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โครงการ

ณ หองประชุม องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

1. หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง จัดทําข้ึนภายใตยุทธศาสตร   การ

บริหารและการพัฒนาองคกร และนโยบายของผูบริหาร เพ่ือเปนเข็มทิศหรือทิศทางในการวางแผน    การ
ปฏิบัติงานของขาราชการ ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และพนัก
จังหวัดลําปาง ซึ่งเปนบุคลากรท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจใหไปสูเปาหมาย  และตอบสนองความ
ตองการของประชาชน โดยมุงเนนท่ีประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงาน การนําสมรรถนะมาประกอบในการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหบุคลากรมีพ้ืน
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคโดยมุงเนนการใหบุคลากรทุกตําแหนงไดรับการพัฒนา
ใหมีความรูในหนาท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอด
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานอยูในองคกร เนื่องจากบุคลากรเปนผูขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ ไปสูเปาหมายความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีทักษะ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมืออาชีพสอดคลองตามมาตรฐานกําหน
หนวยงาน ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค จําเปนจะตองกําหนดแนวทางการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพ       
การทํางานและตัวบุคคลผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายขององคกรและเปน      การ
เตรียมความพรอมของบุคลากรใหสาม
อนาคต

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและดําเนินการเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด ขอ 
ความรูแกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบกับแผนพัฒนาบุคลากร 
องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  ไดกําหนด       แนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค
ลําปาง โดยการสงเสริมใหบุคลากรทุกตําแหนงมีความรู ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง อันจะทําให
การปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง จัดทําข้ึนภายใตยุทธศาสตร   การ
บริหารและการพัฒนาองคกร และนโยบายของผูบริหาร เพ่ือเปนเข็มทิศหรือทิศทางในการวางแผน    การ
ปฏิบัติงานของขาราชการ ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําปาง ซึ่งเปนบุคลากรท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจใหไปสูเปาหมาย  และตอบสนองความ
ตองการของประชาชน โดยมุงเนนท่ีประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงาน การนําสมรรถนะมาประกอบในการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหบุคลากรมีพ้ืนฐานสมรรถนะตามท่ีหนวยงานกําหนด เพ่ือเปนกรอบแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคโดยมุงเนนการใหบุคลากรทุกตําแหนงไดรับการพัฒนา
ใหมีความรูในหนาท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอด

ปฏิบัติงานอยูในองคกร เนื่องจากบุคลากรเปนผูขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ ไปสูเปาหมายความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีทักษะ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมืออาชีพสอดคลองตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และเปาหมายยุทธศาสตรของ
หนวยงาน ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค จําเปนจะตองกําหนดแนวทางการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพ       
การทํางานและตัวบุคคลผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายขององคกรและเปน      การ
เตรียมความพรอมของบุคลากรใหสามารถรองรับการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในปจจุบันและ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและดําเนินการเก่ียวกับการ

คคลในองคการบริหารสวนจังหวัด ขอ (5) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจง สงเสริมและพัฒนา
ความรูแกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบกับแผนพัฒนาบุคลากร 3
องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  ไดกําหนด       แนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค
ลําปาง โดยการสงเสริมใหบุคลากรทุกตําแหนงมีความรู ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง อันจะทําให
การปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ

1-1

ฝกอบรมหลักสูตรการบริหารความขัดแยงในองคกร

ลําปาง

แผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง จัดทําข้ึนภายใตยุทธศาสตร   การ
บริหารและการพัฒนาองคกร และนโยบายของผูบริหาร เพ่ือเปนเข็มทิศหรือทิศทางในการวางแผน    การ

งานจางขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําปาง ซ่ึงเปนบุคลากรท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจใหไปสูเปาหมาย  และตอบสนองความ
ตองการของประชาชน โดยมุงเนนท่ีประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงาน การนําสมรรถนะมาประกอบในการบริหาร

ฐานสมรรถนะตามท่ีหนวยงานกําหนด เพ่ือเปนกรอบแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคโดยมุงเนนการใหบุคลากรทุกตําแหนงไดรับการพัฒนา
ใหมีความรูในหนาท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอด

ปฏิบัติงานอยูในองคกร เนื่องจากบุคลากรเปนผูขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ ไปสูเปาหมายความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีทักษะ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 

ดตําแหนง และเปาหมายยุทธศาสตรของ
หนวยงาน ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค จําเปนจะตองกําหนดแนวทางการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพ       
การทํางานและตัวบุคคลผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายขององคกรและเปน      การ

ารถรองรับการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในปจจุบันและ

2542 มาตรา 13 กําหนดให
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและดําเนินการเก่ียวกับการ

กํากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจง สงเสริมและพัฒนา
3 ป (พ.ศ.2561 – 2563) ของ

องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  ไดกําหนด       แนวทางการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําปาง โดยการสงเสริมใหบุคลากรทุกตําแหนงมีความรู ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง อันจะทําให



สํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม
หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ

ปจจุบันการบริหารความขัดแยงในองคกรภายใตสังคมทุกระดับนั้น ไมสามารถหลีกเลี่
ผูบริหาร หัวหนางาน หรือบุคลากรท่ีเก่ียวของเพิกเฉยไมมีการแกไขก็จะกอใหเกิดปญหาในอนาคตได แตหากมีการ
จัดการความขัดแยงท่ีไดผลดีนั้น จะสงผลดีตอองคกรและพัฒนาไปสูความสําเร็จท่ียั่งยืน สะทอนผลดีตอการ
บริหารงานท่ีมีคุณภาพในองคกร

ฝายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวั
บุคลากรในองคกร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลกรใหมีความรู ทักษะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารความขัดแยงในองคกร

2. วัตถุประสงค

2.1 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความขัดแยง ประเภท สาเหตุท่ีทําให
เกิดความขัดแยง

2.2 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเก่ียวกับกระบวนการเทคนิคการบริหารความขัดแยงและ
วิธีจัดการกับความขัดแยงในองคกร

3. กลุมเปาหมาย  

ขาราชการและเจาหนาท่ี จํานวน 

2.1. ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝาย ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ

และขาราชการระดับชํานาญการ

2.2 ประธานในพิธี คณะผูบริหาร เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติหนาท่ีจัดฝกอบรม ผูสังเกตการณ และวิทยากร

4. วิธีดําเนินการ

4.1 ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนกําหนดแนวทางการจัดฝกอบรม

4.2 บันทึกเสนอขอค
เพ่ือดําเนินการตามโครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารความขัดแยงในองคกร

4.3 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ

4.4 ประชุมคณะทํางาน

4.5 จัดทําหนังสือแจงสวนราชการตาง ๆ และหนังสือเชิญวิทยากรบรรยาย

4.6 จัดการฝกอบรมทาง

4.7 ติดตามและสรุปประเมินผลการดําเนินงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ปจจุบันการบริหารความขัดแยงในองคกรภายใตสังคมทุกระดับนั้น ไมสามารถหลีกเลี่
ผูบริหาร หัวหนางาน หรือบุคลากรท่ีเก่ียวของเพิกเฉยไมมีการแกไขก็จะกอใหเกิดปญหาในอนาคตได แตหากมีการ
จัดการความขัดแยงท่ีไดผลดีนั้น จะสงผลดีตอองคกรและพัฒนาไปสูความสําเร็จท่ียั่งยืน สะทอนผลดีตอการ

งานบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบใน  
บุคลากรในองคกร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลกรใหมีความรู ทักษะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

ฝกอบรมหลักสูตรการบริหารความขัดแยงในองคกร ประจําปงบประมาณ พ

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความขัดแยง ประเภท สาเหตุท่ีทําให

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเก่ียวกับกระบวนการเทคนิคการบริหารความขัดแยงและ
วิธีจัดการกับความขัดแยงในองคกร

ขาราชการและเจาหนาท่ี จํานวน 55 คน ประกอบดวย

ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝาย ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ

และขาราชการระดับชํานาญการ

ประธานในพิธี คณะผูบริหาร เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติหนาท่ีจัดฝกอบรม ผูสังเกตการณ และวิทยากร

ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนกําหนดแนวทางการจัดฝกอบรม

บันทึกเสนอขอความเห็นชอบและขออนุมัตินายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง                
ฝกอบรมหลักสูตรการบริหารความขัดแยงในองคกร ประจําปงบประมาณ พ

แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการโครงการฝกอบรมฯ

ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมฯ

จัดทําหนังสือแจงสวนราชการตาง ๆ และหนังสือเชิญวิทยากรบรรยาย

ฝกอบรมทางวิชาการโดยการบรรยายการฝกปฏิบัติ และการถามตอบ

ติดตามและสรุปประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมฯ
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ปจจุบันการบริหารความขัดแยงในองคกรภายใตสังคมทุกระดับนั้น ไมสามารถหลีกเลี่ยง ไดหาก
ผูบริหาร หัวหนางาน หรือบุคลากรท่ีเก่ียวของเพิกเฉยไมมีการแกไขก็จะกอใหเกิดปญหาในอนาคตได แตหากมีการ
จัดการความขัดแยงท่ีไดผลดีนั้น จะสงผลดีตอองคกรและพัฒนาไปสูความสําเร็จท่ียั่งยืน สะทอนผลดีตอการ

ด ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบใน  การพัฒนา
บุคลากรในองคกร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลกรใหมีความรู ทักษะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความขัดแยง ประเภท สาเหตุท่ีทําให

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเก่ียวกับกระบวนการเทคนิคการบริหารความขัดแยงและ

ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝาย ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ  จํานวน 45 คน

จํานวน 10 คน 

และขออนุมัตินายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง                
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รงการฝกอบรมฯ

จัดทําหนังสือแจงสวนราชการตาง ๆ และหนังสือเชิญวิทยากรบรรยาย

รรยายการฝกปฏิบัติ และการถามตอบขอซักถาม

ตามโครงการฝกอบรมฯ
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5.ระยะเวลาดําเนินการ

วันท่ี 7 สิงหาคม พ

6.งบประมาณ

ใชงบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัด ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป                      
พ.ศ.2563  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ ขอ 11  หนา 
ดําเนินการในวงเงินจํานวน  53,000

7.หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ฝายบริหารงานบุคคล  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

8.สถานท่ีดําเนินการ

หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

9.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

10.1. ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความขัดแยง ประเภท สาเหตุ     ท่ีทําให
เกิดความขัดแยง

10.2. ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเก่ียวกับกระบวนการเทคนิคการบริหาร             
ขัดแยงและวิธีจัดการกับความขัดแยงในองคกร

10. ความเชื่อมโยงของโครงการ

11.1 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 
ศักยภาพคน และยุทธศาสตรท่ี 6

11.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  แนวทางการพัฒนา 
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

11.3 ยุทธศาสตรกรมสงเสริมการป
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือรองรับ
ภารกิจและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

11.4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  ยุ
ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาการบริหารและ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สิงหาคม พ.ศ.2563

ใชงบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัด ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป                      
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

หนา 134 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารความขัดแยงในองคกร 
000.- บาท ตามรายละเอียดประมาณการคาใชจายแนบทาย

ฝายบริหารงานบุคคล  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

งคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความขัดแยง ประเภท สาเหตุ     ท่ีทําให

ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเก่ียวกับกระบวนการเทคนิคการบริหาร             
ขัดแยงและวิธีจัดการกับความขัดแยงในองคกร

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสราง
6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  แนวทางการพัฒนา 3.1 ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

ยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน พ.ศ.2560 –
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือรองรับ
ภารกิจและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  ยุ
ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาการบริหารและพัฒนาองคกร แนวทางการพัฒนา  5

1-3

ใชงบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัด ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป                      
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารความขัดแยงในองคกร ขออนุมัติ
บาท ตามรายละเอียดประมาณการคาใชจายแนบทาย

ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความขัดแยง ประเภท สาเหตุ     ท่ีทําให

ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเก่ียวกับกระบวนการเทคนิคการบริหาร             ความ

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสราง
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2560 – 2564 ยุทธศาสตรท่ี 1 การ
ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม 

2569  ยุทธศาสตรท่ี 5 การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือรองรับ

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  ยุทธศาสตรท่ี 5 
5.1 การพัฒนาบุคลากร 
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11. ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ

1. จํานวนผูเขารับการฝกอบรมรอยละ 

2. รอยละของผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดรอยละ 

เชิงคุณภาพ

1. รอยละของผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึนหรือมากกวากอนเขารับการอบรมรอยละ 

2. รอยละของผู เขารับการฝกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานท่ีไ
ประเมินผลความรู รอยละ 80 ข้ึนไป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมรอยละ 100

รอยละของผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดรอยละ 

รอยละของผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึนหรือมากกวากอนเขารับการอบรมรอยละ 

รอยละของผู เขารับการฝกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานท่ีไ
ข้ึนไป
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รอยละของผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดรอยละ 80

รอยละของผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึนหรือมากกวากอนเขารับการอบรมรอยละ 80

รอยละของผู เขารับการฝกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานท่ีไดรับคะแนน
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โครงการฝกอบรมหลักสูตร

เวลา 08.00 – 08.30 น.
เวลา 08.30 – 09.00 น.

เวลา 09.00 – 10.30 น.

เวลา 10.30 – 10.40 น.

เวลา 10.40 – 12.00 น.

เวลา 12.00 – 13.00 น.

เวลา 13.00 – 15.00 น.

เวลา 15.00 – 15.10 น.

เวลา 15.10 – 16.00 น.

เวลา 16.00 – 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

12. กําหนดการ กําหนดการฝกอบรม
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารความขัดแยงในองคกร  ประจําปงบประมาณ พ

วันท่ี  7 สิงหาคม  พ.ศ.2563
จัดโดย  องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

******************************************

- ลงทะเบียนเขาอบรม ณ หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
- พิธีเปดการฝกอบรม

นางสุพรรณี สุขสันตรุงเรือง รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
          รักษาราชการแทน ปลัดองคการบริหารสวน

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปางกลาวเปดการฝกอบรม  
นางสาวเพ็ญสิริ  ไชยวรรณ หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัดกลาวรายงานการฝกอบรม

- บรรยายเรื่อง“ความหมายของความขัดแยง ขอรองเรียน และขอพิพาท
โดย วิทยากรจากสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

- พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม

- บรรยายเรื่อง“ประเภท สาเหตุและผลท่ีเกิดจากปญหาความขัดแยง ขอ
รองเรียนขอพิพาท หลักการและข้ันตอนการเจรจาไกลเกลี่ย เทคนิคการตอรอง
แบบWin – Win”
โดย วิทยากรจากสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- พักรับประทานอาหารกลางวัน

- กิจกรรมกลุมฝกปฏิบัติ “กระบวนการเทคนิคการบริหารความขัดแยง และ
เทคนิคการใชจิตวิทยาเพ่ือบริหารความขัดแยง

โดย วิทยากรจากสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

- พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม

- กิจกรรมกลุมฝกปฏิบัติ “วิธีการจัดการความขัดแยงในองคกร
โดย วิทยากรจากสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

- สรุปผลกิจกรรม และตอบขอซักถาม  

*****************
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

นางสุพรรณี สุขสันตรุงเรือง รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ปฏิบัติหนาท่ี

กลาวเปดการฝกอบรม  
กปลัดองคการบริหารสวน

ความหมายของความขัดแยง ขอรองเรียน และขอพิพาท”
วิทยากรจากสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประเภท สาเหตุและผลท่ีเกิดจากปญหาความขัดแยง ขอ
องเรียนขอพิพาท หลักการและข้ันตอนการเจรจาไกลเกลี่ย เทคนิคการตอรอง

วิทยากรจากสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กระบวนการเทคนิคการบริหารความขัดแยง และ
เทคนิคการใชจิตวิทยาเพ่ือบริหารความขัดแยง”

วิทยากรจากสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วิธีการจัดการความขัดแยงในองคกร”
วิทยากรจากสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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13. ผลการประเมินการฝกอบรม
13.1 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล

13.1.1 การเก็บรวบรวมขอมูล

เก็บรวบรวมขอมูลหลังจากสิ้นสุดการอบรม

13.1.2การวิเคราะหขอมูล

วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล โ ดยการ ใช โ ป ร แกรมสํ า เ ร็ จ รู ปท า งส ถิ ติ เ พ่ื อห าคว าม ถ่ี ค า ร อยล ะ 

คามัชฌิมเลขคณิตและสังเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาตามความเหมาะสมโดยสัมพันธ กับวัตถุประสงค

ของการประเมินเกณฑท่ีใชในการแปลผลคามัชฌิมเลขคณิตใชชวงคาเฉลี่ยชวงละ 

การใหคะแนน 5 ระดับ และ 0

ของอัตรภาคชั้น ดังนี้  (อัจฉรียจันทลักขณา

โดย 

การกําหนดคาคะแนนในสวนของความพึงพอใจและผลท่ีไดรับจากการฝกอบรมมีคาสูงสุด

เปน 5 คะแนน และคาตํ่าสุดเปน 

ดังนั้น  การแปลผลคาเฉลี่ยจึงเปนดังนี้

1.00-1.80

1.81-2.60

2.61-3.40

3.41-4.20

4.21-5.00

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผลการประเมินการฝกอบรม
เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูล

เก็บรวบรวมขอมูลหลังจากสิ้นสุดการอบรม

การวิเคราะหขอมูล

วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล โ ดยการ ใช โ ป ร แกรมสํ า เ ร็ จ รู ปท า งส ถิ ติ เ พ่ื อห าคว าม ถ่ี ค า ร อยล ะ 

คามัชฌิมเลขคณิตและสังเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาตามความเหมาะสมโดยสัมพันธ กับวัตถุประสงค

ของการประเมินเกณฑท่ีใชในการแปลผลคามัชฌิมเลขคณิตใชชวงคาเฉลี่ยชวงละ 

0.75 สําหรับเกณฑการใหคะแนน 4 ระดับ ซ่ึงคํานวณจากสูตรหาความกวาง

อัจฉรียจันทลักขณา, 2542)

max

minmax
i

i       หมายถึง  ความกวางของอัตรภาคชั้น

max หมายถึง คะแนนสูงสุดในอัตรภาคชั้น

min     หมายถึง  คะแนนตํ่าสุดในอัตรภาคชั้น

การกําหนดคาคะแนนในสวนของความพึงพอใจและผลท่ีไดรับจากการฝกอบรมมีคาสูงสุด

คะแนน และคาตํ่าสุดเปน 1 คะแนน  ดังนั้น ชวงความกวางของอันตรภาคชั้นจึงคํานวณไดจาก

0.80
5

15
i 




ดังนั้น  การแปลผลคาเฉลี่ยจึงเปนดังนี้

หมายถึง พึงพอใจ/ไดรับเพ่ิมในระดับนอยท่ีสุด

หมายถึง พึงพอใจ/ไดรับเพ่ิมในระดับนอย

หมายถึง    พึงพอใจ/ไดรับเพ่ิมในระดับปานกลาง

หมายถึง พึงพอใจ/ไดรับเพ่ิมในระดับมาก

หมายถึง    พึงพอใจ/ไดรับเพ่ิมในระดับมากท่ีสุด
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วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล โ ดยการ ใช โ ป ร แกรมสํ า เ ร็ จ รู ปท า งส ถิ ติ เ พ่ื อห าคว าม ถ่ีค า ร อยล ะ 

คามัชฌิมเลขคณิตและสังเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาตามความเหมาะสมโดยสัมพันธ กับวัตถุประสงค

ของการประเมินเกณฑท่ีใชในการแปลผลคามัชฌิมเลขคณิตใชชวงคาเฉลี่ยชวงละ 0.80 สําหรับเกณฑ

ระดับ ซ่ึงคํานวณจากสูตรหาความกวาง

การกําหนดคาคะแนนในสวนของความพึงพอใจและผลท่ีไดรับจากการฝกอบรมมีคาสูงสุด

งความกวางของอันตรภาคชั้นจึงคํานวณไดจาก

ไดรับเพ่ิมในระดับนอยท่ีสุด

ไดรับเพ่ิมในระดับปานกลาง

ไดรับเพ่ิมในระดับมากท่ีสุด
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13.2 ผลความพึงพอใจโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

13.2.1ผูตอบแบบประเมินความพึง

และไดรับแบบประเมินความพึงพอใจฯ กลับคืนมาจํานวน 

13.2.2 ระดับความพึงพอใจการจัด

คิดเปนรอยละ 96.00 มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

the Social Science (SPSS)) ในดานตาง ๆ เชน 

ดานประโยชนตอการปฏิบัติงานและขอเสนอแนะอ่ืนๆ

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูเขาอบรม

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูเขารับการอบรม

ขอมูลท่ัวไป

เพศ

ชาย

หญิง

รวม

อายุ

21 - 30 ป

31-40 ป

41-50 ป

          50 ป ข้ึนไป

รวม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

2563 หลักสูตร การบริหารความขัดแยง

ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการ เปน

และไดรับแบบประเมินความพึงพอใจฯ กลับคืนมาจํานวน 26 ฉบับ คิดเปนรอยละ 65.00

ระดับความพึงพอใจการจัดโครงการฝกอบรม ภาพรวมคาเฉล่ีย 

มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (โดยคํานวณจากโปรแกรมสําเร็จรูป 

ในดานตาง ๆ เชน ดานหลักสูตรการฝกอบรมดานวิทยากรดานการดําเนินการฝกอบรม

และขอเสนอแนะอ่ืนๆ

ขอมูลท่ัวไปของผูเขาอบรม

แสดงจํานวนและรอยละของผูเขารับการอบรม

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน

4

22

26

6

12

5

3

26

1-7

โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

พอใจการจัดโครงการ เปนผู เขาอบรมจํานวน 40 คน

ภาพรวมคาเฉล่ีย 4.80(คะแนนเต็ม 5) 

โปรแกรมสําเร็จรูป Statistical Package for

ดานหลักสูตรการฝกอบรมดานวิทยากรดานการดําเนินการฝกอบรม

คน) รอยละ

15.38

84.62

100.00

23.08

46.15

19.23

11.54

100.00
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จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม พบวาผู เขาอบรมสวนใหญเปนเพศ

คิดเปนรอยละ 84.62เปนเพศชาย

อายุ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 

11.54สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 

เทียบเทาคิดเปนรอยละ 19.23ตํ่ากวาปริญญาตรี 

เอกหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 

การฝกอบรมกับสํานักบริการวิชาการ 

กับสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การศึกษา

ต่ํากวาปริญญาตรี (ปวช,ปวส ฯลฯ

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา

ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา

รวม

หนวยงาน

ภาครัฐ

รวม

ประสบการณการเขารวมฝกอบรมกับสํานักบริการวิชาการ มช

เคย

ไมเคย

รวม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม พบวาผู เขาอบรมสวนใหญเปนเพศ

ชายคิดเปนรอยละ 15.38สวนใหญมีชวงอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 

ป คิดเปนรอยละ 23.08มาอายุ41-50 ปคิดเปนรอยละ 19.23และอายุ

สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 69.23รองลงมาระดับปริญญาโทหรือ

ตํ่ากวาปริญญาตรี (ปวช,ปวส ฯลฯ) คิดเปนรอยละ 7.69

คิดเปนรอยละ 3.85ท้ังหมดสังกัดหนวยงานภาครัฐ คิดเปนรอยละ 

การฝกอบรมกับสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหมคิดเปนรอยละ 84.62และ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมคิดเปนรอยละ 15.38ตามลําดับ

ปวส ฯลฯ) 2

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 18

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา 5

ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 1

26

26

26

ประสบการณการเขารวมฝกอบรมกับสํานักบริการวิชาการ มช.

22

4

26
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม พบวาผู เขาอบรมสวนใหญเปนเพศหญิง

คิดเปนรอยละ 46.15รองลงมา

อายุ 50 ปข้ึนไปคิดเปนรอยละ 

รองลงมาระดับปริญญาโทหรือ

7.69          และระดับปริญญา

คิดเปนรอยละ 100.00 สวนใหญเคยเขารวม

และไมเคยเขารวมการฝกอบรม

7.69

69.23

19.23

3.85

100.00

100.00

100.00

84.62

15.38

100.00
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สวนท่ี  2  ความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการ  

1. ความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการดานหลักสูตรการฝกอบรม

ตารางท่ี 2 แสดงความพึงพอใจดานหลักสูตรการฝกอบรม

ขอคําถาม

จํานวนคนท่ีตอบความพึงพอใจ  

ไม

พึงพอใจ

มาก

1.  ความเหมาะสม

ของหัวขอของการ

ฝกอบรม

-

2. ความเหมะสมของ

ระยะเวลาการจัด

ฝกอบรม

-

3.  การเปดโอกาสให

แสดงความคิดเห็น

และรวมทํา

กิจกรรม

-

4.  ไดรับความรู 

ประโยชนตรงตาม

ความคาดหวัง

-

ผู เข ารับการอบรมมีความพึงพอใจด านหลักสูตรการฝกอบรมในภาพรวมอยู ในระดับมาก

ร อยละ 97.80(ค า เฉลี่ ย  = 4 .

ในระดับมากท่ีสุดทุกประเด็น(ตาราง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการ  

ความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการดานหลักสูตรการฝกอบรม

ดานหลักสูตรการฝกอบรม

จํานวนคนท่ีตอบความพึงพอใจ  (รอยละ)

พึงพอใจ

ไม

พึงพอใจ

คอนขาง

พอใจ

พอใจ พอใจ

มาก

- - 4

(15.38)

22

(84.62) (

- 1

(3.85)

3

(11.54)

22

(84.62) (

- - - 26

(100.00) (

- - 2

(7.69)

24

(92.31) (

รวมคาเฉลี่ย

รอยละ

ความพึงพอใจด านหลักสูตรการฝกอบรมในภาพรวมอยู ในระดับมาก

.89)  เ ม่ื อพิจารณารายละเอียดพบว าผู เข าร วมโครงการ

ตาราง 2)

1-9

ผลการประเมิน

รวม คาเฉล่ีย แปรผล

26

(100.00)

4.85

(97.00)

มากท่ีสุด

26

(100.00)

4.81

(96.20)

มากท่ีสุด

26

(100.00)

5.00

(100.00)

มากท่ีสุด

26

(100.00)

4.92

(98.40)

มากท่ีสุด

4.89

(97.80)

มากท่ีสุด

ความพึงพอใจด านหลักสูตรการฝกอบรมในภาพรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด 

ผู เข าร วมโครงการมีความพึงพอใจ



สํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม
หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ

2. ความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการ

ตารางท่ี 3 แสดงความพึงพอใจดาน

ขอคําถาม

จํานวนคนท่ีตอบความพึงพอใจ  

ไม

พึงพอใจ

มาก

1. ความรู 

ความสามารถในการ

ถายทอดความรู

-

2. การทํากิจกรรม

เหมาะสมสอดคลอง

กับหัวขอของการ

ฝกอบรม

-

3. การใชสื่อ

ประกอบการบรรยาย

-

4. การตอบขอซักถาม

หรือแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

-

ผู เข ารับการอบรมมีความพึงพอใจดาน

เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการดานวิทยากร 

แสดงความพึงพอใจดานวิทยากร

จํานวนคนท่ีตอบความพึงพอใจ  (รอยละ)

พึงพอใจ

ไม

พึงพอใจ

คอนขาง

พอใจ

พอใจ พอใจ

มาก

- - 2

(7.69)

24

(92.31) (100

- - 2

(7.69)

24

(92.31) (100

- - 3

(11.54)

23

(88.46) (100

- - 1

(3.85)

25

(96.15) (100

รวมคาเฉล่ีย

รอยละ

เข ารับการอบรมมีความพึงพอใจดานวิทยากรในระดับมากท่ีสุด รอยละ 

ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดในทุกประเด็น

1-10

ผลการประเมิน

รวม คาเฉล่ีย แปรผล

26

100.00)

4.92

(98.40)

มากท่ีสุด

26

100.00)

4.92

(98.40)

มากท่ีสุด

26

100.00)

4.88

(97.60)

มากท่ีสุด

26

100.00)

4.96

(99.20)

มากท่ีสุด

4.92

(98.40)

มากท่ีสุด

รอยละ 98.40 (คาเฉลี่ ย = 4.92)

ในทุกประเด็น(ตาราง 3)



สํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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3.ความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการดานการดําเนินการฝกอบรม

ตารางท่ี 4 แสดงความพึงพอใจดานการดําเนินการฝกอบรม

ขอคําถาม

จํานวนคนท่ีตอบความพึงพอใจ  

ไม
พึงพอใจ

มาก

1. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี

-

2. การอํานวยความ
สะดวกของเจาหนาท่ี
ในการใหบริการ

-

3. ความพรอมของ
โสตทัศนูปกรณ

-

4. ความเหมาะสมและ
คุณภาพของอาหาร-
เครื่องด่ืม

-

ผู เข าร วมโครงการมีความพึงพอใจด านการดําเนินการฝกอบรม
รอยละ 91.20(ค าเฉลี่ ย = 4.56
ในระดับมากท่ีสุดทุกประเด็น(ตาราง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการดานการดําเนินการฝกอบรม

แสดงความพึงพอใจดานการดําเนินการฝกอบรม

จํานวนคนท่ีตอบความพึงพอใจ  (รอยละ)

พึงพอใจ
ไม

พึงพอใจ
คอนขาง
พอใจ

พอใจ พอใจ
มาก

- - 10
(38.46)

16
(61.54) (100

- - 11
(42.31)

15
(57.69) (100

- - 12
(46.15)

14
(53.85) (100

- - 11
(42.31)

14
(53.85) (100

รวมคาเฉล่ีย
รอยละ

ผู เข าร วมโครงการมีความพึงพอใจด านการดําเนินการฝกอบรมภาพรวมอยู ในระดับมาก
56) เ ม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา ผู เข าร วมโครงการมีความพึงพอใจ 

ตาราง 4)

1-11

ผลการประเมิน

รวม คาเฉล่ีย แปรผล

26
100.00)

4.62
(92.42)

มากท่ีสุด

26
100.00)

4.58
(91.60)

มากท่ีสุด

26
100.00)

4.54
(90.80)

มากท่ีสุด

26
100.00)

4.50
(90.00)

มากท่ีสุด

4.56
(91.20)

มากท่ีสุด

าพรวมอยู ในระดับมากท่ีสุ ด
ผู เข าร วมโครงการมีความพึงพอใจ 



สํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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4. ความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการดานประโยชนตอการปฏิบัติงาน

ตารางท่ี 5 แสดงความพึงพอใจดานประโยชนตอการปฏิบัติงาน

ขอคําถาม

จํานวนคนท่ีตอบความพึงพอใจ  

ไม
พึงพอใจ

มาก

1. ไดรับความรูใหมๆ 
ท่ีเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจําวัน

-

2. การแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณ
ระหวางผูรวมการ
ฝกอบรม

-

3. ไดรับความรูและ
ประโยชนตาม
ความคาดหวัง

-

ผู เขารวมโครงการมีความพึงพอใจดานประโยชนตอการปฏิบั ติงาน
รอยละ 96.49(ค าเฉลี่ ย = 4.82
ในระดับมากท่ีสุดทุกประเด็น (ตาราง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการดานประโยชนตอการปฏิบัติงาน

แสดงความพึงพอใจดานประโยชนตอการปฏิบัติงาน

จํานวนคนท่ีตอบความพึงพอใจ  (รอยละ)

พึงพอใจ
ไม

พึงพอใจ
คอนขาง
พอใจ

พอใจ พอใจ
มาก

- - 2

(7.69)

24

(92.31) (100

- - 7
(26.92)

19
(73.08) (100

- - 5
(19.23)

21
(80.77) (100

รวมคาเฉล่ีย

รอยละ

ผู เขารวมโครงการมีความพึงพอใจดานประโยชนตอการปฏิบั ติงานภาพรวมอยู ในระดับมาก
82) เ ม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา ผู เข าร วมโครงการมีความพึงพอใจ

ตาราง 5)

1-12

ผลการประเมิน

รวม คาเฉล่ีย แปรผล

26

100.00)

4.92

(98.40)

มากท่ีสุด

26

100.00)

4.81
(94.60)

มากท่ีสุด

26

100.00)

4.81
(96.20)

มากท่ีสุด

4.82

(96.40)

มากท่ีสุด

าพรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด
ผู เข าร วมโครงการมีความพึงพอใจ
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ความพึงพอใจภาพรวมตอโครงการฯ

ตารางท่ี 6 แสดงความพึงพอใจภาพรวมตอโครงการฯ

ดาน

1. ดานหลักสูตรการฝกอบรม

2. ดานวิทยากร 

3. ดานการดําเนินการฝกอบรม

4. ดานประโยชนตอการปฏิบัติงาน

รวมคาเฉล่ีย

รอยละ

ผู เขารวมโครงการมีความพึงพอใจ

(คาเฉลี่ย = 4.80) โดยมีความพึงพอใจ

ฝกอบรมดานประโยชนตอการปฏิบัติงาน

5. ส่ิงท่ีประทับใจในการฝกอบรม

5.1) วิทยากรมีอัธยาศัยดี และเปนผูมีความรูความสามารถถายทอดประสบการณและองค

ความรูไดเปนอยางดี สรางบรรยากาศท่ีนาเรียนรู และทําใหเขาใจในเนื้อหาการฝกอบรมไดมากยิ่งข้ึน

5.2) ไดเรียนรูเทคนิคการบริหารความขัดแยง 

ในการฝกอบรมครั้งนี้

5.3) ไดเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณ มุมมองการดําเนินชีวิต และการสรางทัศนคติ

ดานการปรับตัวในท่ีทํางาน

5.4) ไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม รูสึกมีความกระตือรือรนมากข้ึน และสามารถนําความรูไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

5.5) หัวขอการฝกอบรมมีความเหมาะสม สามารถนําความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานได

จริง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ความพึงพอใจภาพรวมตอโครงการฯ

ภาพรวมตอโครงการฯ

ผลการประเมิน

รอยละ คาเฉล่ีย

97.80 4.89

98.40 4.92

91.20 4.56

ดานประโยชนตอการปฏิบัติงาน 96.40 4.82

รวมคาเฉล่ีย

รอยละ

4.80

(96.00)

ผู เขารวมโครงการมีความพึงพอใจภาพรวมตอโครงการฯ อยู ในระดับมากท่ีสุด รอยละ 

โดยมีความพึงพอใจดานวิทยากรและดานวิทยากรมากท่ีสุดรองลงมา คือ

ฝกอบรมดานประโยชนตอการปฏิบัติงาน และดานการดําเนินการฝกอบรม ตามลําดับ

ส่ิงท่ีประทับใจในการฝกอบรม

วิทยากรมีอัธยาศัยดี และเปนผูมีความรูความสามารถถายทอดประสบการณและองค

ความรูไดเปนอยางดี สรางบรรยากาศท่ีนาเรียนรู และทําใหเขาใจในเนื้อหาการฝกอบรมไดมากยิ่งข้ึน

ไดเรียนรูเทคนิคการบริหารความขัดแยง ความรูใหม ๆ และความสนุกสนานเพลิดเพลิน

ในการฝกอบรมครั้งนี้

ไดเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณ มุมมองการดําเนินชีวิต และการสรางทัศนคติ

ดานการปรับตัวในท่ีทํางาน

ไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม รูสึกมีความกระตือรือรนมากข้ึน และสามารถนําความรูไป

ชีวิตประจําวันได

หัวขอการฝกอบรมมีความเหมาะสม สามารถนําความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานได

1-13

ผลการประเมิน

คาเฉล่ีย แปรผล

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

)

มากท่ีสุด

อยู ในระดับมากท่ีสุด รอยละ 96.00

รองลงมา คือดานหลักสูตรการ

(ตาราง 6)

วิทยากรมีอัธยาศัยดี และเปนผูมีความรูความสามารถถายทอดประสบการณและองค

ความรูไดเปนอยางดี สรางบรรยากาศท่ีนาเรียนรู และทําใหเขาใจในเนื้อหาการฝกอบรมไดมากยิ่งข้ึน

ความรูใหม ๆ และความสนุกสนานเพลิดเพลิน

ไดเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณ มุมมองการดําเนินชีวิต และการสรางทัศนคติเชิงบวก

ไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม รูสึกมีความกระตือรือรนมากข้ึน และสามารถนําความรูไป

หัวขอการฝกอบรมมีความเหมาะสม สามารถนําความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานได



สํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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6. ส่ิงท่ีไมพึงพอใจ หรือ ขอเสนอแนะอ่ืนๆ

ระยะเวลาในการจัดอบรมสั้นเกินไป และควรจัดอบรมนอกสถานท่ี เพ่ือลดความจําเจและสราง

บรรยากาศในการเรียนรูใหเหมาะส

7. หลักสูตรการฝกอบรมอ่ืนๆ ท่ีสนใจ

7.1) หลักสูตร การจัดการองคความรู

7.2) หลักสูตร การจัดการองคความรู

7.3) หลักสูตร การทํางานเปนทีม

14. สรุปเนื้อหาสาระท่ีไดจากการฝกอบรม

ผูเขาอบรมไดรับทราบแนวคิด เทค
ประสบการณ และไดรับการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาท่ีวิทยากรนําเสนอ
สื่อการเรียนรู ทําใหผูเขาอบรมสามารถ
บริหารสวนจังหวัดลําปางเพ่ือการปฏิ

เนื้อหาสาระจากการฝกอบรม สามารถจําแนกได ดังนี้
1) การเรียนรูและทําความเ

การดําเนินการบริหารความขัดแยง

จําเปนตองเรียนรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการบริหาความขัดแยง

การบริหารความขัดแยงไดครอบคลุมทุกมิติ

นิยามคําศัพทและคําจํากัดควา

ความขัดแยง

ระหวางบุคคลหรือระหวางกลุม เนื่องจากมีความตองการหรือผลประโยชนขัดแยงกันและไมสามารถตัดสินใจหรือหา

ขอตกลงรวมกันได

ชนิดของความขัดแยง ไดแก

1) ความขัดแยงภายในตัวเอง

-

-

-

2) ความขัดแยงภายในกลุม

3) ความขัดแยงระหวางกลุม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ส่ิงท่ีไมพึงพอใจ หรือ ขอเสนอแนะอ่ืนๆ

ระยะเวลาในการจัดอบรมสั้นเกินไป และควรจัดอบรมนอกสถานท่ี เพ่ือลดความจําเจและสราง

บรรยากาศในการเรียนรูใหเหมาะสมมากยิ่งข้ึน

หลักสูตรการฝกอบรมอ่ืนๆ ท่ีสนใจ

หลักสูตร การจัดการองคความรู

หลักสูตร การจัดการองคความรู

หลักสูตร การทํางานเปนทีม

สรุปเนื้อหาสาระท่ีไดจากการฝกอบรม

ผูเขาอบรมไดรับทราบแนวคิด เทคนิค และกระบวนการบริหารความขัดแยง
ประสบการณ และไดรับการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาท่ีวิทยากรนําเสนอในรูปแบบการฝกปฏิบัติจริงโดยใช      

ทําใหผูเขาอบรมสามารถนําแนวคิดและกระบวนการดังกลาวไปปรับใชกับการทํางานในองคการ
เพ่ือการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถลดความขัดแยงในองคกรได

เนื้อหาสาระจากการฝกอบรม สามารถจําแนกได ดังนี้
การเรียนรูและทําความเขาใจคํานิยามและความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับความขัดแยง

การดําเนินการบริหารความขัดแยงใหไดประสิทธิภาพและตรงกับเปาหมายของการปฏิบัติงานนั้น 

ยนรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการบริหาความขัดแยงใหเขาใจอยางละเอียด เพ่ือสามารถกําหนด

ครอบคลุมทุกมิติ

นิยามคําศัพทและคําจํากัดความท่ีสําคัญในการเรียนรูการบริหารคว

ความขัดแยง(conflict) คือสภาพของความไมราบรื่นท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคล

หรือระหวางกลุม เนื่องจากมีความตองการหรือผลประโยชนขัดแยงกันและไมสามารถตัดสินใจหรือหา

ชนิดของความขัดแยง ไดแก

ความขัดแยงภายในตัวเอง

ความขัดแยงแบบดึงดูด – ดึงดูด

ความขัดแยงแบบหลีกเลี่ยง – หลีกเลี่ยง 

ความขัดแยงแบบดึงดูด – หลีกเลี่ยง

ความขัดแยงภายในกลุม

ความขัดแยงระหวางกลุม
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ระยะเวลาในการจัดอบรมสั้นเกินไป และควรจัดอบรมนอกสถานท่ี เพ่ือลดความจําเจและสราง

พรอมท้ังไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในรูปแบบการฝกปฏิบัติจริงโดยใช      

ดังกลาวไปปรับใชกับการทํางานในองคการ
อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถลดความขัดแยงในองคกรได

ความขัดแยง

ใหไดประสิทธิภาพและตรงกับเปาหมายของการปฏิบัติงานนั้น 

ใหเขาใจอยางละเอียด เพ่ือสามารถกําหนดกรอบ เปาหมาย

มท่ีสําคัญในการเรียนรูการบริหารความขัดแยง 

คือสภาพของความไมราบรื่นท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคล

หรือระหวางกลุม เนื่องจากมีความตองการหรือผลประโยชนขัดแยงกันและไมสามารถตัดสินใจหรือหา



สํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม
หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ

2) การเรียนรูลักษณะหรือพฤติกรรมท่ีเกิดความขัดแยง

1) สมาชิกขาดความรวมมือและประสานงานกัน

2) สมาชิกคํานึงถึงเปาหมายสวนตนมากกวาเปาหมายรวมของกลุม

3) มีการเก่ียงงอนหรือแกงแยงหนาท่ีและความรับผิดชอบ

กันอยูเสมอ

4) สมาชิกไมกลัวเกรงกฎ ระเบียบ และบรรทัดฐานของกลุม

5) สมาชิกยอทอ ไมทุมเท กําลังกายกําลังใจ สติปญญาและเวลา

เพ่ือกลุมอยางเต็มท่ี

6) มีการชิงดีชิงเดนกันอยูเปนประจํา

7) บรรยากาศในการทํางานเต็มไปดวยความอิจฉาริษยา เงียบเหงา วังเวง ขาดการ

ติดตอสื่อสาร

8) ขาดความม่ันคงในงาน สมาชิกเบื่อหนายการทํางาน

9) สมาชิกตางเสนอวิธีการหลากหลายเพ่ือใหบรรลุเปาหมายและตางก็ยืนยันวาวิธีการ

ของตนดีกวา โดยไมยอมลดราวาศอก

10) เรื่องความขัดแยงกระทบกระท่ังกันเล็กนอยของสมาชิกมักจะบานปลายเปนทํานอง 

“น้ําผึ้งหยดเดียว

3) การเรียนรูสาเหตุแหงความขัดแยง

1) ความขัดแยงทางดานบุคลิกภาพ คานิยม ความคิด และประสบการณ

2) ความแตกตางทางดานความรู ความสามารถ และประสบการณ

3) ความเขาใจในเรื่องขอมูลและขอเท็จจริงไมตรงกัน

4) การกําหนดหนาท่ีในงานไมชัดเจน

5) การแขงขันเพ่ือแยงชิงทรัพยากรและผลประโยชน

6) ความขัดแยงในเรื่องวัตถุป

7) ความขัดแยงเก่ียวกับวิธีปฎิบัติ

8) ผลประโยชนขัดกัน

9) โครงสรางขององคกรไมชัดเจน

10) ขาดการสื่อสารท่ีดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

4)

ลักษณะหรือพฤติกรรมท่ีเกิดความขัดแยง

สมาชิกขาดความรวมมือและประสานงานกัน

สมาชิกคํานึงถึงเปาหมายสวนตนมากกวาเปาหมายรวมของกลุม

มีการเก่ียงงอนหรือแกงแยงหนาท่ีและความรับผิดชอบ

กันอยูเสมอ

สมาชิกไมกลัวเกรงกฎ ระเบียบ และบรรทัดฐานของกลุม

สมาชิกยอทอ ไมทุมเท กําลังกายกําลังใจ สติปญญาและเวลา

เพ่ือกลุมอยางเต็มท่ี

มีการชิงดีชิงเดนกันอยูเปนประจํา

บรรยากาศในการทํางานเต็มไปดวยความอิจฉาริษยา เงียบเหงา วังเวง ขาดการ

ติดตอสื่อสาร

ขาดความม่ันคงในงาน สมาชิกเบื่อหนายการทํางาน

สมาชิกตางเสนอวิธีการหลากหลายเพ่ือใหบรรลุเปาหมายและตางก็ยืนยันวาวิธีการ

ของตนดีกวา โดยไมยอมลดราวาศอก

เรื่องความขัดแยงกระทบกระท่ังกันเล็กนอยของสมาชิกมักจะบานปลายเปนทํานอง 

น้ําผึ้งหยดเดียว”

สาเหตุแหงความขัดแยง

ความขัดแยงทางดานบุคลิกภาพ คานิยม ความคิด และประสบการณ

ความแตกตางทางดานความรู ความสามารถ และประสบการณ

ความเขาใจในเรื่องขอมูลและขอเท็จจริงไมตรงกัน

การกําหนดหนาท่ีในงานไมชัดเจน

การแขงขันเพ่ือแยงชิงทรัพยากรและผลประโยชน

ความขัดแยงในเรื่องวัตถุประสงคของหนวยงาน

ความขัดแยงเก่ียวกับวิธีปฎิบัติ

ผลประโยชนขัดกัน

โครงสรางขององคกรไมชัดเจน

ขาดการสื่อสารท่ีดี
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สมาชิกคํานึงถึงเปาหมายสวนตนมากกวาเปาหมายรวมของกลุม

สมาชิกยอทอ ไมทุมเท กําลังกายกําลังใจ สติปญญาและเวลา

บรรยากาศในการทํางานเต็มไปดวยความอิจฉาริษยา เงียบเหงา วังเวง ขาดการ

สมาชิกตางเสนอวิธีการหลากหลายเพ่ือใหบรรลุเปาหมายและตางก็ยืนยันวาวิธีการ

เรื่องความขัดแยงกระทบกระท่ังกันเล็กนอยของสมาชิกมักจะบานปลายเปนทํานอง 

ความขัดแยงทางดานบุคลิกภาพ คานิยม ความคิด และประสบการณ

ความแตกตางทางดานความรู ความสามารถ และประสบการณ



รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ประจําปงบประมาณ พ

หลักสูตร การบริหารความขัดแยงในองคกร

ประจําปงบประมาณ พ

หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

วันท่ี 

สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

การบริหารความขัดแยงในองคกร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

จังหวัดลําปาง

วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

จัดทําโดย

สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
2563

การบริหารความขัดแยงในองคกร

องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม



บทสรุปผูบริหาร 

ฝายบริการวิชาการ สํานักบริการวิชาการ ไดบริการวิชาการใหแกองคการบริหาร 

สวนจังหวัดลําปาง ในโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร การบริหารความขัดแยงโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมี

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับความขัดแยง ประเภท สาเหตุท่ีทําใหเกิดความขัดแยง และมีความรูเก่ียวกับ

กระบวนการเทคนิคการบริหารความขัดแยงและวิธีจัดการกับความขัดแยงในองคกรเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 

2563 ระหวางเวลา 09.00–16.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง จังหวัดลําปาง 

ผูเขารวมโครงการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ

องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง จํานวน 40 คน 

ผลการฝกอบรมดังกลาว พบวา ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด มี

คาเฉล่ีย 4.80คิดเปนรอยละ96.00ผูเขาอบรมไดรับองคความรูดานการบริหารความขัดแยงสามารถนําความ

องคความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจขององคกรไดดียิ่งข้ึนขอเสนอแนะ

สําหรับการบริหารความขัดแยง มีดังตอไปนี้  

1. การฝกปฏิบัติเทคนิคและกระบวนการบริหารความขัดแยงใหแกบุคลากรในองคกร 

2. การสงเสริมความคิดริเริ่มอยางสรางสรรคใหแกบุคลากร เพ่ือกระตุนใหบุคลากรมี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพัฒนาแนวทางในการบริหารความขัดแยงไดมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. การจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธในทีม เพ่ือใหบุคลากรไดทําความรูจักกัน อยูรวมกัน

และปฏิบัติงานเปนทีมงานอยางมีประสิทธิภาพ 

                                                                ฝายบริการวิชาการ 

กันยายน2563 



สารบัญ 

หนา

รายงานผลการดําเนินงาน 1
1) หลักการและเหตุผล 1
2) วัตถุประสงค 2
3) คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ 2
4) หัวขอการฝกอบรม 2
5) รูปแบบการอบรม 3
6) วิทยากร 3
7) ระยะเวลา 3
8) สถานท่ีจัด 3
9) การประเมินผล 3
10) หนวยงานรับผิดชอบ 3
11) กําหนดการ 4
12) ผลการประเมินการฝกอบรม 

12.1) เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
12.2) ผลความพึงพอใจ 

5
5
6

13) สรุปเนื้อหาสาระท่ีไดจากการฝกอบรม 13
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก รายชื่อผูเขารวมโครงการ 
ภาคผนวก ขภาพกิจกรรม 
ภาคผนวก ครายละเอียดโครงการฝกอบรม 
ภาคผนวก งแบบประเมิน 
ภาคผนวก จ เอกสารประกอบการบรรยาย 



สารบัญตาราง 

หนา
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูเขารับการอบรม 6
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการ ดานหลักสูตรการฝกอบรม 8
ตารางท่ี 3 แสดงความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการ ดานวิทยากร  9
ตารางท่ี 4แสดงความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการ ดานการดําเนินการฝกอบรม 10
ตารางท่ี 5แสดงความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการ ดานประโยชนตอการปฏิบัติงาน 11
ตารางท่ี 6แสดงความพึงพอใจภาพรวมตอโครงการฯ 12


