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ABSTRACT
The objective of this research is to follow up on the result of the project “Meditation for
Happiness” to learn the content understanding of the participants, their knowledge utilization, the work
efficiency of the participants after the course, and their suggestions to improve and develop the training
course itself and the organization of the course. The population of this study consists of 29 participants in
the fiscal year of 2556, 23 supervisors, and 31 staff, total 83 persons. The data is collected by
interviewing the participants 3 months after the course, then analyzed using the statistical values of
percentage, mean, standard deviation, and tested the difference between two groups of samples, using
the Pearson Correlation Coefficient and set the p-value at 0.05.
The result of the study found that participants have high level of understanding in the course
content, utilization of acquired knowledge, and work efficiency, and the result from testing the
hypothesis reported that difference in gender, affiliation, and work period significantly affected the
course content understanding of the participants at the p-value of 0.05. Also, at the same p-value,
participants with different gender have significant difference in knowledge utilization and work efficiency.
The analysis of relations of the content understanding, knowledge utilization, and the work efficiency
found that the three factors demonstrated a positive value, showing that the understanding of the
course content significantly affect knowledge utilization and work efficiency at the p-value of 0.05, as
the participants have shown improvements in their work behavior, able to utilize learned knowledge
and techniques to their work, and have increased work efficiency, and suggestions were made to
arrange the Insight Meditation Course at least once every year.
Keywords : Follow Up, Content Understanding, Knowledge Utilization, Work Efficiency
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บทคัดย่อ
การวิจั ยในครั้งนี้ มีวั ตถุประสงค์ เพื่ อติ ดตามผลโครงการฝึกอบรมปฏิบั ติธรรมน าสุ ข ศึ กษา
ความรู้ความเข้าใจในเนือ้ หาหลักสูตร การนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ผ่าน
การฝึกอบรม และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและรูปแบบวิธีการจัดฝึกอบรม
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ผ่านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ 2556 จานวน 29 คน ผู้บังคับบัญชา
จานวน 23 คน และเพื่อนร่วมงาน จานวน 31 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 83 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 3 เดือน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนน
เฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และคานวณค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร มีการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ และมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า
ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีเพศ หน่วยงานที่สังกัด และระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาหลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีเพศแตกต่างกันมี
การนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ และมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และการทดสอบความสั มพั นธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลั กสู ตรกับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานในทางที่ดี ขึ้น สามารถนาความรู้และเทคนิคต่างๆ ไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และมีข้อเสนอแนะให้จัดฝึกปฏิบัติ
ธรรมทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
บทสรุปงานวิจัย
หลักการและเหตุผล
กระแสความร้อนของกิเลสเป็นเหตุให้ผทู้ ี่ไม่เคยเรียนรูธ้ รรมะหรือเรียนรูแ้ ต่ไม่เข้าใจหลักปฏิบัติในการ
ดาเนินชีวิตเมื่อเกิดทุกข์ ต่างก็ขวนขวายหาทางปฏิบัติและศึกษาธรรมะเพื่อดับทุ กข์ การเจริญจิตภาวนา
วิปัสสนากรรมฐานเป็นวิธีหนึ่งที่จะทาให้ดับทุกข์ ผู้ท่ีได้รับการฝึกอบรมจิตภาวนาด้วยวิธีที่ถูกต้องแล้ว ย่อมมี
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีความสุขในชีวติ มีสติและมีสมาธิมากขึน้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินชีวติ ของ
ตนเองและการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อตนเองและสังคมอย่างแท้จริง การปฏิบัติธรรมให้ประสบ
ผลสาเร็จ สิ่งที่ต้องปฏิบัติคือการสละกิเลสให้หลุดพ้นจากใจแล้วก็จะเพิ่มฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา
เพื่อให้รู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบริหารและธุรการ สานักงานคณบดี มีหน้าที่
รับผิดชอบอีกหน้าที่หนึ่งในการศึกษาวิจัยเนื้อหาของหลักสูตร จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม ถ่ายทอด
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เทคโนโลยีท่ีใช้ในการฝึกอบรม สัมมนา รูปแบบ วิธีการและเทคนิคการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาปัญหาเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
จึงกาหนดจัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนาสุข สาหรับผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ปรับใช้ในการทางานกับชีวิตประจาวัน มีความรู้ทาง
หลักธรรมคาสั่งสอนของพุทธศาสนา รูห้ ลักการปฏิบัติธรรม มีพลังกายพลังใจอยู่ในสังคมเหมือนไปเพิ่ม
พลังชีวิต ฝึกฝนจิต มีสมาธิ มีสติปัญญาในการแก้ไขทั้งปัญหาการงานและชีวิต และในการจัดฝึกอบรม
จ าเป็ นต้ องมี การด าเนิ นการอย่ างเป็ นระบบ คื อ มี การศึ กษาความต้ องการและความจ าเป็ น ในการ
ฝึกอบรม การจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมตามความจาเป็นและความต้องการ การดาเนินการจัดฝึกอบรม และ
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมจาเป็นต้องมีการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม เพื่อทราบถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมและการจัดฝึกอบรม และสามารถนาผลที่ได้รับจาก
การจัดฝึกอบรมมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมให้ประสบผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามผลโครงการฝึกอบรมปฏิบัตธิ รรมนาสุข ปีงบประมาณ 2556
2. เพือ่ ศึกษาความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาหลักสูตรของผู้ผา่ นการฝึกอบรม
3. เพื่อศึกษาการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ของผู้ผา่ นการฝึกอบรม
4. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ผา่ นการฝึกอบรม
ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รับ
งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิดล สามารถนาแนวทางการวิจัย
และผลจากการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ และหลักสูตรอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาบุคลากร และหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
สามารถนาผลการวิจัยเกี่ยวกับการนาความรู้ที่ได้รับจากเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน ไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงาน
สาหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
แนวคิด ทฤษฎี
การติดตามผลการฝึกอบรมเป็ นขั้นตอนหนึ่งที่มีความส าคั ญมากในกระบวนการฝึกอบรม
เป็นการรวบรวมข้อมูลภายหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิน้ ไปแล้วระยะหนึ่ง ซึ่งจะให้คาตอบที่สาคัญเกี่ยวกับ
โครงการฝึกอบรมที่จัดไปแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงานหรือไม่อย่างไร ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางานในทางที่ดีขึ้น และได้นาเอาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
หลักสูตร และสามารถนาความรู้และเทคนิคต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพใน
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การปฏิ บั ติ งานมากน้อ ยเพี ยงใด ท าให้ท ราบว่าการฝึ กอบรมนั้น บรรลุ วั ตถุ ประสงค์ที่ ตั้งไว้หรือไม่
เพื่อที่จะนาผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้มีประสิทธิผลมากขึ้น (อ้างถึงใน
วรรณวิมล ทวีวกิ ยการ, 2554.)
วัตถุประสงค์สาคัญของหลักสูตรฝึกอบรมมุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
ผู้บริหารคาดหวังหรือในทิศทางที่พึงปรารถนาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ดังนั้น การนาความรู้จาก
หลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ ถือเป็นการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมอีกวิธีหนึ่งว่า
ประสบผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด อยู่ในระดับมากหนือน้อย เพื่อจะได้นาผลการติดตามผลการฝึกอบรมไป
พิจารณาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและตัดสินใจในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไพบู ลย์ (2554) กล่ าวว่า ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติงาน เป็ นการกระท าของแต่ ละบุ คคล ที่ มี
ความสามารถและมีความพร้อม พยายามทุ่มเทอย่างเต็มใจในการปฏิบัติงานของตนอย่างคล่องแคล่วด้วย
ความมีระเบียบ กฎเกณฑ์ ปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลา รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน ดังนั้น
บุคคลจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต้องเกิดจากความขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ในงาน
พร้อมด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร งานจะประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่กาหนดไว้
และดียิ่งขึน้
ทฤษฎีมองมนุษย์ให้เป็นทุนหรือทุนมนุษย์ เป็นทฤษฎีที่มองถึงผลผลิตที่ได้รับจากผู้ปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้ลงทุนไปในรูปของการฝึกอบรมและการศึกษา เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
ต้นทุน โดยจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรูท้ ี่เพิ่มขึน้ กับผลผลิตของผู้ปฏิบัติงานที่เพิ่มสูงขึน้ ตามไป
ด้วย ซึ่งมีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น ทฤษฎีทุนมนุษย์จึงเป็นการวิเคราะห์จากแนวคิดของต้นทุนและผลประโยชน์ที่
ได้รับและวิเคราะห์บนพืน้ ฐานของผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ซึ่งโครงการต่างๆ ที่เกิดขึน้ เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคานึงถึงการเพิ่มมูลค่าของมนุษย์ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์กร โดย
เรียนรูผ้ ่านการศึกษา การฝึกอบรมและการพัฒนาต่างๆ นาไปสู่ผลลัพธ์หรือผลผลิตที่องค์กรต้องการ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วรรณวิมล และคณะ (2551) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการ
เป็นวิทยากร ประชากรที่ทาการวิจัย คือ ผู้ผ่านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ 2548-2549 จานวน 130
คน ผู้บังคับบัญชา จานวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ความคิดเห็นต่อการเป็น
วิทยากร และการปฏิบัติหน้าที่การเป็นวิทยากร สรุปได้วา่ ความพึงพอใจ ความคิดเห็น และการปฏิบัติหน้าที่
การเป็นวิทยากรอยู่ในระดับมาก และการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีตาแหน่ง และ
อายุราชการแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็นวิทยากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ผู้ผา่ นการฝึกอบรมที่มีเพศ อายุ ระดับ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรแตกต่าง
กันมีการปฏิบัติหน้าที่การเป็นวิทยากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 และการทดสอบ
ความสั มพั นธ์ ระหว่างความคิ ดเห็ นต่อการเป็ นวิทยากรกั บการปฏิบั ติ หน้ าที่ การเป็ นวิทยากร พบว่า
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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ธเนศร์ (2552) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
นักวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประชากรที่ทาการ
วิจัย คือ ผู้ผ่านการฝึกอบรม ในปี 2550-2551 จานวน 47 คน โดยศึกษาความพึงพอใจต่อโครงการ การ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจต่อโครงการ การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ และการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง
โดยเปรียบเทียบผลทั้ง 2 รุน่ ไม่แตกต่างกัน
ภัทรฤดี และคณะ (2544) ได้ท าการวิจั ยการติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลั กสู ตรพั ฒนา
นักวิจัย โดยศึกษาจากประชากรที่ผ่านการฝึกอบรม ระหว่างปี 2540-2542 จานวน 3 รุ่น รวม 83 คน โดยมี
จุดมุ่งหมายว่าผู้ผา่ นการฝึกอบรมสามารถนาความรูด้ ้านการวิจัยไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด ผลการวิจัยสรุปได้
ว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ไปใช้ได้ในระดับปานกลาง และสามารถน าผลงานวิจัยที่ทาใน
หลักสูตรไปใช้ในการพัฒนางาน โดยนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับมาก
ทวีชัย (2551) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างแบบสอบถาม
เพื่อใช้ในการวิจั ย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ความพึ งพอใจ และความ
เหมาะสมของโครงการ ประชากรที่ทาการวิจัย คือ ผู้ผ่านการฝึกอบรมในปีงบประมาณ 2549 จานวน 165
คน ผลการวิจัย พบว่า ผู้ผา่ นการฝึกอบรมนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และการทางานวิจัยอยู่
ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.49 และ 3.22 คะแนน ตามลาดั บ) และมีระดั บความพึงพอใจต่อการจั ด
ฝึ กอบรมในภาพรวมอยู่ในระดั บมาก (ค่ าเฉลี่ ย 4.00 และ 3.84 คะแนน ตามล าดั บ) และส าหรับความ
เหมาะสมของโครงการฝึกอบรมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ในด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และด้านเนือ้ หา
ของหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย 3.84 และ 3.86 คะแนน ตามลาดับ)
วรรณวิมล (2551) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมโรคสัตว์น้าจืดและวิธีป้องกัน
รักษา โดยศึกษาความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม ความรูท้ ี่ได้รับจากหลักสูตร และการนาความรูไ้ ปใช้
ประโยชน์ ประชากรที่ ท าการวิ จั ย คื อ ผู้ ผ่ านการฝึ กอบรมในปี งบประมาณ 2550 จ านวน 91 คน
ผู้บังคับบัญชา จานวน 50 คน ผลการวิจัย พบว่า หลั กสู ตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และได้รับ
ความรู้จากการฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางและระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ผา่ นการฝึกอบรม
ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อัครพล (2550) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อู่ทหารเรือพระ
จุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 312 คน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดี และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงการให้สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้า และการใช้ทรัพยากรใน
องค์กรอย่างคุม้ ค่าเพิ่มขึน้
ไพบู ลย์ (2554) ได้ ศึ กษาประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานตามหลั กอิ ทธิ บ าท 4:
กรณีศึกษาบริษัท อินดัสตรี จากัด จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการ
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ปฏิบัติงาน เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดย
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 237 คน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม
อยู่ในระดั บมาก และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจั ยส่วนบุ คคลมีผลท าให้ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตามหลักอิทธิบาท 4 ไม่แตกต่างกัน
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ทาการศึกษาวิจัยพบปัจจัยหรือตัวแปรที่มี
ผลกระทบต่ อการติ ดตามผลการฝึ กอบรม แต่ ในการวิจั ยในครั้งนี้ ผู้ วิจั ยได้ ท าการศึ กษาตั วแปรที่ มี
ความสาคัญ 4 ด้าน คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร ปัจจัยด้านการ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ และปั จจั ยด้านประสิทธิภาพการปฏิบั ติงาน ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะการติดตามผลการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงานภายในคณะ
วิทยาศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ประชาการที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนา
สุข ในปีงบประมาณ 2556 จานวน 29 คน ผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรม จานวน 23 คน และเพื่อน
ร่วมงานของผู้ผา่ นการฝึกอบรม จานวน 31 คน รวมทั้งสิน้ จานวน 83 คน
2. ด้านเวลา ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากเสร็จสิน้ การฝึกอบรม 3 เดือน วิเคราะห์ แปลผล
และการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมภายใน 30 วัน
3. ด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการประเมินโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนาสุข
ไว้ 3 หัวข้อ คือ ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ และประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้ผา่ นการฝึกอบรม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- หน่วยงานที่สังกัด
- ระดับการศึกษา
- ระยะเวลาปฏิบัตงิ าน
- ประเภทของผู้ปฏิบัตงิ าน

- การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
- ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
- ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ าน
- ด้านความเพียรพยายามในการปฏิบัตงิ าน
- ด้านเจตคติในการปฏิบัตงิ าน
- ด้านการใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลในการปฏิบัตงิ าน

ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร

แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการติดตามผลโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนาสุข
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร
แตกต่างกัน
2. ผู้ ผ่ านการฝึ กอบรมที่ มี ปั จจั ยส่ วนบุ คคลแตกต่ างกั น มี การน าความรู้ไปใช้ ป ระโยชน์
แตกต่างกัน
3. ผู้ผา่ นการฝึกอบรมที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่าง
กัน
4. ความรู้ ความเข้าใจในเนือ้ หาหลักสูตร มีความสัมพันธ์กับการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
5. ความรู้ ความเข้าใจในเนือ้ หาหลักสูตร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
นิยามศัพท์
1. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนาสุข หมายถึง หลักสูตรฝึกอบรมสาหรับผู้ปฏิบัติงานภายใน
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ในปี ง บประมาณ 2556 จั ด โดยงานบริ ห ารและธุ ร การ ส านั ก งานคณบดี
คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหิ ดล จั ดเมื่อวั นที่ 15-17 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ วัด จั นทร์แก้ ว
เพ็ชรถาวรวราราม จังหวัดสมุทรปราการ
2. ผู้ผ่านการฝึกอบรม หมายถึง ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนา
สุข ในปีงบประมาณ 2556 และผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ท่ผี ู้จัดได้กาหนดไว้
3. ผู้บังคับบัญชาของผูผ้ ่านการฝึกอบรม หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามสายงานของผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม
4. เพื่อนร่วมงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม หมายถึง เพื่อนร่วมงานที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ผ่าน
การฝึกอบรม
5. การติดตามผลการฝึกอบรม หมายถึง การศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับผู้ผ่านการฝึกอบรม ภายหลัง
จากผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว 3 เดือน ได้แก่ ความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาหลักสูตร การนาความรูไ้ ปประโยชน์
และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ผา่ นการฝึกอบรม
6. ความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาหลักสูตร หมายถึง ผู้ผา่ นการฝึกอบรม มีความรูค้ วามเข้าใจใน
เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม และสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งใน
การปฏิบัติงาน ในชีวติ ประจาวัน และในด้านอื่นๆ
7. การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนาความรู้ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของตนเอง ใช้ในชีวิตประจาวัน ถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงาน
และในด้านอื่นๆ
8. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ดี รวดเร็ว เสร็จตรงเวลา มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่สูงทาให้ระบบการดาเนินงานเกิด
ความสาเร็จได้เป็นอย่างดี
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วิธีการศึกษา
ผู้วิจัยได้จัดทาแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร การนาความรูไ้ ปประโยชน์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยมีแบบสัมภาษณ์ใช้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม จานวน 1 ชุด ใช้กับผู้บังคับบัญชา
จานวน 1 ชุด และใช้กับเพื่อนร่วมงานของผู้ผา่ นการฝึกอบรม จานวน 1 ชุด ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์สาหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยผู้วิจัยได้ทดสอบแบบสอบถามก่อนนาไปใช้
จริง ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.904 เนือ้ หาแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูผ้ า่ นการฝึกอบรม ประกอบด้วย เพศ หน่วยงานที่สังกัด ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน และประเภทของผู้ปฏิบัติงาน โดยเป็นคาถามแบบตรวจสอบรายการและ
คาถามปลายเปิด
ตอนที่ 2 ข้อคาถามความคิดเห็ นเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลั กสู ตร และการน า
ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่านการฝึกอบรม ลักษณะคาถามใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยกาหนดการให้
คะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของไลเคิรท์ (Likert’s Scale)
ตอนที่ 3 ข้อคาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลักษณะคาถามใช้
แบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยกาหนดการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของไลเคิรท์ (Likert’s Scale)
ตอนที่ 4 ข้อคาถามเกี่ยวกับลักษณะการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่านการฝึกอบรม
เป็นคาถามแบบตรวจสอบรายการและคาถามปลายเปิด
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ ใช้คาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้อย่างอิสระ
วิเคราะห์เนือ้ หาและจัดกลุ่มแยกประเภท แล้วนามาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และจัดลาดับความสาคัญ
จากมากไปหาน้อย
2. แบบสั ม ภาษณ์ ส าหรั บ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาของผู้ ผ่ านการฝึ กอบรม โดยผู้ วิ จั ย ได้ ท ดสอบ
แบบสอบถามก่อนนาไปใช้จริง ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.923 เนื้อหาแบ่ง
ออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ หน่วยงานที่สังกัด ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน และประเภทของผู้ปฏิบัติงาน โดยเป็นคาถามแบบตรวจสอบรายการและคาถามปลายเปิด
ตอนที่ 2 ข้ อค าถามความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ของผู้ ผ่ านการ
ฝึกอบรม ลักษณะคาถามใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยกาหนดการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธี
ของไลเคิรท์ (Likert’s Scale)
ตอนที่ 3 ข้อคาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม
ลักษณะคาถามใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยกาหนดการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของไลเคิร์ท
(Likert’s Scale)
ตอนที่ 4 ข้อคาถามเกี่ยวกับลักษณะการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่านการฝึกอบรม
เป็นคาถามแบบตรวจสอบรายการและคาถามปลายเปิด
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การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2557 หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยสู่อาเซี่ยน”
วันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ ใช้คาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้อย่างอิสระ
วิเคราะห์เนือ้ หาและจัดกลุ่มแยกประเภท แล้วนามาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และจัดลาดับความสาคัญ
จากมากไปหาน้อย
3. แบบสั ม ภาษณ์ ส าหรั บ เพื่ อ นร่ วมงานของผู้ ผ่ านการฝึ กอบรม โดยผู้ วิ จั ย ได้ ท ดสอบ
แบบสอบถามก่อนนาไปใช้จริง ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.905 เนื้ อหาแบ่ง
ออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ หน่วยงานที่สังกัด ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน และประเภทของผู้ปฏิบัติงาน โดยเป็นคาถามแบบตรวจสอบรายการและคาถามปลายเปิด
ตอนที่ 2 ข้ อค าถามความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บการน าความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ ของผู้ ผ่ านการ
ฝึกอบรม ลักษณะคาถามใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยกาหนดการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธี
ของไลเคิรท์ (Likert’s Scale)
ตอนที่ 3 ข้อคาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม ลักษณะคาถามใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยกาหนดการให้คะแนนเป็น 5 ระดั บ
ตามวิธีของไลเคิรท์ (Likert’s Scale)
ตอนที่ 4 ข้อคาถามเกี่ยวกับลักษณะการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่านการฝึกอบรม
เป็นคาถามแบบตรวจสอบรายการและคาถามปลายเปิด
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ ใช้คาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้อย่างอิสระ
วิเคราะห์เนือ้ หาและจัดกลุ่มแยกประเภท แล้วนามาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และจัดลาดับความสาคัญ
จากมากไปหาน้อย
ค่าสถิติที่ใช้
ค่าสถิติที่ใช้ในการติดตามผลโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนาสุข ในปีงบประมาณ 2556
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานของผู้
ผ่านการฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสาเร็จรูป SPSS/FW (Statistical Package
for Social Science) สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตั วอย่ าง 2 กลุ่ ม ใช้ การทดสอบค่ าที (t-Test) ในกรณี ตั วแปรต้ น 2 กลุ่ ม และทดสอบค่ าเอฟ (F-Test)
โดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่ 3 ตัวขึน้ ไป และ
ค่า สั ม ประสิ ท ธิส หสั ม พั น ธ์แ บบเพี ย ร์สั น (Pearson product-moment correlation coefficient) โดยก าหนด
ระดับนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 นาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
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ผลการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ผา่ นการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานของผู้ผา่ นการ
ฝึกอบรม สรุปได้ดังนี้
1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ผ่านการฝึกอบรม ผลการวิจัย พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 86.21 สังกัดสานักงานคณบดี ร้อยละ 68.97 ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 65.52 มีระยะเวลาปฏิบัติงานต่าสุด 1 ปี ระยะเวลาปฏิบัติงานสูงสุด 39 ปี ระยะเวลา
ปฏิบัติงานเฉลี่ย 16.38 ปี โดยส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตร์มาแล้วมากกว่าเกิน 20 ปี ร้อยละ
27.59 และปฏิ บั ติ งานที่ มาแล้ ว 6 - 10 ปี ร้ อยละ 24.14 เป็ นพนั กงานมหาวิทยาลั ย และพนั กงาน
มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 34.48 เท่ากัน
1.2 ปั จจั ยส่ วนบุ คคลของผู้ บั งคั บบั ญ ชาของผู้ ผ่ านการฝึ กอบรม ผลการวิ จั ย พบว่ า
ผู้บังคับบัญชาของผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 56.48 สังกัดสานักงานคณบดี ร้อยละ
69.57 ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและสูงกว่าระดับปริญญาโท ร้อยละ 34.78 เท่ากัน มี
ระยะเวลาปฏิบัติงานต่าสุด 1 ปี ระยะเวลาปฏิบัติงานสูงสุด 31 ปี ระยะเวลาปฏิบัติงานเฉลี่ย 19.13 ปี โดย
ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตร์มาแล้ว 16-20 ปี ร้อยละ 39.13 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมาก
ที่สุด ร้อยละ 86.96
1.3 ปัจจัยส่วนบุคคลของเพื่อนร่วมงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม ผลการวิจัย พบว่า เพื่อน
ร่วมงานของผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 77.42 สังกัดสานักงานคณบดี ร้อยละ 70.97
ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 45.16 มีระยะเวลาปฏิบัติงานต่าสุด 1 ปี ระยะเวลา
ปฏิบัติงานสูงสุด 32 ปี ระยะเวลาปฏิบัติงานเฉลี่ย 11.48 ปี โดยส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตร์
มาแล้ว 6-10 ปี ร้อยละ 41.93 และเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 51.61
2. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสู ตรของผู้ผ่านการฝึกอบรม จากผลการวิจัย พบว่า
ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.78
คะแนน) และเมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อบรรยายธรรม พบว่า หัวข้อ ความสามัคคีนาสุขมาให้ ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.21 คะแนน) ส่วนหัวข้อ สุขใจเมื่อใฝ่ธรรม
ชีวิตสาราญการงานสาเร็จ ธรรมะกับการทางาน วิริเยน ทุกขม เจติ ล่วงทุกข์ด้วยความเพียร อัตตานัง
อุปมัง กเร จงทาตนเป็นเครื่องเปรียบ การทาวัตรเช้าและทาวัตรเย็น และการนั่งสมาธิและเดินจงกรม ผู้ผา่ น
การฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 4.14 4.00 3.97 3.72
3.62 3.34 และ 3.28 คะแนน ตามลาดับ)
3. การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่านการฝึกอบรม และข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา และ
เพื่อนร่วมงานของผู้ผา่ นการฝึกอบรม สรุปได้ดังนี้
3.1 การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่านการฝึกอบรม จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.78 คะแนน) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายหัวข้อบรรยายธรรม พบว่า หัวข้อ สุขใจเมื่อใฝ่ธรรม ผู้ผ่านการฝึกอบรมนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
อยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.21 คะแนน) ส่วนหัวข้อ ความสามัคคีนาสุขมาให้ ชีวติ สาราญการงานสาเร็จ
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ธรรมะกับการทางาน วิริเยน ทุกขม เจติ ล่วงทุกข์ด้วยความเพียร อัตตานัง อุปมัง กเร จงทาตนเป็นเครื่อง
เปรียบ การท าวัตรเช้าและท าวั ตรเย็น การนั่ งสมาธิและเดินจงกรม ผู้ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.07 3.97 3.97 3.72 3.62 3.34 และ 3.34 คะแนน ตามลาดับ)
3.2 การนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่านการฝึกอบรม ข้อมูลจากผู้บังคับบัญชาของผู้
ผ่านการฝึกอบรม พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ป ระโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดั บมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.70 คะแนน) และเมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อบรรยายธรรม พบว่า ทุกหัวข้อ คือ สุขใจเมื่อใฝ่
ธรรม ชีวิตสาราญการงานสาเร็จ ธรรมะกับการทางาน ความสามัคคีนาสุขมาให้ วิริเยน ทุกขม เจติ
ล่วงทุกข์ด้วยความเพียร อัตตานัง อุปมัง กเร จงทาตนเป็นเครื่องเปรียบ การทาวัตรเช้าและทาวัตรเย็น
การนั่งสมาธิและเดินจงกรม ผู้ผ่านการฝึกอบรมนาความรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.13
3.91 3.91 3.87 3.78 3.57 3.22 และ 3.17 คะแนน ตามลาดับ)
3.3 การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่านการฝึกอบรม ข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานของผู้
ผ่านการฝึกอบรม พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ป ระโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.71 คะแนน) และเมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อบรรยายธรรม พบว่า ทุกหัวข้อบรรยายธรรม คือ
สุขใจเมื่อใฝ่ธรรม ชีวติ สาราญการงานสาเร็จ ธรรมะกับการทางาน ความสามัคคีนาสุขมาให้ วิริเยน ทุก
ขม เจติ ล่วงทุกข์ด้วยความเพียร อัตตานัง อุปมัง กเร จงทาตนเป็นเครื่องเปรียบ การทาวัตรเช้าและทา
วัตรเย็ น การนั่ งสมาธิ และเดิ นจงกรม ผู้ ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ ประโยชน์อยู่ในระดั บมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.00 3.90 3.84 3.84 3.74 3.55 3.42 และ 3.39 คะแนน ตามลาดับ)
ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ผา่ นการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานของผู้ผา่ นการ
ฝึ กอบรมเกี่ ยวกั บการน าความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ ของผู้ ผ่ านการฝึ กอบรม พบว่ า ผู้ ผ่ านการฝึ กอบรม
ผู้บั งคับบั ญชา และเพื่ อนร่วมงานของผู้ผ่ านการฝึ กอบรม ได้ ให้ ข้อมู ลที่ สอดคล้ องกั น คื อ ผู้ ผ่านการ
ฝึ กอบรมน าความรู้ ไปใช้ ป ระโยชน์ อยู่ ในระดั บ มาก (ผู้ ผ่ านการฝึ กอบรม (ค่ าเฉลี่ ย 3.78 คะแนน)
ผู้บังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย 3.70 คะแนน) และเพื่อนร่วมงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม (ค่าเฉลี่ย 3.71 คะแนน)
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่านการฝึกอบรม ข้อมูลจากผู้ผ่านการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานของผู้ผา่ นการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชา (N=23) เพื่อนร่วมงาน (N=31)
ระดับการ
ระดับการ
ระดับการ
(N=29)
หัวข้อบรรยายธรรม
µ
 นาความรู้ µ
 นาความรู้ µ
 นาความรู้ไป
ไปใช้
ไปใช้
ใช้
1. อัตตานัง อุปมัง กเร จงทาตนเป็น
3.62 0.73 มาก 3.57 0.73 มาก 3.55 0.57
มาก
2.
4.07 0.53 มาก 3.87 0.69 มาก 3.84 0.58
มาก
เครืความสามั
่องเปรียบ คคีนาสุขมาให้
3. สุขใจเมื่อใฝ่ธรรม
4.21 0.62 มากที่สุด 4.13 0.55 มาก 4.00 0.68
มาก
4. ชีวติ สาราญการงานสาเร็จ
3.97 0.63 มาก 3.91 0.60 มาก 3.90 0.65
มาก
5. ธรรมะกับการทางาน
3.97 0.63 มาก 3.91 0.73 มาก 3.84 0.58
มาก
6. วิริเยน ทุ กขม เจติ ล่ วงทุ กข์ด้ วย 3.72 0.84 มาก 3.78 0.67 มาก 3.74 0.77
มาก
7.
การทยาวั
3.34 1.04 มาก 3.22 0.74 มาก 3.42 0.56
มาก
ความเพี
ร ตรเช้าและทาวัตรเย็น
8. การนั่งสมาธิและเดินจงกรม
3.34 0.90 มาก 3.17 0.78 มาก 3.39 0.56
มาก
การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน 3.78 0.57 มาก 3.70 0.46 มาก 3.71 0.50 มาก
ภาพรวม
4. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม และข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา และ
เพื่อนร่วมงานของผู้ผา่ นการฝึกอบรม สรุปได้ดังนี้
4.1 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11 คะแนน) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้าน คือ ด้านความเพียรพยายาม ด้านเจตคติ ด้านความพอใจ และด้านการใช้ปัญญา
พิจารณาเหตุผล ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.19 4.18 1.13
และ 3.94 คะแนน ตามลาดับ)
4.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม ข้อมูลจากผู้บังคับบัญชาของผู้
ผ่านการฝึกอบรม พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.01 คะแนน) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน คือ ด้านเจตคติ ด้านความพอใจ
ด้านความเพียรพยายาม และด้านการใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผล ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.15 4.09 4.09 และ 3.73 คะแนน ตามลาดับ)
4.3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม ข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานของผู้
ผ่านการฝึกอบรม พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ ย 4.04 คะแนน) และเมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุ กด้ าน คือ ด้านเจตคติ ด้านความเพี ยร
พยายาม ด้านความพอใจ และด้านการใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผล ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.10 4.08 4.01 และ 3.98 คะแนน ตามลาดับ)
ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานของผู้
ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชา และเพื่อร่วมงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม ได้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกัน คือ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมี
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ประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานอยู่ในระดับมาก (ผู้ผ่านการฝึกอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.11 คะแนน) ผู้บั งคับบั ญชา
(ค่าเฉลี่ย 4.01 คะแนน) และเพื่อร่วมงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.04 คะแนน) รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม ข้อมูลจากผู้ผ่านการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานของผู้ผา่ นการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชา (N=23) เพื่อนร่วมงาน (N=31)
ระดับ
ระดับ
หัวข้อวิชา
(N=29)ระดับ
µ
µ
µ



ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
1. ด้านความพอใจในการ
4.13 0.41
มาก
4.09 0.57
มาก
4.01 0.52
มาก
2.
ด้
า
นความเพี
ย
รพยายามในการ
4.19
0.43
มาก
4.09
0.49
มาก
4.08
0.53
มาก
ปฏิบัติงาน
3.
4.18 0.48
มาก
4.15 0.57
มาก
4.10 0.54
มาก
ปฏิด้บาัตนเจตคติ
ิงาน ในการปฏิบัตงิ าน
4. ด้านการใช้ปัญญาพิจารณา
3.94 0.49
มาก
3.73 0.62
มาก
3.98 0.53
มาก
ประสิ
ทธิบภตั าพการปฏิ
บัตงิ าน 4.11 0.42
มาก
4.01 0.52
มาก
4.04 0.51
มาก
เหตุ
ผลปฏิ
ิงาน
ในภาพรวม
5. ลักษณะการนาความรูจ้ ากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ จากผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้บังคับบั ญชา และเพื่อนร่วมงานของผู้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับลักษณะการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า ที่ น าไปใช้ประโยชน์มากที่ สุ ด คื อ ใช้ในการชีวิตประจ าวั นของผู้ผ่ านการ
ฝึกอบรม (ร้อยละ 41.27) สอดคล้องกับข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา (ร้อยละ 46.67) และเพื่อนร่วมงานของผู้
ผ่านการฝึกอบรม (ร้อยละ 40.38) รองลงมา คือ ใช้ในการปฏิบัติงานปกติของหน่วยงาน (ร้อยละ 32.73)
สอดคล้องกับข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา (ร้อยละ 31.11) และเพื่อนร่วมงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม (ร้อยละ
32.69) และนาไปถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบ (ร้อยละ 18.18) สอดคล้องกับข้อมูล
จากผู้บังคับบัญชา (ร้อยละ 20.00) และเพื่อนร่วมงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม (ร้อยละ 23.08) รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบลักษณะการนาความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่านการฝึกอบรม
ข้อมูลจากผู้ผา่ นการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานของผู้ผา่ นการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน (N=31)
ข้อความ
จ(N=29)
านวน
จ(N=23)
านวน
จานวน
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
1. ใช้ ในการชี วิ ต ประจ าวั น ของผู้ ผ่ า นการ
26
47.27
21
46.67
21
40.38
2.
ในการปฏิบัติงานปกติของหน่วยงาน
18
32.73
14
31.11
17
32.69
ฝึกใช้
อบรม
3 . น า ไป ถ่ า ย ท อ ด ให้ เพื่ อ น ร่ ว ม ง า น /
10
18.18
9
20.00
12
23.08
4.
ฝกึ ปฏิ
บัติต่อยอดที่บา้ น
1
2.22
1
2.22
2
3.45
ผู้ใต้อืบ่นังๆคัเช่บบันญใช้ชาได้
ทราบ
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6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม และผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรม สาหรับเพื่อนร่วมงานของผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่ได้แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมเห็นว่า ควรจัดฝึกปฏิบัติธรรมทุกๆ ปี เพื่อเป็น
การพัฒนาจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บัญชาเห็นว่า ควรสนับสนุนให้ทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
ทั่วถึง และควรจัดฝึกปฏิบัติธรรมทุกๆ ปี
7. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความรู้ ความ
เข้าใจในเนือ้ หาหลักสูตรแตกต่างกัน ได้ผลการทดสอบ ดังนี้
1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีเพศแตกต่างกันมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรแตกต่าง
กันเพียง 1 หัวข้อ คือ ความสามัคคีนาสุขมาให้ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (Sig.=0.008) ส่วนหัวข้ออื่นและภาพรวมของความรู้ ความเข้าใจในเนือ้ หาหลักสูตรไม่แตกต่างกัน
2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีหน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกันมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา
หลักสูตรแตกต่างกันเพียง 1 หัวข้อ คือ สุขใจเมื่อใฝ่ธรรม โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ 0.05 (Sig.=0.049) ส่ วนหั วข้ออื่ น และภาพรวมของความรู้ ความเข้าใจในเนื้ อหาหลั กสู ต รไม่
แตกต่างกัน
3. ผู้ผา่ นการฝึกอบรมทีม่ ีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความรู้ ความเข้าใจในเนือ้ หา
หลักสูตรไม่แตกต่างกัน
4. ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา
หลักสูตรแตกต่างกัน 4 หัวข้อ คือ (1) อัตตานัง อุปมัง กเร จงทาตนเป็นเครื่องเปรียบ (2) สุขใจเมื่อใฝ่ธรรม
(3) ธรรมะกับการทางาน และ (4) วิริเยน ทุกขม เจติ ล่วงทุกข์ด้วยความเพียร โดยมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig.=0.021 0.031 0.045 และ 0.023 ตามลาดับ) ส่วนหัวข้ออื่น และ
ภาพรวมของความรู้ ความเข้าใจในเนือ้ หาหลักสูตรไม่แตกต่างกัน
5. ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีประเภทของผู้ปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความรู้ ความเข้าใจใน
เนือ้ หาหลักสูตรไม่แตกต่างกัน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสู ตรแตกต่างกัน ทดสอบสมมติฐานของการวิจัยโดยใช้ค่าสถิติ
ทดสอบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (t-Test) และทดสอบค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม (F-Test) แสดงค่า t
และ Sig. และค่า F และ Sig.
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
สังกัด การศึกษา อายุงาน
ป.
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร
t
t
F
F
บF ัติงาน
Sig.
Sig.
Sig.
Sig. ผู้ปฏิSig.
1. อัตตานัง อุปมัง กเร จงทาตนเป็นเครือ่ งเปรียบ -0.429
-1.480
1.898
3.465
0.440
0.338
0.112
0.170
0.021*
0.778
2. ความสามัคคีนาสุขมาให้
-2.009
-0.705
0.957
2.444
1.790
0.008**
0.073
0.397
0.068
0.164
3. สุขใจเมื่อใฝ่ธรรม
0.450
-0.889
1.145
3.082
0.669
0.419
0.049*
0.334
0.031*
0.620
4. ชีวติ สาราญการงานสาเร็จ
0.000
0.000
0.565
1.941
0.553
0.127
0.467
0.575
0.133
0.698
5. ธรรมะกับการทางาน
-0.853
-0.153
0.389
2.771
0.825
0.485
0.337
0.682
0.045*
0.522
6. วิริเยน ทุกขม เจติ ล่วงทุกข์ด้วยความเพียร
0.094
-0.594
1.210
3.369
1.125
0.052
0.739
0.315
0.023*
0.368
7. การทาวัตรเช้าและทาวัตรเย็น
-1.065
-0.966
0.707
0.804
0.916
0.361
0.604
0.502
0.668
0.470
8. การนั่งสมาธิและเดินจงกรม
-2.087
-0.823
0.663
1.056
0.672
0.184
0.835
0.524
0.477
0.618
ภาพรวม
-1.132
-0.868
0.802
3.431
0.478
0.176
0.441
0.459
0.021*
0.751
สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีการนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์แตกต่างกัน ได้ผลการทดสอบ ดังนี้
1. ผู้ผา่ นการฝึกอบรมที่มเี พศแตกต่างกันมีการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน 2 หัวข้อ
คือ สุขใจเมื่อใฝ่ธรรม และการนั่งสมาธิและเดินจงกรม โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ 0.05 (Sig.=0.006 และ 0.010 ตามล าดั บ) ส่วนหั วข้ออื่ น และภาพรวมของการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ไม่แตกต่างกัน
2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีหน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกันมีการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ไม่
แตกต่างกัน
3. ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการนาความรู้ไ ปใช้ประโยชน์ไม่
แตกต่างกัน
4. ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกันมีการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ไม่
แตกต่างกัน
5. ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีประเภทของผู้ปฏิบัติงานแตกต่างกันมีการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ไม่แตกต่างกัน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีการนา
ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน ทดสอบสมมติฐานของการวิจัยโดยใช้คา่ สถิติทดสอบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม
(t-Test) และทดสอบค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม (F-Test) แสดงค่า t และ Sig. และค่า F และ Sig.
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
สังกัด การศึกษา อายุงาน
ป.
การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
t
t
F
F
บF ัติงาน
Sig.
Sig.
Sig.
Sig. ผู้ปฏิSig.
1. อัตตานัง อุปมัง กเร จงทาตนเป็นเครื่องเปรียบ
-0.429
-0.815
1.898
1.231
0.572
0.338
0.328
0.170
0.324
0.685
2. ความสามัคคีนาสุขมาให้
-0.700
-0.265
0.863
1.108
0.750
0.104
0.521
0.434
0.376
0.568
3. สุขใจเมื่อใฝ่ธรรม
-1.809
-1.519
0.404
0.877
1.828
0.006**
0.773
0.672
0.492
0.156
0.675
4. ชีวติ สาราญการงานสาเร็จ
-1.723
-1.772
0.526
0.675
0.743
0.630
0.287
0.597
0.616
0.572
5. ธรรมะกับการทางาน
-0.889
-1.442
0.526
2.418
1.065
0.923
0.554
0.597
0.076
0.395
6. วิริเยน ทุกขม เจติ ล่วงทุกข์ด้วยความเพียร
-0.769
-1.169
0.018
1.271
0.543
0.270
0.845
0.375
0.309
0.706
7. การทาวัตรเช้าและทาวัตรเย็น
-1.455
-1.859
0.342
0.445
1.181
0.461
0.154
0.713
0.775
0.344
8. การนั่งสมาธิและเดินจงกรม
-2.089
-1.470
0.215
0.275
1.171
0.010**
0.706
0.808
0.892
0.349
ภาพรวม
-1.979
-1.753
0.343
2.496
0.709
0.219
0.933
0.713
0.063
0.594
สมมติฐานข้อที่ 3 ผู้ผา่ นการฝึกอบรมที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน ได้ผลการทดสอบ ดังนี้
1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีเพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 3 ด้าน
คือ (1) ด้านความพอใจในการปฏิบัตงิ าน (2) ด้านความเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน และ (3) ด้านเจตคติใน
การปฏิบัติงาน โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 (Sig.= 0.004 0.038 และ 0.007
ตามลาดับ) และภาพรวมของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานก็มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (Sig.=0.023) ส่วนด้านการใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีหน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน
3. ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน
4. ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน
5. ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีประเภทของผู้ปฏิบัติงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ไม่แตกต่างกัน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 6
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วันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 6 การทดสอบสมมติ ฐาน ข้ อที่ 3. ผู้ ผ่ านการฝึ กอบรมที่ มี ปั จจั ยส่ วนบุ คคลแตกต่ างกั น
มีประสิ ทธิภาพการปฏิ บั ติ งานแตกต่างกั น ทดสอบสมมติ ฐานของการวิจั ยโดยใช้ ค่าสถิติ ท ดสอบ
ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (t-Test) และทดสอบค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม (F-Test) แสดงค่า t และ Sig. และค่า F
และ Sig.
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
สังกัด การศึกษา อายุงาน
ป.
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
t
t
F
F
บF ัติงาน
Sig.
Sig.
Sig.
Sig. ผู้ปฏิSig.
1. ด้านความพอใจในการปฏิบตั ิงาน
-2.030
1.171
0.811
2.195
1.351
0.004**
0.693
0.455
0.094
0.280
2. ด้านความเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน
-2.438
0.796
0.170
2.301
0.605
0.038*
0.141
0.845
0.081
0.663
3. ด้านเจตคติในการปฏิบัติงาน
-2.396
0.666
0.890
0.990
0.555
0.007**
0.209
0.423
0.523
0.697
4. ด้านการใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลปฏิบัติงาน 0.793
0.530
1.926
1.591
0.777
0.748
0.893
0.166
0.219
0.551
ภาพรวม
-1.119
0.831
0.678
1.698
0.794
0.023*
0.674
0.516
0.187
0.541
สมมติฐานข้อที่ 4 ความรู้ ความเข้าใจในเนือ้ หาหลักสูตร มีความสัมพันธ์กับการนาความรูไ้ ป
ใช้ประโยชน์ ได้ผล ดังนี้
1. ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร หั วข้อ อัตตานัง อุปมัง กเร จงทาตนเป็นเครื่อง
เปรียบ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ยกเว้นหัวข้อ การทาวัตรเช้าและทาวัตรเย็น และหัวข้อ การนั่งสมาธิและเดินจงกรม
2. ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร หัวข้อ ความสามัคคีนาสุขมาให้ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น
หัวข้อ การทาวัตรเช้าและทาวัตรเย็น และหัวข้อ การนั่งสมาธิและเดินจงกรม
3. ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร หัวข้อ สุขใจเมื่อใฝ่ธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นหัวข้อ
ชีวติ สาราญการงานสาเร็จ และธรรมะกับการทางาน
4. ความรู้ ความเข้าใจในเนือ้ หาหลักสูตร หัวข้อ ชีวติ สาราญการงานสาเร็จ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
5. ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร หัวข้อ ธรรมะกับการทางาน มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น
หัวข้อ ชีวติ สาราญการงานสาเร็จ การทาวัตรเช้าและทาวัตรเย็น และหัวข้อ การนั่งสมาธิและเดินจงกรม
6. ความรู้ ความเข้าใจในเนือ้ หาหลักสูตร หัวข้อ วิรเิ ยน ทุกขม เจติ ล่วงทุกข์ด้วยความเพียร
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.05 ยกเว้นหัวข้อ ชีวติ สาราญการงานสาเร็จ การทาวัตรเช้าและทาวัตรเย็น และหัวข้อ การนั่งสมาธิ
และเดินจงกรม
7. ความรู้ ความเข้ า ใจในเนื้ อ หาหลั ก สู ต ร หั ว ข้ อ การท าวั ต รเช้ า และท าวั ต รเย็ น
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.05 ในหัวข้อ วิริเยน ทุกขม เจติ ล่วงทุกข์ด้วยความเพียร การทาวัตรเช้าและทาวัตรเย็น การนั่งสมาธิและ
เดินจงกรม และในภาพรวม
8. ความรู้ ความเข้ า ใจในเนื้ อ หาหลั ก สู ต ร หั ว ข้ อ การนั่ ง สมาธิ แ ละเดิ นจงกรม
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.05 ในหัวข้อ การนั่งสมาธิและเดินจงกรม
9. ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลั กสู ตรในภาพรวม มีความสัมพั นธ์เชิงบวกกับการน า
ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 รายละเอียดแสดงในตาราง
ที่ 7
ตารางที่ 7 การทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 4 ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร มีความสัมพันธ์กับการ
นาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ทดสอบสมมติฐานของการวิจัยโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่า Sig.
ความรู้ ความเข้าใจ
r
การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
Sig.(2- อัตตานัง สามัคคี สุขใจ สาราญ ธรรมะ วิรเิ ยน ทาวัตร สมาธิ ภาพรวม
ในเนื
หาหลั
1. อัต้อตานั
ง อุปกมัสูงตร
r
0.730** 0.626** 0.576** 0.519** 0.519** 0.582** 0.366 0.317 0.662**
tailed)
จงท
Sig.(2- 0.000 0.000 0.001 0.004 0.004 0.001 0.051 0.094 0.000
กเราตนเป็นเครื่อง
2.เปรี
ความสามั
r
0.726** 0.673** 0.696** 0.531** 0.531** 0.733** 0.240 0.280 0.678**
ยบ คคี
tailed)
นาสุขมาให้
Sig.(2- 0.000 0.000 0.000 0.003 0.003 0.000 0.209 0.142 0.000
3. สุขใจเมื่อใฝ่
r
0.674** 0.459* 0.596** 0.341 0.341 0.681** 0.376* 0.438* 0.632**
tailed)
Sig.(2- 0.000 0.012 0.001 0.070 0.070 0.000 0.044 0.018 0.000
ธรรม
4. ชีวติ สาราญ
r
0.657** 0.564** 0.675** 0.668** 0.477** 0.640** 0.400* 0.533** 0.732**
tailed)
การงานสาเร็จ
Sig.(2- 0.000 0.001 0.000 0.000 0.009 0.000 0.031 0.003 0.000
5. ธรรมะกับ
r
0.646** 0.560** 0.489** 0.310 0.544** 0.681** 0.250 0.182 0.569**
tailed)
การทางาน
Sig.(2- 0.000 0.002 0.007 0.102 0.002 0.000 0.191 0.345 0.001
6. วิริเยน ทุกขม เจติ tailed)
r
0.637** 0.479** 0.541** 0.354 0.478** 0.774** 0.214 0.292 0.593**
ล่วงทุกข์ด้วยความ
Sig.(2- 0.000 0.009 0.002 0.059 0.009 0.000 0.266 0.125 0.001
7.เพีการท
r
0.332 0.103 0.197 0.156 0.289 0.434* 0.421* 0.397* 0.407*
ยร าวัตรเช้า
tailed)
และทาวัตรเย็น
Sig.(2- 0.079 0.595 0.305 0.418 0.128 0.019 0.023 0.033 0.029
8. การนั่งสมาธิ
r
0.264 0.130 0.180 0.325 0.173 0.351 0.239 0.490** 0.365
tailed)
และเดินจงกรม
Sig.(2- 0.167 0.502 0.350 0.085 0.370 0.062 0.213 0.007 0.052
ภาพรวม
r
0.748** 0.565** 0.624** 0.502** 0.541** 0.792** 0.408* 0.475** 0.744**
tailed)
Sig.(2- 0.000 0.001 0.000 0.006 0.002 0.000 0.028 0.009 0.000
** Correlation is significant
at the 0.01 level (2-tailed). ,
* Correlation is
tailed)
significant at the 0.05 level (2-tailed).
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การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2557 หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยสู่อาเซี่ยน”
วันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

สมมติฐานข้อที่ 5 ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ได้ผล ดังนี้
1. ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร หัวข้อ อัตตานัง อุปมัง กเร จงทาตนเป็นเครื่อง
เปรียบ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน ทั้งทางด้านความพอใจใน
การปฏิบัติงาน ด้านความเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน ด้านเจตคติในการปฏิบัติงาน ด้านการใช้ปัญญา
พิจารณาเหตุผลปฏิบัติงาน และภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.517 0.497 0.414
0.504 และ 0.523 ตามลาดับ)
2. ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร หัวข้อ ความสามัคคีนาสุขมาให้ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน ทั้งทางด้านความพอใจในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน ด้านเจตคติในการปฏิบัติงาน ด้านการใช้ปั ญญาพิจารณาเหตุผล
ปฏิบตั ิงาน และภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 (r=0.510 0.439 0.484 0.422 และ 0.502
ตามลาดับ)
3. ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร หัวข้อ สุขใจเมื่อใฝ่ธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน ในด้านการใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลปฏิบัติงาน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 (r=0.380)
4. ความรู้ ความเข้าใจในเนือ้ หาหลักสูตร หัวข้อ ชีวติ สาราญการงานสาเร็จ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน ทั้งทางด้านความพอใจในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน ด้านเจตคติในการปฏิบัติงาน ด้านการใช้ปั ญญาพิจารณาเหตุผล
ปฏิบัติงาน และภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 (r=0.561 0.489 0.490 0.449 และ 0.538
ตามลาดับ)
5. ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร หัวข้อ ธรรมะกับการทางาน มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน ทั้งทางด้านความพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความ
เพียรพยายามในการปฏิบัติงาน ด้านเจตคติในการปฏิบัติงาน ด้านการใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลปฏิบัติงาน
และภาพรวม อย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 (r=0.409 0.371 0.388 0.540 และ 0.467
ตามลาดับ)
6. ความรู้ ความเข้าใจในเนือ้ หาหลักสูตร หัวข้อ วิรเิ ยน ทุกขม เจติ ล่วงทุกข์ด้วยความเพียร
มีความสั มพั นธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานในทิศทางเดียวกัน ทั้งทางด้านความพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ด้านเจตคติในการปฏิบัติงาน ด้านการใช้ปัญญาพิ จารณาเหตุผลปฏิบัติงาน และภาพรวม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 (r=0.412 0.396 0.585 และ 0.489 ตามลาดับ)
7. ความรู้ ความเข้ าใจในเนื้ อหาหลั กสู ตร หั วข้ อ การท าวั ตรเช้ าและท าวั ตรเย็ น ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
8. ความรู้ ความเข้ าใจในเนื้ อ หาหลั กสู ต ร หั วข้ อ การนั่ งสมาธิ และเดิ น จงกรม ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
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9. ความรู้ ความเข้ า ใจในเนื้ อ หาหลั ก สู ต รในภาพรวม มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ งบวกกั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน ทั้งทางด้านความพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความเพียร
พยายามในการปฏิบัติงาน ด้านเจตคติในการปฏิบัติงาน ด้านการใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลปฏิบัติงาน และ
ภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.473 0.500 0.461 0.541 และ 0.538 ตามลาดับ)
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 5 ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทดสอบสมมติฐานของการวิจัยโดยใช้คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่า
Sig.
r
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร
Sig.(2-tailed) พอใจ
เพียร เจตคติ ปัญญา ภาพรวม
1. อัตตานัง อุปมัง กเร จงทาตนเป็นเครื่อง
r
0.517** 0.497** 0.414* 0.504** 0.523*
Sig.(2-tailed)
0.004 0.006 0.026 0.005 0.004
เปรียบ
*
2. ความสามัคคีนาสุขมาให้
r
0.510** 0.439* 0.484** 0.422* 0.502*
Sig.(2-tailed) 0.005
0.017
0.008 0.023 0.005
*
3. สุขใจเมื่อใฝ่ธรรม
r
0.251
0.267 0.235 0.380* 0.311
Sig.(2-tailed) 0.188
0.162
0.220 0.042
0.101
4. ชีวติ สาราญการงานสาเร็จ
r
0.561** 0.489** 0.490** 0.449* 0.538*
Sig.(2-tailed) 0.002 0.007 0.007
0.015 0.003
*
5. ธรรมะกับการทางาน
r
0.409* 0.371* 0.388* 0.540** 0.467*
Sig.(2-tailed) 0.028 0.048 0.037 0.003
0.011
6. วิริเยน ทุกขม เจติ ล่วงทุกข์ดว้ ยความ
r
0.412* 0.392 0.396* 0.585** 0.489**
Sig.(2-tailed) 0.026 0.036 0.034
0.001 0.007
เพียร
7. การทาวัตรเช้าและทาวัตรเย็น
r
0.156 0.353 0.252 0.253 0.276
Sig.(2-tailed) 0.419
0.060 0.188
0.186
0.147
8. การนั่งสมาธิและเดินจงกรม
r
0.170
0.286 0.224
0.171
0.230
Sig.(2-tailed) 0.377
0.133
0.244 0.376 0.229
ภาพรวม
r
0.473* 0.500* 0.461* 0.541** 0.538*
Sig.(2-tailed) 0.010 0.006 0.012 0.002 0.003
*
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). , *
* Correlation is *
significant at the 0.05 level (2-tailed).
วิจารณ์ผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนาสุข ศึกษา
ปั จจั ยส่วนบุ คคลของผู้ผ่านการฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลั กสู ตร การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและรูปแบบวิธีการจัดฝึกอบรม ประชาการที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ผ่านการฝึกอบรม
ปฏิบัติธรรมนาสุข ในปีงบประมาณ 2556 จานวน 29 คน ผู้บังคับบัญชาของผู้ผา่ นการฝึกอบรม จานวน 23
คน และเพื่อนร่วมงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม จานวน 31 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 83 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสัมภาษณ์หลังการฝึกอบรมเสร็จสิน้ ลง 3 เดือน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
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การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2557 หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยสู่อาเซี่ยน”
วันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และคานวณค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการวิจัยปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานของผู้
ผ่านการฝึกอบรม พบว่า
1.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สังกัดสานักงานคณบดี สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีระยะเวลาปฏิบัติงานเฉลี่ย 16.38 ปี ปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตร์มาแล้วมากกว่า 20 ปี และ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมากที่สุด
1.2 ผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สังกัดสานักงานคณบดี
ส าเร็จการศึ กษาระดั บปริญญาโทและสู งกว่าระดั บปริญญาโท มี ระยะเวลาปฏิ บั ติงานเฉลี่ ย 19.13 ปี
ปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตร์มาแล้ว 16-20 ปี และเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมากที่สุด
1.3 เพื่อนร่วมงานของผู้ผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สังกัดสานักงานคณบดี
สาเร็จการศึ กษาระดั บปริญญาตรี มีระยะเวลาปฏิบัติงานเฉลี่ย 11.48 ปี ปฏิบั ติงานที่คณะวิทยาศาสตร์
มาแล้ว 6-10 ปี และเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมากที่สุด
2. ผลการวิจัยความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลั กสู ตร พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการมาเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ให้
ความรูส้ ึกในด้านดีต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทาให้รู้สึกว่าตนเองมีความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาหลักสูตรและ
เป็นการสร้างความเชื่อมั่น อันจะส่งผลต่อการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของวรรณวิมล และคณะ (2551) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมโรคสัตว์น้าจืดและวิธี
ป้องกันรักษา โดยศึกษาความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม ความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตร และการนา
ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ผลการวิจัย พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3. ผลการวิจัยการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม ได้ผลสรุปสอดคล้อง
กัน คือ ผู้ผ่านการฝึกอบรมนาความรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก แสดงว่า การมาเข้ารับการฝึกอบรม
ในครั้งนี้ ผู้ ผ่ านการฝึ กอบรมมี ความรู้ ความเข้ าใจในเนื้ อหาหลั กสู ตร และสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ทั้งในชีวิตประจาวัน ใช้ในการปฏิบัติงานปกติของหน่วยงาน และนาไปถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงาน
หรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบต่อไป สอดคล้องกับผลการวิจัย วรรณวิมล และคณะ (2551) ได้ทาการวิจัย
เรื่อง การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจ ความคิดเห็นต่อการเป็นวิทยากร และการปฏิบัติหน้าที่การเป็นวิทยากร สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น และการปฏิบัติหน้าที่การเป็นวิทยากรอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรฤดี
และคณะ (2544) ได้ ท าการวิ จั ยการติ ดตามผลผู้ เข้ ารั บการฝึ กอบรมหลั กสู ตรพั ฒนานั กวิ จั ย โดยมี
จุดมุ่งหมายว่าผู้ผา่ นการฝึกอบรมสามารถนาความรูด้ ้านการวิจัยไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด ผลการวิจัยสรุปได้
ว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ไปใช้ได้ในระดับปานกลาง และสามารถน าผลงานวิจัยที่ทาใน
หลักสูตรไปใช้ในการพัฒนางาน โดยนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับมาก
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4. ผลการวิจัยประสิทธิภาพการปฏิ บัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยการเก็บ รวบรวม
ข้อ มูล จากผู ้ผ ่า นการฝึกอบรม ผู้บั งคับบั ญชา และเพื่อนร่วมงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม ได้ผลสรุป
สอดคล้องกัน คือ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่า ผู้ผ่าน
การฝึกอบรมให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็น
อย่างดี มี ความพึงพอใจในการปฏิบั ติงาน ปรารถนาที่จะท างานให้บ รรลุ ผลส าเร็จ ปฏิบั ติตนเป็ น
ตัวอย่างที่ดี มีความเพียรพยายามในการปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น เอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน
ด้วยการเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลในการปฏิบัติงาน มีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาและยอมรับความท้าทายของงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพบูลย์ (2554) ได้
ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานตามหลักอิทธิบาท 4 : กรณีศึกษาบริษัท อินดัสตรี จากัด
จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 237
คน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัครพล (2550) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อู่ ทหารเรือ
พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 312 คน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับดี
5. ผลจากการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ได้ขอ้ สรุปว่า
ผลการทดสอบสมมติ ฐานข้ อที่ 1 ผู้ ผ่ านการฝึ กอบรมที่ มี เพศ หน่ วยงานที่ สั งกั ด และ
ระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จากผลการทดสอบสมมติฐานแสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีต่อ
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรที่ได้รับในแต่ละหัวข้อวิชาที่แตกต่างกันในแต่ละด้านของผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีเพศแตกต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้ หาหลักสูตรแตกต่างกัน
อาจเป็นเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ขอผู้ผ่านการฝึกอบรมและความรับผิดชอบในภาระงานของผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมแตกต่างกันออกไปทาให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรแตกต่างกันออกไป ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมที่หน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรแตกต่างกัน เนื่องจาก
ภาระงานของผู้ผ่านการฝึกอบรมในแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกัน มีการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน และผู้
ผ่านการฝึกอบรมทีม่ ีระยะเวลาปฏิบัติงานมานานจะมีความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาหลักสูตรมากกว่าผู้ท่เี พิ่ง
เข้ามาปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิมล และคณะ (2551) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การติดตาม
ผลการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีตาแหน่ง
และอายุราชการแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็นวิทยากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.05 ผู้ผา่ นการฝึกอบรมที่มีเพศ อายุ ระดับ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรแตกต่าง
กันมีการปฏิบัติหน้าที่การเป็นวิทยากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีเพศแตกต่างกันมีการนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากผลการทดสอบสมมติฐานแสดงให้เห็น
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ถึงความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันในแต่ละด้านของผู้
ผ่านการฝึกอบรม ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่เป็นเพศหญิงอาจจะนาความรู้ไปใช้ประโยชน์มากกว่าเพศชาย โดย
จะนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจาวันของผู้ผ่านการฝึกอบรมสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรรณวิมล และคณะ (2551) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิค
การเป็นวิทยากร ผลการวิจัยสรุปได้วา่ ผู้ผา่ นการฝึกอบรมที่มีตาแหน่ง และอายุราชการแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการเป็นวิทยากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีเพศ
อายุ ระดับ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรแตกต่างกันมีการปฏิบัติหน้าที่การเป็น
วิทยากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ผู้ผา่ นการฝึกอบรมที่มีเพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากผลการทดสอบสมมติฐานแสดงให้เห็น
ถึงความคิดเห็นของผู้ผา่ นการฝึกอบรมที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในแต่ละด้านของผู้
ผ่านการฝึกอบรม โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมที่เป็นเพศหญิงจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากกว่าเพศชาย
มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ท่รี ับผิดชอบเป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิมล
และคณะ (2551) ได้ท าการวิจั ยเรื่อ ง การติ ดตามผลการฝึ กอบรมหลั กสู ตรเทคนิคการเป็ นวิทยากร
ผลการวิจัยสรุปได้วา่ ผู้ผา่ นการฝึกอบรมที่มตี าแหน่ง และอายุราชการแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็น
วิทยากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีเพศ อายุ ระดับ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรแตกต่างกันมีการปฏิบัติหน้าที่การเป็นวิทยากรแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 4 ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร มีความสัมพันธ์กับการนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 แสดงว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมมี
ความรูค้ วามเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรและมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก สามารถนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้ มค่าทั้งในด้านการปฏิบั ติงานและใช้ในชีวิตประจ าวั นของผู้ผ่ านการฝึกอบรม
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิมล และคณะ (2551) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการฝึกอบรม
หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีตาแหน่ง และอายุราชการ
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็นวิทยากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ผู้ผา่ นการ
ฝึกอบรมที่มีเพศ อายุ ระดับ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรแตกต่างกันมีการปฏิบัติ
หน้าที่การเป็นวิทยากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดเห็นต่อการเป็นวิทยากรกับการปฏิบัติหน้าที่การเป็นวิทยากร พบว่า มีความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทิศ ทางเดีย วกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นหัวข้อ
การทาวัตรเช้าและทาวัตรเย็น และการนั่งสมาธิและเดินจงกรม ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน แสดงว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรเป็นอย่างดี สามารถนา
ความรูไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและในชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
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และเกิดประสิทธิผลอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิมล และคณะ (2551) ได้ทาการวิจัย
เรื่อง การติดตามผลการฝึกอบรมหลั กสูตรเทคนิคการเป็ นวิทยากร สรุปได้ว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มี
ตาแหน่ง และอายุราชการแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็นวิทยากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีเพศ อายุ ระดับ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการเป็น
วิทยากรแตกต่างกันมีการปฏิบัตหิ น้าที่การเป็นวิทยากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
และการทดสอบความสั มพั นธ์ระหว่างความคิดเห็ นต่อการเป็ นวิทยากรกั บการปฏิบั ติหน้าที่ การเป็ น
วิทยากร พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยการติดตามผลโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนาสุข ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ติดตามผลโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนาสุข ในปีงบประมาณ 2556 ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ผา่ น
การฝึ กอบรม ความรู้ความเข้าใจในเนื้ อหาหลั กสู ตร การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
และรูปแบบวิธีการจัดฝึกอบรม ประชาการที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนาสุข ใน
ปีงบประมาณ 2556 จานวน 29 คน ผู้บั งคับบั ญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรม จานวน 23 คน และเพื่อน
ร่วมงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม จานวน 31 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 83 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์หลังการฝึกอบรมเสร็จสิน้ ลง 4-5 เดือน สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. ผลการวิจัยปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานของ
ผู้ผา่ นการฝึกอบรม พบว่า
1.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สังกัดสานักงานคณบดี สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีระยะเวลาปฏิบัติงานเฉลี่ย 16.38 ปี ปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตร์มาแล้วมากกว่า 20 ปี และ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมากที่สุด
1.2 ผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สังกัดสานักงานคณบดี
สาเร็จการศึ กษาระดั บปริญญาโทและสูงกว่าระดับปริญญาโท มีระยะเวลาปฏิบั ติงานเฉลี่ย 19.13 ปี
ปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตร์มาแล้ว 16-20 ปี และเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมากที่สุด
1.3 เพื่อนร่วมงานของผู้ผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สังกัดสานักงานคณบดี
สาเร็จการศึ กษาระดั บปริญญาตรี มีระยะเวลาปฏิบัติงานเฉลี่ย 11.48 ปี ปฏิบั ติงานที่คณะวิทยาศาสตร์
มาแล้ว 6-10 ปี และเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมากที่สุด
2. ผลการวิจัยความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรของผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยการเก็ บ
รวบรวมข้อ มูล จากผู ้ผ ่า นการฝึ กอบรม พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา
หลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
3. ผลการวิจัยการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ของผู้ผา่ นการฝึกอบรม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม ได้ผลสรุปสอดคล้องกัน
คือ ผู้ผา่ นการฝึกอบรมนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก
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4. ผลการวิจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยการเก็บ รวบรวม
ข้อ มูล จากผู ้ผ ่า นการฝึกอบรม ผู้บั งคับบั ญชา และเพื่ อนร่วมงานของผู้ผ่านการฝึ กอบรม ได้ ผลสรุป
สอดคล้องกัน คือ ผู้ผา่ นการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
5. ลักษณะการนาความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ผ่าน
การฝึ กอบรม ผู้บั งคั บบั ญชา และเพื่ อนร่วมงานของผู้ผ่ านการฝึกอบรม ได้ผลสรุปสอดคล้ องกั น คื อ
ที่น าไปใช้ประโยชน์มากที่สุ ด คือ ใช้ในการชีวิตประจ าวั นของผู้ ผ่านการฝึกอบรม รองลงมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานปกติของหน่วยงาน และนาไปถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบ
6. ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย พบว่า ผ่านการฝึกอบรมที่มีเพศ หน่วยงานที่สังกัด
และระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาหลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ 0.05 ผู้ผา่ นการฝึกอบรมที่มีเพศแตกต่างกันมีการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรกับการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบว่า
มีความสั มพั นธ์เชิงบวกกับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติงานในทิ ศทาง
เดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ปฏิบั ติงานในทางที่ดี ขึ้น สามารถน าความรู้และเทคนิคต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบั ติงานและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึน้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจั ดฝึ กปฏิ บั ติ ธรรมทุ กๆ ปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่ อเป็ นการพั ฒ นาจิตใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน
2. ผู้บั งคั บบั ญชาเห็ นว่า หลั กสู ตรนี้ มีประโยชน์ ต่อการปฏิบั ติ งานเป็ นอย่ างมาก ท าให้
ผู้ ปฏิ บั ติ งานเกิ ดการพั ฒ นาศั กยภาพด้ านการปฏิ บั ติ งานและในชี วิตประจ าวั น จึ งมี ข้ อเสนอแนะให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง
ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย
1. การติดตามผลการฝึกอบรม เป็ นการศึกษาเพื่อวัดความคุ้มค่าของการฝึ กอบรม ว่าการ
ฝึกอบรมสามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานและองค์กรได้อย่างไรและมากน้อยเพียงใด จึงควร
มีการติดตามผลการฝึกอบรมทุ กหลักสู ตร เพื่อวัดความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับ และนาผลมา
พิจารณาปรับปรุงการฝึกอบรมให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. หน่ วยงานที่ จั ดฝึ กอบรม ควรศึ กษาปั ญ หา อุ ปสรรค ในการเข้ ารั บการฝึ กอบรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมให้เหมาะสม
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ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการนาความรู้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติงาน เพื่อ
ศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถนาแนวคิดและแนวทางแก้ไขมาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร
2. ควรมีการติดตามการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในปฏิบัติงานให้ครบถ้วน เพื่อทราบถึงประสิทธิผล
ของหลักสูตร ความต้องการ ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่แท้จริง สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดทาและ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถทาให้ผผู้ ่านการฝึกอบรมมีการ
เรียนรู้ ที่ ดี ได้ รับประโยชน์ จากการฝึ กอบรมได้ เต็ มที่ และการศึ กษาการน าความรู้ไปใช้ ปฏิ บั ติ งานและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไปใช้ในการปฏิบัติงาน จะเป็นการประเมินความคุม้ ค่าของหลักสูตรฝึกอบรมต่อไป
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