งจดัฝึกอบรมให้แก่เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานในทุกต าแหน่งและทุกระดบั โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการปฏิบติังาน เพื่อให้การปรับเปล่ียนพฒันาทศันคติ
พฤติกรรม เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม โดยมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั นัน่คือ ประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน 

 เพ่ือให้เกิดการด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรม ขอยกตวัอย่างหลกัสูตรการฝึกอบรม
ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ท่ีด าเนินการฝึกอบรมในปีงบประมาณ 2558 ไดแ้ก่ 
หลกัสูตร “ผูน้ าการเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้ม” (Change Agent) ท่ีสามารถปรับเปล่ียน
ทศันคติของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในดา้นต่างๆ ได ้เพ่ือเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติั ดงัน้ี 
 

หลกัสูตร “ผูน้ าการเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้ม” (Change Agent) 
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ปีงบประมาณ 2558 
 

หลกัการและเหตุผล 
 สถาบนัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เห็นถึง
ความส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงผูบ้ริโภค การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ และแนวคิด 
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการสร้างผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยมุ่งหวงัให้เกิดผูน้ า
การเปล่ียนแปลงท่ีมีความรู้ท่ีถูกต้องต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน จึงก าหนดให้มีการฝึกอบรมหลกัสูตร “ผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
ด้านส่ิงแวดล้อม” (Change Agent) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม
สามารถน าหลักการคิดบวกเป็นเคร่ืองมือในการจัดท าแผนและวิธีการปฏิบัติตน 
ตามศักยภาพและความถนัด สามารถใช้การตั้ งค  าถามส่งเสริมการคิดตามหลักการ 
พลิกค าถามเปล่ียนชีวิต สามารถใชห้ลกัการอุปนิสัยสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง เป็นเคร่ืองมือ 
ในการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงได ้
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วตัถุประสงค ์
1) เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจตัวตนและศักยภาพของตนเอง  

ท่ีแทจ้ริง 
2) เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถน าหลกัการคิดบวกเป็นเคร่ืองมือในการ

จดัท าแผนและวิธีการปฏิบติัตนตามศกัยภาพและความถนดัได ้
3) เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถน าหลกัการอุปนิสัยสู่ผูมี้ประสิทธิภาพสูง 

เป็นเคร่ืองมือในการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงได ้
 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
 จ านวน 4 วนั 
 

หวัขอ้วิชาการฝึกอบรม 
 หลกัสูตร “ผูน้ าการเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้ม” (Change Agent) มีหัวขอ้วิชา 
ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
 1) การประเมินตนเองต่อการเปล่ียนแปลงวธีิคิดของตนเอง  2 ชัว่โมง 
 2) เทคนิคการประเมินตนเองเพ่ือใหเ้ขา้ใจตนเอง   3 ชัว่โมง 
 3) การชนะใจตนเองต่อการเปล่ียนแปลงวธีิคิดของตนเอง  3 ชัว่โมง 
 4) การชนะใจผูอ่ื้นต่อการเปล่ียนแปลงวธีิคิดของตนเอง  3 ชัว่โมง 
 5) คุณลกัษณะของการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง   3 ชัว่โมง 
 6) อุปนิสยัสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง     3 ชัว่โมง 
 7) หลกัการคิดบวก       3 ชัว่โมง 
 8) การตั้งค  าถามส่งเสริมการคิด     3 ชัว่โมง 
 9) การวางแผนพฒันาทกัษะในการเป็นผูน้ า    3 ชัว่โมง 
 10) การปรับปรุงตนเองและวธีิปฏิบติัสู่การเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 2 ชัว่โมง 
  รวมระยะเวลาในการฝึกอบรมตลอดหลกัสูตร  28 ชัว่โมง 
 

เทคนิค/วิธีการฝึกอบรม 
 เนน้การปฏิบติัโดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีส่วนร่วม 
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 เป็นการฝึกปฏิบัติโดยการน าองค์ความรู้ทั้ งในเชิงหลักการและแนวทาง 
การปฏิบติั มาประยกุตใ์หส้อดคลอ้งตามหลกัสูตร 
 

ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
1) ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความเขา้ใจตวัตนและศกัยภาพของตนเองท่ีแทจ้ริง 
2) ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถน าหลกัการคิดบวกเป็นเคร่ืองมือในการจดัท า

แผนและวิธีการปฏิบติัตนตามศกัยภาพและความถนดัได ้
3) ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้หลักการอุปนิสัยสู่ผู ้มีประสิทธิผลสูง  

เป็นเคร่ืองมือในการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงได ้
 

ท่ีมา: กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (2560) 
 

 แต่ถ้าหากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัไม่สามารถ 
จดัฝึกอบรมให้แก่เจา้หน้าท่ีไดต้ามหลกัสูตร “ผูน้ าการเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้ม” 
ดงักล่าว เน่ืองจากขอ้จ ากดัเร่ืองระยะเวลาการฝึกอบรม งบประมาณ รวมถึง วิทยากร 
ท่ีมีความรู้ความสามารถ ก็สามารถประยุกต์การฝึกอบรมไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี  
การฝึกอบรมจะตอ้งประกอบไปดว้ยหวัขอ้หลกัท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 1) ทิศทางและเป้าหมายขององคก์ร 
 2) ทศันคติเชิงบวกต่อการท างาน 
 3) การท างานเป็นทีม 
 4) ทกัษะความเป็นผูน้ า 
 5) อ่ืนๆ ตามความเหมาะสมและความตอ้งการของหน่วยงาน 
 
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 3.1 เจา้หนา้ท่ีมีทศันคติท่ีดีทั้งต่อตนเอง ต่อบุคคลอ่ืน และต่อการปฏิบติังาน 
 3.2 เกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีช่วยเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบติังาน 
 3.3 การด าเนินงานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งงานตามอ านาจหนา้ท่ี
ปกติและงานตามท่ีได้รับมอบหมาย สามารถด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
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4. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
 ตวัช้ีวดัความส าเร็จของการด าเนินการ พิจารณาไดจ้าก 
 4.1 ดา้นปริมาณ 
 – จ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้รับการฝึกอบรมตามกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด 
 – ระยะเวลาการเขา้รับการฝึกอบรม รวมไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80 
 4.2 ดา้นคุณภาพ 

– ร้อยละของเจา้หน้าท่ีท่ีเขา้รับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเขา้ใจ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 – ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจในการเข้ารับ 
การฝึกอบรม ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80  

– พิจารณาจากตวัช้ีวดัพฤติกรรมท่ีสะทอ้นความทุ่มเทในการท างานของเจา้หนา้ท่ี 
ไดแ้ก่ คุณภาพงาน ปริมาณงาน ความมัน่ใจและความเช่ือมัน่ในการปฏิบติังาน ความคิด
ริเร่ิมใหม่ๆ ในการปรับปรุงการท างาน การให้ความร่วมมือในการท างาน การมีพฤติกรรม
ซ่ึงเป็นท่ีพึ่งพาไวว้างใจได ้การท างานเป็นทีม การเกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีดีต่อการท างาน 
เป็นตน้ 
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