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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

(Executive Summary) 
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  (รุ่นที่ 1) มีวัตถุประสงค์ คือ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการเจรจา
ต่อรอง และได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองได้อย่างถูกต้อง 
ด าเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ต าบลสันทราย 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 การติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1)
ด าเนินการหลังการฝึกอบรมวัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล                      
  1. เ พ่ือติดตามและประเมินผลผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้น าความรู้และทั กษะที่ได้รับจาก                   
การฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาแนวทางการให้ความรู้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป  
 2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการฝึกอบรม  
 3. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้ รวมทั้งทราบข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการฝึกอบรมซึ่งจะเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ท าการติดตามประเมินผล คือ ผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรม 
จ านวน 18 หน่วยงาน และผู้ผ่านการฝึกอบรมตอบแบบติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม จ านวน 35 คน 
การใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม ซึ่งเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  แบบมาตราส่วนประมาณค่า และค าถามปลายเปิด แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS for Windows เพ่ือหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และเกณฑ์ในการสรุปผล               
การประเมินนั้น ได้ก าหนดเกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scales แบ่งเป็น 5 ระดับโดยก าหนดช่วงคะแนน
เป็นดังนี้  

 คะแนน                     ช่วงคะแนน ระดับความคิดเห็น 
  5 4.21 – 5.00 มากที่สุด 
  4 3.41 – 4.20 มาก 
  3 2.61 – 3.40 ปานกลาง 
  2 1.81 – 2.60 น้อย 
  1 1.00 – 1.80 น้อยที่สุด  
 
สรุปสาระส าคัญผลการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม ดังนี้ 
 จากการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี              
(รุ่นที่ 1) โดยใช้แบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ผ่านการฝึกอบรม แสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่าง  ๆ มี
ผู้บังคับบัญชาจาก 18 หน่วยงาน ที่ผู้ใต้บังคับบัญชามาเข้ารับการฝึกอบรมได้ตอบแบบสอบถามมีผู้ที่ผ่าน             
การฝึกอบรมได้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 35 คน จากจ านวนผู้ที่ผ่านทั้งหมด 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
สรุปผลความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม มีระดับความคิดเห็นต่อผลการฝึกอบรมในหัวข้อ      
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.1 หลักสูตรช่วยให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา สามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดผลงาน                
ต่อหน่วยงานในภาพรวม ผู้บังคับบัญชามีความเห็นว่าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้
เกิดผลงานต่อหน่วยงาน ในระดับมาก 
 1.2 ความคุ้มค่าในการสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรมในภาพรวมผู้บังคับบัญชา  
มีความคิดเห็นว่า มีความคุ้มค่าในการสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามาเข้ารับการฝึกอบรม มีความคุ้มค่าใน             
ระดับมาก 
 1.3 ความคิดเห็นในการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งต่อไป ผู้บังคับบัญชา
ทั้งหมดมีความยินดี ที่จะสนับสนุนบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งต่อไป 

ผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
  - ยินดีสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งต่อ               
  - เป็นหลักสูตรที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจร่วมกับชุมชนเพื่อลดความ 
                  ขัดแย้งกันในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ หรือผู้กระท าความผิด 

2. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม 
 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) ที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ต าแหน่งข้าราชการ ส่วนใหญ่ระดับต าแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า (พนักงานราชการ) และ
ส่วนใหญ่สังกัดส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 

3. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 3.1 การบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในภาพรวม มีความสามารถ            
น าความรู้ ความสามารถไปใช้ประโยชน์บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก 
 3.2 ความสามารถทักษะการน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถ            
น าความรู้ ทักษะ ในด้านต่างๆ ที่ฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับที่มาก 
 3.3 การน าผลการปฏิบัติงานที่ได้จากการประยุกต์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จาก                      
การฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่ามีการฝึกอบรมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับและน าไปสู่การประยุกต์ ผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) และได้ตอบกลับการติดตามประเมินผลหลังการ
ฝึกอบรม ความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับและน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ดังนี้ 
  3.3.1 สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเข้าไปคุยเจรจาไกล่เกลี่ย 

       3.3.2 สามารถแก้ไขปัญหาลดความรุนแรงลดการขัดแย้ง 

     3.3.3 เขา้ใจโครงสร้างและรูปแบบของความขัดแย้ง 

                 3.3.4 มีทักษะในการพูดและโน้มน้าวใจเพ่ือการไกล่เกลี่ยเพ่ิมมากข้ึน 
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 3.3.5 มีความเข้าใจในหลักการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเจรจาต่อรองตามหลักการ ระเบียบ     
               และข้อกฎหมายต่างๆ 

      3.3.6 มีการฝึกปฏิบัติซึ่งท าให้เกิดประสบการณ์ในการด าเนินการตามขั้นตอนการเจรจาต่อรอง 

       3.3.7 คู่กรณีไม่เปิดใจในการเจรจาไกล่เกลี่ย 

4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน            
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
 4.1 การฝึกปฏิบัติควรที่จะไปฝึกในพื้นที่จริงเพ่ือให้ผู้รับการอบรมได้ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา 
                      จากเหตุการณ์ท่ีได้จ าลองขึ้นมา 
 4.2 ระยะเวลาน้อยเกินไป การฝึกปฏิบัติควรเพ่ิมเติมให้มากกว่า ควรมีการจ าลองสถานการณ์ที่ 
                       หลากหลาย 
    
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



4 
 

บทน า 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

...................................... 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และ พันธุ์พืช                 
มีทั้งปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งด้านข้อมูล ( Data Conflict) ที่พบมาก ได้แก่ การออกเอกสารสิทธิ์ หรือ
หลักฐานที่ท ากิน ซ้อนทับที่สาธารณะ มีการรับรู้และเข้าใจต่อเอกสารสิทธิ์ไม่ตรงกัน เช่น รัฐประกาศ  เขตอุทยาน
ทับซ้อนเขต ท ากินของชาวบ้าน โดยชาวบ้านไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริง ความขัดแย้ งด้านโครงสร้าง (Structural 
Conflict) ที่เด่นชัด ได้แก่ ความเหลื่อมล้ าระหว่างชาวบ้าน กับภาครัฐ ในด้าน“อ านาจการต่อรอง”“การเข้าถึงสื่อ” และ 
“โอกาสของการเรียนรู้”ท าให้เกิดความขัดแย้ง ภาครัฐ ใช้ประโยชน์/อ้าง กฎหมาย ระเบียบ ในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาความขัดแย้งมากเกินไป จนละเลยความเข้าใจในสิทธิมนุษย์ชน และด้านประชาชนก็ร้องเรียนมาก
จนเกินไป (บางท้องที่) จนละเลย กฎหมาย จึงพบปรากฏการณ์ “รัฐขัดแย้งกับประชาชน” เป็นต้น 
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช เห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
เพ่ือให้มีทักษะในการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองให้ได้พัฒนาความรู้ ทักษะ 
รวมทั้งทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง กระบวนการในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง 
และการเจรจาต่อรองและประนอมข้อพิพาทได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร        
การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เพ่ือจะได้น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิเคราะห์การแก้ปัญหา 

ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งและ 

การเจรจาต่อรองได้อย่างถูกต้อง 
๓. กลุ่มเป้าหมาย  

  3.1 ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช  
  3.2 จ านวน 1 รุ่น ๆ ละ 35 คน 

๔. วิธีการด าเนินงาน 

  ๔.1 วิธีการ  
  บรรยาย แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม และฝึกปฏิบัติ  
  4.2  เนื้อหาวิชา  รวมจ านวน  24 ชั่วโมง 
  ภาคบรรยาย (จ านวน 12 ชั่วโมง) 
  - สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง จ านวน  4  ชั่วโมง 
  - กฎหมายอาญา –แพ่ง/ ป.วิอาญา ป.วิแพ่งเบื้องต้น จ านวน  3  ชั่วโมง 
  - การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทความขัดแย้ง       จ านวน  5  ชั่วโมง 
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   ภาคปฏิบัติ (จ านวน 12 ชั่วโมง) 
  - ฝึกปฏิบัติเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งด้วยการสานเสวนา จ านวน  4  ชั่วโมง 
  - ฝึกปฏิบัติกระบวนการในการเจรจาไกล่เกลี่ยและแบ่งกลุ่ม จ านวน  4  ชั่วโมง 
     กรณีศึกษา 
    - ฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทความขัดแย้ง   จ านวน  4  ชั่วโมง    
  4.3  วิทยากร 

     -นายดิเรก จันทร์ธิมา  ต าแหน่งอัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด 
       ส านักงานอัยการจังหวัดเชียงราย 
                         -นายอมรศักดิ์ เพ็ชรเนียม ต าแหน่งเจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
                          กลุ่มงานความม่ันคงที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 
     -นายกฤตภาส  ขันทะธงสกุลดี  ต าแหน่งเจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส 
      กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561   

6. สถานที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ต าบลสันทราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

7. งบประมาณ 
  แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม             
อย่างยั่งยืน ผลผลิตที่ ๑ :พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาปุาไม้                      
กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร   
๘.  ความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ขององค์การ  
  ๘.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ยุทธศาสตร์ที่ 1: ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ 
  ๘.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

9. ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ 
  9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง ได้พัฒนาทักษะที่จ า เป็นต่อการแก้ปัญหา            
ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองได้อย่างถูกต้อง อยู่ในระดับมาก 
  9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อ หัวข้อวิชาใน             
การฝึกอบรม วิทยากร วัตถุประสงค์ของโครงการ และภาพรวมของการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก 
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๑๐. การประเมินผลโครงการ 
  ๑๐.๑ ก่อนการฝึกอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล คือแบบทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม 
(Pre-test) 
  ๑๐.๒ ระหว่างการฝึกอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล คือ แบบสังเกตการณ์ 
  ๑๐.๓ หลังการฝึกอบรม 
     - ทันทีท่ีเสร็จสิ้นการฝึกอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล คือ แบบทดสอบความรู้หลัง
การฝึกอบรม (Post –test) และแบบประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
    - หลังจากท่ีเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้วระยะหนึ่ง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล คือแบบ
ติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม 

๑1. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  11.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
และการเจรจาต่อรอง 
  11.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการเจรจา
ต่อรองได้อย่างถูกต้อง 

๑2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนยฝ์ึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม ส านักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และ
พันธุ์พืช โทร.0-5315-2588 โทรสาร. 0-5370-0427 E-mail : Center4Chiangrai@gmail.com 
 

................................................... 
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วิธีการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม 
 การติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) ซึ่ง
จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561 หลังจากผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรแล้ว ได้เดินทางกลับ
เพ่ือไปปฏิบัติหนน้าที่ตามหน่วยงาน ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ได้ด าเนินการติดตามประเมินผลอีกครั้งว่า              
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้ในระดับใด และผู้บังคับบัญชา
มองเห็นความคุ้มค่า ของการส่งเจ้าหน้าที่มาเข้ารับการฝึกอบรม หรือไม่ โดยจัดท าแบบติดตามประเมินผล          
หลังการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) ขึ้น โดยแบบประเมินได้แบ่งออกเป็น              
2 ส่วนคือ 
 ส่วนที่ 1  ส าหรับผู้บังคับบัญชา ในระดับที่เหนือกว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้อ านวยการ หรือ
หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ค าถามต้องการทราบระดับของความคิดเห็น                   
ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่ผ่านการฝึกอบรม น าความรู้ไปช่วยท าให้ปฏิบัติงาน และมีความคุ้มค่า ได้ระดับใดซึ่งแบ่งเป็น                
5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด และหากมีโครงการฝึกอบรม ในหลักสูตรนี้                             
อีกมีความยินดีสนับสนุนบุคลากรในสังกัดมาเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือไม่ 
 ส่วนที่ 2  ส าหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมจะประกอบได้ด้วยข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ในส่วนของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์เป็น                 
การจัดระดับความคิดเห็นที่แบ่งออกเป็น 5 ระดับตั้งแต่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ในหัวข้อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม และความสามารถ ทักษะ การน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
สอบถามถึงตัวอย่างผลการปฏิบัติงาน ของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้จากการประยุกต์  ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 
 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ได้ด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานของผู้ที่ผ่าน             
การฝึกอบรม ในช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จในอีกเดือน 
มิถุนายน 2562 

วิธีการประเมินผล 
 ในการประเมินผล เป็นการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลในรูปแบบของการบรรยายข้อมูลเป็นร้อยละ                   
ของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกเป็นแต่ละหัวข้อแสดงผลในรูปของตาราง และแผนภูมิ และท าการวิเคราะห์                  
หาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่จะมีผลต่อระดับการน าทักษะความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ ปัจจัยของช่วงอายุของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระดับการศึกษาสูงสุด ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และประเภท 
ต าแหน่งของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีผลกระทบต่อปัจจัยของระดับความสามารถในการน า ทักษะ ความรู้ ที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไร และหากว่าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าทักษะ ความรู้ ในหัวข้อวิชา
ต่าง ๆ ไปใช้ปฏิบัติงานได้ในระดับใด 
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ผลการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) จากผู้ผ่านการฝึกอบรม 35 คน ส่งตอบแบบติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม จ านวน              
35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows ใน                  
การวิเคราะห์ข้อมูล และก าหนดเกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scales แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดช่วง
คะแนน สรุปผลการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม ดังนี้ 
 คะแนน   ช่วงคะแนน  ระดับความคิดเห็น 
   5    4.21 – 5.00        มากที่สุด 
   4    3.41 – 4.20        มาก 
   3    2.61 – 3.40        ปานกลาง 
   2    1.81 – 2.60        น้อย 
   1    1.00 – 1.80        น้อยที่สุด 
  
ส่วนที่ ๑     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 

1. ความคิดเห็นต่อหลักสูตรในการช่วยให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาสามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิด   
ผลงานต่อหน่วยงาน 
    ผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1)             
ช่วยท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านสามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดผลงานต่อหน่วยงานมากน้อยเพียงใด 
พบว่าความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมาคืออยู่ในระดับปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ 28.6 ตามล าดับ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ที่ 3.91 ถือว่า ระดับคะแนน 
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดผลงาน                 
ต่อหน่วยงานระดับมาก รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 1 และภาพที่ 1 

ตารางท่ี ๑  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถน าความรู้ 
               ไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดผลงานต่อหน่วยงาน   

 
 
 
 
 

หัวข้อ 

ระดับความคิดเห็น (%) 

มาก
ที่สุด 
(คน) 

มาก 
(คน) 

ปาน
กลาง 
(คน) 

น้อย 
(คน) 

น้อย
ที่สุด 
(คน) 

 
ค่าเฉลี่ย 

1.1 ท่านคิดว่าหลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธี ชว่ยท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน
สามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดผลงานต่อ
หน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด 

20.0 
(7) 

51.4 
(18) 

28.6 
(10) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

3.91 

ค่าเฉลี่ย   X 
20.0 51.4 28.6 0.0 0.0 3.91 

X 
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ภาพที่ ๑    แผนภูมิค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถน าความรู้ไปใช้  
              ปฏิบัติงานให้เกิดผลงานต่อหน่วยงาน 

2. ความคิดเห็นต่อความคุ้มค่าในการสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรม 
  ผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1)                  
มีระดับความคิดเห็นต่อความคุ้มค่า ในการสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรม ผลการส ารวจพบว่า                  
มีความคุ้มค่าอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมาคืออยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.6
ตามล าดับ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความคิดเห็นอยู่ที่ 3.94 ซึ่งถือว่าผู้บังคับบัญชามีระดับความคิดเห็นต่อ
ความคุ้มค่าในการสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรมในระดับที่มาก รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2 
และภาพที่ 2  
ตารางท่ี 2   ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหาร   
                ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) มีประโยชน์และคุ้มค่าต่อหน่วยงานและบุคลากร 

 
 

 

หัวข้อ 

ระดับความคิดเห็น (%) 

มาก
ที่สุด 
(คน) 

มาก 
(คน) 

ปานกลาง 
(คน) 

น้อย 
(คน) 

น้อย
ที่สุด 
(คน) 

 
ค่าเฉลี่ย 

1.2 ท่านคิดว่าหลักสูตรนี้ มีความคุ้มค่า
ในการสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับ
การฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด 

22.9 
(8) 

48.6 
(17) 

28.6 
(10) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

3.94 

ค่าเฉลี่ย  X 
22.9 48.6 28.6 0.0 0.0 3.94 

X 
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ภาพที่ 2   แผนภูมิค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ มีความคุ้มค่าในการสนับสนุน   
              ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรม 

3. ความคิดเห็นต่อการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งต่อไป 
  ผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งต่อไป ผู้บังคับบัญชาจาก               
ทั้ง 18 หน่วยงาน ที่ตอบแบบสอบถามมีความยินดีสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งต่อไป  
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 และภาพที่ 3  

ตารางท่ี 3    ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น ผู้บังคับบัญชาด้านการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้เข้าร่วม              
                การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) ครั้งต่อไป                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความคิดเห็น 
ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน  

(หน่วยงาน) 
ร้อยละ 

ยินดีสนับสนุน 18 100 
ไม่ยินดี - - 

รวมทั้งหมด 18 100 
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ภาพที่ 3  แผนภูมิค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาด้านการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้เข้าร่วม 
             การฝึกอบรมในครั้งต่อไป ผู้บังคับบัญชาทั้งหมดยินดีสนับสนุน 

4. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา 
  4.1 ยินดีสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งต่อ               
  4.2 เป็นหลักสูตรที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจร่วมกับชุมชนเพ่ือลดความ 
                      ขัดแย้งกันในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ หรือผู้กระท าความผิด 
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 2.   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานผู้ผ่านการฝึกอบรม 

  1.1 เพศ 
       ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) และได้ตอบกลับ             
การติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 77.1 รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 4 และภาพที่ 4 

ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์เพศของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม  

 

 

 

   
 

 

 

ภาพที่ ๔   เพศของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 27 77.1 
หญิง 8 22.9 
รวม 35 100 
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 1.2 อายุ 
       ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) และได้ตอบกลับ             
การติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31 - 40 ปี ร้อยละ 42.9  (15 คน) รองลงมา
อายุระหว่าง 41 - 50 ปี ร้อยละ 25.7 (9 คน)  รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5 และภาพที่ 5 

ตารางท่ี 5   ผลการวิเคราะห์อายุของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

  
 

 

 

ภาพที่ 5   อายุของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
21 – 30 ป ี 4 11.4 
31 – 40 ปี  15 42.9 
41 – 50 ป ี 9 25.7 
51 – 60 ป ี 7 20.0 

รวม 35 100 
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 1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
       ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) และได้ตอบกลับ                  
การติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 51.4 (18 คน) 
รองลงมาปริญญาตรี ร้อยละ 48.6 (17 คน) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6 และภาพที่ 6 

ตารางท่ี 6   ผลการวิเคราะห์ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 6  ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 18 51.4 

ปริญญาตรี 17 48.6 
รวม 35 100 
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 1.4 ต าแหน่ง 
      ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) และได้ตอบกลับ                  
การติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม ส่วนใหญ่ต าแหน่งข้าราชการ ร้อยละ 42.9 (15 คน) รองลงมาต าแหน่ง
พนักงานราชการ ร้อยละ 40.0 (14 คน) รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 และภาพที่ 7 

ตารางท่ี 7   ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

  
 

 

ภาพที่ 7   ต าแหน่งของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ 15 42.9 

ลูกจ้างประจ า 6 17.1 
พนักงานราชการ 14 40.0 

รวม 35 100 



 

16 

 

 1.5 ระดับต าแหน่ง 
      ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1 ) และได้ตอบกลับ                  
การติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม ส่วนใหญ่ระดับต าแหน่งพิทักษ์ป่า (พรก. ) ร้อยละ 42.9 (15 คน) 
รองลงมาระดับต าแหน่งปฏิบัติการ ร้อยละ 31.4 (11 คน) รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 8 และภาพที่ 8 

ตารางท่ี 8   ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 8   ระดับต าแหน่งของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 

ระดับต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ช านาญการ 2 5.7 
ปฏิบัติการ 11 31.4 
ช านาญงาน 1 2.9 

อาวุโส 1 2.9 
ธุรการ ส4 1 2.9 
ธุรการ ส3 1 2.9 

พิทักษ์ป่า ส3 3 8.6 
พิทักษ์ป่า (พรก.) 15 42.9 

รวม 35 100 
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 1.6 สังกัด 
       ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) และได้ตอบกลับ           
การติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม ส่วนใหญ่สังกัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ร้อยละ 40.0 
(14 คน) รองลงมาส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร้อยละ 14.3 (5 คน) ตามล าดับ 
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 9 และภาพที่ 9 

ตารางท่ี 9  ผลการวิเคราะห์สังกัดของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 9   สังกัดของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

สังกัด จ านวน (คน) ร้อยละ 
ส านักอุทยานแห่งชาต ิ 2 5.7 
ส านักอนุรักษ์สตัว์ป่า 2 5.7 
ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีราชา) 1 2.9 
ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) 2 5.7 
ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 4 (สรุาษฎร์ธานี) 1 2.9 
ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 5 (นครศรีธรรมราช) 3 8.6 
ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 7 (นครราชสมีา) 1 2.9 
ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 1 2.9 
ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) 2 5.7 
ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 14 40.0 
ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 1 2.9 
ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 สาขาแม่สะเรียง 5 14.3 

รวม 35 100 
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ส่วนที่ 3  การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

1. การบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

    1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่1) และได้ตอบกลับ                   
การติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม มีระดับความคิดเห็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมดังนี้  
   1.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิเคราะห์การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในหัวข้อนี้ส่วนใหญ่อยู่ใน 
ระดับมาก ร้อยละ 80.0 (28 คน) รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 17.1 (6 คน) รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 10 และภาพที่ 10 
  1.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และ              
การเจรจาต่อรองได้อย่างถูกต้อง ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในหัวข้อนี้ส่วนใหญ่                       
อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 62.9 (22 คน) รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 37.1 (13 คน) รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางท่ี 10 และภาพที่ 10 
ตารางท่ี 10  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ                     
                 การฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น (%) 

มากที่สุด 
(คน) 

มาก 
(คน) 

ปานกลาง 
(คน) 

น้อย 
(คน) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิเคราะห์การ
แก้ปัญหาความขัดแย้งและการเจราจา
ต่อรอง 

2.9 
(1) 

80.0 
(28) 

17.1 
(6) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

3.86 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งและการเจรจาต่อรองได้อย่าง
ถูกต้อง 

0.0 
(0) 

62.9 
(22) 

37.1 
(13) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

3.63 

ค่าเฉลี่ย  X 1.45 71.45 27.10 0.0 0.0 3.75 

X 
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ภาพที่ 10  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
               ฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 

2. ความสามารถ ทักษะ การน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) และได้ตอบกลับ              

การติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม มีระดับความคิดเห็นต่อความสามารถทักษะการน าไปใช้ประโยชน์ใน    
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 2.1 หัวข้อ สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีระดับความคิดเห็นในหัวข้อนี้ 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 82.9 (29 คน) รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 14.3 (5 คน) ตามล าดับ
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 11 และภาพที่ 11 
  2.2 หัวข้อ กฎหมายอาญา-แพ่ง /ป.วิอาญา ป.วิแพ่งเบื้องต้น ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีระดับความ
คิดเห็นในหัวข้อนี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 51.4 (18 คน) รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 34.3             
(12 คน) ตามล าดับรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 11 และภาพที่ 11 
  2.3 หัวข้อ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทความขัดแย้ง ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีระดับความคิดเห็นใน   
หัวข้อนี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 57.1 (20 คน) รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 34.3 (12 คน) 
ตามล าดับรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 11 และภาพท่ี 11 

  2.4 หัวข้อ ฝึกปฏิบัติเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งด้วยการสานเสวนา ผู้ผ่านการฝึกอบรม             
มีระดับความคิดเหน็ในหัวข้อนี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 48.6 (17 คน) รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 
45.7 (16 คน) ตามล าดับรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 11 และภาพท่ี 11 

  2.5 หัวข้อ ฝึกปฏิบัติกระบวนการในการเจรจาไกล่เกลี่ยและแบ่งกลุ่มกรณีศึกษา ผู้ผ่านการฝึกอบรม                
มีระดับความคิดเห็นในหัวข้อนี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 51.4 (18 คน) รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 
45.7 (16 คน) ตามล าดับรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 11 และภาพท่ี 11 
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  2.6 หัวข้อ ฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทความขัดแย้ง ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีระดับความ
คิดเห็นในหัวข้อนี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 68.6 (24 คน) รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 28.6              
(10 คน) รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 11 และภาพที่ 11 
  2.7 หัวข้อ หลักสูตรนี้ โดยภาพรวมสามารถน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ใน              
การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีระดับความคิดเห็นในหัวข้อนี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
ร้อยละ 68.6 (24 คน) รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 25.7 (9 คน) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 11 
และภาพท่ี 11 
ตารางท่ี 11   ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีต่อความสามารถ ทักษะ และ               
                  การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก      
          

การน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น (%) 

มากทีสุ่ด 
(คน) 

มาก 
(คน) 

ปาน
กลาง 
(คน) 

น้อย 
(คน) 

น้อย
ที่สุด 
(คน) 

 
 
ค่าเฉลี่ย 

1. สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง 
 2.9 

(1) 
82.9 
(29) 

14.3 
(5) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 3.89 

2. กฎหมายอาญา-แพ่ง /ป.วิอาญา ป.วิแพ่ง
เบื้องต้น 

14.3 
(5) 

51.4 
(18) 

34.3 
(12) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 3.80 

3. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทความขัดแย้ง 
 

8.6 
(3) 

57.1 
(20) 

34.3 
(12) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 3.74 

4. ฝึกปฏิบัติเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง
ด้วยการสานเสวนา 0.0 

(0) 
48.6 
(17) 

45.7 
(16) 

5.7 
(2) 

0.0 
(0) 3.43 

5. ฝึกปฏิบัติกระบวนการในการเจรจาไกล่เกลี่ย
และแบ่งกลุ่มกรณีศึกษา  0.0 

(0) 
51.4 
(18) 

45.7 
(16) 

2.9 
(1) 

0.0 
(0) 3.49 

6. หัวข้อ ฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทความ
ขัดแย้ง 2.9 

(1) 
68.6 
(24) 

28.6 
(10) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 3.74 

7. หลักสูตรนี้ โดยภาพรวมสามารถน าความรู้จาก
การฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการบริหารความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

5.7 
(2) 

68.6 
(24) 

25.7 
(9) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 3.80 

                                                      
ค่าเฉลี่ย X 

4.9 61.2 32.7 1.2 0.0 3.7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 
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ภาพที่ 11   ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีต่อความสามารถ ทักษะ และการน าความรู้ 
                ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 

3. ผลการปฏิบัติงานที่ได้จากการประยุกต์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) และได้ตอบกลับการติดตาม
ประเมินผลหลังการฝึกอบรม ความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับและน าไปสู่การประยุกต์ใช้ใน             
การปฏิบัติงานดังนี้ 
       3.1 สามารถเข้าใจสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและเข้าไปคุยเจรจาไกล่เกลี่ย 

      3.2 สามารถแก้ไขปัญหาลดความรุนแรงลดการขัดแย้ง 

      3.3 เข้าใจโครงสร้างและรูปแบบของความขัดแย้ง 

                3.4 มีทักษะในการพูดและโน้มน้าวใจเพ่ือการไกล่เกลี่ยเพ่ิมมากข้ึน 

      3.5 มีความเข้าใจในหลักการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเจรจาต่อรองตามหลักการ ระเบียบ และ   
            ข้อกฎหมายต่างๆ 

      3.6 มีการฝึกปฏิบัติซึ่งท าให้เกิดประสบการณ์ในการด าเนินการตามขั้นตอนการเจรจาต่อรอง 

       3.7 คู่กรณีไม่เปิดใจในการเจรจาไกล่เกลี่ย 
4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน             
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
 4.1 การฝึกปฏิบัติควรที่จะไปฝึกในพ้ืนที่จริงเพ่ือให้ผู้รับการอบรมได้ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาจาก 
                      เหตุการณ์ที่ได้จ าลองขึ้นมา 
 4.2 ระยะเวลาน้อยเกินไป การฝึกปฏิบัติควรเพ่ิมเติมให้มากกว่า ควรมีการจ าลองสถานการณ์ที่ 
                       หลากหลาย 
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สรุปผลการประเมิน 
 

 จากการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1)  
โดยใช้แบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ผ่านการฝึกอบรม แสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ มีผู้บังคับบัญชา
จาก  18 หน่วยงาน ที่ผู้ใต้บังคับบัญชามาเข้ารับการฝึกอบรมได้ตอบแบบสอบถาม มีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปผลความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม มีระดับความคิดเห็นต่อผลการฝึกอบรมในหัวข้อ  
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.1 หลักสูตรช่วยให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา สามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดผลงาน              
ต่อหน่วยงานในภาพรวมผู้บังคับบัญชามีความเห็นว่า ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้
เกิดผลงานต่อหน่วยงาน ในระดบัมาก 
 1.2 ความคุ้มค่าในการสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรม ในภาพรวมผู้บังคับบัญชา              
มีความคิดเห็นว่า มีความคุ้มค่าในการสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มาเข้ารับการฝึกอบรมมีความคุ้มค่าในระดับ
มาก 
 1.3 ความคิดเห็นในการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งต่อไป ผู้บังคับบัญชา                
ทั้งหมด มีความยินดีที่จะสนับสนุนบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งต่อไป 

ผู้บังคบับัญชาได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  - ยินดีสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งต่อ               
  - เป็นหลักสูตรที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจร่วมกับชุมชนเพื่อลดความ 
                  ขัดแย้งกันในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ หรือผู้กระท าความผิด 

2. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม 
 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) ที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ต าแหน่งข้าราชการ ส่วนใหญ่ระดับต าแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า (พนักงานราชการ) และส่วน
ใหญส่ังกัดส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 

3. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 3.1 การบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในภาพรวม มีความสามารถ            
น าความรู้ ความสามารถไปใช้ประโยชน์บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก 
 3.2 ความสามารถทักษะการน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถ            
น าความรู้ ทักษะ ในด้านต่างๆ ที่ฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับที่มาก 
 3.3 การน าผลการปฏิบัติงานที่ได้จากการประยุกต์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จาก                      
การฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่ามีการฝึกอบรมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับและน าไปสู่การประยุกต์ ผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) และได้ตอบกลับการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม 
ความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับและน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
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  3.3.1 สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเข้าไปคุยเจรจาไกล่เกลี่ย 

       3.3.2 สามารถแก้ไขปัญหาลดความรุนแรงลดการขัดแย้ง 

     3.3.3 เข้าใจโครงสร้างและรูปแบบของความขัดแย้ง 

                 3.3.4 มีทักษะในการพูดและโน้มน้าวใจเพ่ือการไกล่เกลี่ยเพ่ิมมากข้ึน 

       3.3.5 มีความเข้าใจในหลักการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเจรจาต่อรองตามหลักการ ระเบียบ     
                   และข้อกฎหมายต่างๆ 

       3.3.6 มีการฝึกปฏิบัติซึ่งท าให้เกิดประสบการณ์ในการด าเนินการตามขั้นตอนการเจรจาต่อรอง 

        3.3.7 คู่กรณีไม่เปิดใจในการเจรจาไกล่เกลี่ย 

4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน            
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
 4.1 การฝึกปฏิบัติควรที่จะไปฝึกในพื้นที่จริงเพ่ือให้ผู้รับการอบรมได้ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาจาก 
                      เหตุการณ์ที่ได้จ าลองขึ้นมา 
 4.2 ระยะเวลาน้อยเกินไป การฝึกปฏิบัติควรเพ่ิมเติมให้มากกว่า ควรมีการจ าลองสถานการณ์ที่ 
                       หลากหลาย 
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การวิเคราะห์และวิจารณ์ผล 

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของผู้ผ่านการฝึกอบรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ 

 เป็นการวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพันธ์ว่าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้น าความรู้ หรือทักษะที่ได้รับ                 
จากการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  (รุ่นที่ 1) แต่ละกลุ่มช่วงเพศ ช่วงอายุ                 
ระดับการศึกษา ประเภทต าแหน่ง  ระดับต าแหน่ง ของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน    
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ และแต่ละกลุ่มมีการน าความรู้ในด้านต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อย
อย่างไรโดยมีสมติฐานในการวิเคราะห์ คือ 
 1. แต่ละกลุ่มช่วงเพศ สามารถน าทักษะ และความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 
ในระดับใด และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติแล้วแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ 
 2. แต่ละกลุ่มช่วงอายุ สามารถน าทักษะ และความรู้ทีไ่ด้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 
ในระดับใด และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติแล้วแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ 
 3. แต่ละดับการศึกษาสูงสุด ของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถน าทักษะและความรู้ที่ได้        
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในระดับใด และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติแล้ว แตกต่างอย่าง                       
มีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ 
 4. ประเภทของต าแหน่งหน้าที่ของผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าทักษะและความรู้ที่ได้ 
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในระดับใด และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติแล้ว แตกต่างอย่าง                 
มีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ 
 5. ประเภทของระดับต าแหน่งหน้าที่ของผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าทักษะและความรู้ที่ได้ 
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในระดับใด และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติแล้ว แตกต่างอย่าง                 
มีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ 
 การทดสอบได้รวบรวมคะแนนที่ได้จากความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรมและตอบแบบสอบถามใน           
ส่วนความสามารถทักษะการน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในแต่ละหัวข้อมารวมกันแล้วจัดระดับ          
การน าไปใช้ประโยชน์ออกเป็น 5 ช่วง คือ 

- ได้คะแนนน้อยกว่า 10 ถือว่ามีระดับการน าไปใช้ประโยชน์น้อยที่สุด 
- ได้คะแนนมากกว่า 10 ถึง 15 ถือว่ามีระดับการน าไปใช้ประโยชน์น้อย 
- ได้คะแนนมากกว่า 15 ถึง 20 ถือว่ามีระดับการน าไปใช้ประโยชน์ปานกลาง 

ได้คะแนนมากกว่า 20 ถึง 25 ถือว่ามีระดับการน าไปใช้ประโยชน์มาก 
- ได้คะแนนตั้งแต่ 25 ขึ้นไป ถือว่ามีระดับการน าไปใช้ประโยชน์มากที่สุด 

 จากน าข้อมูลที่ได้มาหาความสัมพันธ์ตามสมติฐานที่ก าหนดไว้โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทาง 
สถิติ SPSS 22 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลปรากฏดังนี้ 
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเพศของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับระดับความสามารถในการน าทักษะความรู้ที่
ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
  ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) แบ่งออกได้ 2 ช่วง
ด้วยกันคือ เพศชาย และเพศหญิง โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 27 คน รองลงมา
เพศหญิง จ านวน 8 คน ส่วนใหญ่สามารถน าทักษะความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง เมื่อทดสอบหา
ความสัมพันธ์ของทั้งสองปัจจัยเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ Chi- Square พบว่ามีค่า 
Pearson Chi – Square เท่ากับ 2.359 ค่า df เท่ากับ 3 ค่าAsymp Sig เท่ากับ .501 ท าให้ทราบว่า                 
ช่วงเพศที่แตกต่างกันมีผลท าให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถน าทักษะความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้
ปฏิบัติงานได้ในระดับที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 12 
ตารางท่ี 12   ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเพศของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับระดับความต้องการน าทักษะความรู้ 
                   ทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 

 
ช่วงเพศ 

ระดับการน าทักษะความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ชาย 5 7 14 1 27 
หญิง 0 2 6 0 8 
รวม 5 9 20 1 35 

 
  ความแตกต่างของช่วงเพศไม่มีผลต่อระดับความสามารถในการน าทักษะ ความรู้ ที่ได้รับ           
จากการฝึกอบรมทุกช่วงเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่ มีความสามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ใน                         
การปฏิบัติงานไดใ้นระดับมาก  
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอายุ ของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับระดับความสามารถในการน าทักษะความรู้ที่ได้             
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
  ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) แบ่งออกได้ 3 ช่วง
อายุด้วยกันคือ อายุระหว่าง 21 ถึง 30 ปี ช่วงอายุ 31 ถึง 40 ปี ช่วงอายุ 41 ถึง 50 ปี โดยผู้ที่ตอ บ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31 ถึง 40 รองลงมาอายุระหว่าง 41 ถึง 50 ปี ส่วนใหญ่สามารถ                 
น าทักษะความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานในระดับมาก เมื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ของทั้งสองปัจจัยเพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ Chi- Square พบว่ามีค่า Pearson Chi – Square เท่ากับ 8.503 ค่า df 
เท่ากับ 9 ค่า Asymp Sig เท่ากับ .484 ท าให้ทราบว่าช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีผลท าให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
สามารถน าทักษะความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้ในระดับที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติทีร่ะดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 13 
ตารางท่ี 13   ความสัมพันธ์ของช่วงอายุของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับระดับความต้องการน าทักษะความรู้ที่       
                  จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 

 
ช่วงอายุ 

ระดับการน าทักษะความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
21 – 30 ปี 0 1 3 0 4 
31 – 40 ป ี 1 4 10 0 15 
41 – 50 ป ี 3 2 4 0 9 
51 - 60 ปี 1 2 3 1 7 

รวม 5 9 20 1 35 
 
  ความแตกต่างของช่วงอายุ ไม่มีผลต่อระดับความสามารถในการน าทักษะความรู้ที่ได้รับ           
จากการฝึกอบรม ทุกช่วงอายุส่วนใหญ่  มีความสามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้                             
ในระดับมาก   
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มระดับการศึกษาของผู้ตอบค าถามกับระดับความสามารถในการน าทักษะ
ความรู้ความสามารถที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน 
  ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) มี 2 กลุ่มระดับ
ความรู้ด้วยกันคือ ระดับปริญญาตรี ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ตามล าดับเมื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ของทั้งสอง
ปัจจัยเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ Chi-Square ทดสอบพบว่ามีค่า Pearson  Chi-Square 
เท่ากับ 3.085 ค่า df เท่ากับ 3 ค่า Asymp Sig เท่ากับ .379 สรุปได้ว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน               
มีผลท าให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าทักษะความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานได้        
ในระดับท่ีใกล้กัน อย่างไมม่ีนัยล าดับทางสถิติท่ีระดับความคาดเคลื่อนร้อยละ 5 รายละเอียดปรากฏตามตาราง
ที ่14 
ตารางท่ี 14  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาความรู้ของผู้ผ่านการฝึกอบรมกับระดับความสามารถใน    
                  การน าทักษะความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน 
 

 
ระดับการศึกษา

สูงสุด 

ระดับการน าทักษะความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 4 5 9 0 18 

ปริญญาตรี 1 4 11 1 17 
รวม 5 9 20 1 35 

  
  ระดับการศึกษาสูงสุด ของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่แตกต่างกันและไม่มีผลต่อความสามารถ           
ในการน าทักษะความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานโดยส่วนใหญ่ ของทุกระดับการศึกษาสูงสุด                        
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้ในระดับมาก                     
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทต าแหน่งของผู้ผ่านการฝึกอบรมกับระดับความสามารถในการประยุกต์ใช้
ทักษะความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงาน 
  ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) มีอยู่ 3 
ประเภทได้แก่ ต าแหน่งข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็นต าแหน่ง                            
ข้าราชการ รองลงมาพนักงานราชการ ตามล าดับ เมื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ของทั้งสองปัจจัยเพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความสามารถในการน าทักษะความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน ของแต่ละกลุ่มประเภทต าแหน่ง โดยใช้ Chi-Square พบว่ามีค่า Pearson Chi-Square 
เท่ากับ 8.815 ค่า df เท่ากับ 8 และค่า Asymp Sig  เท่ากับ .358 สรุปได้ว่าประเภทต าแหน่งที่แตกต่างกัน
มีผลท าให้ระดับความสามารถในการน าทักษะความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานแตกต่างกัน
อย่างไมม่ีนัยล าดับทางสถิติท่ีระดับความคาดเคลื่อนร้อยละ 5 รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 15 

ตารางท่ี 15    ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทต าแหน่งกับระดับความสามารถน าทักษะความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
                    ในการปฏิบัติงาน 
 

 
ประเภทต าแหน่ง 

ระดับการน าทักษะความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ข้าราชการ 1 4 9 1 15 

ลูกจ้างประจ า 0 0 6 0 6 
พนักงานราชการ 4 5 5 0 14 

รวม 5 9 20 1 35 
 
  ประเภทต าแหน่งของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อระดับความสามารถ                 
ในการน าทักษะ ความรู้ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยส่วนใหญ่ทุกประเภท
ต าแหน่ง มีระดับความสามารถในการน าทักษะความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในระดับมาก ทั้งนี้ควรส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ เ พ่ิมเติมให้กับบุคลากรที่ได้ท างานร่วมกับชุมชน               
ในการเจรจาไกล่เกลี่ย การท างานด้านเครือข่ายร่วมกับชุมชนจะเป็นประโยชน์มากเป็นต้น 
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5. ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทระดับต าแหน่งของผู้ผ่านการฝึกอบรมกับระดับความสามารถใน                    
การประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงาน 
  ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) มีอยู่ 8 
ประเภทระดับต าแหน่งได้แก่ ระดับช านาญการ ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญงาน ระดับอาวุโส ระดับธุรการ 
ส4 ระดับธุรการ ส3 ระดับพนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส3 และพนักงานพิทักษ์ป่า (พรก) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น
ระดับต าแหน่งปฏิบัติการ รองลงมาต าแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า (พรก.) ตามล าดับ เมื่อทดสอบหาความสัมพันธ์
ของทั้งสองปัจจัยเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความสามารถในการน าทักษะความรู้ที่ได้รับจาก               
การฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน ของแต่ละกลุ่มประเภทต าแหน่ง โดยใช้ Chi-Square พบว่ามีค่า 
Pearson Chi-Square เท่ากับ 26.955 ค่า df เท่ากับ 21 และค่า Asymp Sig  เท่ากับ .172 สรุปได้ว่า
ประเภทระดับต าแหน่งที่แตกต่างกันมีผลท าให้ระดับความสามารถในการน าทักษะความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม
ไปประยุกตใ์ช้ปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยล าดับทางสถิติท่ีระดับความคาดเคลื่อนร้อยละ 5 รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที ่16 
ตารางท่ี 16  ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทระดับต าแหน่งกับระดับความสามารถน าทักษะความรู้ไป 
                   ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

 
ประเภทระดับต าแหน่ง 

ระดับการน าทักษะความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ช านาญการ 0 0 1 1 2 
ปฏิบัติการ 1 3 7 0 11 
ช านาญงาน 0 0 1 0 1 
อาวุโส 0 0 1 0 1 
ธุรการ ส 4 0 0 1 0 1 
ธุรการ ส 3 0 0 1 0 1 
พิทักษ์ป่า ส 3 0 0 3 0 3 
พิทักษ์ป่า (พรก.) 4 6 5 0 15 

รวม 5 9 20 1 35 
 
 ประเภทระดับต าแหน่งของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อระดับความสามารถ                 
ในการน าทักษะ ความรู้ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยส่วนใหญ่ทุกประเภท
ระดับต าแหน่ง มีระดับความสามารถในการน าทักษะความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ใน            
การปฏิบัติงานในระดับมาก 
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ภาคผนวก 
ก. 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก 
ข. 

ก าหนดการฝึกอบรม                                                         
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ภาคผนวก 
ค. 

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาตอบแบบติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม   



 
 
 

แบบติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม 
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) 

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม ส านักบริหารงานกลาง 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส่วนที่ 1 ส าหรับผู้บังคับบัญชา 

(ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ึึ่งได้รับมอบหมายให้ปิิบัติหน้าที่แทน) 
1. ด้านประสิทธิผล/ความคุ้มค่า 

1.1 ท่านคิดว่าหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ชว่ยท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน                  
(ผู้ผ่านการฝึกอบรม) สามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดผลงานต่อหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด 

               มากที่สุด               มาก                 ปานกลาง               น้อย               น้อยที่สุด 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

........................................................ ....................................................................................................................  

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 
1.2 ท่านคิดว่าหลักสูตรนี้ มีความคุ้มค่าในการสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรม มากน้อยเพียงใด 

               มากที่สุด                มาก                 ปานกลาง                 น้อย                  น้อยที่สุด 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................. .............................................. 

.................................................................................... ........................................................................................  

............................................................................................................................. ............................................... 
๑.๓ หากว่ามีโครงการฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ครั้งต่อไป ท่านยินดีสนับสนุนบุคลากรใน   
สังกัดของท่านให้เข้าร่วมการฝึกอบรมหรือไม่ เพราะเหตุใด 

               ยินดี                     ไม่ยินดี         

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................ ............................................ 
...................................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 

 
 
 
 

ลงช่ือ..............................................................ผู้บังคับบัญชา 

(                                              ) 
                                                         วันที่............../.........................../..................... 
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ส่วนที่ 2 ส าหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม 
1.ข้อมูลพื้นฐานผู้ผ่านการฝึกอบรม 

1.1  เพศ      ชาย   หญิง 

1.2  อายุ      21-30 ปี    31-40 ปี    41-50 ปี    51-60 ปี 
1.3  ระดับการศึกษาสูงสุด  ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก  

                                                   อ่ืนๆระบุ……………………………………………………………………………………………… 

1.4  ต าแหน่ง   นักวิชาการป่าไม้   นิติกร    พนักงานพิทักษ์ป่า    พนักงานราชการ 

     1.5 ระดับต าแหน่ง   ปฏิบัติการ    ระดับ ส 3 
                                       อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................. ....................... 

1.6  สังกัด   ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า     ส านักอุทยานแห่งชาติ    สบอ. 2 (ศรีราชา)  
              สบอ. 3 (บ้านโป่ง)       สบอ. 4 (สุราษฏร์ธานี)   สบอ. 5 (นครศรีธรรมราช) 
              สบอ. 7 (นครราชสีมา)  สบอ. 9 (อุบลราชธานี)  สบอ. 11 (พิษณุโลก)                               
             สบอ. 15 (เชียงราย)     สบอ. 16 (เชียงใหม่)     สบอ. 16 (สาขาแม่สะเรียง) 
              

2. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2.1 การบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

ค าอธิบาย ท่านคิดว่าการฝึกอบรมครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ” 
แต่ละข้อมากน้อยเพียงใด (โดยท าเครื่องหมาย √ ในช่องระดับความคิดเห็น) 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 

(1) 

กรุณาระบุเหตผุลประกอบ
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิเคราะห์การ
แก้ปัญหาความขัดแย้งและการเจรจา
ต่อรอง 

     
.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองได้
อย่างถูกต้อง 

     
.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 
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ส่วนที่ 2 ส าหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม 

   2.2 ความสามารถ ทักษะ การน าไปใช้ประโยชน์ในการปิิบัติงาน 

ค าอธิบาย ท่านสามารถน าความรู้จากการฝึกอบรม ทั้งจากการเรียน หรือจากกิจกรรมต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด (โดยท าเครื่องหมาย √ ในช่องระดับความคิดเห็น) 

การน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 

(1) 
1. สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง      

2. กฎหมายอาญา-แพ่ง /ป.วิอาญา ป.วิแพ่งเบื้องต้น      

3. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทความขัดแย้ง      

4. ฝึกปฏิบัติเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งด้วย              
การสานเสวนา 

     

5. ฝึกปฏิบัติกระบวนการในการเจรจาไกล่เกลี่ยและแบ่งกลุ่ม
กรณีศึกษา 

     

6. ฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทความขัดแย้ง      

7. หลักสูตรนี้ โดยภาพรวมสามารถน าความรู้จากการฝึกอบรม
ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

     

 

2.3 ผลการปิิบัติงานของท่านที่ได้จากการประยุกต์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไป 

ใช้ประโยชน์ค าอธิบาย โปรดระบุตัวอย่างผลการปฏิบัติงานท่ีท่านได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ พร้อมท้ังปัญหา     
อุปสรรคที่เกิดขึ้น 

(1) ความรู้/ทักษะที่ได้จากการฝึกอบรม (2) การน าความรู้/ทักษะจากข้อ 
(1)ไปใชใ้นการปิิบตัิงานอย่างไร 

(3) ปัญหา/อุปสรรคในการน า
ความรู้จากข้อ (1) ไปใช้ในการ
ปิิบัติงาน 

1. สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................. 

.......................................................... 
........................................................... 
.......................................................... 
........................................................... 

........................................................ 

...................................................... 

........................................................

........................................................ 

2.กฎหมายอาญา-แพ่ง /ป.วิอาญา ป.วิ
แพ่งเบื้องต้น 

.................................................................. 

.................................................................. 

................................................................. 

 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 

 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 

3.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทความขัดแย้ง 
................................................................... 
................................................................... 
.................................................................. 

 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 

 
..................................................... 
.................................................... 
…………………………………………….  
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ส่วนที่ 2 ส าหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม 
3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
หัวข้อวิชา................................................................................ ...................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
ระยะเวลา............................................................ ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
วิทยากร.....................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ...................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................... 
รูปแบบ/วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรม (เช่น บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, ศึกษาดูงาน ฯลฯ)…………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านอื่นๆ....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
........................................................................................................................................................................ ........... 
....................................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ..........................................................ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

(                                          ) 
                                                       วันที่............./........................./................... 
 

 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรมในครั้งน้ี 

และส่งคืนกลับศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) 
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ก าหนดการ 
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1 )                       

ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 

......................................... 
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2561 
เวลา 15.00 – 18.00 น.  ลงทะเบียนรายงานตัว เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) 
เวลา 18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น    

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2561 
เวลา 07.00 – 08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  
เวลา 08.00 – 08.30 น.  แนะน าหลักสูตร และแนะน าสถานที่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  พิธีเปิดการฝึกอบรม ผู้อ านวยการส านักบรหิารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 15  
  (เชียงราย) 
เวลา 09.00 – 12.00 น.   สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง นายอมรศักดิ์  เพ็ชรเนียม 
  ต าแหน่งเจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
                                                               กลุ่มงานความมั่นคงที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.00 น.   สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง นายอมรศักดิ์  เพ็ชรเนียม 
               (ต่อ) ต าแหน่งเจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
                                                               กลุ่มงานความมั่นคงที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 
เวลา 14.00 – 18.00 น.  ฝึกปฏิบัติเครื่องมือในการจัดการ นายอมรศักดิ์  เพ็ชรเนียม และคณะ 
               ความขัดแย้งด้วยการสานเสวนา   ต าแหน่งเจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
                                                               กลุ่มงานความมั่นคงที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 
เวลา 18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2561 
เวลา 07.00 – 08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า    
เวลา 08.00 – 12.00 น.  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทความขัดแย้ง นายกฤตภาส  ขันทะธงสกุลดี 
   ต าแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.00 น.  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทความขัดแย้ง   นายกฤตภาส  ขันทะธงสกุลดี 
               (ต่อ) ต าแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เวลา 14.00 – 18.00 น.  ฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นายกฤตภาส  ขันทะธงสกุลดี และคณะ 
               ความขัดแย้ง  ต าแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เวลา 18.00 – 19.00 น. รบัประทานอาหารเย็น 
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วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2561 
เวลา 07.00 – 08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า    
เวลา 09.00 – 12.00 น.  กฎหมายอาญา – แพ่ง นายดิเรก จันทร์ธิมา 
               ป.วิอาญา ป.วิแพ่งเบื้องต้น ต าแหน่งอัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด 
   ส านักงานอัยการจังหวัดเชียงราย 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 17.00 น. ฝึกปฏิบัติกระบวนการในการเจรจา นายดิเรก จันทร์ธิมา และคณะ 
  ไกล่เกลี่ยและแบ่งกลุ่มกรณีศึกษา ต าแหน่งอัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด 
    ส านักงานอัยการจังหวัดเชียงราย 
เวลา 17.00 – 17.30 น.  พิธีปิดการฝึกอบรม 
 

................................................. 
 
หมายเหตุ ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
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รายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาตอบแบบติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม 
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 1) 

ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม  2561 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) จังหวัดเชียงราย 

...................................... 

 

ล า
ดับ
ที ่

รายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรม รายช่ือผู้บังคับบัญชา สังกัด 

1 นางสาวอรสุมา  แพร่คุณธรรม     
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 

น.ส.กาญจนา  นิตยะ 
ผอ.ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 

ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 

2 นางสาวพัสชญาพร  พินิจพุทธพงศ์   
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 

น.ส.กาญจนา  นิตยะ 
ผอ.ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 

ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 

3 นายจิรพัฒน์ ป่าหลวง 
นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
 

นายด าริ  จิตต์ใจฉ  า 
นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ 
ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ 
 

ส านักอุทยานแห่งชาติ 
 

4 นายณฐพร   ศรีพรหม                 
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 

นายด าริ  จิตต์ใจฉ  า 
นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ 
ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ 
 

ส านักอุทยานแห่งชาติ 
 

5 นายศิริชัย  ด้วงเงิน                       
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นายอยู่  เสนาธรรม 
ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที อนุรักษ์ที  
2 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  2               
(ศรีราชา) 
 

6 นายภานุวัฒน์  พันชนะ 
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นายไกรวุฒิ  เอี ยมนนท์ 
นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ รักษาการ
ในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์        
สัตว์ป่า 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  3             
(บ้านโป่ง) 
 

ล า รายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรม รายช่ือผู้บังคับบัญชา สังกัด 
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ดับ
ที ่
7 นางสาวชไมพร  เกตุโฉม 

พนักงานราชการ 
                     

นายไกรวุฒิ  เอี ยมนนท์ 
นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ รักษาการ
ในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์
สัตว์ป่า 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  3             
(บ้านโป่ง) 
 

8 นายสมเจตน์  จันทนา 
นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
 
 

นายศิวจักร  ชื นสังข์ 
ผอ.ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที 4 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  4  
(สุราษฎร์ธานี) 
 

9 นางสาวมนัสวี  เกื้อวงค์ 
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นายเมธี  มีชัย 
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
รักษาราชการแทน 
ผอ.ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  5 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  5 
(นครศรีธรรมราช) 
 

10 นางสาวสาวิตรี  เอกะคุณ 
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 

นายเมธี  มีชัย 
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
รักษาราชการแทน 
ผอ.ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  5 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  5 
(นครศรีธรรมราช) 
 

11 นายวินิต  รัตนชู                       
พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส3 
 

นายเมธี  มีชัย 
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
รักษาราชการแทน 
ผอ.ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  5 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  5 
(นครศรีธรรมราช) 
 

12 ว่าที  พ.ต.นรินทร์  ปิ่นสกุล                                                                                                                                                                                                                  
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 

นายสุพจน์  เพริศพริ้ง 
ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที อนุรักษ์
ที  7 
 

ส านักบริหารพ้ืนที อนุรักษ์ที  7      
(นครราชสีมา) 
 

13 นางสาวสุพัตรา  พูนกระโทก 
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 

นายวุฒิกุล  งามปัญญา 
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า                 
ห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  9                  
(อุบลราชธานี) 
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ล า
ดับ
ที ่

รายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรม รายช่ือผู้บังคับบัญชา สังกัด 

14 นายปรีชา  ท้าวฐิติวรกุล 
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
  

นายบพิตร  ปิงโสภา 
นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ             
ท าหน้าที ผู้อ านวยการส่วนฟื้นฟูและ
พัฒนาพื้นที อนุรักษ์ 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  11 
(พิษณุโลก) 
 

15 นางศริิลักษณ์  เกศดี 
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 

นายไพรัช  มณีงาม 
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
รักษาราชการผู้อ านวยการส านัก
บริหารพื้นที อนุรักษ์ที  11 
 

ส านักบริหารพ้ืนที อนุรักษ์ที  11  
(พิษณุโลก) 
 

16 นางแสงเพียร  พิริยะวัฒน์ 
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 
 

นายจิรภัทร  ชัยกิตติพร 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนแจ 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  15 
(เชียงราย) 
 

17 นายบุญส่ง  หมื นถา 
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 
 

นายจิรภัทร  ชัยกิตติพร 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนแจ 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  15 
(เชียงราย) 
 

18 นายฉันทวิทย์  แจ้งภูเขียว 
พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส 3 

นายวุฒิพงษ์  ดงค าฟู 
นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  15 
(เชียงราย) 
 

19 นายวิทย์  ชมภ ู
พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส 3 
  

นายบันทม  สมสุวรรณ 
นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูซาง 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  15 
(เชียงราย) 
 

20 นายปฐม  มีทรัพย์ 
พนักงานราชการ 
 

นายวุฒิพงษ์  ดงค าฟู 
นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  15 
(เชียงราย) 
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ล า
ดับ
ที ่

รายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรม รายช่ือผู้บังคับบัญชา สังกัด 

21 นายกิตติชนม์  เสนาะ 
พนักงานราชการ 
 

นายจิรภัทร  ชัยกิตติพร 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนแจ 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  15 
(เชียงราย) 
 

22 นายภูวดล  สารพัตร์ 
พนักงานราชการ 
 

นายจิรภัทร  ชัยกิตติพร 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนแจ 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  15 
(เชียงราย) 
 

23 นายสมคิด  ยาติ 
พนักงานราชการ 
 

นายจิรภัทร  ชัยกิตติพร 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนแจ 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  15 
(เชียงราย) 
 

24 นายบัณฑิต  คะเต่ย 
พนักงานราชการ 
 

นายจิรภัทร  ชัยกิตติพร 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนแจ 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  15 
(เชียงราย) 
 

25 นายทองไสย  นาเรียงรัตน์ 
พนักงานราชการ 
 

นายบันทม  สมสุวรรณ 
นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูซาง 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  15 
(เชียงราย) 
 

26 นายสมชาย  กันยอง 
พนักงานราชการ 
 

นายบันทม  สมสุวรรณ 
นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูซาง 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  15 
(เชียงราย) 
 

27 นายค านึง  วิละแสง 
พนักงานราชการ 
 

นายบันทม  สมสุวรรณ 
นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูซาง 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  15 
(เชียงราย) 
 

28 นายสุรชัช  ค าอ้าย 
พนักงานราชการ 
 

นายบันทม  สมสุวรรณ 
นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูซาง 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  15 
(เชียงราย) 
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...................................................... 

 

ล า
ดับ
ที ่

รายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรม รายช่ือผู้บังคับบัญชา สังกัด 

29 นายสินธุ์  โคช่วย 
พนักงานราชการ 
 

นายสนิท  หอมนาน 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า 
(เตรียมการ) 
หัวหน้าวนอุทยานภูชี้ฟ้า 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  15 
(เชียงราย) 
 

30 นางสาวน้ าทิพย์  พีระกุล 
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 

นายณัฐพัชร์   จันทร์ภิรมย์ 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
รักษาในต าแหน่งผู้อ านวยการ                
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  16 
(เชียงใหม่) 
 

31 นายวัชรโสภณ  ยามโสภา 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
 

นายชิดชนก   สุขมงคล 
ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที 
อนุรักษ์ที  16 สาขาแม่สะเรียง 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  16   
(สาขาแม่สะเรียง) 
 
 

33 นายอุดม  กรงทอง 
พนักงานราชการ 
 

นายมิตร  อุตมะ 
ผู้อ านวยการส่วนป้องกันทรัพยากร 
ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  16 
(สาขาแม่สะเรียง) 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  16   
(สาขาแม่สะเรียง) 
 

34 นายแสวง  ภาคย์สัสดีกุล 
พนักงานราชการ 
 

นายมิตร  อุตมะ 
ผู้อ านวยการส่วนป้องกันทรัพยากร 
ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  16 
(สาขาแม่สะเรียง) 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  16   
(สาขาแม่สะเรียง) 
 

35 นายโอภาส  ภาคย์สัสดีกุล นายมิตร  อุตมะ 
ผู้อ านวยการส่วนป้องกันทรัพยากร 
ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  16 
(สาขาแม่สะเรียง) 
 

ส านักบริหารพื้นที อนุรักษ์ที  16   
(สาขาแม่สะเรียง) 
 


	ปก
	1.คำนำ
	2.สารบัญ
	3.สรุปสำหรับผู้บริหาร
	4.บทนำ
	5.วิธีการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม
	6.วิเคราะห์ความขัดแย้งด้วยสันติวิธีฯ 62
	7.สรุปผลการประเมิน
	8.ผลและวิจารณ์ผลการวิเคราะห์
	9.ภาคผนวก
	10.แบบติดตามหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธีรุ่นที่ 2
	11.กำหนดการ
	12.รายชื่อผู้ผ่านที่ส่งแบบติดตามประเมินผล รุ่นที่ 1

