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  รายงานการศึกษาเชิงวิจัยสวนบุคคล (Individual Study) เร่ือง ความคิดเห็นเก่ียว
กับการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ี : กรณีศึกษาของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน ส ํานักงาน
ก.พ. นี้ เปนสวนหน่ึงของการฝกอบรมหลักสูตร นบส.1 รุนท่ี 14 วิทยาลัยนักบริหาร  สถาบัน
พัฒนาขาราชการพลเรือน  ส ํานักงาน ก.พ. ซ่ึงเขารับการฝกอบรมในระหวาง วันท่ี 10 มกราคม -
25 มนีาคม 2537  และในขณะนั้น ด ํารงตํ าแหนงผูอํ านวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
ส ํานักงาน ก.พ.

รายะเอียดของรางานตาง ๆ โปรดติดตามไดในหนาตอไปครับ



ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนโยกยายหนาที่ : กรณีศึกษา
ของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํ านักงาน ก.พ.

_____________

1.  บทนํ า
   1.1 ความเปนมา

        ในชีวิตการรับราชการในสํ านักงาน ก.พ. ของผูศึกษาเร่ืองน้ี มีอยูชวงระยะเวลา
หน่ึงท่ีไดดํ ารงตํ าแหนงหน่ึงเปนเวลานานถึง 10 ป ในชวงเวลา 10 ป ดังกลาว  แมวาจะมีความ
ชํ านาญงานในต ําแหนงที่ด ํารงอยู แตรูสึกเบ่ือหนายในการปฏิบัติหนาท่ีในตํ าแหนงนั้น และแม
วาจะไดพยายามปรับปรุงงานหรือไดริเร่ิมงานขึ้นใหม  แตก็ยังเกิดความรูสึกเบ่ือหนายในการ
ปฏิบัติ หนาท่ีน้ันเปนอยางย่ิง  หลังจากท่ีไดรับการแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงอ่ืนอีกหลายตํ าแหนง
ในระยะเวลาตํ าแหนงละไมเกิน 4 ป  นอกจากจะมีความกระตือรือรนในการทํ างานและมีความ
คิดใหม  ๆ  เกิดขึ้นแลว ยังมีความรูสึกวาการท่ีไดมีโอกาสปฏิบัติหนาท่ีหลายตํ าแหนง ทํ าใหมี
แนวคิดท่ีกวางไกลขึ้นและมีความเห็นวา การสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีเปนสิ่งท่ีจํ าเปน ดังนั้น 
เมื่อไดด ํารงตํ าแหนงผูอํ านวยการกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ   จึงไดเสนอใหผูมีอ ํานาจ
สั่งบรรจุและแตงตั้ง ยายขาราชการหลายรายในกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ  แมวาการ 
สับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีขาราชการในกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ  จะไมไดเปล่ียนแปลง
หนาท่ีและความรับผิดชอบ เปนเพียงการเปล่ียนแปลงผูรับคํ าปรึกษาหารือ คือ บุคลากรของ 
สวนราชการใหมเทานั้น แตขาราชการท่ีไดรับการโยกยายหนาท่ี ก็ไดใหความสนใจและ
กระตือรือรนในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพราะตองประสานงานกับบุคลากรของสวนราชการท่ี 
รับผิดชอบใหม จากการท่ีไดเล็งเห็นถึงผลของการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ี ซ่ึงเปนพัฒนาการ 
ในทางท่ีเปนคุณประโยชน  จึงไดเสนอแนะใหมีการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีไมใชเฉพาะใน 
กองใดกองหน่ึงหรือในสํ านักใดสํ านักหนึ่งโดยเฉพาะ แตไดเสนอแนะใหมีการสับเปล่ียน     
โยกยายหนาท่ีของขาราชการท้ังสํ านักงาน โดยเฉพาะขาราชการท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการ 
แตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงใหมได
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       นอกจากแนวความคิดเก่ียวกับการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีดังกลาวขางตนแลว
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535   ซ่ึงไดประกาศใชต้ังแตวันท่ี 1เมษายน 
2535 ยังเนนถึงความสํ าคัญของการพัฒนาขาราชการ โดยเฉพาะอยางย่ิงในมาตรา 76  ไดบัญญัติ
ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กํ าหนด 
ซึ่ง ก.พ. ก็ไดกํ าหนดใหการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ี เปนวิธีการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาวิธี
การหนึ่งดวย  ดังน้ัน  เม่ือผูศึกษาเร่ืองน้ีไดรับการแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการสถาบัน
พัฒนาขาราชการพลเรือน  ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2535   จึงเห็นวาควรจะมีการสับเปล่ียนโยกยาย
หนาท่ีของเจาหนาท่ีฝกอบรมประจํ าโครงการหรือกลุมงานตาง ๆ ซ่ึงเม่ือนํ าเร่ืองน้ีปรึกษาหารือ
กับผูบริหารของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  ในการประชุมเม่ือวันท่ี  10 พฤศจิกายน 2535   
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นชอบดวย และไดรวมกันพิจารณากํ าหนด หลักเกณฑการสับเปล่ียน
โยกยายหนาท่ีของเจาหนาท่ีฝกอบรมข้ึน เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2536 (รายละเอียดในภาคผนวก 1) 
รวมท้ังไดเวียนหลักเกณฑนี้ใหขาราชการของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน (สพข.)     
สํ านักงาน ก.พ. ทราบดวย  ท้ังน้ี ในการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ี    เจาหนาท่ีฝกอบรมของ สพข. 
ไดใหเจาหนาท่ีฝกอบรมท้ังท่ีอยูในหลักเกณฑหรือไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะตองยาย ไดแสดง
ความจํ านงดวย (เหตุท่ีดํ าเนินการตามหลักเกณฑใหมน้ีลาชา  เน่ืองจากตองรอเจาหนาท่ีฝกอบรม
ท่ีบรรจุใหม ประกอบกับเพ่ือไมใหกระทบกับการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ จึงไดเร่ิมการ
สับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีตามหลักเกณฑท่ีไดวางไวเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2536)

1.2 วตัถุประสงคของการศึกษา
         เพื่อตองการทราบความคิดเห็นท่ีแทจริงของขาราชการท่ีไดรับการสับเปล่ียนโยก
ยายหนาท่ี และนํ าความคิดเห็นนั้นมาประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธี
การในการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีในโอกาสตอไป
  1.3 นิยามศัพท
        โดยทั่วไป การสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ี หมายถึง การเปล่ียนแปลงหนาท่ีความ
รับผิดชอบจากการปฏิบัติราชการในหนาท่ีหนึ่ง ไปปฏิบัติราชการในอีกหนาท่ีหนึ่งภายใน   
หนวยงานเดียวกัน  แตในที่นี ้  การสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีของเจาหนาท่ีฝกอบรมของ สพข. 
หมายถึง การเปล่ียนแปลงหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดานการฝกอบรมจาก      
โครงการหน่ึงไปยังอีกโครงการหน่ึงหรือไปปฏิบัติงานในกลุมงานท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา
        เปนการศึกษาเฉพาะการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีเจาหนาท่ีฝกอบรมของ สพข.
เมือ่วันท่ี 5 ตุลาคม 2536 เทาน้ัน  และการศึกษาในคร้ังน้ีมุงศึกษาเฉพาะความคิดเห็นของ
เจาหนาท่ีฝกอบรมท่ีไดรับการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ี เน่ืองจากมีขอจํ ากัดคือไมอาจวัดผลการ
ปฏิบัติงานที่แทจริงได  เพราะเวลาในการปฏิบัติงานในตํ าแหนงท่ีไดรับการแตงต้ังใหม มีเพียง
ประมาณ 3 เดือนเศษ เทาน้ัน
2. วิธีด ําเนินการ

2.1 รูปแบบของการศึกษา
                  การศึกษาในครั้งนี ้  ไดออกแบบสอบถามความคิดเห็นของเจาหนาท่ีฝกอบรมท่ี
ไดรับการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ี (รายละเอียดในภาคผนวก 2)

2.2 กลุมเปาหมายท่ีศึกษา
                                 ในการศึกษาคร้ังน้ี  ไดใชประชากรท้ังหมดเปนกลุมเปาหมายท่ีศึกษา คือ เจาหนา
ท่ีฝกอบรม 4-6 จํ านวน 11 คน ท่ีไดรับการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ี เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2536
และยังปฏิบัติราชการในตํ าแหนงเจาหนาท่ีฝกอบรมของ สพข. ในวันท่ีทํ าการสํ ารวจขอมูล คือ
ในวันท่ี 21 มกราคม 2537
 2.3 วิธีการรวบรวมขอมูล

       2.3.1 สงแบบสอบถามไปใหขาราชการตามกลุมเปาหมายท้ังหมด จํ านวน 11 ราย
ไดรับแบบสอบถามท่ีสงคืนใหตามกํ าหนดเวลา  จํ านวน 10 ชุด คิดเปนรอยละ 90.90 (แบบ
สอบถามอีก 1 ชุด ไดรับหลังจากท่ีไดวิเคราะหขอมูลแลว จึงไมไดรวมไวในผลการศึกษาน้ี)

       2.3.2 แบบสอบถามแบงเปน 2 ลักษณะ คือ
               1) ขอเลือกตอบ ใหผูตอบแบบสอบถาม  เลือกหมายเลขตามลํ าดับความ
เห็นดวยกับขอคิดเห็นท่ีระบุไว โดยกํ าหนดคาเปนตัวเลข 1-5 โดย
                     1  หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด
                     2    "     รองลงมาจากมากท่ีสุด
                   3    "     ปานกลาง
                   4    "     คอนขางนอย
                  5    "     นอยท่ีสุดหรือไมเห็นดวย
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2)  ขอมูลเฉพาะบุคคลและความเห็นอื่น ซ่ึงไดแก
                 (1) หลักเกณฑการสับเปล่ียนโยกยาย
                 (2) วิธีการสับเปล่ียนโยกยาย
                 (3) การติดตาม/ประเมินผล และ
                 (4) ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ

2.4 การวิเคราะหขอมูล
       2.4.1 ขอเลือกตอบ
               1) แปรตัวเลขค ําตอบเปนน้ํ าหนักคะแนน คือ
                   1  เห็นดวยมากท่ีสุด    ให 5 คะแนน
                   2  เห็นดวยรองลงมา   ให 4 คะแนน
                   3  เห็นดวยปานกลาง   ให 3 คะแนน
                   4  เห็นดวยคอนขางนอย ให 2 คะแนน
                  5  เห็นดวยนอยท่ีสุด    ให 1 คะแนน
               2) รวมคะแนนผูตอบแตละขอแลวหาคาเฉลี่ย ขอใดไมมีค ําตอบไมน ํามา
ค ํานวณดวย และไมนับรวมความคิดเห็นคากลางหรือคะแนนเทากับ 3
             3) ความคิดเห็นขอคี่ เปนความคิดเห็นเชิงบวก ความคิดเห็นขอคูเปน
ความเห็นเชิงลบ
             4) การหาคาเฉล่ียรวม  เพ่ือใหเปนขอสรุปความเห็นในภาพรวมจึงตอง
แปรคะแนนใหเปนความคิดเห็นในทางเดียวกัน โดยการ revese คาความคิดเห็นเชิงลบมาเปน
คาเชิงบวก เพื่อใหไดคาเฉลี่ยภาพรวมความคิดเห็นทั้งหมด

             5) วิเคราะหคาเฉล่ียเฉพาะความคิดเห็นเชิงบวกจากขอค่ีท้ังหมด
             6) วิเคราะหคาเฉล่ียเฉพาะความคิดเห็นเชิงลบจากขอคูท้ังหมด
             7) ก. วิเคราะหคาเฉลี่ยเฉพาะความคิดเห็นที่วัดพัฒนาการดานความรู
                    ข. วิเคราะหคาเฉลี่ยเฉพาะความคิดเห็นที่วัดพัฒนาการดานทัศนคติ
                   ค. วิเคราะหคาเฉลี่ยเฉพาะความคิดเเห็นที่วัดพัฒนาการดานทักษะและ
ประสบการณ
                8) พิจารณาขอท่ีมีความคิดเห็นท่ีคาเฉล่ียของน้ํ าหนักคะแนนในกลุมสูง
สดุ ต่ํ าสุด และ/หรือความคิดเห็นท่ีมีความถ่ีสูงสุด (มีจํ านวนผูเห็นดวยมากท่ีสุด)
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       2.4.2 ขอมูลเฉพาะบุคคลและความคิดเห็นอ่ืน
             1) ขอมูลเฉพาะบุคคลพิจารณาตามลักษณะ เพศ อายุ ประสบการณใน
หนวยงานเดิม ระดับตํ าแหนง และวุฒิการศึกษา โดยใชจํ านวนจริงของขอมูลในดานเพศ ระดับ
ตํ าแหนง วุฒิการศึกษา และคาเฉล่ียดานอายุและประสบการณในหนวยงานเดิม
             2) ความคิดเห็นอ่ืน ๆ รวบรวมความคิดเห็นตามขอมูลจริงนํ าเสนอ

2.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะห อนัดับคะแนน คาเฉลี่ย เปอรเซ็นต ความถี่
3. ผลการศกึษา

3.1 ขอมูลเฉพาะบุคคล
        3.1.1 จํ านวนและระดับตํ าแหนง  เปนเจาหนาท่ีฝกอบรม จํ านวน 10 คน ชาย
2 คน และหญิง 8 คน  หรือกลาวไดวาเจาหนาท่ีฝกอบรมสวนใหญเปนหญิง ซ่ึงมากกวาชายถึง
4 เทา  เจาหนาท่ีฝกอบรมเหลาน้ีดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 6 จํ านวน 5 คน  (ชาย 2 คน และหญิง
3 คน)  ด ํารงตํ าแหนงในระดับ 5  จํ านวน 4  คน (เปนหญิงท้ังหมด)
       3.1.2 อายุ มีอายุเฉล่ีย 37 ป 4 เดือน  โดยชายมีอายุเฉล่ียสูงกวา คือ 39 ป 6 เดือน
ในขณะท่ีหญิงมีอายุเฉล่ีย 35 ป
       3.1.3 ประสบการณ  เม่ือนับระยะเวลาท่ีปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานเดิมกอนการ
สับเปลี่ยนโยกยายหนาที ่ มีประสบการณในหนวยงานเดิมโดยเฉล่ีย 6 ป 4 เดือน โดยชายมี
คาเฉล่ียระยะการปฏิบัติงาน หรือประสบการณในหนวยงานเดิมมากกวาหญิง  คือชายมี
ประสบการณ 6 ป 7 เดือน ในขณะท่ีหญิงมีคาเฉล่ียเพียง 5 ป 11 เดือน

3.1.4 วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 7 คน ปริญญาตรี 1 คน (ขณะ
น้ีกํ าลังศึกษาปริญญาโท)

3.2 ความคิดเห็นในขอเลือกตอบ
       จากการศึกษาวิเคราะหขอความท้ัง 50 ประเด็นท่ีสอบถาม (ซ่ึงประกอบดวยความ
คิดเห็นท้ังเชิงบวกและเชิงลบอยางละเทา ๆ กัน)   โดยมิไดระบุวาประเด็นน้ันเปนความคิดเห็น
เชิงบวกหรือความคิดเห็นเชิงลบ หรือแบงแยกกลุมความคิดเห็น เพ่ือเนนเปนพิเศษ เพราะมีวัตถุ
ประสงคที่จะไดรับความคิดเห็นจากความรูสึกที่แทจริงมากขึ้น) ผลปรากฎวา
       3.2.1 หากมองภาพรวมของความคิดเห็นท่ีเจาหนาท่ีฝกอบรมของ  สพข. มีตอนโยบายการ
สับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีเพ่ือการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาแลวปรากฎวา เห็นดวยกับนโยบาย
สับเปลี่ยนโยกยายหนาที่คอนขางมาก คือ 70%  ประเด็นท่ีเห็นดวย   เรียงลํ าดับไดดังนี้
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              1) เห็นดวยมากท่ีสุดคือ  ชื่นชอบเพราะเปนโอกาสสรางความพรอมตาง
ๆ ท่ีจะกาวข้ึนดํ ารงตํ าแหนงที่สูงขึ้น โดยมีระดับความเห็นดวยสูงมากถึง 88%
             2) เห็นดวยมากเปนอันดับสอง คือ เกิดความรักและเขาใจในเพื่อนรวม
งานในหนวยใหมมากข้ึน โดยมีระดับความเห็นดวย 86%
             3) เห็นดวยมากเปนอันดับสาม ม ี 3 ประเด็น  คือ  (1) มีความรูในงาน
สพข. กวางขวางขึ้น  (2) ไดเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานใหม ๆ และ (3) ไดประสบการณการทํ างาน
ที่มีคุณคา ซ่ึงท้ัง 3 ประเด็นน้ี เห็นดวยในระดับ 82% (โปรดดูตารางท่ี 1)
       3.2.2 หากพิจารณาในภาพรวมดานความคิดเห็นเชิงลบ หรือไมคอยเห็นดวย โดย
ภาพรวมแลวความรูสึกและความคิดเห็นเชิงลบท่ีเกิดจากการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีอยูใน
เกณฑคือในระดับ 44%  ซ่ึงมาจากประเด็นความเห็น ดังตอไปน้ี

             1) ความคิดเห็นท่ีระบุวา ไมตองการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีอีกเพราะ
ไมชอบการปรับตนกับคนและงานบอย ๆ  โดยมีระดับความเห็นดวย 26%  ซึ่งมีคาตํ ่าสุด
              2) ประเด็นท่ีเห็นดวยนอยรองลงจากระดับต่ํ าที่สุดคือ พบวาไมถนัดใน
งานนี้และ ไมพรอมที่จะพัฒนาดานนี ้ มีระดับความเห็นดวย 30%
              3) ประเด็นท่ีเห็นดวยนอยเปนอันดับสามนับจากระดับต่ํ าสุดขึ้นมามีคา
ความเห็นดวยอยูในระดับเดียวกันถึง 4 ประเด็น คือ (1) อึดอัดในบรรยากาศของการทํ างานใน
งานใหม (2) อยากยายกลับหนวยงานเดิมเร็วท่ีสุด  (3) เห็นวายายหรือไมยายไมมีความหมายใด
ๆ และ (4) ปฏิบัติงานใหมไดเปนอยางดี (กวางานเดิม) แตหากเลือกไดอยากอยูท่ีเดิม โดยมีระดับ
ความเห็นดวย 34% (โปรดดูตารางท่ี 2)
   3.2.3 จากภาพรวมความเห็นดวยท้ังเชิงบวกและเชิงลบ   เมื่อพิจารณาในราย
ละเอียดของเนื้อหาในประเด็นแลวจะพบวา  เปนความเห็นดวยท่ีสอดคลองกันท่ีสงทิศทางความ
คิดเห็นของเจาหนาท่ีฝกอบรมไปในการเห็นดวยเปนอยางย่ิง   เหตุผลท่ีเจาหนาท่ีฝกอบรมเห็น
ดวยกับการพัฒนาดวยการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ี มีดังน้ี
             1) เปนการพัฒนาตนเองเพ่ือความสํ าเร็จและความกาวหนาของอาชีพ
             2) การไดัพัฒนาตนเองเปนไปอยางครบถวนในองค 3 ขององคประกอบ
ความสํ าเร็จในการปฏิบัติงาน คือ ไดพัฒนาความรู ทัศนคติ ทักษะและประสบการณ



7

             3) เปนโอกาสการสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีและกวางขวางย่ิงข้ึน  เกิดความ
รูจัก  รัก สนิท  เขาใจตอเพ่ือนรวมงานท้ังดานความกวางขวางและความลึกซ้ึงอันกอใหเกิดความ
รวมมือ       ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ทั้งดานการงานและสวนบุคคล

             ท้ังน้ี ผลการศึกษาบงช้ีอยางชัดเจนวาเปนแนวทางเดียวกันหรือสอดคลองกัน
เพราะเหตุผลของประเด็นความเห็นเชิงลบท่ีเจาหนาท่ีฝกอบรมเห็นดวยนอยท่ีสุดหรืออีกนัยหน่ึง
ก็คือ เหตุผลเชิงลบเหลาน้ันเปนส่ิงท่ีเจาหนาท่ีฝกอบรมไมเห็นดวย นั่นก็แปลความหมายไดวา
เจาหนาท่ีฝกอบรมมีความคิดเห็นเปนขอสนับสนุนวา ไมเปนอุปสรรคตอการสับเปล่ียนโยกยาย
หนาท่ีอยางมีนัยสํ าคัญ เปนตนวาการตองปรับตนกับคนและงานบอย ๆ เม่ือสับเปล่ียนโยกยาย
นั้น แสดงวาขอคิดเห็นน้ันไมใชเหตุผลท่ีจะรังเกียจ หรือการเกิดความทอถอยโดยมีขออางจาก
ความไมถนัดและไมพรอมที่จะพัฒนางานในงานใหม เพราะส่ิงเหลาน้ันไมเปนประเด็นปญหา
อุปสรรคนัก และความเห็นที่วา ยายหรือไมยาย ไมมีความหมายใด ๆ นั้น แมจะไมบงบอกถึง
ความยินดีหรือเสียใจเดนชัด แตไมอยูในระดับตอตาน อาจเปนเพียงความรูสึกก้ํ าก่ึง  ที่ชี้ไมไดวา
เห็นดวยหรือไม น่ันก็คือ ขาราชการใหความหมายตอนโยบายการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีใน
เกณฑสูง สวนความหมายท่ีใหน้ันจะเปนไปในทางบวกหรือลบน้ัน ตองพิจารณาจากความเห็น
ในประเด็นอื่น ๆ ประกอบดวย   และเม่ือศึกษาโดยละเอียดแลว อาจสรุปไดวา  การสับเปล่ียน
โยกยายหนาท่ีเปนส่ิงท่ีเจาหนาท่ีฝกอบรมของ สพข. เห็นดวย และเห็นวามีความหมายตอตนเอง
ในเชิงพัฒนาไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนาท้ังตอบุคคลและองคการ (โปรดดูตารางท่ี 3)

       3.2.4 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีฝกอบรมท่ีมีตอการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ี ซ่ึงสง
ผลตอองคประกอบของความสํ าเร็จในการปฏิบัติงานท้ัง 3 ดาน คือ พัฒนาการดานความรู ดาน
ทัศนคติ และดานทักษะและประสบการณ มีดังน้ี

1)! พัฒนาการดานความรู โดยรวมแลวเจาหนาท่ีฝกอบรมเห็นวา การ
สับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีเปนการพัฒนาความรูในระดับ 70%  โดยใหน้ํ าหนักคะแนนเรียงตาม
ลํ าดับ ดังน้ี

2)! เห็นดวยสูงสุด คือ "มีความรูในงาน สพข. กวางขวางขึ้น" และ "
ไดประสบการณการทํ างานที่มีคุณคา" โดยมีระดับความเห็นดวยถึง 82%

3)! เห็นดวยในอันดับรองลงมา คือ "มีความเขาใจและเห็นใจเหตุขัด
ของบางประการของการปฏิบัติงานในหนวยใหมมากข้ึน" และ "คิดวาเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะริเร่ิม
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รูปแบบการทํ างานใหม ๆ ขึ้น"  โดยมีระดับความเห็นดวยถึง 80% และมีความเห็นวา  "ไดนํ าวิธี
แกปญหาใน   หนวยงานเดิมมาประยุกตใชกับงานใหม"  มีระดับความเห็นดวย 76%
                 ประเด็นท่ีเจาหนาท่ีฝกอบรมคอนขางจะไมเห็นดวยก็คือ "เม่ือพบทางแกปญหา
หนวยงานเดิมก็ตอเม่ือหลังจากยายมาแลว" โดยมีระดับความเห็นดวยเพียง 42%(โปรดดูตารางท่ี
4)
             2) พัฒนาการดานทัศนคต ิ  ความคิดเห็นท่ีมีตอการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีฝกอบรมของ สพข. พบวามีทัศนคติในเชิงบวก หรือเห็นดวยกับการพัฒนาขาราชการ
ดวยการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ี โดยเฉล่ีย 72% ประเด็นท่ีเห็นดวยมากท่ีสุดถึง 88%  คือ
ชื่นชอบเพราะเปนโอกาสสรางความพรอมดานตาง ๆ ท่ีจะกาวข้ึนดํ ารงตํ าแหนงที่สูงขึ้น
นอกนั้นเห็นดวยระหวาง 88% ถึง 62% มีเพียงประเด็นเดียวท่ีเห็นดวยโดยไมเกาะกลุมและ
นอยท่ีสุดเพียง 36%  คือ  ประเด็นท่ีวา  พอใจกับการไดมาปฏิบัติหนาท่ีน้ีจนไมตองการยายไป
หนวยใด ๆ อีกตอไป" ซ่ึงแสดงใหเห็นวา เจาหนาที่ฝกอบรมเขาใจและเห็นคุณคาวาการ
สับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีน้ันเปนการสรางพัฒนาการ มากกวาจะยึดความพอใจ  โดยยึดติด
หนวยงานใดหนวยงานหน่ึงตลอดไป (โปรดดูตารางท่ี 5)
             3) พัฒนาการดานทักษะและประสบการณ เจาหนาท่ีฝกอบรมเห็นวาการสับเปล่ียน
โยกยายหนาที ่ กอใหเกิดพัฒนาการดานทักษะ  ทํ าใหไดรับประสบการณกวางขวางข้ึน  โดยมี
ระดับความเห็นดวยโดยเฉล่ียเทา ๆ กันคือ 72%  และเหตุผลสอดคลองกับความเห็นดวยกับ
พัฒนาการดานความรูและทัศนคติสูงถึง 88% อีกท้ังความตระหนักในคุณคาของการถายโยงการ
เรียนรู  โดยนํ าวิธีแกปญหาในหนวยงานเดิมมาประยุกตใชกับหนวยงานใหมสูงในระดับ 76%
และหากพิจารณาในแงความพึงพอใจ จะพบวาขาราชการพึงพอใจตอการไดรับโอกาสการ
เรียนรู ปรับตน และพัฒนาตนเองจากการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีในระดับ 72%  เหตุผลท่ี
นาสนใจอีกประการก็คือ นับเปนโอกาสท่ีไดคนหาและคนพบศักยภาพแหงตนของแตละบุคคล
เพราะมีโอกาสไดใชความถนัดและความสนใจในหนวยงานใหมเต็มที่มากขึ้น (70%) อีกท้ังมี
ความตอเน่ืองเห็นภาพรวมของระบบงาน (68%) ทํ าใหเกิดประสบการณใหม ๆ (โปรดดูตารางท่ี
6)
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3.3 ความเห็นอ่ืน
       3.3.1 หลักเกณฑการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ี มีความเห็นวาหลักเกณฑท่ีกํ าหนด
ไวนั้นเหมาะสมแลว  (ดูรายละเอียดหลักเกณฑไดจากภาคผนวก 1)  ท้ังน้ี ไดใหความเห็นเพิ่ม
เติม ดังน้ี
             1) ตองกํ าหนดมาตรฐานใหชัดเจนวาเปนการปฏิบัติงานในสายงานเฉพาะระดับ
โครงการ หรือศูนย และ/หรือวิทยาลัย
             2) การสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีตางโครงการ ภายในศูนยหรือวิทยาลัยเดิม
             3) ควรกํ าหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละตํ าแหนงใหชัดเจนกอนการ
สับเปล่ียนฯ เพื่อพิจารณาคุณสมบัต ิ ผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาและศักยภาพของบุคคลให
เหมาะสมกับงาน
             4) ควรค ํานึงถึง
                - ความสมัครใจ และความถนัด
                - ระยะเวลา ความยาวนานท่ีปฏิบัติหนาท่ีในหนวยเดิม
                - หากมีผูสมัครใจตรงกันหลายคน ควรพิจารณาจากความรูความสามารถ
ท่ีจะนํ าไปใชไดมากกวา
                - เจาหนาท่ีฝกอบรมทุกคนควรไดรับการสับเปล่ียนหมุนเวียนทุก ๆ 4 ป

3.3.2 วิธีการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ี มีความคิดเห็น ดังน้ี
             1) ดีท่ีเปดโอกาสใหแสดงความจํ านง และใหการแสดงความจํ านงเปน
สวนหน่ึงของการพิจารณา
             2) คณะกรรมการควรใหระดับผูอํ านวยการโครงการรวมพิจารณาดวย
             3) กํ าหนดเกณฑใหชัดเจน  แลวใหคณะกรรมการพิจารณาบุคคลท่ีสอด
คลองหลักเกณฑ และแจงผลการประเมินใหขาราชการผูน้ันทราบ
             4) ใหมีความเสมอภาค ยุติธรรม แกทุกคน และทุกงานในการพิจารณา
             5) กรรมการควรใจกวาง ควรจะรับผูท่ีไมเปนท่ีตองการไปพัฒนาตนเอง
บาง ไมควรผลักภาระใหผูอ่ืนโดยใหไปโครงการ ศูนย/วิทยาลัยอ่ืน
             6) จัดทํ าแผนพัฒนาบุคคลของเจาหนาท่ีฝกอบรม ใน สพข. ข้ึนกอน
          7) กํ าหนดวัตถุประสงคการสับเปล่ียนโยกยายใหชัดเจน และใหสอด
คลองกับแผนพัฒนาบุคคล
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             8) ควรบอกเหตุผลท่ีสับเปล่ียนโยกยาย
             9) ควรมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีถูกตองกอนการสับเปล่ียน
       3.3.3 การติดตาม/ประเมินผล มีความเห็น ดังน้ี
             1) การประเมินและติดตามผลในภาพรวมของผลงาน สพข. และศึกษาวา
เปนผลจากการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีเพียงใด
            2) การประเมินและติดตามผลควรดํ า ําเนินการภายหลังการสับเปล่ียนฯ
แลวอยางนอย 6 เดือน
             3) ควรรายงานผลการประเมินและติดตามผลตอผูบังคับบัญชา ตามลํ าดับ
ถึง ผอ. สพข.
             4) การประเมินและติดตามผลควรใชระบบประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคคลเปน       เคร่ืองมือเพ่ือความสะดวกและประหยัด
            5) การประเมินและติดตามผลจากผูเก่ียวของทุกระดับ
             6) การประเมินและติดตามผลผลงานของผูไดรับการสับเปล่ียนฯ
             7) การประเมินและติดตามผลดวยแบบสอบถามน้ี   เหมาะสมในการ
ประเมินความรูสึกไดดี
             8) การประเมินและติดตามผลจากการประชุมคณะผูบริหาร สพข.
             9) การประเมินและติดตามผลจากสรุปผลงานประจํ าป
   3.3.4 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ มีดังน้ี
             1) การสับเปล่ียนหมุนเวียนหนาท่ีใหถือปฏิบัติตอไปอยางเครงครัด
             2) การสับเปล่ียนหมุนเวียนหนาท่ีตางโครงการ ภายในศูนย/วิทยาลัยเดิม
ก็อยูใน        หลักเกณฑเชนกัน
          3) ภายหลังด ําเนินการสับเปล่ียนหมุนเวียนหนาท่ีแลว ควรใหโอกาสทบ
ทวนหากมี    ขอทวงติงจากผูไดรับการสับเปล่ียน
             4) ใหมกีารสับเปล่ียนหมุนเวียนหนาท่ีทุกระดับ รวมถึง ผอ.โครงการ/ผอ.
ศูนย และผอ.วิทยาลัย
      5) การสับเปล่ียนหมุนเวียนหนาท่ี ควรพิจารณาความรูความสามารถ
เฉพาะดานของผูที่มารับงานใหมดวย เชน งานบางประเภทตองใชการบริการ/วิธีการ/ประสาน
งาน/ความคลอง   แคลววองไว เปนพิเศษ
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             6) ผูพจิารณาไมควรเช่ือถือขอมูลโดยปราศจากการพิจารณาอยางถ่ีถวน
รอบดาน
             7) ใหทุกคนมีโอกาสพัฒนาทุกดาน
             8) สอบถามความพอใจของผูไดรับการสับเปล่ียนโยกยายกอนไปรับงาน
ใหมเพ่ือใหไดรับฟงเหตุผลการใหรับผิดชอบงานน้ัน ๆ   เพ่ือสรางกํ าลังใจในการทํ างานโดยอาจ
สอบถาม    พูดคุยกับผูบังคับบัญชาเดิม
             9) ควรวางระบบ เชน ฝายละกี่คน ระดับใด ฝายใด

4. สรุป

       จากการศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาท่ีฝกอบรมท่ีไดมีโอกาสไดสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ี 
แมวาประชากรท่ีใชในการศึกษาท้ังหมดจะมีจํ านวนนอย และหนาที่และความรับผิดชอบแมวา
จะเปลี่ยนแปลงไป แตงานท่ีทํ าก็เก่ียวของกับการพัฒนาและฝกอบรม แตจากขอมูลท่ีไดรับพอ
สรุปไดวา  เจาหนาท่ีฝกอบรมมีความเห็นดวยกับการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ี เพราะเปนการ
พัฒนาความรู ความเขาใจในงานลึกซึ้งและกวางขวางขึ้น และเห็นวาเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะคิดริเร่ิม
รูปแบบการทํ างานใหม ๆ   ทํ าใหเกิดนวัตกรรมในการทํ างาน   โดยปรับวิธีการและประยุกตใช
วิธีปฏิบัติงานจากท่ีเคยเปนมาใหเกิดการพัฒนา และไดเรียนรูการแกปญหาการปฏิบัติงานดีข้ึน
เมื่อมีการสับเปล่ียนโยกยาย และดังท่ีไดกลาวแลววาลักษณะงานใน สพข.  มีความสัมพันธเกี่ยว
ของกัน  จึงทํ าให "มองเห็นภาพรวมของระบบงานชัดเจนข้ึน" ขณะเดียวกันก็ "ไดเรียนรูจาก
ประสบการณใหม ๆ  ท่ีไมรูมากอน"  และ  "เม่ือมองกลับไปยังหนวยงานเดิมในฐานะคนนอก
ของหนวยงานน้ีและก็มีประสบการณจากท่ีน่ัน ทํ าใหเห็นใจและเขาใจเหตุขัดของของหนวยงาน
เดิมดีขึ้น"   ซ่ึงจากความคิดเห็นท้ัง 3 ประการท่ีกลาวน้ี  เปนความคิดเห็นท่ีมีจํ านวนขาราชการ
สวนใหญเห็นพองตองกันมากท่ีสุด และมีระดับของความเห็นดวย 68%
       จากความเห็นเก่ียวกับหลักเกณฑการสับเปล่ียน   วิธีการสับเปล่ียนโยกยายสวนใหญเห็น
ดวย     ส ําหรับขอคิดเห็นอ่ืนท่ีเพ่ิมเติมก็จะไดนํ าไปปรับปรุงใหดีข้ึนตอไป อยางไรก็ตาม  มีขอ
สังเกตวา  เจาหนาท่ีฝกอบรมบางรายยังของใจเน่ืองจากอาจจะเปนเพราะไมไดรับขอมูลท่ีถูกตอง
ดังนั้น ในการสับเปล่ียนโยกยายขาราชการทุกคร้ัง หากผูบังคับบัญชาจะไดประชุมช้ีแจง   และ
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เปดโอกาสใหผูไดรับการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีไดสอบถามขอของใจตาง  ๆ ก็จะทํ าใหการ
สับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีไดผลดีย่ิงข้ึน
        ในหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา ตามหนังสือ ส ํานักงาน
ก.พ. ท่ี นร 0706.2/ว.18 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2536 ไดกลาวถึงขอดีของการสับเปล่ียนโยกยาย
หนาท่ีไวหลายประการ คือ
            1.2.1 เปนการเพิ่มพูนความรู ความสามารถของผูใตบังคบับัญชาและทํ าใหโลกทัศนใน
การทํ างานกวางขึ้น ลดความซํ ้าซากจํ าเจในการทํ างาน
            1.2.2 สงเสริมใหเกิดความริเร่ิมม่ันใจในตนเอง กระตือรือรนตลอดจนรูจักพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ือง
           1.2.3 ลดความวิตกกังวลท่ีจะตองรับผิดชอบงานใหม
            1.2.4 ใหโอกาสเรียนรูศักยภาพและความสามารถท่ีแทจริงของตนเอง วามีความถนัดทาง
ดานไหน  เพ่ือจะไดสามารถพัฒนาตนเองจากจุดเดนของตนและรูจักหลีกเลียงจุดออนของตน
เองไดตอไป และ
            1.2.5 เปนการเตรียมคนไวเพ่ือเล่ือนตํ าแหนงหรือทํ างานแทนคนที่ขาดงานหรือลาออก
ไป
       โดยท่ีการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีขาราชการ มีประโยชนท้ังตอขาราชการและ
หนวยงาน จึงสมควรท่ีจะสนับสนุนและสงเสริมใหทุกสวนราชการดํ าเนินการในเร่ืองน้ี
อยางจริงจังและตอเน่ือง อยางไรก็ตาม ในหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการพัฒนาผูใตบังคับ
บัญชา ตามหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ดังกลาวขางตน ไดใหขอควรค ํานึงและขอเสนอแนะในการ
สับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีขาราชการ ดังน้ี
        4.1 การสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ี ควรพิจารณาใหถ่ีถวนวาผูท่ีไดรับการแตงต้ังให
ด ํารงตํ าแหนงใหมนั้น มีความเหมาะสมอยางแทจริง
        4.2 การสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีควรใหความเปนธรรมเสมอหนากันและควรมี
หลักเกณฑในการพิจารณา มิใชยายดวยอารมณ
        4.3 การสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ี  ผูบังคับบัญชาควรมุงเนนในประเด็นของการ
สงเสริมความเจริญกาวหนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีประสบการณและมีความรอบรูงานหลาย
ดานเปนหลัก
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        4.4 อยาใชการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีเปนเคร่ืองมือในการสรางอํ านาจใหกับ
ตนเอง

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



ตารางที่ 1
แสดงอันดับคะแนน ความคิดเห็น ความถี่  คาเฉลี่ย  และเปอรเซนต
ความคิดเห็นเชิงบวกของขาราชการท่ีมีตอการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ี
ซ่ึงสงผลตอพัฒนาการดานความรู ทัศนคติ ทักษะและประสบการณ

อันดับคะแนน ความคิดเห็น (ขอ) ความถี่ คาเฉลี่ย % รวม
1 37 1 4.4 88 4.4
2 17 1 4.3 86 4.3
3 1, 3, 7 3 4.1 82 12.3
4 31, 35 2 4.0 80 8.0
5 19 1 3.9 78 3.9
6 43 1 3.8 76 3.8
7 27, 49 2 3.7 74 7.4
8 33 1 3.6 72 3.6
9 21, 45 2 3.5 70 7.0
10 13, 15, 29 3 3.4 68 10.2
11 5 1 3.3 66 3.3
12 47 1 3.2 64 3.2
13 9, 11, 25 3 3.1 62 9.3
14 39 1 2.2 44 2.2
15 41 1 2.1 42 2.1
16 23 1 1.8 36 1.8

1 86.8
3.5
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ตารางที่ 2
แสดงอันดับคะแนนความคิดเห็นเชิงลบ ความถี่ คาเฉล่ียและเปอรเซนต

ที่มีตอพัฒนาการดานความรู ทัศนคติ ทักษะและประสบการณของขาราชการ
อันเนื่องจากการสับเปลี่ยนโยกยายหนาที่

อันดับคะแนน ความคิดเห็น (ขอ) ความถี่ คาเฉลี่ย % รวม
1 30 1 4.1 82 4.1
2 4 1 3.6 72 3.6
3 24 1 2.8 58 2.8
4 12, 18 2 2.5 50 5.0
5 6 1 2.4 48 2.4
6 46 1 2.3 46 2.3
7 10, 38, 40, 42, 50 5 2.2 44 11.0
8 28 1 2.1 42 2.1
9 2, 14, 20 3 2.0 40 6.0
10 32, 34, 44 3 1.8 36 5.4
11 16, 22, 26, 48 4 1.7 34 6.8
12 8 1 1.5 30 1.5
13 36 1 1.3 26 1.3

25 54.3
2.2
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ตารางที่ 3
เปรียบเทียบอันดับคะแนน คาเฉลี่ย ของความคิดเห็นของขาราชการ

ตอการสับเปลี่ยนโยกยายหนาที ่เพ่ือพัฒนาความรู ทัศนคติ ทักษะและประสบการณ

อันดับคะแนน ความคิดเห็น (ขอ) คาเฉลี่ย รวม
เชิงบวก เชิงลบ เชิงบวก เชิงลบ % เชิงบวก เชิงลบ เชิงบวก เชิงลบ
1 37 88 4.4 4.4
2 17 86 4.3 4.3
3 1 1, 3, 7 30 82 4.1 4.1 12. 34. 4.1
4 31, 35 80 4.0 8.0
5 19 78 3.9 3.9
6 43 76 3.8 3.8
7 27, 49 74 3.7 7.4
8 2 33 4 72 3.6 3.6 3.6
9 21, 45 70 3.5 7.0
10 13,15,29 68 3.4 10.2
11 5 66 3.3 3.3
12 47 64 3.2 3.2
13 9,11,25 62 3.1 9.3

60 3.0
58 2.9

3 24 56 2.8 2.8 2.8
54 2.7
52 2.6
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ตารางที่ 3 (ตอ)

อันดับคะแนน ความคิดเห็น (ขอ) คาเฉลี่ย รวม
เชิงบวก เชิงลบ เชิงบวก เชิงลบ % เชิงบวก เชิงลบ เชิงบวก เชิงลบ
14 4 12,18 50 2.5 2.5 5.0

5 6 48 2.4 2.4 2.4
6 46 46 2.3 2.3 2.3

15 7 39 10,38 44 2.2 2.2 2.2 11.0
40,42,50

16 8 41 28 42 2.1 2.1 2.1 2.1
9 2,14,20 40 2.0 2.0 6.0

38 1.9
17 10 23 32,34,44 36 1.8 1.8 1.8 5.4

11 16,22,26 34 1.7 1.7 6.8
48

32 1.6
12 8 30 1.5 1.5 1.5

28 1.4
13 36 26 1.3 1.3 1.3

86.8 54.3
3.5 2.2
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ตารางที่ 4
แสดงอันดับคะแนน ความคิดเห็น ความถี่ และคาเฉลี่ย ของขาราชการ
ทีมี่ตอการสับเปลี่ยนโยกยายหนาที่ ซ่ึงสงผลตอพัฒนาการดานความรู

อันดับคะแนน ความคิดเห็น (ขอ) ความถี่ คาเฉลี่ย % รวม
1 1, 7 2 4.1 82 8.2
2 31, 35 2 4.0 80 8.0
3 43 1 3.8 76 3.8
4 27 1 3.7 74 3.7
5 33 1 3.6 72 3.6
6 13, 15, 29 3 3.4 68 10.2
7 9,10 2 3.1 62 4.2
8 41 1 3.1 42 2.1

13 45.8
3.5
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ตารางที่ 5
แสดงอันดับคะแนน ความคิดเห็น ความถี่ และคาเฉลี่ย ของขาราชการ
ทีมี่ตอการสับเปลี่ยนโยกยายหนาที่ ซ่ึงสงผลตอพัฒนาการดานทัศนคติ

อันดับคะแนน ความคิดเห็น (ขอ) ความถี่ คาเฉลี่ย % รวม
1 37 1 4.4 88 4.4
2 17 1 4.3 86 4.3
3 7 1 4.1 82 4.1
4 31, 35 2 4.0 80 8.0
5 19 1 3.9 78 3.9
6 27, 49 2 3.7 74 7.4
7 33 1 3.6 72 3.6
8 21, 45 2 3.5 70 7.0
9 29 1 3.4 68 3.4
10 5 1 3.3 66 3.3
11 47 1 3.2 64 3.2
12 11, 25 2 3.1 62 6.2
13 23 1 1.8 36 1.8

17 60.6
3.6
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ตารางที่ 6
แสดงอันดับคะแนนความคิดเห็น ความถี่ และคาเฉล่ียของขาราชการตอการ
สบัเปลี่ยนโยกยายหนาที่ และสงผลตอพัฒนาการดานทักษะและประสบการณ

อันดับคะแนน ความคิดเห็น (ขอ) ความถี่ คาเฉลี่ย รวม
1 3, 7 2 4.1 8.2
2 43 1 3.8 3.8
3 33 1 3.6 3.6
4 21 1 3.5 3.5
5 13, 15 2 3.4 6.8
6 9, 11 2 3.1 6.2

9 32.1
3.6



ภาคผนวก 1
(ส ําเนา)

บันทึกขอความ
สวนราชการ  สพข. โทร. 204
ท่ี                    วันท่ี  20  สงิหาคม  2536
เร่ือง  การยายสับเปล่ียน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน  เจาหนาท่ีฝกอบรมทุกทาน

            ดวยในการประชุมสตาฟฟ สพข. คร้ังท่ี 1/2536  เมือ่วันท่ี 5 มกราคม 2536  ได
พิจารณากํ าหนดหลักเกณฑการหมุนเวียนเจาหนาท่ีฝกอบรม ดังน้ี
              1. ใหมีการยายสับเปล่ียนเจาหนาท่ี 3-5 ทุก 2 ป  ระดับ 6-7 ทุก 3 ป
ระดับ 8 (ยกเวน ผอ.ศูนย/วิทยาลัยฯ) ทุก 4 ป
           2. กํ าหนดเวลาในการสับเปล่ียน อาจยกเวนไดในกรณีดังตอไปน้ี
               2.1 มีผูอยูในเกณฑท่ีจะตองไดรับการสับเปล่ียน ปฏิบัติงานอยูใน
งาน/กลุม/โครงการเดียวกันเกินกวา 2 คน ใหยายคร้ังละ 1 คน ชวงละ 1 ป กรณีน้ีใหพิจารณา
สับเปล่ียนผูท่ีปฏิบัติงานเดิมน้ันนานท่ีสุด ตามลํ าดับ
              2.2 เปนการเล่ือนระดับตํ าแหนงตางโครงการ/งาน/กลุม
             2.3 งานท่ีเจาหนาท่ีเดิมปฏิบัติอยูมีลักษณะเฉพาะท่ียังไมสามารถ
หาคนมาสับเปล่ียนได
           3. ใหมคีณะกรรมการพิจารณาการยายสับเปล่ียนขาราชการประกอบดวย
                  ผอ.สพข.             เปนประธาน
                  ผอ.วิทยาลัย/ศูนย       เปนกรรมการ
                  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป   เปนกรรมการและเลขานุการ
           4. ขาราชการท่ีจะแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงใน ปพ. ตองไมใชขาราชการ
ใหม แตใหแตงต้ังจากขาราชการท่ีหมุนเวียนจากวิทยาลัย/ศูนย ยกเวนงานขอมูลและ
ประสานงานใหแตงตั้งขาราชการใหมได
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  คณะกรรมการฯ ไดประชุมปรึกษาหารือในเร่ืองน้ี เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2536
แลว เห็นสมควรใหยายสับเปล่ียนตามหลักเกณฑขางตน ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2536 และเห็นควร
สอบถามความตองการของเจาหนาท่ีฝกอบรมท่ีอยูในหลักเกณฑท่ีจะตองยายสับเปล่ียนในคร้ังน้ี
วาประสงคจะปฏิบัติงานในกลุมงาน/โครงการใด อยางไรก็ตาม คณะกรรมการฯ จะเปน
ผูพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง และที่ประชุมมีความเห็นเพิ่มเติมวา  ผูที่ไมอยูใน
หลักเกณฑท่ีจะตองยายสับเปล่ียน หากประสงคจะยายสับเปล่ียน ก็ใหแสดงความจํ านงได
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดกรอกแบบสอบถามท่ีสงมาพรอมน้ี สงท่ี
ผมภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2536  ดวย  จะขอบคุณย่ิง

(ลงช่ือ)  พุธทรัพย  มณีศรี
(นายพุธทรัพย   มณีศรี)

ผอ.สพข.
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แบบแสดงความจ ํานงขอยายสับเปลี่ยน

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

1. ชือ่-สกุล........................................................

2. ตํ าแหนง........................................................
กลุมงาน/โครงการ................................................

 ศูนย/วิทยาลัย..................................................…...

3. ปฏบัิติงานในตํ าแหนงนี้มานานแลวเปนเวลา ........ ป
  ❍  อยูในหลักเกณฑท่ีจะตองยายสับเปล่ียน
            ❍ ยังไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะตองยายสับเปล่ียน

4. ขอแสดงความจํ านงไปปฏิบัติงาน
             ❍  4.1 ในตํ าแหนง/กลุมงาน หรือโครงการศูนย หรือวิทยาลัย

 1)..............................................
              2)..............................................
               3)..............................................

             ❍ 4.2 ตํ าแหนงใดก็ได

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



ภาคผนวก 2
(ส ําเนา)

บันทึกขอความ
สวนราชการ       สพข.   โทร. 204
ท่ี                         วันท่ี  21 มกราคม  2537
เร่ือง  ขอความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม

เรียน

           ดวยขณะนี้ผมก ําลังเขารับการฝกอบรมหลักสูตร นบส.1 รุนท่ี 14 และไดรับมอบหมายให
จัดทํ าวิจัยสวนบุคคล (Individual Study) ในเร่ืองท่ีผมสนใจ
           โดยท่ีผมมีนโยบายท่ีจะใหเจาหนาท่ีฝกอบรมของ สพข. ไดรับการพัฒนาโดยการสับ
เปล่ียนโยกยายหนาท่ี  และท่ีประชุมผูบริหาร สพข.  ไดรวมกันพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑการ
สับเปลี่ยนโยกยายหนาที ่ รวมท้ังแตงต้ังคณะกรรมการข้ึน คณะหน่ึงเพ่ือพิจารณาการสับเปล่ียน
โยกยายหนาท่ีเจาหนาท่ีฝกอบรมของ สพข. และแมจะเปนท่ียอมรับวาการสับเปล่ียนโยกยาย
หนาท่ีเปนวิธีการพัฒนาขาราชการวิธีหนึ่งซึ่งจะเห็นไดจากการท่ี ก.พ.ไดกํ าหนดใหการสับ
เปล่ียนโยกยายหนาท่ีเปน
หลักเกณฑและวิธีการหน่ึงในการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา  ตามมาตรา 76  แหงพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535   แตผมก็อยากจะศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือจะไดทราบ
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของทานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหด ํารงตํ าแหนงใหมตามนโยบายดัง
กลาว รวมท้ังจะไดนํ ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการใหเหมาะสมตอ
ไปดวย
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดกรอกแบบสอบถามตามท่ีสงมาพรอมน้ี   แลวใสซองปดผนึกสงคืนท่ี
คุณสุภรณ ไชยปุรณะ  ภายในวันท่ี 28 มกราคม 2537 ดวย  ทั้งนี้เพื่อผมจะไดน ําขอมูลดังกลาวน้ี
มาจัดทํ าวิจัยสวนบุคคล  อนึ่ง ขอเรียนเพิ่มเติมวาความคิดเห็นท่ีตองการคอืความคิดเห็นของ          
แบบสอบถามท้ังหมด  ไมประสงคจะทราบวาเปนความคิดเห็นของเจาหนาท่ีฝกอบรมผูใดผู
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หนึ่งโดยเฉพาะ จึงขอไดโปรดใหความคิดเห็น ท่ีตรงกับความเปนจริงใหมากท่ีสุดดวย            
จะขอบคุณย่ิง

                          (ลงช่ือ)         พุธทรัพย  มณีศรี
                              (นายพุธทรัพย  มณีศรี)

   ผอ.สพข.
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แบบสอบถาม
ผูไดรับแตงตั้งใหดํ ารงต ําแหนงใหม

ตามนโยบายกาารสับเปลี่ยนโยกยายหนาที่เจาหนาที่ฝกอบรมของ สพข.
------------

ก. ขอมูลเบ้ืองตน
       1. เพศ      O ชาย        O หญิง
       2. อายุ......ป
       3. กอนสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ี  ทานปฏิบัติงานในหนวยเดิมตอเน่ืองมา
          เปนเวลา.....ป .....เดือน
ข. ความคิดเห็น
       โปรดแสดงความคิดเห็นของทานในหัวขอตอไปน้ี โดยใชหมายเลข 1 แทนความเห็นดวย
ท่ีมากท่ีสุด ตามลํ าดับไปจนถึงหมายเลข 5 แทนความเห็นดวยท่ีนอยท่ีสุด

ความคิดเห็น 1 2 3 4
1. มีความรูในงาน สพข. กวางขวางขึ้น
2. เกิดความยุงยากในการเรียนรูงาน
3. ไดเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานใหม ๆ
4. สรางความลาชาในการทํ างาน
5. รูสึกชอบงานในหนาท่ีใหมน้ี
6. รูสึกชอบงานเดิมมากกวาท่ีเคยคิดมากอน
7. ไดประสบการณการทํ างานที่มีคุณคา
8. พบวาไมถนัดในงานน้ี และไมพรอมที่จะพัฒนาในดานนี้
9. เห็นความสัมพันธของงานเดิมกับงานใหมชัดเจนขึ้น
10. พบวางานใหมกับงานเดิมไมมีความแตกตางกันในดาน
      การใชความรู ทักษะและความชื่นชอบ
11. สามารถนํ าความรู ทักษะ ความถนัดจากงานเดิมมาใชไดดี
12. คนพบตนเองวาชอบงานเดิมมากกวางานใหม
13. รูสึกวาไดทํ างานตอเน่ือง เห็นภาพรวมของระบบงานชัดเจนข้ึน
14. เสยีดายท่ีไมไดรวมงานใกลชิดกับเพ่ือนรวมงานเดิมอยางเคย
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ความคิดเห็น 1 2 3 4
15. ไดเรียนรูจากประสบการณใหม ๆ ท่ีไมรูมากอน
16. อึดอัดในบรรยากาศของการทํ างานในงานใหม
17. เกิดความรักและเขาใจเพื่อนรวมงานที่งานใหมมากขึ้น
18. พบวางานใหมนาเบ่ือ ทํ าใหมีความรูสึกเฉ่ือยกวางานเดิม
19. เปนสุขและสนุกกับการทํ างานรวมทีมในงานใหม
20. คนพบวางานใหมไมนาสนใจตามที่คาดหวังไว
21. มโีอกาสใชความถนัดและความสนใจในงานใหมเต็มที่มากขึ้น
22. อยากยายกลับหนวยงานเดิมโดยเร็วท่ีสุด
23. พอใจกับการไดมาปฏิบัติหนาท่ีน้ีจนไมตองการยายไป
หนวยใด ๆ อีกตอไป

24. ตองการใหมีการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีอีกโดยเร็วท่ีสุด
25. กระตือรือลนท่ีจะทํ างานมากขึ้นเมื่อไดพนจากความซํ้ าซากจํ าเจ
26. เห็นวายายหรือไมยาย ไมมีความหมายใด ๆ
27. ชอบงานใหมเพราะมีสิ่งทาทายความรูความสามารถมาก
28. เกิดรูปแบบการทํ างานท่ีถดถอยกวางานในหนวยงานเดิม
29. เมือ่มองกลับไปหนวยงานเดิม เม่ือมีฐานะเปนคนนอกตอหนวย
งานนั้น และมีประสบการณท่ีน่ันทํ าใหเห็นใจและเขาใจ
เหตุขัดของของงานเดิมดีขึ้น

30. พบปญหาบางประการของหนวยงานใหมท่ียังไมพบทางแกไข
31. มคีวามเขาใจและเห็นใจ เหตุขัดของบางประการของการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานใหมนี้มากขึ้น

32. เชื่อม่ันวา การพัฒนาโดยการสับเปล่ียนโยกยายไมไดผลตามวัตถุ
ประสงค

33. รูสกึขอบคุณในโอกาสของการเรียนรู ปรับตนและพัฒนาตนเอง
34. พบความโดดเด่ียวเสมือนต้ังตนนับหน่ึงใหมกับงานของ สพข.
35. คิดวาเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะริเร่ิมรูปแบบการทํ างานใหม ๆ ขึ้น
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ความคิดเห็น 1 2 3 4
36. ไมตองการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีอีก เพราะไมชอบการปรับ
ตนกับคนและงานบอย ๆ
37. ชื่นชอบเพราะเปนโอกาสสรางความพรอมตาง ๆ ท่ีจะกาว
ขึ้นด ํารงตํ าแหนงที่สูงขึ้น
38. เห็นดวยกับการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีแตไมชอบเฉพาะงานน้ี
เทาน้ัน
39. มองยอนกลับไปหนวยงานเดิมดวยความเสียดายท่ีตองยาย
มากอนงานสัมฤทธ์ิผล
40. มีโอกาสเติบโต กาวหนาไดยากขึ้น
41. เพิ่งพบทางแกปญหาหนวยงานเดิมก็ตอเม่ือหลังจากยายมาแลว
42. ตํ าแหนงใหมมีส่ิงจูงใจนอยกวาตํ าแหนงเดิม
43. ไดน ําวิธีแกปญหาในหนวยงานเดิมมาประยุกตใชกับงานใหม
44. รูสึกวายังไมพบงานท่ีชอบ ถนัด และตองการจะทํ า
45. ยอมรับวา งานใหมน้ีเหน็ดเหน่ือยมาก แตรูสึกสนุกและพอใจ
46. พบวางานใหมงายและปญหาอุปสรรคนอย แตก็ไมชอบงานนี้
47. คิดวางานใหมถูกใจกวางานเดิม แตก็อยากใหสับเปล่ียนโยกยาย
หนาที่ตอไป
48. ปฏิบัติงานใหมไดเปนอยางดี (กวางานเดิม) แตหากเลือกไดอยาก
อยูงานเดิม
49. คดิวาหากมองในภาพรวม การพัฒนาขาราชการโดยการ
สับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคไดอยาง    มีประสิทธิ
ผลมากเทา/หรือมากกวาวิธีอ่ืน ๆ
50. ไมเช่ือวาการสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ีเปนไปเพ่ือการพัฒนา
ขาราชการ



6

ค. จากประสบการณตรงในการสับเปลี่ยนโยกยายหนาที่ โปรดใหขอเสนอแนะในหัวขอ
   ตอไปนี้
      1. หลักเกณฑการสับเปล่ียนโยกยาย

…………………………………………………………………………………………...
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
………………………………...........................................................................................
....................................................................................…………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

      2. วธิกีารสับเปลี่ยนโยกยาย เชน การใหแสดงความจํ านง
         การต้ังคณะกรรมการ ฯลฯ

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………
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3. การติดตาม/ประเมินผล
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..

4. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

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


