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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิเคราะห์การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการเจรจา
ต่อรอง และเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการเจรจา
ต่อรองได้อย่างถูกต้องหลักการเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน -
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ซึ่งได้จัดด าเนินการอบรม (รุ่นที่ ๓) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑         
ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) ต าบลสันทราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

การตดิตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3)
หลังด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
แนวทางการให้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

๒. เพ่ือประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการฝึกอบรม 
๓. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้ รวมทั้งทราบข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการฝึกอบรมซึ่งจะเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
ส าหรับกลุ่มเปูาหมายที่ท าการติดตามประเมินผล คือ ผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรมจ านวน 

18 หน่วยงาน และผู้ผ่านการฝึกอบรมตอบแบบติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม จ านวน ๓4 คน การใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม ซึ่งเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า และค าถามปลายเปิด แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS for Windows เพ่ือหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และเกณฑ์ในการสรุปผล     
การประเมินนั้น ได้ก าหนดเกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scales แบ่งเป็น ๕ ระดับโดยก าหนดช่วงคะแนนเป็น
ดังนี้ 

 คะแนน   ช่วงคะแนน   ระดับความคิดเห็น 
    ๕          ๔.๒๑ – ๕.๐๐   มากที่สุด 
    ๔           ๓.๔๑ – ๔.๒๐   มาก 
    ๓          ๒.๖๑ – ๓.๔๐   ปานกลาง 
    ๒          ๑.๘๑ – ๒.๖๐   น้อย 
    ๑           ๑.๐๐ – ๑.๘๐   น้อยที่สุด 

สรุปสาระส าคัญผลการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม 
 จากการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  (รุ่นที่ 3) 
โดยใช้แบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ผ่านการฝึกอบรม แสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ มีผู้บังคับบัญชาจาก 
๑8 หน่วยงาน ที่ผู้ใต้บังคับบัญชามาเข้ารับการฝึกอบรมได้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๓๔ คน จากผู้ที่ผ่าน      
การอบรมท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปผลความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
 
 
 



 

 
1. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม มีระดับความคิดเห็นต่อผลการฝึกอบรมในหัวข้อ

ต่างๆ ดังนี้ 
1.1 หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) ช่วยท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถน า

ความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดผลงานต่อหน่วยงานในภาพรวม  ผู้บังคับบัญชามีความเห็นว่าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน ให้เกิดผลงานต่อหน่วยงานในระดับมาก 

1.2 ความคุ้มค่า ในการสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรมในภาพรวมผู้บังคับบัญชา     
มีความคิดเห็นว่า มีความคุ้มค่าในการสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามาเข้ารับการฝึกอบรมมีความคุ้มค่าในระดับมาก 

1.3 ความคิดเห็นในการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งต่อไปผู้บังคับบัญชา
ทั้งหมดมีความยินดีที่จะสนับสนุนบุคคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งต่อไป 
ผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 -  หลักสูตรการบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก 
 -  ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจวิเคราะห์เหตุการณ์ความขัดแย้ง และด าเนินการแก้ไขปัญหา      
ความขัดแย้งเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี 
 - ยินดีสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมในครั้งต่อไป 

2. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ผ่านการฝึกอบรม  
การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีช่วงอายุระหว่าง      

31 – 41 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุด  ระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งพนักงานราชการ ระดับต าแหน่งพนักงาน   
พิทักษ์ปุา และสังกัดส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 
3. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 3.1 การบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรของการฝึกอบรม  

  3.1.1 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในภาพรวมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง อยู่ในระดับมาก 

  3.1.2 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในภาพรวม ได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
และการเจรจาต่อรองได้อย่างถูกต้อง อยู่ในระดับมาก  

     3.2 ความสามารถ ทักษะ การน าความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

     3.3 ผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมที่ได้จากการประยุกต์ความรู้ทักษะ และประสบการณ์
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  พบว่าโดยภาพรวมผู้ที่ผ่านการอบรมมีกระบวนการในการคิด
เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ปุา และพันธุ์พืช  ด้วยสันติวิธี 
โดยการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท   การพ่ึงพาคนกลางเพ่ือไกล่เกลี่ย การใช้หลักกฎหมายเพ่ือ ในการปฏิบัติงาน  
ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน       
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

      4.1 ควรมีการฝึกปฏิบัติจริงตามสถานการณ์ 
      4.2 เพ่ิมความรู้ทักษะการสื่อสารที่ดี 
      4.3 เพ่ิมระยะเวลาในการฝึกอบรมให้มากขึ้น 
      4.4 เพ่ิมจ านวนผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ให้มากข้ึน 
      4.5 ควรมีเพิ่มการศึกษาดูงานในพ้ืนที่หรือภาคสนาม 

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



 

 
บทน า 

โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวธิี (รุ่นที่ 3)  
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา           
และพันธุ์พืช  มีปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งด้านข้อมูล (Data Conflict) ที่พบมาก ได้แก่ การออกเอกสารสิทธิ์ 
หรือหลักฐานที่ท ากิน  ซ้อนทับที่สาธารณะ มีการรับรู้และเข้าใจต่อเอกสารสิทธิ์ไม่ตรงกัน เช่น รัฐประกาศเขต
อุทยานทับซ้อนเขตท ากินของชาวบ้านโดยชาวบ้านไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงความขัดแย้งด้านโครงสร้าง  
(Structural Conflict) ที่เด่นชัด ได้แก่ ความเหลื่อมล้ าระหว่างชาวบ้าน กับภาครัฐในด้าน “อ านาจการต่อรอง”             
“การเข้าถึงสื่อ”  และ “โอกาสของการเรียนรู้ ” ท าให้ เกิดความขัดแย้ง  ภาครัฐใช้ประโยชน์/ อ้าง            
กฎหมายระเบียบในการตัดสินใจแก้ปัญหาความขัดแย้งมากเกินไปจนละเลยความเข้าใจในสิทธิมนุษยชน  และ 
ด้านประชาชนก็ร้องเรียนมากจนเกินไป(บางท้องที่)จนละเลยกฎหมายจึงพบปรากฏการณ์ “รัฐขัดแย้งกับ
ประชาชน”  เป็นต้น 
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช เห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
เพ่ือให้มีทักษะในการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองให้ได้พัฒนาความรู้ ทักษะ 
รวมทั้งทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง กระบวนการในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง 
และการเจรจาต่อรองและประนอมข้อพิพาทได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสู ตร   
การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  เพื่อจะได้น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิเคราะห์การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
และการเจรจาต่อรอง 

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และ       
การเจรจาต่อรองได้อย่างถูกต้อง 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

3.1 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
3.2 จ านวน 34 คน (รุ่นที่ 3 ) 

4. วิธีการด าเนินงาน 
4.1 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 

 

 



 

 
ภาคปฏิบัติ (จ านวน 12 ชั่วโมง) 
- ฝึกปฏิบัติเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งด้วยการสานเสวนา จ านวน 4 ชั่วโมง 
- ฝึกปฏิบัติกระบวนการในการเจรจาไกล่เกลี่ยและแบ่งกลุ่มกรณีศึกษา   จ านวน 4 ชั่วโมง 
- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทความขัดแย้ง        จ านวน 4 ชั่วโมง 

4.3 วิทยาการ 
- นายดิเรก จันทร์ธิมา  ต าแหน่งอับการจังหวัดประจ าส านักอัยการสูงสุด  

ส านักงานอัยการจังหวัดเชียงราย 
- นายอมรศักดิ์ เพ็ชรเนียม  ต าแหน่งเจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 

กลุ่มงานความมั่นคงที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 
- นายกฤตภาส ขันทะธงสกุลดี  ต าแน่งเจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส   

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา  และพันธ์พืช 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 

จ านวน 3 วัน  ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2561 
6. สถานที่ด าเนินการ 
  ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ต าบลสันทราย  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 
7. งบประมาณ 
  แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน  ผลผลิตที่ 1 :พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และพัฒนาปุาไม้
กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร 
8. ความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ขององค์การ 

8.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช     
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563 ) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ 

8.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(พ.ศ.2559–2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
9. ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ 

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และเจรจาต่อรอง  ได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
และการเจรจาต่อรองได้อย่างถูกต้อง อยู่ในระดับมาก 

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อหัวข้อวิชาในการ
ฝึกอบรม วิทยากร วัตถุประสงค์ของโครงการ และภาพรวมของการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก 
10. การประเมินผลโครงการ 

10.1 ก่อนการฝึกอบรมเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลคือแบบทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม 
(Pre-test) 

10.2 ระหว่างการฝึกอบรมเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล คือ แบบสังเกตการณ์ 
 
 



 

 

10.3 หลังการฝึกอบรม 
- ทันทีที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรมเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลคือแบบทดสอบความรู้หลัง

การฝึกอบรม (Post-test) และแบบประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
- หลังจากที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้วระยะหนึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลคือแบบ

ติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์การแก้ปัญหาความขัดแย้งและ
การเจรจาต่อรอง 

11.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการเจรจา
ต่อรองได้อย่างถูกต้อง 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม ส านักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช โทร. 0-5315-2488 โทรสาร.0-5370-0427 E-mail:Center4Chiangrai@gmail.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิธีการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม 
    การติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม กลักสูตรการบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) 
ซึ่งจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2561 หลังจากผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรแล้ว ได้เดินทาง
กลับเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงาน ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ได้ด าเนินการติดตามประเมินผลอีกครั้งว่า 
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้ในระดับใด และผู้บังคับบัญชา
มองเห็นความคุ้มค่า ของการส่งเจ้าหน้าที่มาเข้ารับการฝึกอบรม หรือไม่ โดยจัดท าแบบติดตามประเมินผลหลัง 
การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) ขึ้น โดยแบบประเมินได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือ 
    ส่วนที่ 1  ส าหรับผู้บังคับบัญชาในระดับที่เหนือกว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้อ านวยการ หรือ
หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ค าถามต้องการทราบระดับของความคิดเห็นว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ผ่านการฝึกอบรม น าความรู้ไปช่วยท าให้ปฏิบัติงาน และมีความคุ้มค่า ได้ระดับใดซึ่งแบ่งเป็น 5 
ระดับ คือ น้อยที่สุด  น้อย  ปานกลาง มาก และมากที่สุด  และหากมีโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้อีกมีความ
ยินดีสนับสนุนบุคลากรในสังกัดมาเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือไม่ 
    ส่วนที่ 2  ส าหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมจะประกอบได้ด้วยข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล  การน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ในส่วนของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์เป็น    
การจัดระดับความคิดเห็นที่แบ่งออกเป็น 5 ระดับตั้งแต่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ในหัวข้อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม และความสามารถ ทักษะ การน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
สอบถามถึงตัวอย่างผลการปฏิบัติงาน ของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้จากการประยุกต์ความรู้ ทักษะ  และ
ประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 
    ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ได้ด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานของผู้ที่ผ่าน    
การฝึกอบรมในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ.2562 และเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จภายในเดือน 
มิถุนายน พ.ศ.2562 
วิธีการประเมินผล 
   ในการประเมินผล เป็นการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลในรูปแบบของการบรรยายข้อมูลเป็นร้อยละของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม แยกเป็นแต่ละหัวข้อแสดงผลในรูปของตาราง และแผนภูมิ และท าการวิเคราะห์               
หาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่จะมีผลต่อระดับการน าทักษะ ความรู้ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ ปัจจัยของเพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง และระดับต าแหน่งของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มี
ผลกระทบต่อปัจจัยของระดับความสามารถในการน าทักษะ ความรู้ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงาน
อย่างไร และหากว่าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าทักษะ ความรู้ ในหัวข้อวิชาต่าง ไปใช้ปฏิบัติงานได้ในระดับใด  
 
 
 
 
 
 



 

 
ผลการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม 

   การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม  หลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 3 จากผู้ผ่านการฝึกอบรม 34 คนส่งตอบแบบติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม จ านวน     
34 คน (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพ่ิม) ผู้ผ่านการฝึกอบรมโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows ใน          
การวิเคราะห์ข้อมูล และก าหนดเกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scales แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดช่วง
คะแนน สรุปผลการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม ดังนี้ 

 คะแนน   ช่วงคะแนน   ระดับความคิดเห็น 
    ๕          ๔.๒๑ – ๕.๐๐   มากที่สุด 
    ๔           ๓.๔๑ – ๔.๒๐   มาก 
    ๓          ๒.๖๑ – ๓.๔๐   ปานกลาง 
    ๒          ๑.๘๑ – ๒.๖๐   น้อย 
    ๑           ๑.๐๐ – ๑.๘๐   น้อยที่สุด 

ส่วนที่ 1     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 

1. ความคิดเห็นต่อหลักสูตรในการช่วยให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาสามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดผล
งานต่อหน่วยงาน 

 ผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3)   
ช่วยท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลงานต่อหน่วยงานมากน้อย
เพียงใด  พบว่าความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 และรองลงมาคือ  
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 47.1 ตามล าดับ  โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ที่ 4.47 ถือว่า ระดับคะแนน
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดผลงานต่อ
หน่วยงานระดับมากที่สุด  รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 1 และ ภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตารางท่ี 1   ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถน าความรู้ไปใช้

ปฏิบัติงานให้เกิดผลงานต่อหน่วยงาน 

หัวข้อ 

ระดับความคิดเห็น (%) 

มาก
ที่สุด
(คน) 

มาก
(คน) 

ปาน
กลาง
(คน) 

น้อย
(คน) 

น้อย
ที่สุด
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
 ̅ 

1.1 ท่านคิดว่าหลักสูตรหลักสูตร” การบริหาร
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี “ ชว่ยท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน(ผู้ผ่านการอบรม) 
สามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดผลงาน
ต่อหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด 

50.0 

(17) 

47.1 

(16) 

2.9 

(1) 

0.0 

(0) 

0.0 

(0) 
4.47 

ค่าเฉลี่ย  ̅ 50.0 47.1 2.9 0.0 0.0 4.47 

 

 
ภาพที่ 1     แผนภูมิค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถน าความรู้ไป     

ใช้ปฏิบัติงานให้เกิดผลงานต่อหน่วยงาน 
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ชุดข้อมูล1 50.0 47.1 2.9 0.0 0.0

ร้อ
ยล

ะ 

ระดับความคิดเห็น 



 

 
2. ความคิดเห็นต่อความคุ้มค่าในการสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรม 
 ผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) มีระดับ
ความคิดเห็นต่อความคุ้มค่าในการสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรม ผลการส ารวจพบว่ามีความคุ้มค่า
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคืออยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 61.8 และ 35.3 ตามล าดับ มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนระดับความคิดเห็นอยู่ที่ 4.29 ซึ่งถือว่าผู้บังคับบัญชา  มีระดับความคิดเห็นต่อความคุ้มค่าในการสนับสนุน
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรมในระดับท่ีมาก รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2 และภาพท่ี 2 
ตารางท่ี 2   ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อโครงการฝึกอบรมหลักสูตร             

การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3)  มีประโยชน์และคุ้มค่าต่อหน่วยงาน 

หัวข้อ 

ระดับความคิดเห็น (%) 

มาก
ที่สุด
(คน) 

มาก
(คน) 

ปาน
กลาง
(คน) 

น้อย
(คน) 

น้อย
ที่สุด
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
 ̅ 

1.2 ท่านคิดว่าหลักสูตรนี้ มีความคุ้มค่าในการ
สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรม 
มากน้อยเพียงใด 

35.3 

(17) 

61.8 

(16) 

2.9 

(1) 

0.0 

(0) 

0.0 

(0) 
4.29 

ค่าเฉลี่ย  ̅ 35.3 61.8 2.9 0.0 0.0 4.29 
 

 
ภาพที่ 2    แผนภูมิค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับหลักสูตรนี้มีความคุ้มค่าใน             
              การสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรม 
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ชุดข้อมูล2 35.3 61.8 2.9 0.0 0.0

ร้อ
ยล

ะ 

ระดับความคิดเห็น 



 

 
3. ความคิดเห็นต่อการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งต่อไป 
  ผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้ วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3)         
มีระดับความคิดเห็นต่อการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งต่อไป ผู้บังคับบัญชาจากทั้ง 
18 หน่วยงาน ที่ตอบแบบสอบถามมีความยินดีสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3 และภาพท่ี 3  
ตารางที่ 3   ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาด้านการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้เข้าร่วม    

การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) ในครั้งต่อไป 

ระดับความคิดเห็น 
ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้า

งาน(หน่วยงาน) ร้อยละ 

ยินดีสนับสนุน 18 100 
ไม่ยินดีสนับสนุน 0 0 

รวมทั้งหมด 18 100 
 

 
ภาพที่ 3     แผนภูมิค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาด้านการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้เข้าร่วม

การฝึกอบรมในครั้งต่อไป ผู้บังคับบัญชาทั้งหมดมีความยินดีสนับสนุน 
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ระดับความคิดเห็น 



 

 

ส่วนที่ 2     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานผู้ผ่านการฝึกอบรม 
1.1 เพศ 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) และได้ตอบกลับ       

การติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 82.4 รายละเอียดปรากฏตาม    
ตารางที่ 4 และภาพท่ี 4 
ตารางท่ี 4   ผลการวิเคราะห์เพศของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 28 82.4 
หญิง 6 17.6 

รวมทั้งหมด 34 100 
 

 
ภาพที ่4     เพศของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 
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1.2 อายุ 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) ที่ได้ตอบกลับการติดตาม

ประเมินผลหลังการฝึกอบรม ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.2 (13 คน) รองลงมาอายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.4 (11 คน) รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5 และภาพท่ี 5 
ตารางท่ี 5   ผลการวิเคราะห์อายุของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
21 – 30 ป ี 8 23.5 
31 – 40 ป ี 13 38.2 
41 – 50 ป ี 11 32.4 
51 – 60 ป ี 2 5.9 
รวมทั้งหมด 34 100 

 

 
ภาพที ่5     อายุของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 
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1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) และได้ตอบกลับ       

การติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม ส่วนใหญ่ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.0      
(17 คน) รองลงมาคือระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.1 (16 คน) 
ตารางท่ี 6   ผลการวิเคราะห์ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 17 50.0 

ปริญญาตรี 16 47.1 
ปริญญาโท 1 2.9 
ปริญญาเอก 0 0.0 
รวมทั้งหมด 34 100 

 

 
ภาพที ่6     ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 
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1.4 ต าแหน่ง 

  ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) และได้ตอบกลับ         
การติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม ส่วนใหญ่ต าแหน่ง พนักงานราชการ ร้อยละ 97.1 (33 คน) รองลงมา
ต าแหน่งข้าราชการ ร้อยละ 2.9 (1 คน) รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 และภาพท่ี 7 
ตารางท่ี 7   ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 

   ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ 1 2.9 

ลูกจ้างประจ า 0 0 
พนักงานราชการ 33 97.1 

รวมทั้งหมด 34 100 

 

 
ภาพที ่7     ต าแหน่งของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 
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1.5 ระดับต าแหน่ง 

  ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้ งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) และได้ตอบกลับ         
การติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม ส่วนใหญ่ระดับต าแหน่ง พนักงานพิทักษ์ปุา ร้อยละ 47.2 (16 คน) 
รองลงมาระดับต าแหน่งนักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ ร้อยละ 26.5 (9 คน) รายละเอียดปรากฏตาม             
ตารางที่ 8 และภาพท่ี 8 
ตารางท่ี 8   ผลการวิเคราะห์ระดับต าแหน่งของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 

ระดับต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักวิชาการปุาไม้ช านาญงาน 0 0 
นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติงาน 0 0 
นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ 9 26.5 
นิติกร(พนักงานราชการ) 1 2.9 
คนงาน(พนักงานราชการ) 5 14.7 
พนักงานพิทักษ์ปุา(พนักงานราชการ) 16 47.2 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(พนักงานราชการ) 1 2.9 
เจ้าหน้าที่ตรวจปุา(พนักงานราชการ) 1 2.9 
เจ้าพนักงานธุรการ(พนักงานราชการ) 1 2.9 

รวมทั้งหมด 34 100 
 

 
ภาพที ่8     ระดับต าแหน่งของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 
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1.6 สังกัด 

  ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) และได้ตอบกลับ       
การติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม ส่วนใหญ่สังกัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่15 (เชียงราย) ร้อยละ 50.0  
(17 คน) รองลงมาส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ร้อยละ 14.7 (5 คน) รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 9 และภาพท่ี 9 
ตารางท่ี 9   ผลการวิเคราะห์สังกัดของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 

สังกัด จ านวน (คน) ร้อยละ 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 (สุราษฎร์ธานี) 5 14.7 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) 1 2.9 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่) 1 2.9 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก) 7 20.6 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 17 50.0 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 1 2.9 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 (ล าปาง) 2 6.0 

รวมทั้งหมด 34 100 
 

 
ภาพที่ 9     ต้นสกัดของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 
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ส่วนที่ 3     การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
1.การบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
 1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) และได้ตอบกลับ      
การติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม มีระดับความคิดเห็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมดังนี้ 
     1.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์การแก้ปัญหา   
ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในหัวข้อนี้         
อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.09 กล่าวคือ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 11.8 (4 คน) ระดับมาก ร้อยละ 
85.3 (29 คน) และระดับปานกลาง  ร้อยละ 2.9 (1 คน)  
     1.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งและ
การเจรจาต่อรองได้อย่างถูกต้อง ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในหัวข้อนี้อยู่ในระดับ
มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.21 กล่าวคือ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 20.6 (7 คน) และระดับมาก        
ร้อยละ 79.4 (27 คน)  
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ        

การฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก 

หัวข้อ 

ระดับความคิดเห็น (%) 

มาก
ที่สุด
(คน) 

มาก
(คน) 

ปาน
กลาง
(คน) 

น้อย
(คน) 

น้อย
ที่สุด
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
 ̅ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการวิเคราะห์การแก้ปัญหา
ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 

11.8 

(4) 

85.3 

(29) 

2.9 

(1) 

0.0 

(0) 

0.0 

(0) 4.09 

2. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะที่
จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการ
เจรจาต่อรองได้อย่างถูกต้อง 

20.6 

(7) 

79.4 

(27) 

0.0 

(0) 

0.0 

(0) 

0.0 

(0) 
4.21 

ค่าเฉลี่ย  ̅ 16.2 82.35 1.45 0.0 0.0 4.15 



 

 

ภาพที่ 10 ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 

2.ความสามารถ ทักษะ การน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) และได้ตอบกลับ     
การติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม มีระดับความคิดเห็นต่อความสามารถทักษะการน าไปใช้ประโยชน์ใน  
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     2.1 หัวข้อ สันติวิธีในการขจัดความขัดแย้ง ผู้ผ่านการอบรมมีระดับความคิดเห็นในหัวข้อนี้
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 70.6 (24 คน) รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 17.6 (6 คน) ตามล าดับ 
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 11 และภาพท่ี 11 
     2.2 หัวข้อ กฎหมายอาญา – แพ่ง / ป.วิอาญา ป.วิแพ่งเบื้องต้น  ผู้ผ่านการอบรมมีระดับ
ความคิดเห็นในหัวข้อนี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 58.8 (20 คน) รองลงมาระดับปานกลางร้อยละ 26.5 
(9 คน) ตามล าดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 11 และภาพท่ี 11 
     2.3 หัวข้อ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทความขัดแย้ง ผู้ผ่านการอบรมมีระดับความคิดเห็นใน  
หัวข้อนี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 76.5 (26 คน) รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 20.6 (7 คน) 
ตามล าดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 11 และภาพท่ี 11 
     2.4 หัวข้อ ฝึกปฏิบัติเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งด้วยการสานเสวนา ผู้ผ่านการอบรม
มีระดับความคิดเห็นในหัวข้อนี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  ร้อยละ 70.6 (24 คน)  รองลงมาระดับปานกลาง    
ร้อยละ17.6 (6 คน) ตามล าดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 11 และภาพที่ 11 
     2.5 หัวข้อ ฝึกปฏิบัติกระบวนการในการเจรจาไกล่เกลี่ยและแบ่งกลุ่มกรณีศึกษาผู้ผ่าน     
การอบรมมีระดับความคิดเห็นในหัวข้อนี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 58.8 (20 คน) รองลงมา          
ระดับปานกลาง ร้อยละ 23.6 (8 คน) ตามล าดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 11 และภาพท่ี 11 
     2.6 หัวข้อ ฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทความขัดแย้ง ผู้ผ่านการอบรมมีระดับความคิดเห็น
ในหัวข้อนี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 61.8 (21 คน) รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 20.6 (7 คน) 
ตามล าดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 11 และภาพท่ี 11 
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     2.7 หัวข้อ หลักสูตรนี้ โดยภาพรวมสามารถน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ใน  
การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ผู้ผ่านการอบรมมีระดับความคิดเห็นในหัวข้อนี้อยู่ใน ระดับมาก ร้อยละ 73.6 
(25 คน) รองลงมาระดับมากที่สุด ร้อยละ 23.5 (8 คน) ตามล าดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 11 และ 
ภาพที่ 11 
ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีต่อความสามารถทักษะ และการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

หัวข้อ 

ระดับความคิดเห็น (%) 

มาก
ที่สุด
(คน) 

มาก
(คน) 

ปาน
กลาง
(คน) 

น้อย
(คน) 

น้อย
ที่สุด
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
 ̅ 

1. สันติวิธีในการขจัดความขัดแย้ง 
11.8 
(4) 

70.6 
(24) 

17.6 
(6) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 3.94 

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

14.7 
(5) 

58.8 
(20) 

26.5 
(9) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 3.88 

3. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทความขัดแย้ง 
2.9 
(1) 

76.5 
(26) 

20.6 
(7) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

3.82 

4. ฝึกปฏิบัติเครื่องมือในการจัดการความ
ขัดแย้งด้วยการสานเสวนา 

11.8 
(4) 

70.6 
(24) 

17.6 
(6) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

3.94 

5. ฝึกปฏิบัติกระบวนการในการเจรจาไกล่
เกลี่ยและแบ่งกลุ่ม 

17.6 
(6) 

58.8 
(20) 

23.6 
(8) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

3.94 

6. ฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทความ
ขัดแย้ง 

17.6 
(6) 

61.8 
(21) 

20.6 
(7) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

3.97 

7. หลักสูตรนี้ โดยภาพรวมสามารถน า
ความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

23.5 
(8) 

73.6 
(25) 

2.9 
(1) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

4.21 

ค่าเฉลี่ย  ̅ 14.3 67.2 18.5 0.0 0.0 3.95 



 

 
ภาพที่ 11   ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีต่อความสามารถทักษะ และการน าความรู้     

ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

3.ผลการปฏิบัติงานที่ได้จากการประยุกต์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 
 1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) และได้ตอบกลับ    
ความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ เรื่องสันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง และน าไปสู่           
การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ที่จะน าทักษะที่ได้ไปขจัดปัญหาความขัดแย้ง    
โดยสันติวิธี 

      2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) และได้ตอบกลับ    
ความคิ ด เห็นของผู้ ผ่ านการฝึกอบรม เกี่ ยวกับกฎหมายอาญา -แพ่ง  /ป .วิ อาญา  ป .วิ แ พ่ง เบื้ องต้ น                     
และน าความรู้/ทักษะไปสู่การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ สามารถน าไปเป็นความรู้พ้ืนฐานในการช่วยเรื่องงาน
คดใีนพ้ืนที่รับผิดชอบ เช่น ในเรื่องการจัดท าบันทึกทางกฎหมายการด าเนินคดี เป็นต้น 

      3. ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) และได้ตอบกลับ    
ความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทความขัดแย้ง และน าความรู้/ทักษะไปสู่       
การประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานได้  น ากระบวนการการแก้ปัญหาข้อพิพาทโดยใช้ การเจรจา พูดคุย                
และใช้หลักการคนกลางในการไกล่เกลี่ย เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน เป็นต้น 

4.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

 4.1 ควรมีการฝึกปฏิบัติจริงตามสถานการณ์ 
 4.2 เพ่ิมความรู้ทักษะการสื่อสารที่ดี 
 4.3 เพ่ิมระยะเวลาในการฝึกอบรมให้มากข้ึน 
 4.4 เพ่ิมจ านวนผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ให้มากข้ึน 
 4.5 ควรมีเพ่ิมการศึกษาดูงานในพื้นท่ีหรือภาคสนาม 
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สรุปผลการประเมิน 

 จากการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี         
โดยใช้แบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ผ่านการฝึกอบรมแสดงความคิดเห็นในหั วข้อต่างๆ  มีผู้บังคับบัญชา 
จาก 18 หน่วยงาน ที่ผู้ใต้บังคับบัญชามาเข้ารับการฝึกอบรมได้ตอบแบบสอบถาม มีผู้ที่ผ่าน  การฝึกอบรมได้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 34 คน จากจ านวนผู้ที่ผ่านการอบรมทั้งหมด 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปผลความ
คิดเห็นในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
1.ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม มีระดับความคิดเห็นต่อผลการฝึกอบรมในหัวข้อ
ต่างๆ ดังนี้ 
 1.1 หลักสูตรช่วยให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา  สามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดผลงานต่อ
หน่วยงานในภาพรวมผู้บังคับบัญชามีความเห็นว่า ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดผล
งานต่อหน่วยงานในระดับมากที่สุด 
 1.2 ความคุ้มค่าในการสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาเข่ารับการฝึกอบรมในภาพรมผู้บังคับบัญชามีความ
คิดเห็นว่า มีความคุ้มค่าในการสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามาเข้ารับการฝึกอบรมมีความคุ้มค่าในระดับที่มาก 
 1.3 ความคิดเห็นในการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งต่อไปผู้บังคับบัญชา
ทั้งหมดมีความยินดีที่จะสนับสนุนบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งต่อไป 
 ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 -  หลักสูตรการบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก 
 -  ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจวิเคราะห์เหตุการณ์ความขัดแย้ง และด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี 
 -  ยินดีสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมในครั้งต่อไป 
2.ข้อมูลพื้นฐานของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม 

     ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ต่ ากว่าปริญญาตรี  ต าแหน่งพนักงานราชการ  
ระดับต าแหน่งพนักงานพิทักษ์ปุา และสังกัดส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 
3.ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

        3.1 การบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในภาพรวม มีความสามารถ    
น าความรู้ ความสามารถ ไปใช้ประโยชน์บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก 

        3.2 ความสามารถ ทักษะ การน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถ   
น าความรู้ ทักษะในด้านต่างๆ ที่ฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 

        3.3 ผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมที่ได้จากการประยุกต์ความรู้  ทักษะ และ
ประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  พบว่าโดยภาพรวมผู้ที่ผ่านการอบรม มี
กระบวนการในการคิดเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช  ด้วยสันติวิธี โดยการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการพ่ึงพาคนกลางเพ่ือไกล่เกลี่ย การใช้หลักกฎหมาย
เพ่ือในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 



 

 

การวิเคราะห์และวิจารณ์ผล 

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของผู้ผ่านการฝึกอบรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ 
 เป็นการวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพันธ์ว่าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้น าความรู้ หรือทักษะที่ได้รับ       
จากการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) แต่ละกลุ่มช่วงอายุ ระดับการศึกษา และ
ประเภทของต าแหน่งของผู้ผ่านการฝึกอบรมแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตหรือไม่      
และแต่ละกลุ่มมีการน าความรู้ในด้านต่างๆไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยอย่างไรโดยมีสมติฐานในการวิเคราะห์ คือ  

1. ความแตกต่างของเพศ มีผลท าให้ความสามารถน าทักษะ และความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้
ประโยชน์ในระดับทีแ่ตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ 

2. แต่ละกลุ่มช่วงอายุ  สามารถน าทักษะ และความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ใดและเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติแล้วแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ 

3. แต่ละระดับการศึกษาสูงสุด ของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถน าทักษะและความรู้ที่ได้รับ       
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในระดับใด และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติแล้ว แตกต่าง           
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ 

4. ประเภทของต าแหน่งหน้าที่ของผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าทักษะและความรู้ที่ได้จาก       
การฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในระดับใด และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติแล้ว แตกต่างอย่าง              
มีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ 

5. ประเภทของระดับต าแหน่งหน้าที่ของผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าทักษะและความรู้ที่ได้จาก       
การฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในระดับใด และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติแล้ว แตกต่างอย่าง             
มีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ 

6. ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าทักษะและความรู้ที่ ได้จากการฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อวิชาไป
ประยุกต์ใช้ได้ในระดับใด 

การทดสอบได้รวบรวมคะแนนที่ได้จากความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรมและตอบแบบสอบถามใน
ส่วนความสามารถ ทักษะ การน 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 

จากการน าข้อมูลที่ได้มาหาความสัมพันธ์ตามสมติฐานที่ก าหนดไว้โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์         
ทางสถิต ิSPSS 22 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลปรากฏดังนี้ 

 

 

 



 

 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพศ ของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับระดับความสามารถในการน าทักษะความรู้ที่ได้
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) แยกออกตามเพศสภาพ
ได้เป็น 2 กลุ่ม  คือ เพศชายจ านวน 28 คน และ เพศหญิงจ านวน 6 คน โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย รองลงมาคือเพศหญิง ส่วนใหญ่สามารถน าทักษะความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้ในระดับปานกลาง เมื่อทดสอบ
หาความสัมพันธ์ของทั้งสองปัจจัยเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้  Chi-Square พบว่าทีค่า 
Pearson Chi-Square เท่ากับ 0.619 ค่า df เท่ากับ 2 ค่า  Asymp.Sig. เท่ากับ 0.734 ท าให้ทราบว่าเพศที่
แตกต่างกัน ไม่มีผลท าให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าทักษะความรู้ที่ได้จาก  การฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้ใน
ระดับที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความคลาดเคลื่อน  ร้อยละ 5 รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 12 
ตารางท่ี 12 ความสัมพันธ์ของเพศของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับระดับความต้องการน าทักษะความรู้ที่ ได้จาก    

การฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

เพศ 
ระดับการน าทักษะความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รวม 
ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ชาย 22 4 2 28 
หญิง 4 1 1 6 
รวม 26 5 3 34 

 ความแตกต่างของ เพศไม่มีผลต่อระดับความสามารถในการน า ทักษะ ความรู้  ที่ ได้รับ                
จากการฝึกอบรม ทุกเพศมีความสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับปานกลาง อาจเป็น
เพราะยังไม่มีเหตุการณ์ความขัดแย้งเกิดข้ึนในขณะการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2.ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอายุ ของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับระดับความสามารถในการน าทักษะความรู้ที่ได้
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) แบ่งออกได้ 4 ช่วงอายุ
ด้วยกันคือ อายุระหว่าง 21–30 ปี ช่วงอายุ 31–40 ปี ช่วงอายุ 41–50 ปี และช่วงอายุ 51–60 ปี โดยผู้ที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31–40 ปี รองลงมาคืออายุระหว่าง 41–50 ปี  ส่วนใหญ่สามารถ      
น าทักษะความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้ในระดับ ปานกลาง เมื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ ของทั้งสองปัจจัยเพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ Chi-Square พบว่าทีค่า Pearson Chi-Square เท่ากับ 6.765 ค่า df 
เท่ากับ 6 ค่า Asymp. Sig. เท่ากับ 0.343 ท าให้ทราบว่าช่วงอายุที่แตกต่างกัน ไม่มีผลท าให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
สามารถน าทักษะความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้ในระดับที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 13 
ตารางท่ี 13 ความสัมพันธ์ของช่วงอายุของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับระดับความต้องการน าทักษะความรู้ที่ ได้จาก

การฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

ช่วงอายุ 
ระดับการน าทักษะความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รวม 
ปานกลาง มาก มากที่สุด 

21 – 30 ปี 5 2 1 8 
31 – 40 ปี 11 2 0 13 
41 – 50 ปี 9 1 1 11 
51 – 60 ปี 1 0 1 2 

รวม 26 5 3 34 

 ความแตกต่างของช่วงอายุไม่มีผลต่อระดับความสามารถในการน า ทักษะ ความรู้ ที่ได้รับจาก     
การฝึกอบรม ทุกช่วงอายุส่วนใหญ่ มีความสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับปานกลาง       
มีเพียงส่วนน้อยที่สามารถน าทักษะความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะยังไม่มี
เหตุการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้นในขณะการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3.ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับระดับความสามารถในการน าทักษะ
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) แบ่งออกได้ 3 ระดับ
ด้วยกันคือ ต่ ากว่าปริญญาตรี , ปริญญาตรี และ ปริญญาโท  โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรี  รองลงมาคือระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่สามารถน าทักษะความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้ในระดับ 
ปานกลาง เมื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ของทั้งสองปัจจัยเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้           
Chi-Square พบว่าทคี่า Pearson Chi-Square เท่ากับ 4.588ค่า df เท่ากับ 4 ค่า Asymp. Sig. เท่ากับ 0.332 
ท าให้ทราบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลท าให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าทักษะความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้ในระดับที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 14 
ตารางท่ี 14 ความสัมพันธ์ของระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับระดับความต้องการน าทักษะ

ความรู้ทีไ่ด้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

ระดับการศึกษา 
ระดับการน าทักษะความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รวม 
ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 15 2 0 8 
ปริญญาตรี 10 3 3 13 
ปริญญาโท 1 0 0 11 
ปริญญาเอก 0 0 0 2 

รวม 26 5 3 34 

 ความแตกต่างของระดับการศึกษามีผลต่อระดับความสามารถในการน าทักษะ ความรู้ ที่ได้รับ     
จากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่การศึกษาในระดับปริญญาตรี          
มีความสามารถที่จะน าทักษะความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้มากที่สุด ฉะนั้นในการพิจารณาผู้ที่เข้ารับ
การฝึกอบรมครั้งต่อไป ควรสนับสนุนคัดเลือกผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้มากข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4.ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทต าแหน่งของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับระดับความสามารถในการน าทักษะ
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  (รุ่นที่ 3) แบ่งออกตามประเภท
ต าแหน่ง 2 ต าแหน่งด้วยกันคือ ข้าราชการ และพนักงานราชการ โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถน า
ทักษะความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้ในระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 83.3 เมื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ของทั้งสอง
ปัจจัยเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ Chi-Square พบว่าทีค่า Pearson Chi-Square เท่ากับ 
0.317 ค่า df เท่ากับ 2 ค่า Asymp. Sig. เท่ากับ 0.853 ท าให้ทราบว่าประเภทต าแหน่งไม่มีผลท าให้ผู้ที่ผ่าน
การฝึกอบรมสามารถน าทักษะความรู้ที่ ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้ในระดับที่แตกต่างกัน             
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 15 
ตารางท่ี 15 ความสัมพันธ์ของประเภทต าแหน่งของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับระดับความต้องการน าทักษะความรู้   

ทีไ่ดจ้ากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

ต าแหน่ง 
ระดับการน าทักษะความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รวม 
ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ข้าราชการ 1 0 0 1 
ลูกจ้างประจ า 0 0 0 0 

พนักงานราชการ 25 5 3 33 
รวม 26 5 3 34 

 ประเภทระดับต าแหน่งของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อระดับความสามารถ           
ในการน าทักษะ ความรู้ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน   โดยส่วนใหญ่สามารถน าทักษะ 
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ได้ระดับปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
5.ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทระดับต าแหน่งของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับระดับความสามารถในการน า
ทักษะความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) แบ่งออกตามประเภท
ระดับต าแหน่งได้  9  ต าแหน่งด้วยกัน โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถน าทักษะความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน
ได้ในระดับ ปานกลาง เมื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ของทั้งสองปัจจัยเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ 
Chi-Square พบว่าทีค่า Pearson Chi-Square เท่ากับ 19.907 ค่า df เท่ากับ 14  ค่า Asymp. Sig. เท่ากับ 
0.133 ท าให้ทราบว่าประเภทต าแหน่งไม่มีผลท าให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าทักษะความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้ในระดับที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 16 
ตารางท่ี 16 ความสัมพันธ์ของระดับต าแหน่งของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับระดับความต้องการน าทักษะความรู้ที่ได้

จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

ระดับต าแหน่ง 
ระดับการน าทักษะความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รวม 
ปานกลาง มาก มากที่สุด 

นักวิชาการปุาไม้ช านาญงาน 1 0 0 1 
นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติงาน 0 0 0 0 
นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ 6 1 1 8 
นิติกร(พรก.) 1 0 0 1 
คนงาน(พรก.) 3 1 1 5 
พนักงานพิทักษ์ปุา(พรก.) 14 2 0 16 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(พรก.) 0 0 1 1 
เจ้าหน้าที่ตรวจปุา(พรก.) 0 1 0 1 
เจ้าพนักงานธุรการ(พรก.) 1 0 0 1 

รวม 26 5 3 34 

 ประเภทต าแหน่งของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อระดับความสามารถในการน าทักษะ 
ความรู้ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้โดยส่วนใหญ่ทุกประเภทต าแหน่งสามารถน า
ทักษะความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ได้ระดับปานกลาง  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

ก. 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

แบบติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม 
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) 

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

ส่วนที่ 1 ส าหรับผู้บังคับบัญชา 

(ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
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   นักวิชาการปุาไม้   เจ้าพนักงานปุาไม้    เจ้าพนักงานธุรการ    พนักงานราชการ 

     1.5 ระดับต าแหน่ง   ช านาญงาน   ปฏิบัติงาน   ปฏิบัติการ  
                                      อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................. ....................... 

1.6  สังกัด   สบอ. 4 (สุราษฎร์ธานี)       สบอ. 6 (สงขลา)            สบอ. 13 (แพร่)  
              สบอ. 14 (ตาก)                  สบอ. 15 (เชียงราย)      สบอ. 16 (เชียงใหม่) 
              สบอ. 13 สาขาล าปาง                        

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 าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

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. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทความขดัแย้ง      

4. ฝึกปฏบิัติเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งด้วย              การสาน
เสวนา 

     

5. ฝึกปฏบิัติกระบวนการในการเจรจาไกล่เกลี่ยและแบ่งกลุม่กรณีศกึษา      

6. ฝึกปฏบิัติการไกล่เกลีย่ข้อพิพาทความขัดแย้ง      

7. หลักสูตรนี้ โดยภาพรวมสามารถน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

     

    2.3 ผลการปฏิบัติงานของท่านที่ได้จากการประยุกต์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไป 

ใช้ประโยชน์ค าอธิบาย โปรดระบุตัวอย่างผลการปฏิบัติงานท่ีท่านได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ พร้อมท้ังปัญหา     
อุปสรรคที่เกิดขึ้น 

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

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

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) 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
ข. 

ก าหนดการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ก าหนดการฝึกอบรม 

หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (รุ่นที่ 3) 
ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 25614 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ต าบล สันทราบ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
............................ 

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 

เวลา 15.00 – 18.00 น.  ลงทะเบียนรายงานตัว   เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) 
เวลา 18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น  

วันพฤหัสบดีที ่20 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 านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ ที่ 

15 (เชียงราย) 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง นายอมรศักดิ์  เพ็ชรเนียม 
       ต าแหน่งเจ้าหนา้ที่งานปกครองช านาญการ 
       กลุ่มงานความมั่นคงที่ท าการปกครอง 
       จังหวัดเชียงราย 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) 
เวลา 13.00 – 14.00 น.  สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง นายอมรศักดิ์  เพ็ชรเนียม 
      (ต่อ)     ต าแหน่งเจ้าหนา้ที่งานปกครองช านาญการ 

       กลุ่มงานความมั่นคงที่ท าการปกครอง 
       จังหวัดเชียงราย 
เวลา 14.00 – 18.00 น.  ฝึกปฏิบัติเครื่องมือในการจัดการ  นายอมรศักดิ์  เพ็ชรเนียม 
     ความขัดแย้งด้วยการสานเสวนา  ต าแหน่งเจ้าหนา้ที่งานปกครองช านาญการ 

       กลุ่มงานความมั่นคงที่ท าการปกครอง 
       จังหวัดเชียงราย 
เวลา 18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น   

 

      



 

วันศุกร์ที ่21 ธันวาคม 2561 

เวลา 07.00 – 08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า   
เวลา 08.00 – 12.00 น.  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทความขัดแย้ง นายกฤตภาส  ขันทะธงสกุลดี 
       ต าแหน่งเจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส 
       กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ปาุ และพันธุพ์ืช 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 14.00 น.  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทความขัดแย้ง นายกฤตภาส  ขันทะธงสกุลดี 
     (ต่อ)     ต าแหน่งเจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส 
       กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ปาุ และพันธุพ์ืช 
เวลา 14.00 – 18.00 น.  ฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  นายกฤตภาส  ขันทะธงสกุลดี 
     ความขัดแย้ง    ต าแหน่งเจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส 
       กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ปาุ และพันธุพ์ืช 
เวลา 18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น   

วันพฤหัสบดีที ่22 ธันวาคม 2561 

เวลา 07.00 – 08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า   
เวลา 09.00 – 12.00 น.  กฎหมายอาญา – แพ่ง   นายดิเรก  จันทร์ธิมา 
     ป.วิอาญา ป.วิแพ่งเบื้องต้น  อัยการจังหวัดประจ าส านักงาน 
       อัยการสูงสุด 
       ส านักงานอัยการจังหวัดเชียงราย 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 17.00 น.  ฝึกปฏิบัติกระบวนการในการเจรจา นายดิเรก  จันทร์ธิมา 
     ไกล่เกลี่ยและแบ่งกลุ่มกรณีศึกษา อัยการจังหวัดประจ าส านักงาน 
       อัยการสูงสุด 
       ส านักงานอัยการจังหวัดเชียงราย 
เวลา 17.00 – 17.30 น.  พิธีปิดการฝึกอบรม  

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

หมายเหตุ 07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ค. 

รายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาตอบแบบติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาตอบแบบติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม 

หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  รุ่นที่ 3 
ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2561 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) จังหวัดเชียงราย 
............................. 

 
ล าดับ

ที ่
รายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรม รายช่ือผู้บังคับบัญชา สังกัด 

1 
นางสาวจุไรวรรณ คล้ายตั้น 
นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ 

นายสุกฤติ  กระต่ายจันทร์ 
นักวิชาการปุาไม้ช านาญงาน 
 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 
(สุราษฎร์ธานี) 

2 
นางสาววรรณรัตน์  ว่องวรากุล 
พนักงานราชการ 

นายสุกฤติ  กระต่ายจันทร์ 
นักวิชาการปุาไม้ช านาญงาน 
 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 
(สุราษฎร์ธานี) 

3 
นางสาวจันจิรา  ประทุมศรี 
พนักงานราชการ 

นายสุพจน์  เนียมคง 
ผู้อ านวยการส่วนควบคุมและ
ปฏิบัติการไฟปุา 
 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 
(สุราษฎร์ธานี) 

4 
นางสาวเสาวภา สภาพร 
พนักงานราชการ 

นายศักดา  ชลารัตน์ 
เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส 
 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 
(สุราษฎร์ธานี) 

5 
นางสาวสุภาพร  สถาพร 
พนักงานราชการ 

นายศักดา  ชลารัตน์ 
เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส 
 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 
(สุราษฎร์ธานี) 

6 
นางปวริศา  เพ็ชรศรี 
พนักงานราชการ 

นายเกียรติศักดิ์  คงด า 
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย 
 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 
(สุราษฎร์ธานี) 

7 
นายณัฐพงษ์  อ่อนทอง 
นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ 

นายสมหมาย  หอมช่วย 
เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน 
รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา 
 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 
(สงขลา) 

8 
นายกฤติเดช  ปราบเสร็จ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

นายสมหมาย  หอมช่วย 
เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน 
รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา 
 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 
(สงขลา) 



 

 
ล าดับ

ที ่
รายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรม รายช่ือผู้บังคับบัญชา สังกัด 

9 นายเจษฎา  จันทรโชติ 
พนักงานราชการ 

นายสาธิต  มากชิต 
เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน 
ท าหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปาุฯ 
 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 
(สงขลา) 

10 นายเอกราช  อุดสม 
พนักงานราชการ 
 

นายสัมพันธ์  ใจสุดา 
เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญการ 
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาล า
น้ าน่านฝั่งขวา 
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 13 
(แพร่) 

11 นายศรายุ  เพ็งผลา 
พนักงานราชการ 

นายพลวีร์  บูชาเกียรติ 
นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ 
ท าหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปุาอุ้งผาง 
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 14 
(ตาก) 

12 นายคณากร ต๊ะใจ 
พนักงานราชการ 

นายพลวีร์  บูชาเกียรติ 
นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ 
ท าหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปุาอุ้งผาง 
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 14 
(ตาก) 

13 นายเกียรติศักดิ์  จรัสเรืองรองกุล 
พนักงานราชการ 

นายพลวีร์  บูชาเกียรติ 
นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ 
ท าหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปุาอุ้งผาง 
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 14 
(ตาก) 

14 นายประกิต  จ าเริญพนาไพร 
พนักงานราชการ 

นายพลวีร์  บูชาเกียรติ 
นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ 
ท าหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปุาอุ้งผาง 
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 14 
(ตาก) 

15 นายต้อม  เสริฐเงี้ยว 
พนักงานราชการ 

นายพลวีร์  บูชาเกียรติ 
นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ 
ท าหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปุาอุ้งผาง 
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 14 
(ตาก) 

 
 



 

 
ล าดับ

ที ่
รายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรม รายช่ือผู้บังคับบัญชา สังกัด 

16 นางสาวศุภรัตน์  รัตนจักร 
พนักงานราชการ 

นายกฤตภาส  ขันทะธงสกุลดี 
เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส 
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา
เวียงลอ 
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 

17 นายศรายุธ  ปงกันทา 
พนักงานราชการ 

นายประมวล  ขันทะธง       
เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส 
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุา
ดอยผาช้าง 
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 

18 นายสาทิตย์  ไชยวุฒิ 
พนักงานราชการ 
 

นายวุฒิพงษ์  ดงค าฟู 
นักวิชาการปุาไม้ช านานงาน 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม 
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 
 

19 นายกิติ  สมประสงค์ 
พนักงานราชการ 

นายพิทยา  สะศรีสังข์ 
นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาตลิ าน้ ากก 
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 
 

20 นายรัตนกิจ  วงค์ยาง 
พนักงานราชการ 

นายพิทยา  สะศรีสังข์ 
นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาตลิ าน้ ากก 
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 

21 นายอาทิตย์ ชัยจ าเริญสกุล 
พนักงานราชการ 

นายพิทยา  สะศรีสังข์ 
นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาตลิ าน้ ากก- 
น้ าตกโปุงพระบาท 
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 
 

22 นายจ านง  วิทูล 
พนักงานราชการ 

นายนพพร  ประทุมเหง่า 
นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง 
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 

23 นายชนน  ปาเงิน 
พนักงานราชการ 

นายนพพร  ประทุมเหง่า 
นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง 
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 
 

 



 

 
ล าดับ

ที ่
รายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรม รายช่ือผู้บังคับบัญชา สังกัด 

24 นายรุ่งธรรม  วิถี 
พนักงานราชการ 

นายนพพร  ประทุมเหง่า 
นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง 
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 
 

25 นายธเนศ  สีโม 
พนักงานราชการ 

นายนพพร  ประทุมเหง่า 
นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง 
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 
 

26 นายสุบิน  วิไลย์ 
พนักงานราชการ 

นายนพพร  ประทุมเหง่า 
นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง 
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 
 

27 นายทนงจิตร  โหนสมสุข 
พนักงานราชการ 

นายวชิรายุ  เกียรติบุตร 
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาหนอง
บงคาย 
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 
 

28 นายวิเชียร  เผ่ากันทะ 
พนักงานราชการ 

นายประมวล  ขันทะธง 
เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส 
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา
ดอยผาช้าง 
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 
 

29 นายวรภพ  ช่วยสุรินทร์ 
พนักงานราชการ 

นายประมวล  ขันทะธง 
เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส 
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา
ดอยผาช้าง 
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 
 

30 นายโกวิท  ค าปวน 
พนักงานราชการ 

นายวชิรายุ  เกียรติบุตร 
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาหนอง
บงคาย 
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 
 

31 นายสมมาศ  สุทธโทธน 
พนักงานราชการ 

นายวชิรายุ  เกียรติบุตร 
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาหนอง
บงคาย 
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 
 

 
 



 

 
ล าดับ

ที ่
รายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรม รายช่ือผู้บังคับบัญชา สังกัด 

32 นายบัณฑิต เงินสม 
พนักงานราชการ 

นายอัมพร  ปานมงคล 
นักวิชาการปุาไม้ช านาญการพิเศษ 
ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาต ิ
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 
 

33 นายกนกพันธุ์  ขึมจันทร์ 
พนักงานราชการ 

นายรณรงค์  เกิดนวล 
เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส 
ผอ.ส่วนควบคมุและปฏิบัติการไฟปุา 
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 13 
(ล าปาง) 

34 นายณธัชพงศ์ อริยะปราชญ์กวิน 
พนักงานราชการ 

นายยอดชัย  จันทร์กระจ่าง 
เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้า
กลุ่มงานกฎหมาย 
 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 13 
(ล าปาง) 

 
 
 


