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ค าน า 
 
  เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลเป็นทักษะที่ส าคัญประการหนึ่งใน
การบริหารงาน เพราะในการปฏิบัติงานไม่ว่าในต าแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหา และสภาวะการณ์ที่
ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจจ าเป็นต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นระบบ เริ่ม
ตั้งแต่การก าหนดปัญหา การแยกแยะและค้นหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมายเพ่ือด าเนินการแก้ไ ขและการตั้ง
มาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ าเดิมขึ้นอีก 
 
  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ  และส านั กการศึกษาต่อ เนื่ อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงร่วมมือกันจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิผล” ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจใน
การใช้ด้านเทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลแก่บุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 
 
                                                                                       ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
                                                                              มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลเป็นทักษะที่ส าคัญประการหนึ่งในการ
บริหารงาน เพราะในการปฏิบัติงานไม่ว่าในต าแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหา และสภาวะการณ์ที่ต้อง
ตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจจ าเป็นต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่
การก าหนดปัญหา การแยกแยะและค้นหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมายเพ่ือด าเนินการแก้ไขและการตั้ง มาตรฐาน 
เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาซ้ าเดิมข้ึนอีก  
 

 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาความรู้  
ความสามารถ และความเข้าใจในการใช้ด้านเทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลแก่
บุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงได้
ร่วมมือกับส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล” ขึ้นในวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 
 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 32 คน 
ส่วนมากเป็นเพศหญิง  มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไปมากที่สุด ส่วนมากจบการศึกษาระดับปริญญาโท  
วัตถุประสงค์ในการเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานมากที่สุด 
รองลงมาเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่จัดอบรม และเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์กับผู้เข้าอบรม 
 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจด้านกระบวนการจัด
ฝึกอบรม ในระดับปานกลางถึงมาก ผลการประเมินอยู่ในระดับมากตามล าดับ ดังนี้ วิทยากรได้บูรณาการ
ประสบการณ์ เทคนิคการน าเสนอ กิจกรรม ถ่ายทอดเนื้อหาสู่ผู้เข้าอบรม ชุดฝึกอบรม เช่น เอกสาร CD 
แบบทดสอบ กิจกรรมประกอบการฝึกอบรม และการลงทะเบียน การให้ค าแนะน าและการต้อนรับของ
เจ้าหน้าที่ เช่น แนะน าสถานที่ ก าหนดการ อาหาร การเดินทาง รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คือ การ
ประสานงานเรื่องต่าง ๆ ก่อนการจัดฝึกอบรม  สรุปความพึงพอใจในภาพรวมด้านกระบวนการจัดฝึกอบรม อยู่
ในระดับมาก 

 
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ ในระดับมากทุกประเด็นตามล าดับ ดังนี้ มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส การติดต่อประสานงาน ทั้ง
ก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกอบรม ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ แต่งกาย
สุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม การต้อนรับ การอ านวยความสะดวกผู้เข้าอบรม การชี้แจงให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า ข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วน และสามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม และตรงประเด็น 
สรุปความพึงพอใจในภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก 

 

 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ในระดับมากทุกประเด็นตามล าดับ ดังนี้ ความเหมาะสมของห้องประชุมโดยทั่วไป เช่น การจัดที่นั่ง 
แสงสว่าง เสียง อาคารสถานที่ มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ และ
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คุณภาพ ปริมาณอาหารและเครื่องดื่ม สรุปความพึงพอใจในภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ
มาก 
 

ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ในระดับมากทั้งสองประเด็น ดังนี้  ได้รับบริการตรงตามความต้องการ และอย่างมีคุณภาพ  

ตอบสนองต่อการขอรับบริการได้รวดเร็ว สรุปความพึงพอใจในภาพรวมด้านคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับ
มาก  
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
 

ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อวิชาและวิทยากร ความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชา ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมส่วนใหญ่ มีความรู้ก่อนการอบรมในหัวข้อวิชาแนวคิดของการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิผล หัวข้อวิชากระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ หัวข้อวิชาเครื่องมือในการวิเคราะห์
ปัญหาและตัดสินใจ และหัวข้อวิชาเทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับปานกลางทุก
หัวข้อวิชา หลังการฝึกอบรมได้รับความรู้เพ่ิมมากข้ึน อยู่ในระดับมากทุกหัวข้อวิชา นอกจากนั้นผลการประเมิน
อยู่ในระดับมากทุกประเด็น ดังนี้ เนื้อหาที่น าเสนอครอบคลุมหัวเรื่องที่บรรยาย  ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้
ในการอบรม  และการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  สรุปผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
หัวข้อวิชาทุกหัวข้อวิชา อยู่ในระดับมาก 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร อยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้ บุคลิกภาพเหมาะสม การเร้าความสนใจและการสร้างบรรยากาศความสามารถ
และเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ และการเปิดโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็น รองลงมาอยู่ในระดับมาก 
คือ สื่อประกอบการบรรยายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม สรุปผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับวิทยากรอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 

 

         ความพึงพอใจในภาพรวมจากการจัดฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ตามล าดับดังนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านกระบวนการจัด
ฝึกอบรม และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สรุปความพึงพอใจในภาพรวมจากการจัดฝึกอบรม  อยู่ในระดับมาก 
 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตั้งใจและให้ความสนใจในการรับฟังและฝึกเทคนิคการแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลการเป็นอย่างดี  มีการซักถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากวิทยากรตลอดหลักสูตรการ
ฝึกอบรม  
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะดังนี้ ควรจัดในลักษณะ Workshop หรือ
วงสัมมนาแลกเปลี่ยนด้วย เพ่ือฝึกการน าทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ จัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ให้กับผู้บริหารระดับสูง 
จัดหลักสูตรต่อเนื่อง เป็นหลักสูตรฝึกปฏิบัติและประเมินผลการน าไปใช้ และจัดหลักสูตรฝึกอบรมในโอกาส
ต่อไปดังนี้ หลักสูตรการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ หลักสูตรการสร้างค่านิยมร่วมขององค์กร และหลักสูตรการท างาน
เป็นทีม 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความส าคัญของการประเมินผลโครงการ 
 
  ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล” ขึ้น เพื่อเป็น
การพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถในหลักการและได้ฝึกปฏิบัติในการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 
  เมื่อการฝึกอบรมเสร็จสิ้น  ส านักการศึกษาต่อเนื่องจึงท าการประเมินผลเพ่ือจะได้ทราบว่า
จากวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด  อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดฝึกอบรม
ในครั้งต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
  1.  ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  2.  ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสภาพการจัดอบรม 
  3.  ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงกระบวนการ ขั้นตอนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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บทท่ี 2 
วิธีการประเมินผล 

 
  ส าหรับการประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิผล”  ได้ก าหนดรายละเอียด ดังนี้ 
 

1.  กลุ่มตัวอย่าง 
  บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 32 คน อบรมวันที่  
29 – 30 มีนาคม 2561 ณ  ห้องประชุมเสวนา ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ใช้แบบสอบถาม  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชุด คือ 
  1.  แบบประเมินผลหัวข้อวิชา แบ่งเป็น 4 หัวข้อ คือ 
       1)  แนวคิดของการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล 
       2)  กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
       3)  เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ 
       4)  เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
  2.  แบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม  แบ่งเป็น 7 ตอน คือ 
       ตอนที่ 1   สถานภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
       ตอนที่ 2   ความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดอบรม 
       ตอนที่ 3   ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
         ตอนที่ 4   ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
         ตอนที่ 5   ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 
        ตอนที่ 6   ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ 
       ตอนที่ 7   ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

3.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  ใช้ค่าสถิติร้อยละกับข้อมูลที่เป็นสถานภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  2.  ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับข้อมูลที่เป็นความพึง
พอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาอบรม และวิทยากร  ตลอดจนสภาพการจัดอบรม  โดยแปลความหมายค่าเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจดังนี้ 

          ค่าเฉลี่ย    ความหมาย 
   1.00 – 1.50   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   1.51 – 2.50   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   2.51 – 3.50   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   3.51 – 4.50   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   4.51 – 5.00   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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บทท่ี 3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จ านวน 32 คน  รับแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรมกลับคืน
มาจ านวน 16 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 50.00  ส่วนการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  เสนอตามล าดับของการ
ประเมินผล  ซึ่งปรากฏผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  1  แสดงจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ าแนกตามสถานภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

สถานภาพทั่วไป จ านวน (คน)    ร้อยละ 
เพศ 16 100.00 
       ชาย 4 25.00 
       หญิง 12 75.00 
อายุ 16 100.00 
       36 – 40 ปี 2 12.50 
       41 – 45 ปี 1 6.25 
       มากกว่า 45 ปีขึ้นไป 13 81.25 
วุฒิการศึกษา 16 100.00 
     ปริญญาตรี 4 25.00 
     ปริญญาโท 12 75.00 
วัตถุประสงค์ในการเข้ารับการฝึกอบรม 16 100.00 
        - เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่จัดอบรม 12 75.00 
        - เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 14 87.50 
        - เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ 
          กับผู้เข้าอบรม 

10 62.50 

 
 จากตารางที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาคือ เพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 25.00  

อายุผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.25 รองลงมา
มีอายุ   36 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.50 มีอายุ 41 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.25  

วุฒิการศึกษาส่วนมากจบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาคือระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 25.00   

วัตถุประสงค์ในการเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานมาก
ที่สุด รองลงมาเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่จัดอบรม และเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 
และประสบการณ์กับผู้เข้าอบรม 
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ตารางท่ี  2  แสดงความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดฝึกอบรม 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 
1. การประสานงานเรื่องต่าง ๆ ก่อนการจัดอบรม 3.44 0.73 ปานกลาง 
2. การลงทะเบียน การให้ค าแนะน าและการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ 
    เช่น แนะน าสถานที่ ก าหนดการ อาหาร การเดินทาง เป็นต้น     

3.81 0.66 มาก 

3. ชุดฝึกอบรม เช่น เอกสาร CD แบบทดสอบ กิจกรรมประกอบ 
    การฝึกอบรม เป็นต้น 

3.94 0.57 มาก 

4. วิทยากรได้บูรณาการประสบการณ์ เทคนิคการน าเสนอ กิจกรรม 
    ถ่ายทอดเนื้อหาสู่ผู้เข้าอบรม 

4.44 0.63 มาก 

สรุปความพึงพอใจในภาพรวมด้านกระบวนการจัดฝึกอบรม 3.91 0.07 มาก 

 
จากตารางที่ 2  ความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึง

พอใจด้านกระบวนการจัดฝึกอบรม ในระดับปานกลางถึงมาก มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกประเด็น 
ตามล าดับ ดังนี้ วิทยากรได้บูรณาการประสบการณ์ เทคนิคการน าเสนอ กิจกรรม ถ่ายทอดเนื้อหาสู่ผู้เข้าอบรม 
( x  = 4.44) ชุดฝึกอบรม เช่น เอกสาร CD แบบทดสอบ กิจกรรมประกอบการฝึกอบรม ( x = 3.94) และ
การลงทะเบียน การให้ค าแนะน าและการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ เช่น แนะน าสถานที่ ก าหนดการ อาหาร การ
เดินทาง ( x  = 3.81) รองลงมาผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง คือ การประสานงานเรื่องต่าง ๆ ก่อน
การจัดอบรม  ( x = 3.44)  สรุปความพึงพอใจในภาพรวมด้านกระบวนการจัดฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก      
( x = 3.91) 
 
ตารางท่ี  3   ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 
1. การต้อนรับ การอ านวยความสะดวกผู้เข้าอบรม การชี้แจงให้

ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วน 
3.94 0.68 มาก 

2. มีมนุษยสัมพันธ์ยิ้มแย้มแจ่มใส การติดต่อประสานงาน ทั้งก่อน 
ระหว่าง และหลังการฝึกอบรม 

4.00 0.63 มาก 

3. ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ 
แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 

4.00 0.51 มาก 

4. สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม  
และตรงประเด็น 

3.81 0.65 มาก 

สรุปความพึงพอใจในภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3.94 0.07 มาก 
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จากตารางท่ี 3  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในระดับมากทุกประเด็นตามล าดับดังนี้  มีมนุษยสัมพันธ์ยิ้มแย้มแจ่มใส การติดต่อ
ประสานงาน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกอบรม และให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจ
ให้บริการ แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม มีผลการประเมินเท่ากันทั้งสองประเด็น ( x = 4.00) 
การต้อนรับ  การอ านวยความสะดวกผู้เข้าอบรม   การชี้แจงให้ค าปรึกษา  ค าแนะน า  ข้อมูลต่าง ๆ   ครบถ้วน  
( x = 3.94) และสามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและตรงประเด็น ( x = 3.81) สรุป
ความพึงพอใจในภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.94) 

 
ตารางท่ี  4  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 
1. ความเหมาะสมของห้องประชุมโดยทั่วไป เช่น การจัดที่นั่ง  
    แสงสว่าง เสียง อาคารสถานที่ เป็นต้น 

3.88 0.65 มาก 

2. คุณภาพและปริมาณอาหารและเครื่องดื่ม 3.75 0.62 มาก 
3. มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
    อย่างเพียงพอ 

3.88 0.68 มาก 

สรุปความพึงพอใจในภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.84 0.03 มาก 
 

จากตารางที่ 4  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึง
พอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในระดับมากทุกประเด็นตามล าดับ ดังนี้ ความเหมาะสมของห้องประชุม
โดยทั่วไป เช่น การจัดที่นั่ง แสงสว่าง เสียง อาคารสถานที่ และมีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การให้บริการอย่างเพียงพอ มีผลการประเมินเท่ากันทั้งสองประเด็น ( x = 3.88) และคุณภาพและปริมาณ
อาหารและเครื่องดื่ม ( x = 3.75) สรุปความพึงพอใจในภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก 
( x = 3.84) 

 
ตารางที ่ ๕  ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 
1. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ และอย่างมีคุณภาพ 3.94 0.57 มาก 
2. ตอบสนองต่อการขอรับบริการได้รวดเร็ว 3.94 0.57 มาก 
สรุปความพึงพอใจในภาพรวมด้านคุณภาพการให้บริการ 3.94 0.00 มาก 

 
จากตารางที่ 5  ความพึงใจด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ

ด้านคุณภาพการให้บริการ ในระดับมากทั้งสองประเด็นเท่ากัน คือ ได้รับบริการตรงตามความต้องการ และ
อย่างมีคุณภาพ ตอบสนองต่อการขอรับบริการได้รวดเร็ว ( x  = 3.94) สรุปความพึงพอใจในภาพรวมด้าน
คุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับมาก   ( x = 3.94) 
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ตารางที ่ 6  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 
1. อาจารย์หัสนัย  ริยาพันธ์ 3.81 0.65 มาก 
2. อาจารย์นันทภัค อินทุยศ 3.75 0.68 มาก 

 
จากตารางที่ 6  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ ในระดับมาก  

( x = 3.81)  และ ( x =3.75) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 7  แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาและวิทยากร 
หัวข้อวิชา :  แนวคิดของการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล 
วิทยากร   :  ดร.พนมพัทธ์  สมิตานนท์  

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา / หัวข้อการฝึกอบรม 4.25 0.50 

    1.1 ความรู้ตามหัวข้อวิชาที่ท่านมีอยู่ก่อนการฝึกอบรม 2.78 0.42 

    1.2 ความรู้ที่ได้รับเพ่ิมเติมหลังจากการฝึกอบรม 4.09 0.42 

    1.3 เนื้อหาที่น าเสนอในแต่ละหัวข้อมีความครอบคลุม 4.35 0.49 

    1.4 ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการอบรม 4.17 0.49 

    1.5 ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 4.22 0.52 

2. ความคิดเห็นส าหรับวิทยากรบรรยาย 4.63 0.54 

    2.1 บุคลิกภาพเหมาะสม 4.65 0.49 

    2.2 การเร้าความสนใจและการสร้างบรรยากาศ 4.65 0.57 

    2.3 ความสามารถและเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ 4.70 0.47 

    2.4 สื่อประกอบการบรรยายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.48 0.59 

    2.5 การเปิดโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็น 4.70 0.56 
 
จากตารางท่ี 7   ความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาและวิทยากร 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชา พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่  มีความรู้ก่อนการอบรมใน

หัวข้อวิชาแนวคิดของการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล ในระดับปานกลาง ( x = 2.78) หลังการ
ฝึกอบรมได้รับความรู้เพ่ิมมากขึ้น อยู่ในระดับมาก ( x = 4.09)  นอกจากนั้นผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกประเด็นตามล าดับ ดังนี้ เนื้อหาที่น าเสนอในแต่ละหัวข้อมีความครอบคลุม ( x = 4.35) ความรู้
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ที่ได้จากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ( x = 4.22) และความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการ
อบรม ( x = 4.17) สรุปผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาแนวคิดของการแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก ( x = 4.25) 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร แต่ละ
ประเด็นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดตามล าดับ ดังนี้ ความสามารถและ
เทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ และการเปิดโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผลการประเมินเท่ากันทั้ง
สองประเด็น ( x = 4.70) บุคลิกภาพเหมาะสมและ  การเร้าความสนใจและการสร้างบรรยากาศ มีผลการ
ประเมินเท่ากันทั้งสองประเด็น ( x = 4.65) รองลงมาอยู่ในระดับมาก คือ สื่อประกอบการบรรยายเหมาะสม
กับเนื้อหาและกิจกรรม ( x = 4.48) สรุปผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( x = 4.63) 
 
ตารางท่ี 8 แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาและวิทยากร 

หัวข้อวิชา :  กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
วิทยากร   :  ดร.พนมพัทธ์  สมิตานนท์ 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา / หัวข้อการฝึกอบรม 4.33 0.51 

    1.1 ความรู้ตามหัวข้อวิชาที่ท่านมีอยู่ก่อนการฝึกอบรม 2.76 0.44 

    1.2 ความรู้ที่ได้รับเพ่ิมเติมหลังจากการฝึกอบรม 4.00 0.00 

    1.3 เนื้อหาที่น าเสนอในแต่ละหัวข้อมีความครอบคลุม 4.38 0.50 

    1.4 ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการอบรม 4.33 0.48 

    1.5 ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 4.29 0.56 

2. ความคิดเห็นส าหรับวิทยากรบรรยาย 4.65 0.49 

    2.1 บุคลิกภาพเหมาะสม 4.62 0.50 

    2.2 การเร้าความสนใจและการสร้างบรรยากาศ 4.76 0.44 

    2.3 ความสามารถและเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ 4.76 0.44 

    2.4 สื่อประกอบการบรรยายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.43 0.60 

    2.5 การเปิดโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็น 4.67 0.48 
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จากตารางท่ี 8  ความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาและวิทยากร 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชา พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่  มีความรู้ก่อนการอบรมใน

หัวข้อวิชากระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ในระดับปานกลาง ( x = 2.76) หลังการ
ฝึกอบรมได้รับความรู้เพ่ิมมากขึ้น อยู่ในระดับมาก ( x = 4.00) นอกจากนั้นผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกประเด็นตามล าดับ ดังนี้ เนื้อหาที่น าเสนอในแต่ละหัวข้อมีความครอบคลุม ( x = 4.38) ความ
เหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการอบรม ( x = 4.33)  และความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน   ( x = 4.29)  สรุปผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชากระบวนการแก้ปัญหา
และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.33) 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร แต่ละ
ประเด็นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดตามล าดับ ดังนี้ การเร้าความสนใจ
และการสร้างบรรยากาศ และความสามารถและเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ มีผลการประเมินเท่ากันทั้งสอง
ประเด็น ( x = 4.76) การเปิดโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็น ( x = 4.67)บุคลิกภาพเหมาะสม ( x = 
4.62) รองลงมาอยู่ในระดับมาก คือ สื่อประกอบการบรรยายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม ( x = 4.43) 
สรุปผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.65) 
 
ตารางท่ี 9 แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาและวิทยากร 
หัวข้อวิชา :  เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ 
วิทยากร   :  ผศ.ดร.นพดล  อุดมวิศวกุล 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา / หัวข้อการฝึกอบรม 4.10 0.73 

    1.1 ความรู้ตามหัวข้อวิชาที่ท่านมีอยู่ก่อนการฝึกอบรม 2.81 0.66 

    1.2 ความรู้ที่ได้รับเพ่ิมเติมหลังจากการฝึกอบรม 4.06 0.77 

    1.3 เนื้อหาที่น าเสนอในแต่ละหัวข้อมีความครอบคลุม 4.19 0.75 

    1.4 ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการอบรม 4.13 0.72 

    1.5 ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 4.00 0.73 

2. ความคิดเห็นส าหรับวิทยากรบรรยาย 4.41 0.57 

    2.1 บุคลิกภาพเหมาะสม 4.31 0.60 

    2.2 การเร้าความสนใจและการสร้างบรรยากาศ 4.38 0.62 

    2.3 ความสามารถและเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ 4.38 0.50 

    2.4 สื่อประกอบการบรรยายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.38 0.62 

    2.5 การเปิดโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็น 4.63 0.50 
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จากตารางท่ี 9  ความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาและวิทยากร 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชา พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ มีความรู้ก่อนการอบรมใน

หัวข้อวิชาเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.81) หลังการฝึกอบรม
ได้รับความรู้เพ่ิมมากขึ้น อยู่ในระดับมาก ( x = 4.06) นอกจากนั้นผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ทุกประเด็นตามล าดับ ดังนี้ เนื้อหาที่น าเสนอในแต่ละหัวข้อมีความครอบคลุม ( x = 4.19) ความเหมาะสม
ของเวลาที่ใช้ในการอบรม ( x = 4.13)  และความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน   
( x = 4.00) สรุปผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาเทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.10)    

ความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร แต่ละ
ประเด็นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดตามล าดับ ดังนี้ การเปิดโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็น อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( x = 4.63) รองลงมาทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก ดังนี้ การเร้าความสนใจและการสร้างบรรยากาศ  
ความสามารถและเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ และสื่อประกอบการบรรยายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม  
มีผลการประเมินเท่ากันทั้งสามประเด็น  ( x = 4.38)  และบุคลิกภาพเมาะสม ( x = 4.31) สรุปผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร อยู่ในระดับมาก ( x = 4.41) 
 
ตารางท่ี 10  แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาและวิทยากร 
หัวข้อวิชา :  เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
วิทยากร   :  ผศ.ดร.นพดล  อุดมวิศวกุล 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา / หัวข้อการฝึกอบรม 4.13 0.78 

    1.1 ความรู้ตามหัวข้อวิชาที่ท่านมีอยู่ก่อนการฝึกอบรม 2.63 0.50 

    1.2 ความรู้ที่ได้รับเพ่ิมเติมหลังจากการฝึกอบรม 3.94 0.68 

    1.3 เนื้อหาที่น าเสนอในแต่ละหัวข้อมีความครอบคลุม 4.19 0.75 

    1.4 ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการอบรม 4.13 0.81 

    1.5 ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 4.06 0.77 

2. ความคิดเห็นส าหรับวิทยากรบรรยาย 4.44 0.57 

    2.1 บุคลิกภาพเหมาะสม 4.31 0.60 

    2.2 การเร้าความสนใจและการสร้างบรรยากาศ 4.50 0.63 

    2.3 ความสามารถและเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ 4.44 0.51 

    2.4 สื่อประกอบการบรรยายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.31 0.60 

    2.5 การเปิดโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็น 4.63 0.50 
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จากตารางท่ี 10  ความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาและวิทยากร 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชา พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ มีความรู้ก่อนการอบรมใน

หัวข้อวิชาเทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.63)  หลังการ
ฝึกอบรมได้รับความรู้เพ่ิมมากขึ้น อยู่ในระดับมาก ( x = 3.94) นอกจากนั้นผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกประเด็นตามล าดับ ดังนี้ เนื้อหาที่น าเสนอในแต่ละหัวข้อมีความครอบคลุม ( x = 4.19) ความ
เหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการอบรม ( x = 4.13)  และความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน   ( x = 4.06) สรุปผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาเทคนิคการแก้ปัญหา
และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.13)    

ความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร แต่ละ
ประเด็นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดตามล าดับ ดังนี้ การเปิดโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็น อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( x = 4.67) รองลงมาทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก ดังนี้ การเร้าความสนใจและการสร้างบรรยากาศ 
( x = 4.50) ความสามารถและเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ ( x = 4.44) บุคลิกภาพเหมาะสม และและสื่อ
ประกอบการบรรยายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม มีผลการประเมินเท่ากันทั้งสองประเด็น ( x = 4.31) 
สรุปผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร อยู่ในระดับมาก ( x = 4.44) 

 
ตารางที่ 11 ความพึงพอใจในภาพรวมจากการจัดฝึกอบรม 

กิจกรรม 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 
1.  ด้านกระบวนการจัดฝึกอบรม 3.91 0.07 มาก 
2.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3.94 0.07 มาก 
3.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.84 0.03 มาก 
4.  ด้านคุณภาพการให้บริการ 3.94 0.00 มาก 
สรุปความพึงพอใจในภาพรวมจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ 3.91 0.03 มาก 

 
 จากตารางท่ี 11  ความพึงพอใจในภาพรวมจากการจัดฝึกอบรม 
 ความพึงพอใจในภาพรวมจากการจัดฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ตามล าดับดังนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านคุณภาพการให้บริการ มีผลการ
ประเมินเท่ากันทั้งสองด้าน ( x = 3.94) ด้านกระบวนการจัดฝึกอบรม ( x = 3.91) และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ( x = 3.84) สรุปความพึงพอใจในภาพรวมจากการจัดฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก  ( x = 3.91) 
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บทท่ี 4 
สรุปการประเมินผลและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการประเมินวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามการฝึกอบรม สรุปได้ดังนี้ 

 

  1.1  สถานภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
         ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเพศหญิงมากที่สุด มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไปมากที่สุด ส่วนมาก
จบการศึกษาระดับปริญญาโท  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ จ านวน 32 คน วัตถุประสงค์ในการเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่จัดอบรม และเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดเห็น และประสบการณ์กับผู้เข้าอบรม 
 
  1.2  ความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดฝึกอบรม 

        ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดฝึกอบรม ในระดับปานกลาง
ถึงมาก ผลการประเมินอยู่ในระดับมากตามล าดับ ดังนี้ วิทยากรได้บูรณาการประสบการณ์ เทคนิคการน าเสนอ 
กิจกรรม ถ่ายทอดเนื้อหาสู่ผู้เข้าอบรมชุดฝึกอบรม เช่น เอกสาร CD แบบทดสอบ กิจกรรมประกอบการ
ฝึกอบรม และการลงทะเบียน การให้ค าแนะน าและการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ เช่น แนะน าสถานที่ ก าหนดการ 
อาหาร การเดินทาง รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คือ การประสานงานเรื่องต่าง ๆ ก่อนการจัดฝึกอบรม  
สรุปความพึงพอใจในภาพรวมด้านกระบวนการจัดฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก 

 

1.3  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
        ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในระดับมากทุก

ประเด็นตามล าดับ ดังนี้ มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส การติดต่อประสานงาน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการ
ฝึกอบรม ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
เหมาะสม การต้อนรับ การอ านวยความสะดวกผู้เข้าอบรม การชี้แจงให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อมูลต่าง ๆ 
ครบถ้วน และสามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม และตรงประเด็น สรุปความพึงพอใจใน
ภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก 

 
 

 
 

1.4  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
         ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในระดับมากทุก
ประเด็นตามล าดับ ดังนี้ ความเหมาะสมของห้องประชุมโดยทั่วไป เช่น การจัดที่นั่ง แสงสว่าง เสียง อาคาร
สถานที่ มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ และคุณภาพ ปริมาณอาหาร
และเครื่องดื่ม สรุปความพึงพอใจในภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก 
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1.5  ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 
       ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ในระดับมากทั้งสอง

ประเด็น ดังนี้ ได้รับบริการตรงตามความต้องการ และอย่างมีคุณภาพ  ตอบสนองต่อการขอรับบริการได้
รวดเร็ว สรุปความพึงพอใจในภาพรวมด้านคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับมาก  

 
1.6  ความคิดเห็นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ 
       ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ใน

ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
 

  1.7  ความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาและวิทยากร 
          ความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่  มีความรู้ก่อนการ
อบรมในหัวข้อวิชาแนวคิดของการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล หัวข้อวิชากระบวนการแก้ปัญหา
และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ หัวข้อวิชาเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ และหัวข้อวิชาเทคนิคการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับปานกลางทุกหัวข้อวิชา หลังการฝึกอบรมได้รับความรู้เพ่ิม
มากขึ้น อยู่ในระดับมากทุกหัวข้อวิชา นอกจากนั้นผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกประเด็น ดังนี้ เนื้อหาที่
น าเสนอครอบคลุมหัวเรื่องที่บรรยาย  ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการอบรม  และการน าความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน  สรุปผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาทุกหัวข้อวิชา อยู่ในระดับมาก 
         ความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิทยากร  แต่ละประเด็นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การเปิดโอกาส
ซักถามและแสดงความคิดเห็น รองลงมาอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้ บุคลิกภาพเหมาะสม การเร้าความ
สนใจและการสร้างบรรยากาศความสามารถ และเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้  ส่วนสื่อประกอบการบรรยาย
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม อยู่ในระดับมาก สรุปผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 

  1.8  ความพึงพอใจในภาพรวมจากการจัดฝึกอบรม 
          ความพึงพอใจในภาพรวมจากการจัดฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ตามล าดับดังนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านคุณภาพการให้บริการ ด้าน
กระบวนการจัดฝึกอบรม และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สรุปความพึงพอใจในภาพรวมจากการจัดฝึกอบรม  
อยู่ในระดับมาก 
 
  1.9  ข้อเสนอแนะ 
          การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สรุปได้ดังนี้  

        1.9.1 ควรจัดในลักษณะ Workshop หรือวงสัมมนาแลกเปลี่ยนด้วย เพื่อฝึกการน า 
ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ  

       1.9.2 ควรจัดหลักสูตรนี้ให้กับผู้บริหารระดับสูงด้วย 
       1.9.3 มีหลักสูตรต่อเนื่อง เป็นหลักสูตรฝึกปฏิบัติและประเมินผลการน าไปใช้ 
       1.9.4 ควรจัดหลักสูตรฝึกอบรมในโอกาสต่อไปดังนี้ หลักสูตรการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  

หลักสูตรการสร้างค่านิยมร่วมขององค์กร และหลักสูตรการท างานเป็นทีม 
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ภาคผนวก 
 

 

ก. โครงการฝึกอบรม 

ข. ตารางการฝึกอบรม 

ค. ตัวอย่างแบบประเมินผลหัวข้อวิชา 

ง. ตัวอย่างแบบประเมินผลโครงการฝึกอบรม 

จ. กิจกรรมกลุ่ม 

ฉ. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ช. ภาพกิจกรรม 
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ก. โครงการฝึกอบรม 
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1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเป็นทักษะส าคัญของผู้บริหารทุกระดับ ที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนไหว
ของงานโดยใช้หลักการและวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุแห่งปัญหา การหาวิธีแก้ปัญหาหรือการป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหา ด้วยกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นขั้นตอน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการพิจารณาทางเลือกที่ให้
ประโยชน์สูงสุด และส่งผลกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉินหรือเร่งด่วนที่ถูกจ ากัดด้วย
กรอบของเวลาได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงความหมายและวิธีการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ  
 3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน านโยบายหรือภาระที่ได้รับมอบหมายไปใช้ในการปรับปรุง
หรือด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมด้วยการฝึกปฏิบัติ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 ผู้บังคับบัญชา (เฉพาะผู้บังคับบัญชาระดับกลุ่มงาน) 
 4.2 ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เฉพาะประเภทวิชาการ) 
            ประเภทต าแหน่ง 
  - ผู้อ านวยการระดับต้น (ผอ.กลุ่มงาน) 
  - วิชาการ ช านาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 
 

5. หัวข้อการฝึกอบรม 
 Competency 1 : แนวคิดของการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล 
 Competency 2 : กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
 Competency 3 : เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ 

Practice  and Presentation : ฝึกปฏิบัติและน าเสนอ “เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่าง 
                                          เป็นระบบ” จากกรณีศึกษาจริงที่เกิดในองค์กร                                          
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รายละเอียดและเนื้อหาหัวข้อวิชา 
Competency 1 : แนวคิดของการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล 
 1. ค าอธิบายหัวข้อวิชา 
  ความหมาย ความส าคัญของปัญหา กระบวนการคิดรูปแบบต่าง  ๆ เพ่ือการแก้ปัญหาและการ

ตัดสินใจ     
  2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิดรูปแบบต่าง  ๆ ในการ

แก้ปัญหาและ 
การตัดสินใจ 
 3. วิธีการอบรม 
  เน้นผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลาง  บรรยายประกอบการซักถาม   

 
Competency 2 : กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
 1. ค าอธิบายหัวข้อวิชา 
  การวิเคราะห์สถานการณ์  การวิเคราะห์การแก้ปัญหา กระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล 

กระบวนการ  
วางแผนเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอย่างเป็นระบบ    
  2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าหลักการและแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจไป

ประยุกต์ใช้ 
ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 3. วิธีการอบรม 
  เน้นผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลาง  บรรยายประกอบการซักถาม   

 

Competency 3 : เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ 
 1. ค าอธิบายหัวข้อวิชา 
  การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาและการ

ตัดสินใจ 
และการตรวจสอบ 
  2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าเครื่องมือมาใช้การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้อย่าง

เหมาะสมและเกิด 
ประสิทธิผล 
 3. วิธีการอบรม 
  เน้นผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลาง  บรรยายประกอบการซักถาม   

    

Practice  and Presentation : ฝึกปฏิบัติและน าเสนอ “เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็น 
                                          ระบบ” จากกรณีศึกษาจริงที่เกิดในองค์กร 
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6. วิทยากร 
 ผู้เชี่ยวชาญจากท้ังภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

7. ระยะเวลาและสถานที่จัดฝึกอบรม 
 วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร  
 
8. งบประมาณ 
 จ านวน 32 คน เป็นเงิน 52,900 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 

9. การประเมินผลและส าเร็จการฝึกอบรม 
 ผู้เข้าฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลากรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 
จึงจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช  
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ข. ตารางการฝึกอบรม 
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ตารางการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล” 

โครงการความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
กับ ส านักการศึกษาต่อเนือ่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 
 

วัน เดือน ปี  หัวข้อวิชา วิทยากร 
วันที่ 29 มีนาคม 2561 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน/พิธีเปิด มสธ. 
เวลา 09.00 – 12.00 น. Competency 1 

แนวคิดของการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
อย่างมีประสิทธิผล 

 
ดร.พนมพัทธ์  สมิตานนท์ 

เวลา 13.00 – 16.00 น. Competency 2 
กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 

 
ดร.พนมพัทธ์  สมิตานนท์ 

วันที่ 30 มีนาคม 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. Competency 3 

เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ 
 
ผศ.ดร.นพดล อุดมวิศวกุล 

เวลา 13.00 – 16.00 น. Competency 4 
เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 

 
ผศ.ดร.นพดล อุดมวิศวกุล 
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ค. ตัวอย่างแบบประเมินผลหัวข้อวิชา 
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แบบประเมินผลหัวข้อวิชา 
หลักสูตร  
หัวข้อวิชา  
ชื่อวิทยากร 

 

  
 

(โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง) 

 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชา      
 1.1 ความรู้ที่มีอยู่ก่อนการอบรม      
 1.2 ความรู้ที่ได้หลังการอบรม      
 1.3 เนื้อหาที่น าเสนอครอบคลมุหวัเรื่องที่บรรยาย      
 1.4 ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการอบรม      
 1.5 การน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิัติงาน      

2. ความพึงพอใจในวิทยากรบรรยาย      
 2.1 บุคลิกภาพเหมาะสม      
 2.2 การเรา้ความสนใจและการสร้างบรรยากาศ      
 2.3 ความสามารถและเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้      
 2.4 สื่อประกอบการบรรยายเหมาะสมกับเนื้อหาและ    

      กิจกรรม 
     

 2.5 การเปิดโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็น      
       

3. สิ่งที่วิทยากรควรปรับปรุง      
 3.1       
 3.2       
 3.3       
 3.4       

4. ข้อเสนอแนะ      
 4.1       
 4.2       
 4.3       
 4.4       

 
 

       กรอกแล้วส่งโปรดส่งคืนเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม ขอขอบคุณ 
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ง. ตัวอย่างแบบประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
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แบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม 
หลักสูตร      
วันที่  
โครงการความร่วมมือ  

สถานที ่  
  

 

โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้ครบทุกข้อ 

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 

1.   เพศ           ชาย      หญิง 
2.   อายุ 

  ต่ ากว่า  30  ปี       30 – 35 ปี                    36 – 40 ป ี
  41 – 45 ป ี                         มากกว่า 45 ปี ขึ้นไป 

3.   วุฒิการศึกษา 
   ต่ ากว่าปริญญาตร ี     ปริญญาตร ี
   ปริญญาโท      อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ…………………………….………………… 

4.   วัตถุประสงค์ในการเข้ารับการฝึกอบรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองที่จัดอบรม 
 เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบตัิงาน 
 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์กับผู้เข้าอบรม 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ ………………………………………………………………………………………... 
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดอบรม 
 

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. การประสานงานเรื่องต่าง ๆ ก่อนการจัดฝึกอบรม      
2. การลงทะเบยีน การให้ค าแนะน าและการต้อนรับของ

เจ้าหน้าท่ี เช่น แนะน าสถานท่ี ก าหนดการ อาหาร      
การเดินทาง เป็นต้น 

     

3. ชุดฝึกอบรม เช่น เอกสาร CD แบบทดสอบ กิจกรรม
ประกอบการฝึกอบรม เป็นต้น 

     

4. วิทยากรได้บรูณาการประสบการณ์ เทคนิคการน าเสนอ 
กิจกรรม ถ่ายทอดเนื้อหาสูผู่้เข้าอบรม 
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
 

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. การต้อนรับ การอ านวยความสะดวกผู้เข้าอบรม การชี้แจง
ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อมลูต่าง ๆ ครบถ้วน 

     

2. มีมนุษยสมัพันธ์ยิ้มแยม้แจ่มใส การติดต่อประสานงาน  
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกอบรม 

     

3. ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเตม็ใจ
ให้บริการ แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 

     

4. สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
และตรงประเด็น 

     

 

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ความเหมาะสมของห้องประชุมโดยทั่วไป เช่น การจัดที่น่ัง 
แสงสว่าง เสียง อาคารสถานท่ี เปน็ต้น 

     

2. คุณภาพและปริมาณอาหารและเครื่องดื่ม      
3. มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 

อย่างเพียงพอ 
     

 

 

ตอนที่ 5 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ และอย่างมคีุณภาพ      
2. ตอบสนองต่อการขอรับการบริการไดร้วดเร็ว      

 

 

ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้อ านวยการโครงการ/วิทยากรกลุม่สัมพันธ์ในภาพรวม 
 

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ผู้อ านวยการโครงการ/วิทยากรกลุม่สัมพันธ์ 
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ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

 
1.................................................................................................................................................................................................... 
2.................................................................................................................................................................................................... 
3.................................................................................................................................................................................................... 
4.................................................................................................................................................................................................... 
5.................................................................................................................................................................................................... 
กรุณาแนะน าหลักสูตรที่ท่านเห็นว่าส านักการศึกษาต่อเนื่องควรจัดให้มีขึ้นในโอกาสต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรที่ท่าน
ประสงค์จะเข้าอบรม 
1.................................................................................................................................................................................................... 
2.................................................................................................................................................................................................... 
3.................................................................................................................................................................................................... 
 

กรุณาแนะน า (ญาติ/มิตร/เพื่อสนิทของท่าน) ที่ท่านเห็นสมควรให้ส านักการศึกษาต่อเนื่อง จัดส่งข่าวสารการจัดอบรมไปให้
ท่านเหล่านั้นทราบ 
1. ช่ือ........................................................................สถานท่ีติดต่อ............................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................................................ 
2. ช่ือ........................................................................สถานท่ีติดต่อ............................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................................................ 
3. ช่ือ........................................................................สถานท่ีติดต่อ............................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................................................ 

 
เมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

โปรดส่งคืนเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้วย ขอขอบคุณ 
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จ. กิจกรรมกลุ่ม 
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การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการท า SWOT ของ กสม. 
 

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  อุดมวิศวกุล ได้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแบ่งกลุ่ม 

ฝึกปฏิบัติการท า SWOT ของ กสม. พร้อมทั้งน าเสนอเป็นรายกลุ่ม ดังนี้ 
 

1. วิเคราะห์ SWOT Analysis 
 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากภายนอก วิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากภายใน 
 

Politics  O/T เพราะ………………........... Structure 
(โครงสร้าง) 

 S/W เพราะ………………........... 

Economy  O/T เพราะ………………........... System 
(ระบบ) 

 S/W เพราะ………………........... 

Society  O/T เพราะ………………........... Strategy 
(กลยุทธ์) 

 S/W เพราะ………………........... 

Technology  O/T เพราะ………………........... Style 
(รูปแบบ) 

 S/W เพราะ………………........... 

Law & Policy        O/T เพราะ………………........... Skill 
(ทักษะ) 

 S/W เพราะ………………........... 

Environment  O/T เพราะ………………........... Staff 
(บุคลากร) 

 S/W เพราะ………………........... 

   Shared Value  
(ค่านิยมร่วม) 

 S/W เพราะ………………........... 

 
 
 

2. ก าหนดวิสัยทัศน์ กสม. 
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กลุ่มที่ 1 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน 
 

P     โอกาส (การเมือง)   
การเมืองมีฝ่ายเดียว ความขัดแย้งน้อย 

โครงสร้าง   
จุดอ่อน      คลุมเครือไม่ชัดเจน 

E     ภัยคุกคาม (เศรษฐกิจ)  
ความยากจนท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
เกดิการละเมิดสิทธิ 

ระบบ 
จุดอ่อน      หลายขั้นตอน ยุ่งยาก 

S     โอกาส (สังคม) 
การละเมิดสิทธิสูง ท าให้ได้ท างานตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียน           

กลยุทธ์ 
จุดแข็ง      แผนยุทธศาสตร์ชัดเจน 

T     โอกาส (เทคโนโลยี) 
ท าให้สะดวก รวดเร็ว การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบการบริหาร 
จุดแข็ง      ให้อิสระในการแสดงความเห็น 

L     ภัยคุกคาม (กฎหมาย) 
กระบวนการสรรหา กสม. ไม่มีความหลากหลายทาง
อาชีพ 

ทักษะการท างาน 
จุดแข็ง      ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

E     โอกาส (สภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ) 
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 
การท างานให้ดีขึ้น 

บุคลากร 
จุดอ่อน      มีอัตราว่างที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ 

 ค่านิยมร่วม 
จุดอ่อน      ยังไม่มีค่านิยมร่วมกันอย่างชัดเจน 
 

    
วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรกลางในการคุ้มครองและตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล 
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กลุ่มที่ 2 
 

PESTLE (สภาพแวดล้อมภายนอก) 7S’ (สภาพแวดล้อมภายใน) 
 

Politics      T 
อ านาจเด็ดขาด เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิฯ 

Structure      S 
โครงสร้างชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจ 

Economy      T 
รัฐจัดสรรงบประมาณน้อยลง 

System      W      
ระบบการท างานแบบองค์กรคู่ 

Society      O 
สังคมตระหนักเห็นความส าคัญเรื่องสิทธิฯ 

Strategy    W      
แผนยุทธศาสตร์ใหญ่เกินกว่าองค์กร 

Technology      O 
เทคโนโยลีแพร่หลายกว้างขวางทันสมัย 

Style    W      
ผู้มีอ านาจตัดสินใจใช้ระบบตัดสินใจแบบองค์กรกลุ่ม 

Law & Policy      O 
รัฐบาลประกาศให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ 

Skill   W      
ไม่มีการจัดการองค์ความรู้ 

Environment     T 
สถานที่ตั้งเข้าถึงยาก 

Staff      S 
มี Career path ชัดเจน+สูง 

 Shared Value   W      
ไม่มีการก าหนดค่านิยมขององค์กร 

 
 
วิสัยทัศน์  เป็นสถาบันหลักในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
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กลุ่มที่ 3 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก  สภาพแวดล้อมภายใน 
 

P - politics     T 
ผลกระทบจากการเมือง – รัฐธรรมนูญ 

S - Structure      S 
เป็นไปตามหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย 

E - economy      T 
การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 

S - System      W      
- การท างานนอกแผน 
- ระบบการรองรับ + งบประมาณ ไม่มี 

S- society      O 
สังคมมีความตื่นตัว ยอมรับ HR  

S - Strategy    S 
มีแผนยุทธศาสตร์ชัดเจน ของบประมาณสนับสนุน
การด าเนินงาน  

T- technology      O 
ประชาชนเข้าถึง HR 

S - Style    W      
- ขาดการมีส่วนร่วมที่ครอบคลุม (brainstorming) 
- การเมือง 

L- law - policy      O 
ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ 

S - Skill   W      
ความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน (ลึก)  
ยังไม่มากพอ 

E - environment      O 
นานาประเทศให้ความสนใจ HR  

S - Staff      W 
ความรู้ความสามารถไม่ตรงกับงาน/ศักยภาพ 

 S - Shared Value   W      
ไม่มีค่านิยมร่วม 

 
 
วิสัยทัศน์  มุ่งสู่ความเป็นสถาบันหลักที่สร้างสรรค์วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคม 
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กลุ่มที่ 4 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

สภาพแวดล้อมภายใน 

Politics      O 
กสม. เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
และมี พ.ร.บ. 2560 การเมืองแทรกแซงไม่ได้ 

Structure      S 
มีการแบ่งส่วนราชการที่ชัดเจน 

Economy      T 
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยยังมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ า (รวยกระจุก-จนกระจาย) 
เพราะฉะนั้นโอกาสในการเข้าถึงน้อย เกิดปัญหาการ
ละเมิดสิทธิ 

System      W      
ระบบฐานข้อมูลส าคัญยังต้องพัฒนา/ปรับปรุง     
ให้มีประสิทธิผล 

Society      T 
เนื่องจากสภาพสังคมมีปัญหาอาชญากรรม เยาวชน
ขาดการปลูกฝังในเรื่องศึลธรรม การเคารพสิทธิของ
ผู้อื่น   

Strategy    W 
มียุทธศาสตร์ กสม. แล้ว แต่ไม่สามารถน าไป
ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างชัดเจน  
(ไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด)  

Technology      T 
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
เช่น การใช้ Bitcoins แทนเงินสด ภายใต้แนวคิด 
Citizen Digital  

Style (of Management)   W      
ขาดการท างานเชิงรุก ท างานเป็น Silo แยกส่วน/ไม่
บูรณาการ 

Law & Policy      O 
ภาครัฐมีการยอมรับและให้ความส าคัญในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน โดยได้มีการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับ HR 

Skill   S      
บุคลากรมีทักษะที่เหมาะสมกับต าแหน่ง/และมีการ
พัฒนาทักษะอื่น ๆ เพ่ิมเติม 

Environment      O 
ประชาชนเริ่มให้ความส าคัญกับเรื่อง HR มากขึ้น 
(จากข่าวในปัจจุบัน) เช่น “ป้าทุบรถ” เป็นปัญหา
สิทธิส่วนตัว/ส่วนรวม  

Staff      W 
อัตราก าลังไม่สอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 Shared Value   W      
ยังไม่มีค่านิยมร่วม เช่น “รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิด
สิทธิ”  

 
วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรที่สร้างความเชื่อมั่นด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนภายในปี 2565 
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ฉ. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล 

โครงการความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับ 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 
ณ ห้องประชุมเสวนา 1 ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี 

(อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นางสาวอนุทิน  จิตตะสิริ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนเชี่ยวชาญ 

บังคับบัญชาข้าราชการในกลุ่มงาน 
2 นายวรพจน์  พวงสุวรรณ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการพิเศษ 
3 นางอรวรรณ  ทองสุพรรณ์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการพิเศษ 
4 นางสาวจิราภรณ์  ทองค าวัฒนะ ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
5 นางรัตนาวดี แพงศรี นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 
6 นางสาวสุกัญญา  ต้นสายเพชร ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
7 นางสาวกชามาศ  ฐาปนโศภณ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการพิเศษ 
8 นายศรุติพงศ์  จิราดิษพงศ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
9 นางสาวสุวิภา  เลอเลิศศักดา ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 

10 นายครรชิต เพิ่มลาภ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
11 นายจรรยา  แผนสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
12 นางหิรัญญา  ปะดุกา ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
13 นางสาวลดาพร  เผ่าทองเหลือง ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
14 นางชมพูนุท  ป้อมป้องศึก นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการพิเศษ 
15 นางสุพรรณี  ชาติสุข ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
16 นางสาวอัตถิยา  เดวีเลาะ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการพิเศษ 
17 นายนรอรรจน์  สุนทรพุกก์ ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
18 นายลือศักดิ์  ปรัชญาธนกุล นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการพิเศษ 
19 นางสาวนุชจรีย์  นันทพัฒน์ศิริ ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
20 นายจุมพล  ขุนอ่อน ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
21 นางสาวนพวรรณ  สุขเจริญ ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน 
22 นางพรสุรีย์  พลสมบัติ นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ 

บังคับบัญชาข้าราชการในกลุ่มงาน 
23 นางสาวไขนภา  ไวทยกุล นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการพิเศษ 
24 นางสาวรมิดา  ฐิติพัฒนะ ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
25 นางสาวนงเยาว์  อบสุวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
26 นายกฤษฎา  งามสินจ ารัส ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
27 นายสงบ  นามวิชัย ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
28 นายภานุพันธ์  สมสกุล นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการพิเศษ 
29 นางสาววันรุ่ง  แสนแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
30 นางสาวพรนภา  มีชนะ ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
31 นายวิจัตร ริญญา พนักงานคดีเชี่ยวชาญ  

บังคับบัญชาข้าราชการในกลุ่มงาน 
32 นายภานุวัฒน์ ทองสุข นิติกรช านาญการพิเศษ 
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ช. ภาพบรรยากาศการอบรม 
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ภาพกิจกรรม 
หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล  

วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 
ณ ห้องประชุมเสวนา ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 

บรรยากาศ.........ก่อนการฝึกอบรม 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรบรรยาย 
โดย...ดร.พนมพัทธ์  สมติานนท์  
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วิทยากรบรรยาย 
โดย...ผศ.ดร.นพดล อุดมวศิวกุล 

 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
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แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
 
 


