
รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมระดับผลลพัธ์ 
หลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ” 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

**************************** 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีกองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง โดยส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ได้ด าเนินการ
จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของกรมประมงโดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรกรมประมงที่ปฏิบัติงานในระดับ
ผู้บริหารระดับต่างๆ ระดับอ านวยการต้น อ านวยการสูง ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ช านาญงาน อาวุโส หรือ  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 รุ่น โดยจัดที่ โรงแรมวิลล่า พาราดี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่  
25 – 27 พฤศจิกายน 2558 จ านวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนตลอดจนมีทัศนคติที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิผลและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิผล 
 กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง โดยส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง จึงได้ด ำเนินกำร
ประเมินผลระดับผลลัพธ์ของการจัดการฝึกอบรม เพื่อจะได้น ำผลกำรประเมินมำพิจำรณำก ำหนดเป็นแนวทำงใน
กำรปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งจัดท าเป็นรายงานสรุปน าเสนอ
ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การประเมิน 
1. เพ่ือศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมินของผู้บังคับบัญชากับผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านพฤติกรรมการ 

น าไปใช้ปฏิบัติงาน 
 

ประโยชน์ที่ได้จากการประเมิน 
  เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 

ขอบเขตของการประเมิน 
 ประเมินพฤติกรรมกำรน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนหลังผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารความขัดแย้ง
อย่างมีประสิทธิภาพและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชำด้ำนพฤติกรรมกำร
น ำมำใช้ปฏิบัติงาน หลังผ่านการอบรมแล้ว 3 เดือน ส าหรับข้าราชการ จ านวนรวม 50 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง ประกอบด้วย ค าถาม 
ประเภทก าหนดค่าคะแนนในการตอบ และค าถามปลายเปิด เพ่ือวัดผลการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ” แบบสอบถามถูกใช้ในการเก็บข้อมูล หลังจากการเข้ารับการ
ฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วประมาณ 3 เดือน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวน 50 ชุด  และผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน  50 ชุด สามารถเก็บแบบสอบถามได้อย่างละ  
47 ชุด คิดเป็นร้อยละ 94.00  
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นิยามศัพท ์    
 พฤติกรรม หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกด้านการปฏิบัติงานว่า ลดลง เพ่ิมข้ึนหรือไม่เปลี่ยนแปลง โดยการ
ประเมินตนเอง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลพรรณนา เพ่ืออธิบายลักษณะ ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง และสังกัด  
ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย 
 2. การเปรียบเทียบผลการประเมินของผู้บังคับบัญชากับผู้เข้ารับการอบรมด้านพฤติกรรมการน าไปใช้ 
ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 3. ความคิดเห็นเรื่องการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มต่าง ๆ และการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในการท างาน ใช้การวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วเรียงล าดับ
ความถี่ (Frequency) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 
การก าหนดค่าเกณฑ์และเกณฑ์การวัดระดับตัวแปล 

เกณฑ์การวัดระดับพฤติกรรม 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 3 ระดับ คือ 3, 2 และ 1 ตามล าดับ ดังนี้ 
3 หมายถึง มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
2 หมายถึง มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานลดลง 
1 หมายถึง มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานไม่เปลี่ยนแปลง 
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ผลการประเมิน 
1. ด้านข้อมูลทั่วไป 

 

 พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ”จ านวน 47 คน เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  34.00 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 66.00 มีช่วงอายุระหว่าง 41 - 50 คิดเปน็ 
ร้อยละ 55.30 ด ารงต าแหน่งนักวิชาการประมงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.60 หน่วยงานที่สังกัด คือ ส านักงาน
ประมงจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 46.80 รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ าแนกตามเพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่ง และหน่วยงาน                                                                                                           N=47 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
31 
16 

 
66.00 
34.00 

อายุ 
30-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

 
2 

26 
19 

 
4.30 

55.30 
40.40 

ต าแหน่ง 
ประมงจังหวัด 
นักวิชาการประมง 
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักจัดการงานทั่วไป 
เจ้าพนักงานประมง 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานสถิติ 
นายช่างออกแบบเรือ 
สังกัด 
ส านักงานประมงจังหวัด 
กองบริหารจัดการด้านการประมง 
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 
กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 
กองการเจ้าหน้าที่ 

 
1 

20 
2 
3 
1 

14 
4 
1 
1 
 

22 
8 
6 
5 
1 
1 
1 
3 

 
2.10 

42.60 
4.30 
6.40 
2.10 

29.80 
8.50 
2.10 
2.10 

 
46.80 
17.00 
12.80 
10.60 
2.10 
2.10 
2.10 
6.40 
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2. ประเมินพฤติกรรมการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

ผลการประเมิน พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ส่งแบบสอบถามกลับมายังผู้ประเมินผล  จ านวน 47 คน 
สามารถน าพฤติกรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวน  8 พฤติกรรม พบว่า เกือบทุกพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ระหว่างร้อยละ 80 - 100 โดยพฤติกรรมที่น าไปใช้ปฏิบัติมากที่สุด คือ พฤติกรรมที่ 6 และ 7 สามารถน าความรู้
ไปใช้โดยการเปิดใจ ยอมรับ แล้วกล่าวค าว่า “ขอโทษ” ได้กรณีที่เป็นฝ่ายแพ้และสามารถน าความรู้ไปวินิจฉัยหา
สาเหตุของความขัดแย้งได้เพ่ิมมากขึ้น จ านวนเท่ากัน  47 คน รองลงมา คือ พฤติกรรมที่ 2 สามารถควบคุม
อารมณ์เพ่ือการแก้ไขปัญหา จ านวน 46 คน ส ำหรับภาพรวม พบว่า มีพฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลง จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.00  และมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น  จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00  ดัง
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2 และแผนภูมิที่ 1 

ตารางท่ี 2  จ านวนและร้อยละพฤติกรรมการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน                N=47 

พฤติกรรม 
จ านวนและร้อยละ 

ไม่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง 

1. สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้มากขึ้น 4 
8.50% 

43 
91.50% 

2. สามารถควบคุมอารมณ์เพ่ือการแก้ไขปัญหา 
1 

2.10% 
46 

97.90% 

3. สามารถพูดเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างได้เพ่ิมข้ึน 
8 

17.00% 
39 

83.00% 

4. สามารถลดความวิตกกังวลของท่านในด้านความขัดแย้งได้ 
9 

19.10% 
38 

80.90% 

5. สามารถปรับตัวเองในการเผชิญหน้าด้านความขัดแย้งได้เพ่ิมข้ึน 
2 

4.30% 
45 

95.70% 
6. สามารถน าความรู้ไปใช้โดยการเปิดใจ ยอมรับ แล้วกล่าวค าว่า “ขอ
โทษ” ได้กรณีท่ีเป็นฝ่ายแพ้ได้ 

0 
0.00% 

47 
100.00% 

7. สามารถน าความรู้ไปวินิจฉัยหาสาเหตุของความขัดแย้งได้เพ่ิมมากข้ึน 
0 

0.00% 
47 

100.00% 
8. สามารถน าความรู้ไปก าหนดแนวทาง/วิธีการในการสร้างความร่วมมือ
เพ่ือหาทางออกร่วมกันได้ 

2 
4.30% 

45 
95.70% 

ภาพรวม 
15 

32.00% 
32 

68.00% 
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แผนภูมิที่ 1 พฤติกรรมที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม 
 

 
 

 ผลการประเมิน พบว่า ระดับพฤติกรรมของผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าพฤติกรรมไปเปลี่ยนแปลงตนเอง 
เพ่ิมข้ึน จ านวน  8 พฤติกรรม พฤติกรรมที่น าไปใช้ปฏิบัติมากที่สุด คือ พฤติกรรมที่ 6 และ 7 สามารถน าความรู้ไป
ใช้โดยการเปิดใจ ยอมรับ แล้วกล่าวค าว่า “ขอโทษ” ได้กรณีที่เป็นฝ่ายแพ้และสามารถน าความรู้ไปวินิจฉัยหา
สาเหตุของความขัดแย้งได้เพ่ิมมากขึ้น จ านวนเท่ากัน  47 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ พฤติกรรมที่ 2 
สามารถควบคุมอารมณ์เพ่ือการแก้ไขปัญหา จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 97.90 ดังรายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3  จ านวนและร้อยละของระดับพฤติกรรมที่น ามาใช้ปฏิบัติ                                              N=47 

พฤติกรรมการน าไปใช้ปฏิบัติ 
ระดับพฤติกรรม ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

ระดับพฤติกรรม
ที่น าไปปฏิบัติ 

ลด 
ลง 

เพ่ิม 
ขึ้น 

1. สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้มากขึ้น - 
43 

91.50 
3.00 0.56 

เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมข้ึน 

2. สามารถควบคุมอารมณ์เพ่ือการแก้ไขปัญหา - 
46 

97.90 
3.00 0.29 

เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมข้ึน 

3. สามารถพูดเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ที่มีความคิดเห็น
ต่างได้เพ่ิมขึ้น 

- 
39 

83.00 
3.00 0.76 

เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมข้ึน 

4. สามารถลดความวิตกกังวลของท่านในด้านความ
ขัดแย้งได้ 

- 
38 

80.90 
3.00 0.80 

เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมข้ึน 

5. สามารถปรับตัวเองในการเผชิญหน้าด้านความ
ขัดแย้งได้เพ่ิมข้ึน 

- 
45 

95.70 
3.00 0.41 

เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมข้ึน 

6. สามารถน าความรู้ไปใช้โดยการเปิดใจ ยอมรับ 
แล้วกล่าวค าว่า “ขอโทษ” ได้กรณีท่ีเป็นฝ่ายแพ้ได้ 

- 
47 

100.00 
3.00 0.00 

เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมข้ึน 

7. สามารถน าความรู้ไปวินิจฉัยหาสาเหตุของความ
ขัดแย้งได้เพ่ิมมากข้ึน 

- 
47 

100.00 
3.00 0.00 

เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมข้ึน 

8. สามารถน าความรู้ไปก าหนดแนวทาง/วิธีการใน
การสร้างความร่วมมือเพ่ือหาทางออกร่วมกันได้ 

- 
45 

95.70 
3.00 0.41 

เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมข้ึน 

 



6 

 

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ผ่านการอบรมและผู้บังคับบัญชาด้านพฤติกรรมการน าไปปฏิบัติ 
 จากพฤติกรรมที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ผู้ประเมินได้น าข้อมูลมาเปรียบเทียบ ความ 
คิดเห็นระหว่างผู้ผ่านการอบรมและผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลด้านพฤติกรรมการน าไปปฏิบัติ  โดยใช้
โปรแกรม SPSS ทดสอบค่าเฉลี่ยของข้อมูล 2 กลุ่ม แบบน็อนพาราเมตริก กรณี 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน พบว่า 
ความคิดเห็นระหว่างผู้ผ่านการอบรมและผู้บังคับบัญชา มีค่า Asymp.Sig.(2-tailed) คือ 1.00,1.00, 0.84, 
1.00, 1.00, 0.50, 1.00 และ 1.00 ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า ที่ระดับความส าคัญ 0.05 ดังรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้ผ่านการอบรมและผู้บังคับบัญชาในการประเมินผล  
   ด้านพฤติกรรมการน าไปปฏิบัติ                                                                       N=47                            

พฤติกรรมที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
Test Statistics 

Kolmogorov-
Smimov Z 

Asymp.Sig. 
(2-taled) 

1. สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้มากขึ้น 0.10 1.00 
2. สามารถควบคุมอารมณ์เพ่ือการแก้ไขปัญหา 0.00 1.00 
3. สามารถพูดเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างได้เพ่ิมข้ึน 0.62 0.84 
4. สามารถลดความวิตกกังวลของท่านในด้านความขัดแย้งได้ 0.31 1.00 
5. สามารถปรับตัวเองในการเผชิญหน้าด้านความขัดแย้งได้เพ่ิมข้ึน 0.10 1.00 
6. สามารถน าความรู้ไปใช้โดยการเปิดใจ ยอมรับ แล้วกล่าวค าว่า “ขอ
โทษ” ได้กรณีท่ีเป็นฝ่ายแพ้ได้ 

0.83 0.50 

7. สามารถน าความรู้ไปวินิจฉัยหาสาเหตุของความขัดแย้งได้เพ่ิมมากข้ึน 0.21 1.00 
8. สามารถน าความรู้ไปก าหนดแนวทาง/วิธีการในการสร้างความร่วมมือเพ่ือ
หาทางออกร่วมกันได้ 

0.31 1.00 

 
 จากตารางข้างบนสรุปผลได้ว่า การประเมินผลพฤติกรรมที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้ง 8 พฤติกรรมของ
ผู้ผ่านการอบรมและผู้บังคับบัญชามีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า ความคิดเห็นระหว่างผู้ผ่าน
การอบรมและผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลด้านพฤติกรรมการน าไปปฏิบัติ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
4. การประเมินระดับความสามารถในการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มต่าง ๆ 
 จากแบบสอบถามผลการประเมินระดับความสามารถในการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มต่าง ๆ พบว่า  
ทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชามีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าระดับความสามารถในการรับ
ฟังความคิดเห็นในกลุ่มต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป คิดเป็นร้อยละ 84.78  (39 คน) ซึ่งมีจ านวนเท่ากันทั้งสองกลุ่ม  
โดยแยกประเด็นระดับการเปลี่ยนแปลงพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มผู้ร่วมงานมากที่สุด คือร้อยละ 82.61 
(38 คน) ของผู้ผ่านการฝึกอบรมและร้อยละ 67.39 (31 คน)  ของผู้บังคับบัญชา ดังรายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที ่5  
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ตารางท่ี 5 ความสามารถในการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มต่าง ๆ                                        N=47                                                                                                       

ข้อมูล 
ความคิดเห็นของผู้ผ่านการอบรม ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม   5 10.87 1 2.17 
2. มีการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม 39 84.78 39 84.78 
- กลุ่มผู้บังคับบัญชา 23 50.00 23 50.00 
- กลุ่มผู้ร่วมงาน  38 82.61 31 67.39 
- กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา 28 60.87 19 41.30 
- กลุ่มเกษตรกร   20 43.48 16 34.78 
- กลุ่มชาวประมง 20 43.48 17 36.96 
- กลุ่มประชาชน 16 34.78 11 23.91 
- กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ 12 26.09 15 32.61 
- กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน 9 19.57 5 10.87 
หมายเหตุ  ผู้ตอบแบบสอบถาม 1 คน สามารถรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มต่าง ๆ  ได้หลายกลุ่มจากจ านวน                                      
 ผู้ตอบแบบสอบถาม 47 คน 
 
5. การประเมินระดับความสามารถในการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการ
ท างาน   
 จากแบบสอบถามผลการประเมินการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการ
ท างาน  พบว่า ทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชามีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่ได้ใช้ความรู้
ที่ได้จากการอบรมไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการท างาน คิดเป็นร้อยละ 100  (46 คน) ซึ่งมีจ านวนเท่ากัน 
ทั้งสองกลุ่ม และได้ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการท างาน โดยแยกประเด็นการน า
ความรู้ไปใช้ พบว่ามีการน าความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหากับกลุ่มผู้ร่วมงานมากที่สุด คือร้อยละ 71.74 (33 คน) ของ 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมและร้อยละ 69.57 (32 คน)  ของผู้บังคับบัญชา ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 6  

 

ตารางท่ี 6 การน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการท างาน  N=47    

ข้อมูล 
ความคิดเห็นของผู้ผ่านการอบรม ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. ไม่ได้ใช้ความรู้  46 100 46 100.00 
2. ไดใ้ช้ความรู้  34 73.91 32 69.57 
- กลุ่มผู้บังคับบัญชา 17 36.96 15 32.61 
- กลุ่มผู้ร่วมงาน  33 71.74 32 69.57 
- กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา 30 65.22 26 56.52 
- กลุ่มเกษตรกร   19 41.30 21 45.65 
- กลุ่มชาวประมง 17 36.96 15 32.61 
- กลุ่มประชาชน 16 34.78 14 30.43 
- กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ 10 21.74 6 13.04 
- กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน 9 19.57 5 10.87 
หมายเหตุ  ผู้ตอบแบบสอบถาม 1 คน สามารถรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มต่าง ๆ  ได้หลายกลุ่มจากจ านวน                                     
 ผู้ตอบแบบสอบถาม 47 คน 
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6. วิจารณ์ผล 
 6.1 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกือบทั้งหมดมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
หลักสูตร เนื่องจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่ง ประมงจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และ
หัวหน้างาน ซึ่งสามารถน าองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่
ถูกต้องและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล
และมีทักษะในการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทีภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 6.2 จากผลการประเมิน พบว่า พฤติกรรมที่ปลูกฝังไว้ในการฝึกอบรมนั้นผู้ผ่านการฝึกอบรมได้น าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานทุกเรื่อง และมีระดับของพฤติกรรมการน าไปปฏิบัติของผู้ผ่านการอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่า ทั้งผู้บังคับบัญชำ และผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมมีควำมคิดเห็นในเรื่องกำร
แสดงพฤติกรรมดังกล่ำวเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน แสดงว่ำ ผลกำรประเมินในครั้งนี้ ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมมีกำรน ำ
ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้จริง และสำมำรถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดีขึ้น  จำกกำรเปรียบเทียบจำก
พฤติกรรมพ้ืนฐำนที่ได้ปฏิบัติงำนอยู่เดิมก่อนกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม ซึ่งเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของกำร
ฝึกอบรม  อย่ำงไรก็ตำมผู้ประเมินมีควำมเห็นว่ำโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งอย่างมี
ประสิทธิภาพ” ประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งในระดับผลผลิต และผลลัพธ์ ดังนั้น ในโอกำสต่อไป
ควรจะมีกำรประเมินผลควำมคุ้มค่ำของหลักสูตรในล ำดับต่อไป  
 
7. สรุปผลการประเมิน 
 

  7.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ”น าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานในทุกเรื่อง โดยน าความรู้ไปปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

7.1.1 สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้มากข้ึน 
7.1.2 สามารถควบคุมอารมณ์เพ่ือการแก้ไขปัญหา 
7.1.3 สามารถพูดเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างได้เพ่ิมข้ึน 
7.1.4 สามารถลดความวิตกกังวลของท่านในด้านความขัดแย้งได้ 
7.1.5 สามารถปรับตัวเองในการเผชิญหน้าด้านความขัดแย้งได้เพ่ิมข้ึน 
7.1.6 สามารถน าความรู้ไปใช้โดยการเปิดใจ ยอมรับ แล้วกล่าวค าว่า “ขอโทษ” ได้กรณีท่ีเป็น       
         ฝ่ายแพ้ได้ 
7.1.7 สามารถน าความรู้ไปวินิจฉัยหาสาเหตุของความขัดแย้งได้เพ่ิมมากข้ึน 

  7.1.8 สามารถน าความรู้ไปก าหนดแนวทาง/วิธีการในการสร้างความร่วมมือเพ่ือหาทางออก
           ร่วมกันได ้
   

 7.2 ระดับพฤติกรรมการน าไปใช้ปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้ง 8 พฤติกรรม อยู่ในระดับ มีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับผู้บังคับบัญชำ 
 
 

  
 
 

 


