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การวิจัยครั้งนี้ เป็นการประเมินผลการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติของบุคลากรโรงเรียนเพลินพัฒนา ประชากรที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ บุคลากรโรงเรียนเพลินพัฒนาที่เข้าอบรมการสื่อสารอย่างสันติโดยการเลือก
แบบเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 35 คน กลุ่มที่ 2 คือ หัวหน้าสายงาน จ านวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือแบบสอบถาม มี 2 ชุด ชุดที1่ เป็นการประเมินตนเองของบุคลากร ชุดที่ 2 เป็นการประเมินบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
โดยหัวหน้าสายงาน โดยประเมินจากปฏิกิริยาของบุคลากร การเรียนรู้ พฤติกรรม และผลลัพธ์ ตามรูปแบบการประเมินของเค
ริกแพตทริค (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006) ผลการวิจัยพบว่า ด้านปฏิกิริยา บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยที่ 3.70 ด้านการเรียนรู้ บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการสื่อสารอย่างสันติและมีเจตคติ
ต่อการสื่อสารอย่างสันติอยู่ในระดับดี โดยบุคลากรมีทักษะการสื่อสารอย่างสันติค่าเฉลี่ย 10.54 และด้านเจตคติมีค่าเฉลี่ยรวม
ที่ 3.87 ด้านพฤติกรรม แบ่งผลการวิจัยตามกลุ่มประชากร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) การประเมินตนเอง พบว่า ด้าน
พฤติกรรมมีค่าเฉลี่ยที่ 3.70 อยู่ในระดับดี (2) การประเมินโดยหัวหน้าสายงานของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยที่ 3.21 อยู่ในระดับพอใช้ 
โดยความแตกต่างนี้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ด้านผลลัพธ์ บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมและหัวหน้าสายงานเห็นว่า มีการใช้สื่อสารอย่างสันติในองค์กรอยู่ในระดับดี โดยแบ่งผลการวิจัยตามกลุ่มประชากร 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า ด้านผลลัพธ์ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.46 (2) หัวหน้าสายงานเห็นว่า
ผลลัพธ์ต่อองค์กร มีค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.57 ดังจะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติของโรงเรียนเพลินพัฒนานั้น ส่งผล
ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในองค์กรที่ส าคัญ น่ันคือการสอบถามถึงความต้องการกันและกันอยู่เสมอ และในขณะเดียวกันก็ยัง
ยึดหลักการสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ก่อนการแก้ไขปัญหา ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกที่ส าคัญในการสร้างรูปแบบการ
สื่อสารที่ดีในองค์กรโดยการใช้การสื่อสารอย่างสันติ  

ข้อเสนอแนะ คือควรท าแบบส ารวจสถานท่ีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมพึงพอใจในการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติหรือ
การฝึกอบรมที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน ควรมีการด าเนินนโยบายการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีในระดับองค์กร และควรจัดให้
มีการประเมินสองทางอย่างสม่ าเสมอเพื่อเป็นการทวนย้ าความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร และเป็นการกระตุ้นให้หัวหน้าสาย
งานเพิ่มความเอาใจใสพฤติกรรมด้านบวกของบุคลากรมากขึ้น ผู้วิจัยอื่นสามารถเลือกรูปแบบการประเมินอื่น ๆ หากต้องการ
ข้อมูลเฉพาะทาง หรือเน้นปัจจัยที่ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มประชากร อีกทั้งสามารถเลือกแง่มุมในการท า
วิจัยให้แตกต่างและหลากหลายมากขึ้น เช่น หลักการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อื่น ๆ ที่สามารถสร้าง แก้ไข และพัฒนา
ความสัมพันธ์ในระดับบุคคล ชุมชน และสังคม เป็นต้น 
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Abstract 
 

 The purpose of this research was to study the effectiveness of the personnel who participated in 
a Nonviolent Communication Training Course at Plearnpattana School. The research population was 
separated into 2 groups. One group consisted of the 35 personnel who attended a Nonviolent 
Communication course. Selection was performed using purposive sampling. The second sample group 
was comprised of the 11 heads of a personnel section. Questionnaires were used as the major instrument 
for data collection as per the evaluating training program model of Kirkpatrick (2006). The evaluation 
training levels include reaction, learning, behavior and results. The data were analyzed using SPSS 
(Statistical Package for the Social Science) computer program to determine frequency, percentage, 
arithmetic mean, Standard Deviation and T-test. 

The study revealed that the personnel satisfaction was at a good level with mean score 3.70 
regarding the evaluating reaction. Concerning the evaluating learning, the personnel understood 
Nonviolent Communication skills at a good level with the score of 10.54 out of 15 and also their attitude 
was at a good level with mean score 3.87. Concerning the evaluating behavior, there were 2 groups of 
samples. The first was the personnel performing a self evaluation. It was found that the use of Nonviolent 
Communication skill was at a good level with mean score 3.70. The second sample group was the 
evaluating personnel by their head of the section; shown in fair level with mean score 3.21. There was a 
different statistical significant relating to the reliability at 95%. Concerning the evaluating results, 
personnel agreed that using Nonviolent communication in their organization with mean score 3.46 was at 
a good level same as the heads of the section’s opinion with mean score 3.57, no significant differences 
were found. In conclusion Nonviolent Communication effected the communication at Plearnpattana 
School and created a connection among all participates, creating relationship and focusing on creating 
relationship before participating in solving problems. This is the first and an important step in building up 
good organization communication through the use of Nonviolent Communication. 

From the data collected, it was found that the place and time for Nonviolent Communication 
training should be surveyed for satisfactory venue before organizing any future event. The organization 
policy should require more encouragement of a better relationship between the heads of the section and 
the personnel to create a more productive unit. The effectiveness of the training should be evaluated 
more frequently to review and repeat all the skills necessary to enhance personnel. These programs 
should also include the head of section to observe and focus on the positive behaviors of the personnel. 
Other researcher should study the various ways of applying creative communication practices which can 
build, solve, and improve the relationship of individuals, community and society. 
 
Keywords: organization communication, evaluating training programs, nonviolent communication 
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บทน า 
 

สังคมมนุษย์มีเครื่องมือส าคัญในการติดต่อเช่ือมโยง และสร้างสัมพันธ์กันในสังคมนั่นคือ การสื่อสาร ดังที ่       
เสนาะ ติเยาว์ (2541: 22-23) กล่าวว่า การสื่อสาร เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความหมายกัน  ได้แก่ 
กระบวนการทางด้านความรู้สึกและพฤติกรรม ดังนั้นมนุษย์สามารถถ่ายทอดความรู้ ความคิด หรือประสบการณ์ของตนไปยัง
ผู้อื่น และรับความรู้ ความคิดจากผู้อื่น มาปรับพฤติกรรมของตนเอง โดยใช้ภาษาพูด สัญลักษณ์ ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง 
ตลอดจนรหัสสัญญาณอื่น ๆ เครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ การสื่อสารจึงถือเป็นกระบวนการที่เ ช่ือมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน ใน
ขณะเดียวกันอาจสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยเช่นกันหากผู้ส่งสาร และผู้รับสารเข้าใจไม่ตรงกัน การสื่อสารจึงเป็น
ทักษะที่ควรฝึกฝน ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีร่วมกัน  
  ในด้านขององค์กร การสื่อสารองค์กรที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของความส าเร็จขององค์กร ที่สามารถสร้างประสิทธิผลที่ดีให้
เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกคนในองค์กร ทั้งทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ และความราบรื่นในการด าเนินงาน หากองค์กรหนึ่ง  ๆ 
สามารถสร้างการสื่อสารที่ดีให้เป็นแบบแผน หรือรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับองค์กรของตนได้นั้น การงานต่าง ๆ ในองค์กรก็
จะประสบความส าเร็จด้วยดี และส่งผลให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้  
  สถานศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งที่ประกอบด้วยกลุ่มผู้ปกครอง ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  การที่จะท าให้
ผู้เรียนมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง กาย ใจ และจิตวิญญาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็ถือเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งในการ
สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อประโยชน์แก่ผู้เรียน บุคลากรครูต้องเป็นแบบอย่าง สามารถสร้างสรรค์ และจัดขั้นตอนกระบวนการ
เรียนรู้ต่างๆให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้และพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเข้าถึงความรู้ที่อยู่รอบตัว โดยต้องมี
ทักษะการสื่อสารที่ดีเพื่อใช้ในการถ่ายทอดความรู้ อบรมสั่งสอนผู้เรียน และยังเป็นแม่แบบในการพัฒนาด้านจิตใจ ปลูกฝัง
จริยธรรมอันดี และฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาก็เป็น
ผู้สนับสนุนการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับครู อ านวยความสะดวกทั้งงานเอกสารและการใช้พื้นที่
โรงเรียนให้กับครู ผู้ปกครอง และผู้เรียน รวมทั้งสามารถส่งเสริมและเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม ให้กับ
ผู้เรียนอีกด้วย โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นผู้เช่ือมโยงระหว่างโรงเรียน กับ ครอบครัว โดยสื่อสารถึงพฤติกรรม 
พัฒนาการของผู้เรียน ข่าวสาร นโยบาย แนวทางการบริหารงานของโรงเรียน รวมไปถึงถ่ายทอดภาพลักษณ์ และวัฒนธรรม
ขององค์กรไปยังผู้ปกครองและภายนอกองค์กรอีกด้วย บุคลากรในสถานศึกษาจึงถือเป็นแบบอย่างและสิ่งแวดล้อมส าคัญต่อ
การรับรู้ และการเรียนรู้รูปแบบการสื่อสาร ท่ีมีผลต่อการสร้างพื้นฐานความรู้ พ้ืนฐานความคิด และพื้นฐานด้านจิตส านึกให้กับ
ผู้เรียน 

มาแชล โรเซนเบอร์ก (ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์, 2554: 29-30) ได้พัฒนาแนวทางการสื่อสารโดยไร้ความรุนแรง 
(Nonviolent Communication) ขึ้น ซึง่ถือเป็นวิธีการสื่อสารพื้นฐานของการสื่อสารอย่างสันติ มีพื้นฐานหลัก คือ มนุษย์ทุก
คนมีความกรุณาเป็นพื้นฐาน หากเราใส่ใจและให้คุณค่ากับความต้องการของกันและกัน อีกทั้งให้ความส าคัญกับ การสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจ ก่อนคิดแก้ไขปัญหาหรือหาทางออก จะช่วยให้เรามีความเข้าใจ และรับรู้ความต้องการของทุก
ฝ่าย โอกาสที่เราจะสานสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะมีมากขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน จนถึงระดับ
โลก ดังนั้นการสื่อสารอย่างสันติ (Compassionate communication/ Nonviolent communication) จึงเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการสื่อสาร โดยใช้ความกรุณาเป็นพื้นฐานมุ่งให้เกิดการฟังและการพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน ตอบสนอง
ความต้องการในส่วนลึกของทุกคน ให้ทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึงความสุขจากการให้และการรับ โดยให้ความส าคัญกับการ
ต้องการของทุกฝ่าย และเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกันซึ่งสามารถน ามาประยุกต์  ใช้ได้ทั้งในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในที่ท างาน และในชีวิตประจ าวันกับครอบครัว ตลอดจนสังคมรอบข้าง  
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 จากความส าคัญดังกล่าว จึงมีการจัดอบรมการสื่อสารอย่างสันติในสถานศึกษาขึ้น ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2554 จนถึง ปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจแนวทางและหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในการสื่อสารกับผู้อื่นอย่าง
เหมาะสม ได้เรียนรู้กรณีศึกษา และแนวทางในการสื่อสารอย่างสันติวิธี อีกทั้งเพื่อให้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการสื่อสาร
ระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกองค์กร  ในโครงการดังกล่าวนี้จะจัดการอบรมไม่เกิน 35 คนต่อ 1 รุ่น แต่ละรุ่นใช้เวลาการ
อบรม 2 วันเป็นจ านวน 14 ช่ัวโมง แนวทางการฝึกอบรมจะประกอบด้วย การฟังบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การท า
กิจกรรมและการจ าลองสถานการณ์ เพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการสื่อสารอย่างสันติและได้ฝึกทักษะการ
สื่อสารอย่างสันติ 
 ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาประสิทธิผลของการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติเพื่อศึกษาว่าการฝึกอบรมนี้สามารถส่งผล
ต่อบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือไม่ มากน้อยเพียงใด จึงเลือกใช้การวัดผลและการประเมินผลการฝึกอบรม ตามแนวคิด
รูปแบบการประเมินของเคริกแพตทริค (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006: 21) ซึ่งการประเมินผลการอบรมรูปแบบนี้ จะ
ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) ประเมินพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) ของผู้เข้าอบรม และประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร (Results 
Evaluation) โดยการวิจัยครั้งนี้จะใช้ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการฝึกอบรม การเขียนรายงานผลการ
ฝึกอบรม การประเมินตนเองของบุคลากร และการประเมินผู้เข้าอบรมจากหัวหน้าสายงาน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ร  ร         

ดังนั้นการศึกษาเรื่องประสิทธิผลการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้จัดท าหลักสูตร และ
วิทยากรในการฝึกอบรม เพื่อท าให้ทราบว่าหลังจากการอบรมไปแล้วผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
น าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้มากเพียงใด มีผลลัพธ์ต่อองค์กรอย่างไรบ้าง เพื่อน าผลที่ได้ไปปรับปรุงการฝึกอบรมรุ่นต่อๆไปให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการอบรมการสื่อสารอย่างสันติให้กับองค์กรอื่น  ๆ อีกทั้งให้เห็นถึง
ประสิทธิผลของการใช้การสื่อสารอย่างสันติในการบริหารองค์กรเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่ดีให้แก่องค์กรอีกด้วย 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

   
เพื่อประเมินผลการฝึกอบรม โดยประเมินจากปฏิกิริยาของบุคลากร การเรียนรู้ พฤติกรรม และผลลัพธ์ตามรูปแบบ

การประเมินของเคริกแพตทริค (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006)  
 
สมมุติฐานการวิจยั  
 

1. ด้านปฏิกิริยาบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีถึงดีเด่น 
2. ด้านการเรียนรู้บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการสื่อสารอย่างติและมีเจตคติต่อการสื่อสารอย่างสันติอยู่

ในระดับดีถึงดีเด่น 
3. ด้านพฤติกรรมบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ใช้ทักษะการสื่อสารอย่างสันติอยู่ในระดับดีถึงดีเด่น และหัวหน้า

สายงานเห็นว่าบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมใช้ทักษะการสื่อสารอย่างสันติอยู่ในระดับดีถึงดีเด่น 
4. ด้านผลลัพธ์บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม และหัวหน้าสายงานเห็นว่ามีการใช้สื่อสารอย่างสันติในองค์กรอยู่ใน

ระดับดีถึงดีเด่น 
 
 



Vol. 10 No. 1 July - August 2015 

82 | Journal of Thai Interdisciplinary Research 

วิธดี าเนินการวิจยั  
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติ ซึ่งประเมินจาก
ปฏิกิริยาของบุคลากร การเรียนรู้ พฤติกรรม และผลลัพธ์ ตามรูปแบบการประเมินของเคริกแพตทริค (Kirkpatrick & 
Kirkpatrick, 2006) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยมีระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2  กลุ่ม ได้แก่ 

1.1 บุคลากรที่ได้มาจากการการเลือกแบบเจาะจง 
บุคลากรโรงเรียนเพลินพัฒนาทั้งบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้มาจากการการเลือกแบบ

เจาะจง (purposive sampling) โดยเข้ารับการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสนัติ ครบ 14 ช่ัวโมง และเข้ารับการฝึกอบรมมาแล้ว
ไม่เกินกว่า 2 ปี นับจากวันที่เข้ารับการฝึกอบรม จนถึงวันที่เก็บข้อมูล เป็นพนักงานประจ าของโรงเรียนเพลินพัฒนา จ านวน 
35 คน 

1.2 หัวหน้าส่วนงานของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม 
หัวหน้าส่วนงาน กล่าวคือ หัวหน้าช่วงช้ันอนุบาล หัวหน้าช่วงช้ันที่ 1 หัวหน้าช่วงช้ันที่ 2 หัวหน้าช่วงช้ัน

มัธยม หัวหน้าส่วนการศึกษาพิเศษ และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ของบุคลากรโรงเรียนเพลินพัฒนาที่เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 11 
คน 

 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถาม มี 2 ชุด โดยผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นเอง และยึดรูปแบบการประเมินของ  Kirkpatrick และ 

Kirkpatrick (2006) ซึ่งประกอบด้วยการประเมินปฏิกิริยาของบุคลากร การเรียนรู้ พฤติกรรม และผลลัพธ์ต่อองค์กร จากการ
อบรมการสื่อสารอย่างสันติตามแนวคิดของ Rosenberg (1999) ดังนี ้

2.1 แบบสอบถามชุดที่ 1 
แบบสอบถามชุดที่ 1 เป็นการประเมินตนเองของบุคลากร(ประชากรกลุ่มที่ 1)ที่เข้ารับการฝึกอบรมการ
สื่อสารอย่างสันติ แบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี ้

   ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ของบุคลากรที่ เข้ารับการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ และส่วนงานที่สังกัด ใช้การวัดแบบแบ่งกลุ่ม (Nominal scale) ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ 
   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามด้านปฏิกิริยา  เป็นการประเมินจากความพึงพอใจ ของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมการ
สื่อสารอย่างสันติที่มีต่อเนื้อหาของหลักสูตร วิทยากรวิธีการฝึกอบรม ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม จ านวน 
15 ข้อ ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert, 1958) มี 5 ระดับ โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้  
   คะแนน 5 พอใจมากท่ีสุด  
   คะแนน 4 พอใจมาก  
   คะแนน 3 พอใจปานกลาง  
   คะแนน 2 พอใจน้อย  
   คะแนน 1 พอใจน้อยท่ีสุด  
  โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรมด้านปฏิกริยา ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert, 1958) 
ไว้ 5 ระดับ ตามตารางที ่1 
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   ตอนที่ 3 แบบสอบถามเพื่อประเมินการเรียนรู้ เป็นการประเมินตนเองของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมการ
สื่อสารอย่างสันติ ในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างสันติ แบ่งเป็น 
   ด้านทักษะการสื่อสารอย่างสันติ ใช้แบบทดสอบในการวัด โดยให้บุคลากรเลือกค าเติมค าลงในช่องวาง จ านวน 
15 ข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จะประเมินจากจ านวนข้อที่บุคลากรตอบถูกเท่านั้น โดยก าหนดเกณฑ์ 
คะแนน 0 - 8 ไม่ผ่าน คะแนน 9 ผ่าน คะแนน 10 - 12 ดี คะแนน 13 - 15 ดีมาก    
   โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรม ด้านการเรียนรู้ เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารอย่าง
สันติ ตามตางรางที่ 1 
   ด้านเจตคติ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการสื่อสารอย่างสันติ ใช้การวัดแบบจัดอันดับ (Ordinal 
scale) ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert, 1958) 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 
   คะแนน 5 เห็นด้วยมากที่สุด  
   คะแนน 4 เห็นด้วยมาก  
   คะแนน 3 เห็นด้วยปานกลาง  
   คะแนน 2 เห็นด้วยน้อย  
   คะแนน 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด   
   ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรม ด้านการเรียนรู้ เกี่ยวกับเจตคติต่อการสื่อสารอย่าง
สันติ ตามตารางที ่1 
   ตอนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรม ของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติว่า ภายหลังการ
ฝึกอบรมตนเองน าทักษะการสื่อสารอย่างสันติไปใช้มากน้อยเพียงใด โดยใช้การวัดอันตรภาค (Interval scale) ตามวิธีของลิ
เคิร์ต (Likert, 1958) 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 
   คะแนน 5 ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอสามารถแนะน าผู้อื่นได้ 
   คะแนน 4 ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
   คะแนน 3 ปฏิบัติบางครั้ง 
   คะแนน 2 ไม่ค่อยได้ปฏิบัติ 
   คะแนน 1 ไม่เคยปฏิบัติเลย 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรม ด้านพฤติกรรม ตามตารางที ่1 
   ตอนท่ี 5 แบบสอบถามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กร โดยบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นที่มีต่อการใช้การสื่อสารอย่างสันติในโรงเรียนเพลินพัฒนา โดยใช้การวัดอันตรภาค ( Interval 
scale) ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert, 1958) 5 ระดับ จ านวน 12 ข้อ โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี ้
   คะแนน 5 มีการเปลี่ยนแปลงท่ีดีมาก 
   คะแนน 4 มีการเปลี่ยนแปลงท่ีดีอยู่บ้าง 
   คะแนน 3 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
   คะแนน 2 มีการเปลี่ยนแปลงท่ีแย่ลง 
   คะแนน 1 มีการเปลี่ยนแปลงท่ีแย่ลงมาก 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรม ด้านผลลัพธ์องค์กร บุคลากรเห็นว่าการใช้การ
สื่อสารอย่างสันติในองค์กร ตามตารางที ่1 
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2.2 แบบสอบถามชุดที่ 2  
แบบสอบถามชุดที่ 2 เป็นการประเมินบุคลากรที่เข้าอบรมการสื่อสารอย่างสันติโดยหัวหน้าส่วนงาน 

แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้  
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของหัวน้าส่วนงานของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมการสื่อสารอย่าง
สันติ ประกอบด้วย เพศ อายุ และส่วนงานท่ีสังกัด ใช้การวัดแบบแบ่งกลุ่ม (Nominal scale) ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าแจก
แจงความถี่ ร้อยละ 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามประเมินพฤติกรรม ที่หัวหน้าส่วนงานประเมินพฤติกรรมของบุคลากรที่ เข้ารับการ
ฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติ ในการน าทักษะการสื่อสารอย่างสันติไปใช้มากน้อยเพียงใด โดยใช้การวัดอันตรภาค ( Interval 
scale) ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert, 1958) 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 
   คะแนน 5 บุคลากรปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอสามารถแนะน าผู้อื่นได้ 
   คะแนน 4 บุคลากรปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
   คะแนน 3 บุคลากรปฏิบัติบางครั้ง 
   คะแนน 2 บุคลากรไม่ค่อยได้ปฏิบัติ 
   คะแนน 1 บุคลากรไม่เคยปฏิบัติเลย 
   ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรม ด้านพฤติกรรม รายละเอียดตามตารางที ่1  
   ตอนที่ 3 แบบสอบถามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กร โดยหัวหน้าส่วนงานแสดงความคิดเห็นต่อการใช้การสื่อสาร
อย่างสันติในโรงเรียนเพลินพัฒนา โดยใช้การวัดอันตรภาค ( Interval scale) ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert, 1958) 5 ระดับ 
จ านวน 12 ข้อ โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 
   คะแนน 5 มีการเปลี่ยนแปลงท่ีดีมาก 
   คะแนน 4 มีการเปลี่ยนแปลงท่ีดีอยู่บ้าง 
   คะแนน 3 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
   คะแนน 2 มีการเปลี่ยนแปลงท่ีแย่ลง 
   คะแนน 1 มีการเปลี่ยนแปลงท่ีแย่ลงมาก 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรม ด้านผลลัพธ์องค์กร รายละเอียดตามตารางที่ 1  

 

3. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
3.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการการสื่อสารอย่างสันติ 

และการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติ 
3.2 วิเคราะห์ขอบเขตการศึกษา ก าหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
3.3 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษา สร้างเป็นแบบสอบถามฉบับร่าง 2 ฉบับ 
3.4 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น 2 ฉบับเสนอ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน า และตรวจสอบ เนื้อหา 

ภาษา ส านวนท่ีใช้ในแบบสอบถามให้ครอบคลุมรายละเอียดของเนื้อหายิ่งขึ้น 
3.5 น าแบบสอบที่ปรับปรุงแก้ไขและผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาไปเสนอให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 

ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการน าผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Index Of Item Congruence) (พวงรัตน์ ทวีรัตน,์ 2538: 117) มีเกณฑ์ประเมินดังน้ี 

+ 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
  0    หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
  1    หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
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  ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index Of Item Congruence) หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง

แบบสอบถามและจุดประสงค์ของงานวิจัย ที่มีความสัมพันธ์ IOC 
N

R
  

      ที ่    N  หมายถึง จ านวนผู้เชีย่วชาญ 
 R         หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

   เมื่อค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.5 แสดงว่า ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
3.6 ปรับปรุง แก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญให้ถูกต้อง สมบูรณ์ 
3.7 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ และผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรึกษา ไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรที่ผ่านการอบรมการสื่อสารอย่างสันติ จ านวน 5 คน ส าหรับแบบสอบถามชุดที่ 
1 และหัวหน้าส่วนงานอีกจ านวน 1 คนส าหรับแบบสอบถามชุดที่ 2  

3.8 น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้ มาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สูตร
ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน 20 (สุวิมล ติรกานันท์ 2543: 138)  ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.875 

3.9 ปรับปรุง แก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้อง สมบูรณ์ แล้วด าเนินการจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลต่อไป 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย   
 

1. แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการสื่อสารองค์กร 
2. แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการฝึกอบรม 
3. แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยการประเมินผลการฝึกอบรม 
4. แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารอย่างสันติ 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาในเรื่องประสิทธิผลการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติของบุคลากรตามรูปแบบการ
ประเมินของเคริกแพตทริค (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006) ในขอบเขตดังนี ้

  1.  ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ 
  1.1 ด้านปฏิกิริยาของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ใช้การประเมินจากความพึงพอใจด้านเนื้อหา วิทยากร 
วิธีการอบรม เอกสารประกอบการอบรม และสภาพแวดล้อม 

  1.2 ด้านการเรียนรู้ของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ใช้การประเมินความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ได้ 
จากเนื้อหาและกิจกรรมในการฝึกอบรม 

  1.3 ด้านพฤติกรรมของบุคลากร ประเมินจากการน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

  1.4 ด้านผลลัพธ์ที่มีต่อองค์กรใช้การประเมินจากการน าการสื่อสารอย่างสันติไปใช้เพื่อให้เกิดรูปแบบการสื่อสาร
อย่างสันติขึ้นในองค์กร 

 2.  ขอบเขตด้านประชากร 
  2.1 บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติเข้าฝึกอบรมครบ 14 ช่ัวโมง และอบรมมาแล้วไม่เกิน 2 

ปี นับจากวันท่ีเข้ารับการฝึกอบรม จนถึงวันท่ีเก็บข้อมูล และยังเป็นพนักงานปัจจุบันของโรงเรียนเพลินพัฒนา  
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  2.2 หัวหน้าสายงานของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติ 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยจัดท าแบบสอบถาม จัดแบบสอบถาม และตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อการวิเคราะห์และ
ประมวลผล ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา 

2. ผู้วิจัยติดต่อไปยังกลุ่มประชากรทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อขอความร่วมมือในการด าเนินการวิจัย 
3. ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียและแบบสอบถามไปด าเนินการ

เก็บข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อช้ีแจงแบบสอบถามกับกลุ่มประชากร และเพื่อความสะดวกรวดเร็วและได้ข้อมูลตรงตามที่ต้องการ 
โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในเดือนมกราคม และผู้วิจัยได้ตรวจสอบแบบสอบแบบสอบถามที่ได้รับคืน คิดเป็นร้อยละ 
100 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดในการศึกษาและประมวล ผลข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ SPSS (Statistical Package for the Social Science) น ามาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดตามการประเมินประสิทธิผลการอบรมการสื่อสารอย่างสันติตามแนวคิดของ  Kirkpatrick แ ะ 
Kirkpatrick (2006) ตามแต่ละด้าน เป็นดังตารางที ่1  
 

ตารางที่ 1 รายละเอียดตัวช้ีวัดประสิทธิผลการอบรมการสื่อสารอย่างสันติตามแนวคิดของ  Kirkpatrick แ ะ Kirkpatrick 
(2006)   

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

ผ่านระดับดีเด่น ผ่านระดับดี ผ่านระดับพอใช้ ไม่ผ่าน 
ไม่ผ่านและควร

ปรับปรุง 
ด้านปฏิกิริยา -  บุคลากรมีความ

พึงพอใจด้าน
เนื้อหา วิทยากร 
วิธีการอบรม 
เอกสาร
ประกอบการ
อบรม และ
สภาพแวดล้อมอยู่
ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย 4.20-5  

-  บุคลากรมีความ
พึงพอใจด้าน
เนื้อหา วิทยากร 
วิธีการอบรม 
เอกสาร
ประกอบการ
อบรม และ
สภาพแวดล้อม
อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย 3.40-
4.19  

-  บุคลากรมีความ
พึงพอใจด้าน
เนื้อหา วิทยากร 
วิธีการอบรม 
เอกสาร
ประกอบการ
อบรม และ
สภาพแวดล้อมอยู่
ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ย 2.60-
3.39  

-  บุคลากรมีความ
พึงพอใจด้าน
เนื้อหา วิทยากร 
วิธีการอบรม 
เอกสาร
ประกอบการ
อบรม และ
สภาพแวดล้อม
อยู่ในระดับน้อย
ถึงน้อยท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ย 1.80-
2.59  

-  บุคลากรมีความ
พึงพอใจด้าน
เนื้อหา วิทยากร  
วิธีการอบรม 
เอกสาร
ประกอบการ
อบรม และ
สภาพแวดล้อมอยู่
ในระดับน้อยถึง
น้อยท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ย 1.00-
1.79  
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ตารางที่ 1 (ต่อ) รายละเอียดตัวช้ีวัดประสิทธิผลการอบรมการสื่อสารอย่างสันติตามแนวคิดของ  Kirkpatrick แ ะ   
 Kirkpatrick (2006)   

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

ผ่านระดับดีเด่น ผ่านระดับดี ผ่านระดับพอใช้ ไม่ผ่าน 
ไม่ผ่านและควร

ปรับปรุง 
ด้านการ
เรียนรู้ 

-  บุคลากรมีคะแนน
ด้านทักษะ เฉลี่ย 
13-15 คะแนน 

-  บุคลากรมี
คะแนนด้าน
ทักษะเฉลี่ย 10-
12 คะแนน 

-  บุคลากรมีคะแนน
ด้านทักษะ เฉลี่ย 
9 คะแนน 

-  บุคลากรมี
คะแนนด้าน
ทักษะเฉลี่ย 5-8 
คะแนน 

-  บุคลากรมีคะแนน
ด้านทักษะเฉลี่ย 
0-4 คะแนน 

-  บุคลากรมีคะแนน
เจตคติ เฉลี่ย 
4.20-5  

-  บุคลากรมี
คะแนนเจตคติ 
เฉลี่ย 3.40-4.19  

-  บุคลากรมีคะแนน
เจตคติเฉลี่ย 
2.60-3.39 

-  บุคลากรมี
คะแนนเจตคติ
เฉลี่ย 1.80-2.59  

-  บุคลากรมีคะแนน
เจตคติเฉลี่ย 
1.00-1.79  

ด้าน
พฤติกรรม 

-  บุคลากรใช้ทักษะ
การสื่อสารอย่าง
สันติมีค่าเฉลี่ย
4.20-5 

-  บุคลากรใช้
ทักษะการ
สื่อสารอย่างสันติ
มีค่าเฉลี่ย3.40-
4.19 

-  บุคลากรใช้ทักษะ
การสื่อสารอย่าง
สันติ มีค่าเฉลี่ย 
2.60-3.39 

-  บุคลากรใช้
ทักษะการ
สื่อสารอย่างสันติ
มีค่าเฉลี่ย1.80-
2.59 

-  บุคลากรใช้ทักษะ
การสื่อสารอย่าง
สันติมีค่าเฉลี่ย
1.00-1.79 

ด้านผลลัพธ์ - บุคลากรเห็นว่ามี
การใช้การสื่อสาร
อย่างสันติใน
องค์กรโดยมี
ค่าเฉลี่ยท่ี 4.20-5 

- บุคลากรเห็นว่ามี
การใชก้ารสื่อสาร
อย่างสันติใน
องค์กรโดยมี
ค่าเฉลี่ยท่ี 3.40-
4.19 

- บุคลากรเห็นว่ามีการ
ใช้การสื่อสารอย่าง
สันติในองค์กรโดย
มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.60-
3.39 

- บุคลากรเห็นว่ามี
การใชก้ารสื่อสาร
อย่างสันติใน
องค์กรโดยมี
ค่าเฉลี่ย1.80-2.59 

- บุคลากรเห็นว่ามีการ
ใช้การสื่อสารอย่าง
สันติในองค์กรโดย
มีค่าเฉลี่ย1.00-
1.79 

 
 
ผลการวิจัย 
 

ประชากรกลุม่ที่ 1 
 ประชากรกลุ่มที่ 1 เป็นบุคลากรที่เข้ารับการอบรมการสื่อสารอย่างสันติครบ 14 ช่ัวโมง และยังเป็นพนักงานปัจจุบัน
ในโรงเรียนเพลินพัฒนา พบว่า มีจ านวน 35 คน ประกอบด้วย เพศชาย 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 เพศหญิง 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.1 ส่วนมากมีอายุในช่วง 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.10 และมีอายุงานอยู่ในช่วง 0-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.4 
ประกอบด้วยบุคลากรจาก 11 แผนก รายละเอียดดังแสดงในตารางที ่2 
 
ตารางที ่2 จ านวนและค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรปัจจุบันในโรงเรียนเพลินพัฒนาที่ท าแบบประเมินผลการฝึกอบรม 

  การสื่อสารอย่างสันติ 
 คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 
หญิง 

8 
27 

22.90 
77.10 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) จ านวนและค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรปัจจุบันในโรงเรียนเพลินพัฒนาที่ท าแบบประเมินผลการ 
  ฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติ 

 คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 
อาย ุ 21-25 ปี 

26-30 ปี 
31-35 ปี 
36-40 ปี 
41-45 ปี 
46-50 ปี 

3 
10 
13 
3 
4 
2 

8.60 
28.60 
37.10 
8.60 
11.40 
5.70 

อายุงาน 0-3 ปี 
4-7 ปี 

18 
8 

51.4 
22.9 

 8-11ปี 9 25.7 
แผนก การศึกษาพิเศษ 

อนุบาล 
ช่วงช้ันท่ี 1 
ช่วงช้ันท่ี 2 
มัธยม  
ฝ่ายวิชาการ  
ฝ่ายบัญชีการเงิน  
ฝา่ยสื่อสารองค์กร  
ฝ่ายธุรการกลางและจัดซื้อ  
ฝ่ายบุคคล  
ฝ่ายผลิตสื่อและสารนิเทศ  
ฝ่ายสนับสนุนและพัฒนาองค์กร 

4 
2 
2 
3 
9 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
4 

11.40 
5.70 
5.70 
8.60 
25.70 
8.60 
5.70 
5.70 
2.90 
2.90 
2.90 
11.40 

 

  ด้านปฏิกริยา 
ผลการประเมินปฏิกิริยาโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ 5 คะแนน พบว่า บุคลากรมีความ  

พึงพอใจต่อวิทยากรมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.15 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.51 รายละเอียดดังแสดงในตารางที ่3   

 

ตารางที ่3 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากปฏิกิรยิาความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมการสือ่สารอย่างสนัต ิ

หัวข้อ X  SD ระดับความพึงพอใจ 

1.  สถานท่ี 
2.   ระยะเวลา 
3.   วิธีการอบรม 
4.   เนื้อหาของหลักสตูร 
5.   วิทยากร 
ค่าเฉลี่ยรวม 

4.15 
3.85 
3.59 
3.46 
3.43 
3.70 

0.51 
0.48 
0.70 
0.89 
1.09 

 

พอใจมาก 
พอใจปานกลาง 
พอใจปานกลาง 
พอใจปานกลาง 
พอใจปานกลาง 
 

หมายเหตุ  X แทน ค่าเฉลี่ย และ SD แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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พิจารณาข้อมูลตามตารางที ่3 ด้วยตัวช้ีวัดประสิทธิผลการอบรมการสื่อสารอย่างสันติ ตามรายละเอียดดังตารางที่ 1 
พบว่า ด้านปฏิกิริยาของผู้เข้าอบรมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.70 ดังตารางที ่3 

 

ด้านการเรียนรู้ 
ผลการประเมินการเรียนรู้ของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติ ในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การสื่อสารอย่างสันติ แบ่งเป็น  
ด้านทักษะการสื่อสารอย่างสันติ โดยใช้แบบทดสอบในการวัด มีจ านวน 15 ข้อ ก าหนดเกณฑ์ดีมาก ที่ระดับ 13 - 

15 คะแนนพบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านทักษะการสื่อสารอย่างสันติอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 10.54 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 3.11   

ด้านเจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสันติ พบว่า บุคลากรเห็นด้วยกับแนวคิดการสื่อสารอย่างสันติที่ว่า การสื่อสารกับ
ผู้อื่นต้องเข้าใจตัวเอง สื่อสารเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้อย่างจริงใจและฟังผู้อื่นด้วยความเข้าใจ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.59 รองลงมาคือหัวใจของการสังเกตคือการแยกแยะค าตัดสิน การประเมิน การตีความอคติออกจากสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจริง ๆ โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.70 ส่วนแนวคิดที่บุคลากรเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ การ
ระบุวิธีการไม่สามารถลดความขัดแย้งได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.29 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.02 อย่างไรก็ตาม บุคลากรมี   
เจตคติต่อการสื่อสารอย่างติอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.87 ดังตารางที ่4  ซึ่งมีความหมายของคะแนน เป็นดังนี ้

คะแนน 5 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
คะแนน 4 เห็นด้วยมาก 
คะแนน 3 เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน 2 เห็นด้วยน้อย  
คะแนน 1 เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด 

 

ตารางที่ 4 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากเจตคตขิองบุคลากรต่อการสื่อสารอย่างสนัติไปใช้ 
หัวข้อ X  SD ระดับคุณภาพ 

1. มนุษย์ทุกคนมีความกรุณาเป็นพื้นฐาน 
2. เราควรใส่ใจและให้คุณค่ากับความต้องการของทุกคน 
3. เมื่อถูกวิจารณ์เราไม่ควรสื่อสารกลับในแบบเดียวกัน 

4.03 
3.94 
3.91 

0.82 
0.76 
0.81 

ดีมาก 
ด ี
ด ี

4. การกระท าของผู้อื่นไม่ได้เป็นสาเหตุส าคัญท าให้เราเกิด
ความรู้สึกต่าง 

2.49 0.98 พอใช้ 

5. การระบุวิธีการไม่สามารถลดความขัดแย้งได้ 2.29 1.02 พอใช้ 
6. การสื่อสารอย่างสันติ เน้นทักษะการฟัง มากกว่าการพูด 3.89 1.12 ด ี
7. การขอร้องควรใช้ประโยคบอกเล่า มีความชัดเจน และปฏิบัติ

ได้จริง 
8. การปฏิเสธถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจา หรือการสาน

สัมพันธ์ 
9. เบื้องหลังการกระท าของมนุษย์  ล้วนเป็นไปเพื่อการ

ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานบางอย่าง 
10. เราควรให้ความส าคัญกับการสร้างสัมพันธ์และความเข้าใจ 

ก่อนคิดแก้ไขปัญหาหรือหาทางออก 

4.09 
 

2.69 
 

4.26 
 

4.17 
 

0.72 
 

1.98 
 

0.70 
 

4.17 
 

ดีมาก 
 

พอใช้ 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบีย่งเบนมาตรฐานจากเจตคติของบุคลากรต่อการสื่อสารอย่างสันติไปใช้ 
หัวข้อ X  SD ระดับคุณภาพ 

11. การสื่อสารกับผู้อื่นต้องเข้าใจตัวเอง สื่อสารเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้
อย่างจริงใจ และฟังผู้อื่นด้วยความเข้าใจ 

4.66 0.59 ดีมาก 

12. หัวใจของการสังเกตคือแยกแยะค าตัดสิน การประเมิน การ
ตีความ อคติ ออกจากสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง  ๆ  

13. การรับรู้ เข้าใจและระบุความต้องการได้ โดยไม่กล่าวโทษ
ผู้อื่นและตนเองจะพัฒนาความเข้าใจตนเอง ผู้อื่นและสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น 

14. การสื่อสารอย่างสันติช่วยให้เรามีสติรู้ความต้องการและ
สื่อสารออกไปอย่างชัดเจนและจริงใจ 

15. การสื่อสารอย่างสันติมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาโดยการ
แสดงเหตุผลของตนและเข้าใจเหตุผลของอีกฝ่ายเพื่อบรรลุ
ข้อตกลงที่เป็นรูปธรรม 

ค่าเฉลี่ยรวม 

4.57 
 

4.40 
 

 
4.40 

 
4.29 

 
 

3.87 

0.70 
 

0.65 
 

 
0.65 

 
0.67 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

 

หมายเหตุ X แทน ค่าเฉลี่ย และ SD แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
  เมื่อพิจารณาข้อมูลด้วยตัวช้ีวัดประสิทธิผลการอบรมการสื่อสารอย่างสันติ ตามรายละเอียดดังตารางที ่1 พบว่า ด้าน
การเรยีนรู้ของผู้เข้าอบรมแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านทักษะและด้านเจตคติมีคณุภาพอยู่ในระดบัดี   

 

ด้านพฤติกรรม 
ผลการประเมินพฤติกรรมของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติ พบว่า การพิจารณาสิ่งที่จะขอร้อง

เพื่อเติมเต็มความต้องการ หรือเพื่อสร้างความสัมพันธ์มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.00 โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.64 อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์คุณภาพดังตารางที่ 1 รองลงมาคือ การใส่ใจ กับคู่สนทนา เพื่อจับความรู้สึกและความต้องการ 
โดยละวางความคิดเห็นและการตัดสินของตน และสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ ก่อนแก้ไขปัญหา หรือหาทางออก ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.91 โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 และ 0.62 ตามล าดับ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี  ตาม
เกณฑ์คุณภาพดังตาราง1 ส่วนทักษะการสื่อสารอย่างสันติที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือการมอง หรือบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือน 
กับการบันทึกภาพเหตุการณ์ด้วยกล้องวีดีโอ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 3.26  โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 แต่ก็ยังคง
อยู่ในเกณฑ์ดี ตามเกณฑ์คุณภาพดังตารางที ่1 รายละเอียดดังแสดงในตารางที ่5  ซึ่งมีความหมายของคะแนน เป็นดังนี้  

คะแนน  5  ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอสามารถแนะน าผู้อื่นได ้
คะแนน  4  ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
คะแนน  3  ปฏิบัติบางครั้ง 
คะแนน  2  ไม่ค่อยได้ปฏบิัต ิ
คะแนน  1  ไม่เคยปฏิบัตเิลย 
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ตารางที ่5  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากพฤติกรรมบุคลากรในการน าทักษะการสื่อสารอย่างสันติไปใช้ 

ทักษะการสื่อสารอย่างสันติ 
ระดับคะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 5 4 3 2 1 

1. มอง หรือบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้น
เหมือนกับการบันทึกภาพ
เหตุการณ์ด้วยกล้องวีดีโอ 

2 
(5.7%) 

9 
(25.7%) 

21 
(60.0%) 

 

2 
(5.7%) 

 

1 
(2.9%) 

 

3.26 
 

0.78 
 

2. แยกแยะค าตดัสิน การ
ประเมิน การตีความ หรือ 
อคติจากสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง 

2 
(5.7%) 

18 
(51.4%) 

13 
(37.1%) 

2 
(5.7%) 

0 
(0.0%) 

3.57     0.70 

3. เข้าถึงความรู้สึกของตนเอง 
และหรือของคู่สนทนา 

5 
(14.3%) 

18 
(51.4%) 

12 
(34.3%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

3.80     0.68 

4. ระบุความรูส้ึกโดยใช้ค าที่
แสดงความรู้สึก ไม่ใช่ค าที่
แสดงความคดิ 

4 
(11.4%) 

12 
(34.3%) 

17 
(48.6%) 

2 
(5.7%) 

0 
(0.0%) 

3.51     0.78 

5. ค้นหาความต้องการของ
ตนเอง หรือคู่สนทนา 

4 
(11.4%) 

16 
(45.7%) 

13 
(37.1%) 

2 
(5.7%) 

0 
(0.0%) 

3.63     0.77 

6. ใช้ค าพูดที่บรรยายความ
ต้องการแทนค าพูดบรรยาย
วิธีการ 

2 
(5.7%) 

13 
(37.1%) 

18 
(51.4%) 

2 
(5.7%) 

0 
(0.0%) 

3.43     0.70 

7. การยอมรับการปฏิเสธและ
ด าเนินการสนทนาต่อไปเพื่อ
หาหนทางให้ความต้องการ
ของทุกฝ่ายบรรลุผล 

6 
(17.1%) 

20 
(57.1%) 

7 
(20.0%) 

2 
(5.7%) 

0 
(0.0%) 

 3.86     0.77 

8. พิจารณาสิ่งที่จะขอร้องเพื่อ
เติมเต็มความต้องการ หรือ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ 

7 
(20.0%) 

21 
(60.0%) 

7 
(20.0%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

 4.00 
 

    0.64 

9. ใช้ภาษาที่ชัดเจน เฉพาะ 
เจาะจง และปฏิบัตไิดจ้ริงใน
การขอร้อง 

6 
(17.1%) 

18 
(51.4%) 

10 
(28.6%) 

1 
(2.9%) 

0 
(0.0%) 

 3.83     0.75 

10. ใช้ประโยคบอกเล่าแทนการ
พูดประโยคปฏเิสธในการ
ขอร้อง 

3 
(8.8%) 

16 
(47.1%) 

13 
(38.2%) 

2 
(5.9%) 

0 
(0.0%) 

 3.59     0.74 

11. ใส่ใจ กับคู่สนทนา เพื่อจับ
ความรูส้ึกและความ
ต้องการ โดยละวางความ
คิดเห็นและการตัดสินของ
ตน  

8 
(22.9%) 

16 
(45.7%) 

 

  11 
   (31.4%) 

 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

3.91 
 

    0.74 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากพฤติกรรมบุคลากรในการน าทักษะการสื่อสารอย่างสันติ    
  ไปใช้ 
  ทักษะการสื่อสารอย่างสันติ ระดับคะแนน ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 5 4 3 2 1 
12. มีการแจ้งขอหยดุการสนทนา

และก าหนดเวลาในการสนทนา
ใหม่ เมื่อไมส่ามารถด าเนินการ
สนทนาต่อได ้

8 
(22.9%) 

10 
(28.6%) 

 

14 
(40.0%) 

 

3 
(8.6%) 

0 
(0.0%) 

3.66     0.94 

13.  รับฟังคู่สนทนาอย่างตั้งใจ 
เลือกใช้ทักษะการสื่อสารตาม
สถานการณ์ที่เหมาะสม 

    6 
(17.1%) 

16 
(45.7%) 

13 
(37.1%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

3.80     0.72 

14. มีความรับผดิชอบต่อความรูส้กึ
ของตนเอง ไม่กล่าวโทษว่ามี
สาเหตุจากผู้อื่น 

5 
(14.3%) 

20 
(57.1%) 

9 
(25.7%) 

1 
(2.9%) 

0 
(0.0%) 

 3.83 
 

    0.71 

15. สร้างความสัมพันธ์และความ
เข้าใจ ก่อนแก้ไขปัญหา หรือ
หาทางออก 

5 
(14.7) 

21 
(61.8%) 

8 
(23.5%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

3.91     0.62 

ค่าเฉลี่ย รวม      3.70  
ค่าร้อยละ รวม 13.9 46.7 35.5 3.7 0.2   

 
 เมื่อพิจารณาด้วยตัวช้ีวัดประสิทธิผลการอบรมการสื่อสารอย่างสันติ ตามรายละเอียดดังตารางที่ 1 พบว่า ด้าน
พฤติกรรมของผู้เข้าอบรม มีคุณภาพอยู่ในระดับดี นั่นคือบุคลากรใช้ทักษะการสื่อสารอย่างสันติมีค่าเฉลี่ย 3.7 โดยใช้ทักษะ
การสื่อสารอย่างสันติอย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 46.7 

 

ด้านผลลัพธ ์
ผลการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กร พบว่ามีบุคลากรรับฟังคู่สนทนาอย่างตั้งใจ เลือกใช้ทักษะการสื่อสารตาม

สถานการณ์มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.69 โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์คุณภาพ     
ดังตาราง1 รองลงมาคือ การใช้ภาษาที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และปฏิบัติได้จริงในการขอร้อง ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยคือ 3.66 โดยมี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์คุณภาพดังตาราง1 ส่วนทักษะการสื่อสารอย่างสันติที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือการมอง หรือบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือน กับการบันทึกภาพเหตุการณ์ด้วยกล้องวีดีโอ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 
3.23 โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 ซึ่งยังคงอยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์คุณภาพดังตารางที่ 1 รายละเอียด       
ดังแสดงในตารางที ่6 ซึ่งมีความหมายของคะแนน เป็นดังนี้  

คะแนน  5 มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาก 
คะแนน  4 มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีอยู่บ้าง 
คะแนน 3 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
คะแนน  2 มีการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลง 
คะแนน  1 มีการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลงมาก 
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ตารางที ่6  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการแสดงความคิดเห็นตอ่การใช้การสื่อสารอย่างสันติในโรงเรียน
เพลินพัฒนา 

ทักษะการสื่อสารอย่างสันติ 
ระดับคะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 5 4 3 2 1 

1. การมอง หรือบรรยายสิ่งที่
เกิดขึ้นเหมือน กับการ
บันทึกภาพเหตุการณด์้วยกล้อง
วีดีโอ 

0 
(0.0%) 

13 
(37.1%) 

17 
(48.6%) 

5 
(14.3%) 

0 
(0.0%) 

3.23 0.69 

2. การแยกแยะค าตัดสิน การ
ประเมิน การตีความหรืออคติ
จากสิ่งท่ีเกิดขึ้น 

0 
(0.0%) 

15 
(42.9%) 

16 
(45.7%) 

3 
(8.6%) 

1 
(2.9%) 

3.29 0.75 

3. การระบุความรู้สึกโดยใช้ค าที่
แสดงความรู้สึก ไม่ใช่ค าที่แสดง
ความคิด 

1 
(2.9%) 

19 
(54.3%) 

12 
(34.3%) 

3 
(8.6%) 

0 
(0.0%) 

3.51 0.70 

4. การสอบถามถึงความต้องการกนั
และกัน 

4 
(11.4%) 

14 
(40.0%) 

16 
(45.7%) 

1 
(2.9%) 

0 
(0.0%) 

3.60 0.74 

5. การใช้ค าพูดที่บรรยายความ
ต้องการแทนค าพูดบรรยาย
วิธีการ 

1 
(2.9%) 

16 
(45.7%) 

15 
(42.9%) 

3 
(8.6%) 

0 
(0.0%) 

3.42 0.70 

6. การยอมรับการปฏเิสธและ
ด าเนินการสนทนาต่อไปเพื่อหา
หนทางให้ความต้องการของทุก
ฝ่ายบรรลผุล 

0 
(0.0%) 

14 
(40.0%) 

18 
(51.4%) 

3 
(8.6%) 

0 
(0.0%) 

3.31 
 

0.63 

7. การใช้ภาษาที่ชัดเจน 
เฉพาะเจาะจง และปฏิบัตไิด้จริง
ในการขอร้อง 

4 
(11.4%) 

17 
(48.6%) 

12 
(34.3%) 

2 
(5.7%) 

0 
(0.0%) 

3.66 0.76 

8. การใช้ประโยคบอกเล่าแทนการ
พูดประโยคปฏเิสธในการขอร้อง 

4 
(11.4%) 

15 
(42.9%) 

14 
(40.0%) 

2 
(5.7%) 

0 
(0.0%) 

3.60 0.77 

9. มีการแจ้งขอหยุดการสนทนา
และก าหนดเวลาในการสนทนา
ใหม่ เมื่อไมส่ามารถด าเนินการ
สนทนาต่อได ้

4 
(11.4%) 

10 
(28.6%) 

17 
(48.6%) 

3 
(8.6%) 

1 
(2.9%) 

3.37 0.91 

10. บุคลากรรับฟังคู่สนทนาอยา่ง
ตั้งใจ เลือกใช้ทักษะการสื่อสาร
ตามสถานการณ ์

3 
(8.6%) 

20 
(57.1%) 

10 
(28.6%) 

2 
(5.7%) 

0 
(0.0%) 

3.69 0.72 
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ตารางที ่6 (ต่อ) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการแสดงความคิดเห็นต่อการใช้การสื่อสารอย่างสันติใน
โรงเรียนเพลินพัฒนา 

ทักษะการสื่อสารอย่างสันติ 
ระดับคะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 5 4 3 2 1 

11. บุคลากรมีความรับผดิชอบต่อ
ความรูส้ึกของตนเอง ไม่
กล่าวโทษว่ามสีาเหตุจากผู้อื่น 

1 
(2.9%) 

18 
(51.4%) 

12 
(34.3%) 

2 
(5.7%) 

2 
(5.7%) 

3.40 0.88 

12. บุคลากรสร้างความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจก่อนแก้ไขปญัหา 
หรือหาทางออก 

1 
(2.9%) 

20 
(57.1%) 

11 
(31.4%) 

1 
(2.9%) 

2 
(5.7%) 

3.49 0.85 

ค่าเฉลี่ย รวม      3.46  
ค่าร้อยละ รวม 5.48 45.46 40.48 7.15 1.43   

 
เมื่อพิจารณาด้วยตัวช้ีวัดประสิทธิผลการอบรมการสื่อสารอย่างสันติ ตามรายละเอียดดังตารางที่ 1 พบว่า ด้าน

ผลลัพธ์ต่อองค์กร มีคุณภาพอยู่ในระดับดี นั่นคือบุคลากรเห็นว่ามีการใช้ทักษะการสื่อสารอย่างสันติในโรงเรียนเพลินพัฒนา
ค่าเฉลี่ย 3.46 โดยเห็นว่ามีการใช้การสื่อสารอย่างสันติเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอยู่บ้าง ร้อยละ 45.46 

 

ประชากรกลุม่ที่ 2 
ประชากรกลุ่มที่ 2 คือ หัวหน้าสายงานของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมพบว่า มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย เพศ

ชาย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 เพศหญิง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 90.9 ส่วนมากมีอายุในช่วง 41-45 ปี คิดเป็น ร้อยละ 45.50 
และมีอายุงานอยู่ในช่วง 8-11ปี คิดเป็นร้อยละ 72.7 รายละเอียดดังแสดงในตารางที ่7 

 

ตารางที ่7 จ านวนและค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของหัวหน้าสายงานของบุคลากรที่ท าแบบประเมินผลการฝึกอบรมการสื่อสาร
อย่างสันติ 

 คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 

หญิง 
1 
10 

9.10 
90.90 

อาย ุ 21-25 ปี 
26-30 ปี 
31-35 ปี 
36-40 ปี 
41-45 ปี 
46-50 ปี 

0 
0 
0 
3 
5 
3 

0.00 
0.00 
0.00 
27.30 
45.50 
27.30 

อายุงาน 0-3 ปี 
4-7 ปี 
8-11ปี 

0 
3 
8 

0.00 
27.3 
72.7 
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ผลการประเมินพฤติกรรมของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติ พบว่า การมีความรับผิดชอบต่อ
ความรู้สึกของตนเอง ไม่กล่าวโทษว่ามีสาเหตุจากผู้อื่น มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.60  โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.69 อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์คุณภาพดังตารางที่ 1 รองลงมาคือ ใช้ภาษาที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และปฏิบัติได้จริงในการ
ขอร้อง ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยคือ 3.46 โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์คุณภาพดังตารางที่ 1 
ส่วนทักษะการสื่อสารอย่างสันติที่มคีะแนนเฉลีย่ต่ าสุด คือ การแจ้งขอหยุดการสนทนาและก าหนดเวลาในการสนทนาใหม่ เมื่อ
ไม่สามารถด าเนินการสนทนาต่อได้ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 2.36  โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96 ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ 
ตามเกณฑ์คุณภาพดังตารางที ่1 รายละเอียดดังแสดงในตารางที ่8  ซึ่งมีความหมายของคะแนน เป็นดังนี้  

คะแนน  5  ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอสามารถแนะน าผู้อื่นได ้
คะแนน  4  ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
คะแนน  3  ปฏิบัติบางครั้ง 
คะแนน  2  ไม่ค่อยได้ปฏบิัต ิ
คะแนน  1  ไม่เคยปฏิบัตเิลย 

 

ตารางที ่8  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการประเมินพฤติกรรมของบุคลากรในการน าทักษะการสื่อสาร
อย่างสันติไปใช้ โดยหัวหน้าสายงาน 

ทักษะการสื่อสารอย่างสันติ 
ระดับคะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 5 4 3 2 1 

1. มอง หรือบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้น
เหมือน กับการบันทึกภาพ
เหตุการณ์ด้วยกล้องวีดีโอ 

0 
(0.0%) 

12 
(34.3%) 

18 
(51.4%) 

4 
(11.4%) 

1 
(2.9%) 

3.17 0.75 

2. แยกแยะค าตัดสิน การประเมิน 
การตีความ หรือ อคติจากสิ่งที่
เกิดขึ้นจริง 

0 
(0.0%) 

10 
(28.6%) 

16 
(45.7%) 

9 
(25.7%) 

0 
(0.0%) 

3.03 0.75 

3. เข้าถึงความรูส้ึกของตนเอง และ
หรือของคู่สนทนา 

0 
(0.0%) 

10 
(28.6%) 

21 
(60.0%) 

4 
(11.4%) 

0 
(0.0%) 

3.17 0.62 

4. ระบุความรูส้ึกโดยใช้ค าที่แสดง
ความรูส้ึก ไม่ใช่ค าที่แสดง
ความคิด 

0 
(0.0%) 

9 
(25.7%) 

19 
(54.3%) 

7 
(20.0%) 

0 
(0.0%) 

3.06 0.68 

5. ค้นหาความต้องการของตนเอง 
หรือคู่สนทนา 

0 
(0.0%) 

14 
(40.0%) 

15 
(42.9%) 

6 
(17.1%) 

0 
(0.0%) 

3.23 0.73 

6. ใช้ค าพูดที่บรรยายความต้องการ
แทนค าพูดบรรยายวิธีการ 

0 
(0.0%) 

7 
(20.0%) 

21 
(60.0%) 

7 
(20.0%) 

0 
(0.0%) 

3.00 0.64 

7. ข้าพเจ้ายอมรับการปฏิเสธและ
ด าเนินการสนทนาต่อไปเพื่อหา
หนทางให้ความต้องการของทุก
ฝ่ายบรรลผุล 

1 
(2.9%) 

13 
(37.1%) 

15 
(42.9%) 

6 
(17.1%) 

0 
(0.0%) 

3.26 0.78 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการประเมินพฤติกรรมของบุคลากรในการน าทักษะการ
สื่อสารอย่างสันติไปใช้ โดยหัวหน้าสายงาน 

ทักษะการสื่อสารอย่างสันต ิ
ระดับคะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 5 4 3 2 1 

8. พิจารณาสิ่งที่จะขอร้องเพื่อเติม
เต็มความต้องการ หรือเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ 

3 
(8.6%) 

16 
(45.7%) 

9 
(25.7%) 

7 
(20.0%) 

0 
(0.0%) 

3.43 0.92 

9. ใช้ภาษาที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง 
และปฏิบตัิได้จริงในการขอร้อง 

0 
(0.0%) 

17 
(48.6%) 

17 
(48.6%) 

1 
(2.9%) 

0 
(0.0%) 

3.46 0.56 

10. ใช้ประโยคบอกเล่าแทนการพดู
ประโยคปฏิเสธในการขอร้อง 

0 
(0.0%) 

14 
(40.0%) 

17 
(48.6%) 

4 
(11.4%) 

0 
(0.0%) 

3.29 0.67 

11. ใส่ใจ กับคู่สนทนา เพื่อจับ
ความรูส้ึกและความต้องการ  
โดยละวางความคดิเห็นและ
การตัดสินของตน 

1 
(2.9%) 

18 
(51.4%) 

11 
(31.4%) 

5 
(14.3%) 

0 
(0.0%) 

3.43 0.78 

12. มีการแจ้งขอหยดุการสนทนา
และก าหนดเวลาในการสนทนา
ใหม่ เมื่อไมส่ามารถด าเนินการ
สนทนาต่อได ้

0 
(0.0%) 

4 
(12.1%) 

11 
(33.3%) 

11 
(33.3%) 

7 
(21.2%) 

2.36 0.96 

13. รับฟังคู่สนทนาอย่างตั้งใจ 
เลือกใช้ทักษะการสื่อสารตาม
สถานการณ์ที่เหมาะสม 

1 
(2.9%) 

18 
(51.4%) 

9 
(25.7%) 

7 
(20.0%) 

0 
(0.0%) 

3.37 0.84 

14. มีความรับผดิชอบต่อความรูส้กึ
ของตนเอง ไม่กล่าวโทษว่ามี
สาเหตุจากผู้อื่น 

2 
(5.7%) 

19 
(54.3%) 

12 
(34.3%) 

2 
(5.7%) 

0 
(0.0%) 

3.60 0.69 

15. สรา้งความสมัพันธ์และความ
เข้าใจ ก่อนแก้ไขปัญหา หรือ
หาทางออก 

3 
(8.6%) 

13 
(37.1%) 

13 
(37.1%) 

5 
(14.3%) 

1 
(2.9%) 

3.34 0.94 

ค่าเฉลี่ย รวม      3.21  
ค่าร้อยละ รวม 2.1 37 42.8 16.3 1.8   

 
เมื่อพิจารณาด้วยตัวช้ีวัดประสิทธิผลการอบรมการสื่อสารอย่างสันติ ตามรายละเอียดดังตารางที่ 1 ด้านพฤติกรรม 

พบว่า หัวหน้าสายงานเห็นว่าด้านพฤติกรรมของบุคลากร มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.21 โดยหัวหน้า    
สายงานเห็นว่าบุคลากรน าทักษะการสื่อสารอย่างสันติมาปฏิบัติเป็นบางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.8 
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ด้านผลลัพธ ์
ผลการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรโดยหัวหน้าส่วนงาน พบว่า การสอบถามถึงความต้องการของกันและกันมี

คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.82 โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ซึ่งถืออยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์คุณภาพดังตารางที่ 1 
รองลงมาคือ การแยกแยะค าตัดสิน การประเมิน การตีความหรืออคติจากสิ่งท่ีเกิดขึ้น ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยคือ 3.73 โดยมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์คุณภาพดังตารางที่ 1 ส่วนทักษะการสื่อสารอย่างสันติที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่ าสุดมี 2 ข้อที่ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือการใช้ประโยคบอกเล่าแทนการพูดประโยคปฏิเสธในการขอร้อง และการ
แจ้งขอหยุดการสนทนาและก าหนดเวลาในการสนทนาใหม่ เมื่อไม่สามารถด าเนินการสนทนาต่อได้ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 3.27 
โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์คุณภาพดังตารางที ่1 และรายละเอียดดังแสดงในตาราง
ที ่9 ซึ่งมีความหมายของคะแนน เป็นดังนี้  

คะแนน  5 มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาก 
คะแนน  4 มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีอยู่บ้าง 
คะแนน 3 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
คะแนน  2 มีการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลง 
คะแนน  1 มีการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลงมาก 

 

ตารางที ่9  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการแสดงความคิดเห็นของหัวหน้าสายงานต่อการใช้การสื่อสาร
อย่างสันติ ในโรงเรียนเพลินพัฒนา 

ทักษะการสื่อสารอย่างสันติ 
ระดับคะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 5 4 3 2 1 

1. ใช้การมอง หรือบรรยายสิ่งที่
เกิดขึ้นเหมือน กับการ
บันทึกภาพเหตุการณด์้วยกล้อง
วีดีโอ 

0 
(0.0%) 

7 
(63.6%) 

4 
(36.4%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

3.64 
 

0.50 

2. การแยกแยะค าตัดสิน การ
ประเมิน การตีความหรืออคติ
จากสิ่งท่ีเกิดขึ้น 

1 
(9.1%) 

6 
(54.5%) 

4 
(36.4%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

3.73 0.65 

3. การระบคุวามรูส้ึกโดยใช้ค าที่
แสดงความรู้สึก ไม่ใช่ค าที่แสดง
ความคิด 

1 
(9.1%) 

5 
(45.5%) 

4 
(36.4%) 

1 
(9.1%) 

0 
(0.0%) 

3.55 0.82 

4. การสอบถามถึงความต้องการ
ของกันและกัน 

1 
(9.1%) 

7 
(63.6%) 

3 
(27.3%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

3.82 0.60 

5. การใช้ค าพูดที่บรรยายความ
ต้องการแทนค าพูดบรรยาย
วิธีการ 

0 
(0.0%) 

6 
(54.5%) 

5 
(45.5%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

3.55 0.52 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการแสดงความคิดเห็นของหัวหน้าสายงานต่อการ   
  ใช้การสื่อสารอย่างสันติ ในโรงเรียนเพลินพัฒนา 

ทักษะการสื่อสารอย่างสันติ 
ระดับคะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 5 4 3 2 1 

6. การยอมรับการปฏเิสธและ
ด าเนินการสนทนาต่อไปเพื่อหา
หนทางให้ความต้องการของทุก
ฝ่ายบรรลผุล 

0 
(0.0%) 

7 
(63.6%) 

4 
(36.4%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

3.64 0.50 

7. การใช้ภาษาที่ชัดเจน 
เฉพาะเจาะจง และปฏิบัตไิด้จริง
ในการขอร้อง 

0 
(0.0%) 

8 
(72.7%) 

2 
(18.2%) 

1 
(9.1%) 

0 
(0.0%) 

3.64 0.67 

8. การใช้ประโยคบอกเล่าแทนการ
พูดประโยคปฏเิสธในการขอร้อง 

0 
(0.0%) 

4 
(36.4%) 

6 
(54.5%) 

1 
(9.1%) 

0 
(0.0%) 

3.27 0.65 

9. มีการแจ้งขอหยุดการสนทนา
และก าหนดเวลาในการสนทนา
ใหม่ เมื่อไมส่ามารถด าเนินการ
สนทนาต่อได ้

0 
(0.0%) 

4 
(36.4%) 

6 
(54.5%) 

1 
(9.1%) 

0 
(0.0%) 

3.27 0.65 

10. การรับฟังคู่สนทนาอย่างตั้งใจ 
เลือกใช้ทักษะการสื่อสารตาม
สถานการณ์ที่เหมาะสม 

1 
(9.1%) 

4 
(36.4%) 

6 
(54.5%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

3.55 0.69 

11. มีความรับผิดชอบต่อความรูส้ึก
ของตนเอง ไม่กล่าวโทษว่ามี
สาเหตุจากผู้อื่น 

1 
(9.1%) 

6 
(54.5%) 

3 
(27.3%) 

1 
(9.1%) 

0 
(0.0%) 

3.64 0.81 

12. การสร้างความสมัพันธ์และ
ความเข้าใจก่อนแก้ไขปญัหา 
หรือหาทางออก 

0 
(0.0%) 

8 
(72.7%) 

2 
(18.2%) 

1 
(9.1%) 

1 
(0.0%) 

3.64 0.67 

ค่าเฉลี่ย รวม      3.57  
ค่าร้อยละ รวม 3.8 54.5 37.1 4.6    

 
เมื่อพิจารณาข้อมูลตามตารางที ่9 ด้วยตัวช้ีวัดประสิทธิผลการอบรมการสื่อสารอย่างสันติ ตามรายละเอียดดังตาราง

ที่ 1 พบว่า หัวหน้าสายงานเห็นว่าผลลัพธ์ต่อองค์กร มีค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.57 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และเห็นว่า มีการใช้การ
สื่อสารอย่างสันติในองค์กรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอยู่บ้าง คิดเป็นร้อยละ 54.5 

จากผลการวิจัยการประเมินผลการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติของบุคลากรโรงเรียนเพลินพัฒนาข้างต้น สามารถ
สรุปผลตามสมมติฐานได้ดังนี้ 

ด้านปฏิกิริยา ยอมรับตามสมมติฐานที่ว่า บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งตาม
ผลการวิจัยผลการประเมินด้านปฏิกิริยาพบว่า มีค่าเฉลี่ยที่ 3.70 ซึ่งเกณฑ์ตัวช้ีวัดประสิทธิผลการฝึกอบรมการสื่อสารอย่าง



ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - สิงหาคม 2558 

วารสารวจิัยสหวิทยาการไทย | 99 

สันติ ตามตารางที่ 1 ระดับดีมีค่าเฉลี่ย 3.40 - 4.19 โดยบุคลากรมีความพึงพอใจต่อวิทยากรมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.15 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.51 

ด้านการเรียนรู้ ยอมรับตามสมมติฐานที่ว่า บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการสื่อสารอย่างสันติและมีเจตคติ
ต่อการสื่อสารอย่างสันติอยู่ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งตามผลการวิจัยผลการประเมินด้านการเรียนรู้ พบว่า ด้านทักษะมีค่าเฉลี่ยที่ 
10.54 ซึ่งเกณฑ์ตัวช้ีวัดประสิทธิผลการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติ ตามตาราง1 ด้านทักษะระดับดีมีค่าเฉลี่ย 10 - 12 และ 
ด้านเจตคติมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.87 ซึ่งเกณฑ์ตัวช้ีวัดประสิทธิผลการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติ ตามตารางที่ 1 ด้านทักษะ
ระดับดีมีค่าเฉลี่ย 3.40 - 4.19 โดยบุคลากรเห็นด้วยกับแนวคิดการสื่อสารอย่างสันติที่ว่า การสื่อสารกับผู้อื่นต้องเข้าใจตัวเอง 
สื่อสารเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้อย่างจริงใจและฟังผู้อื่นด้วยความเข้าใจ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 
0.59 

ด้านพฤติกรรม ยอมรับตามสมมติฐานที่ว่า บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมใช้ทักษะการสื่อสารอย่างสันติอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป โดยแบ่งผลการวิจัยตามกลุ่มประชากร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือการประเมินตนเอง พบว่า ด้านพฤติกรรมมีค่าเฉลี่ยที่ 
3.70 ซึ่งเกณฑ์ตัวช้ีวัดประสิทธิผลการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติ ตามตารางที่ 1 ด้านพฤติกรรมระดับดีมีค่าเฉลี่ย 3.40 - 
4.19 โดยบุคลากรใช้ทักษะการสื่อสารอย่างสันติอย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ  46.7 อีกทั้งพบว่า ค่าเฉลี่ยของการให้คะแนนการ
ประเมินการน าทักษะการสื่อสารอย่างสันติไปใช้ของบุคลากรจากการประเมินตนเองมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่าการประเมินจาก
หัวหน้าสายงาน โดยความแตกต่างนี้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% การประเมิน
พฤติกรรมของบุคลากรโดยหัวหน้าสายงาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.21 อยู่ในระดับพอใช้ และหัวหน้าสายงานเห็นว่าบุคลากร
น าทักษะการสื่อสารอย่างสันติมาปฏิบัติเป็นบางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.8 และเมื่อน าผลการวิจัยด้านพฤติกรรมทั้ง 2 กลุ่มมา
เฉลี่ยรวมกันแล้ว จะมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.45 ซึ่งเกณฑ์ตัวช้ีวัดประสิทธิผลการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติ ตามตารางที่ 1 ด้าน
พฤติกรรมระดับดีมีค่าเฉลี่ย 3.40 - 4.19  

ด้านผลลัพธ์ ยอมรับตามสมมติฐานที่ว่า บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมเห็นว่ามีการใช้สื่อสารอย่างสันติในองค์กรอยู่
ในระดับดีขึ้นไป โดยแบ่งผลการวิจัยตามกลุ่มประชากร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือการประเมินจากบุคลากร พบว่า ด้านผลลัพธ์ 
มีค่าเฉลี่ยที่ 3.46 ซึ่งเกณฑ์ตัวช้ีวัดประสิทธิผลการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติ ตามตารางที่ 1 ด้านผลลัพธ์ระดับดีมีค่าเฉลี่ย 
3.40 - 4.19 โดยเห็นว่ามีการใช้การสื่อสารอย่างสันติเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอยู่บ้าง ร้อยละ  45.46 ซึ่งค่าเฉลี่ยของการ
ประเมินใช้การสื่อสารอย่างสันติในโรงเรียนเพลินพัฒนาโดยบุคลากรและการประเมินจากหัวหน้าสายงาน มีค่าเฉลี่ยคะแนนไม่
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยหัวหน้า  สายงานเห็นว่าผลลัพธ์ต่อองค์กร มีค่าเฉลี่ยรวมที่ 
3.57 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  และเห็นว่า มีการใช้การสื่อสารอย่างสันติในองค์กรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอยู่บ้าง คิดเป็นร้อย
ละ 54.5 และเมื่อน าผลการวิจัยทั้ง 2 กลุ่มมาเฉลี่ยรวมกันแล้ว จะมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.51  ซึ่งเกณฑ์ตัวช้ีวัดประสิทธิผลการ
ฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติ ตามตารางที่ 1 ด้านผลลัพธ์ ระดับดีมีค่าเฉลี่ย 3.40 - 4.19  

ดังนั้น ผลการวิจัยการประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติของบุคลากรโรงเรียนเพลินพัฒนา
ยอมรับตามสมมติฐานในทุกข้อ หากแต่มีรายละเอียดย่อยด้านพฤติกรรมของบุคลากรซึ่งเฉพาะการประเมินโดยหัวหน้างาน
เท่านั้นที่ไม่ยอมรับตามสมมติฐาน อย่างไรก็ตามเมื่อน าผลการวิจัยด้านพฤติกรรมดังกล่าวมาเฉลี่ยกับการประเมินพฤติกรรม
โดยบุคลากรเองนั้น ค่าเฉลี่ยที่ได้ยังคงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 
อภิปรายผล 

 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว ท าให้ทราบถึงผลการประเมินการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติของบุคลากรปัจจุบันใน

โรงเรียนเพลินพัฒนา ตามรูปแบบการประเมินของเคริกแพตทริค (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006) ดังนี ้
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ด้านปฏิกิริยาของบุคลากรที่บุคลากรมีความพึงพอใจในวิทยากรมากที่สุด และเนื้อหาการอบรม วิธีการอบรม 
ตามล าดับ สะท้อนให้เห็นว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการ หากวิทยากรมีวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ดีแล้ว เนื้อหาและวิธีการอบรมก็
จะเป็นท่ีพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม  

ด้านการเรียนรู้แบ่งออกเป็นความรู้ความเข้าใจในทักษะการสื่อสารอย่างสันติ และเจตคติต่อการสื่อสารอย่างสันติ  
พบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านทักษะการสื่อสารอย่างสันติอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 10.54 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 3.11 ส่วนด้านเจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสันติ พบว่า จากคะแนนเต็ม 75 คะแนน บุคลากรมีเจตคติต่อการ
สื่อสารอย่างสันติเท่ากับ 58.06 คิดเป็นร้อยละ 77.41 จากผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการฝึกฝนทักษะการสื่อสารใน
ระหว่างการอบรม และภายหลังการอบรมนั้นจะท าให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการอบรมได้อย่างถูกต้อง 

ด้านการประเมินพฤติกรรมของบุคลากรจะเห็นได้ว่าทักษะการสื่อสารอย่างสันติที่บุคลากรและหัวหน้าสายงาน
ประเมินว่ามีการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอคือเรื่องของการพิจารณาสิ่งที่จะขอร้องเพื่อเติมเต็มความต้องการหรือเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ และการสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจก่อนการแก้ไขปัญหาหรือหาทางออก โดยในมุมมองของหัวหน้างานระบุ
ว่าทักษะทั้งสองเรื่องนี้บุคลากรปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอสามารถแนะน าผู้อื่นได้ ท าให้เห็นว่าบุคลากรที่เข้ารับการอบรมให้
ความส าคัญและน าเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ มาปฏิบัติจนเป็นท่ีสังเกตเห็นได้ชัดเจนทั้งจากตนเองและหัวหน้าสายงาน  

ด้านผลลัพธ์ต่อองค์กรจะเห็นได้ว่าการใช้การสื่อสารอย่างสันติของโรงเรียนเพลินพัฒนาในด้านการสอบถามถึงความ
ต้องการกันและกัน ทั้งบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและหัวหน้าสายงานเห็นตรงกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาก 
เช่นเดียวกับการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจก่อนการแก้ไขปัญหาหรือหาทางออก บุคลากรและหัวหน้าสายงานก็เห็น
ตรงกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงท่ีดีอยู่บ้าง ดังจะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติของโรงเรียนเพลินพัฒนานั้นส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในองค์กรที่ส าคัญ น่ันคือการสอบถามถึงความต้องการกันและกันอยู่เสมอ และในขณะเดียวกันก็ยังยึด
หลักการสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ก่อนการแก้ไขปัญหา ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกท่ีส าคัญในการสร้างรูปแบบการสือ่สารที่
ดีในองค์กรโดยการใช้การสื่อสารอย่างสันติ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. จากผลการประเมินด้านปฏิกริยาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเรื่องระยะเวลาการอบรม และสถานท่ีใช้ใน
การอบรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจออกมาในระดับปานกลางค่อนไปทางน้อยโดยเฉพาะเรื่องของสถานท่ีจัดการอบรม จึงควรมี
การท าแบบส ารวจสถานท่ีทีผู่้เข้าร่วมอบรมพอใจในการฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติหรือการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาท่ีคล้ายกัน 

2. จากผลการประเมินด้านพฤติกรรมของบุคลากรที่เป็นการประเมินตนเอง และการประเมินโดยหัวหน้าสายงาน
นั้นยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนัก โดยผลการประเมินตนเองบุคลากรได้ให้คะแนนในการปฏิบัติสูงกว่าการประเมินจาก
หัวหน้าสายงาน ดังนั้นหากองค์กรใดสนใจน าการสื่อสารอย่างสันติไปฝึกอบรมและมุ่งหวังให้เกิดการน าไปใช้ภายในองค์กร ควร
จัดให้มีการประเมินทั้งสองทางอย่างสม่ าเสมอเพื่อเป็นการทวนย้ าความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร และเป็นการกระตุ้นให้
หัวหน้าสายงานเพิ่มความเอาใจใสพฤติกรรมด้านบวกของบุคลากรมากข้ึน เพื่อจะได้มีการน าทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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