
สรุปผลประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีท่ี 26  
ระหว่างวันที่ 18 - 25 ตุลาคม 2563 ณ สถาบันพิโมกข์มุข อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

จัดโดย คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ร่วมกับ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
1. เพศ  

เพศ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
ชาย 8 32.00 
หญิง 17 68.00 

รวม 25 100.00 
 
2. อาย ุ  

อายุ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
21 - 30 ป ี 1 4.00 
31 - 40 ป ี 6 24.00 
41 - 50 ป ี 2 8.00 
51 - 60 ป ี 8 32.00 
มากกว่า 60 ปี 8 32.00 

รวม 25 100.00 
 
3. ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 3 12.50 
ปริญญาตรี 10 41.67 
สูงกว่าปริญญาตรี 11 45.83 

รวม 24 100.00 
 
4. อาชีพ  

ระดับการศึกษา จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
รับจ้าง ค้าขาย อาชีพอิสระ 4 16.67 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 4 16.67 
ทำงานเอกชน 2 8.33 
เจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว 6 25.00 
อ่ืนๆ (เกษียณอายุงาน 5 คน, แม่บ้าน 1 คน, พยาบาล 1 
คน) 

8 33.33 

รวม 24 100.00 
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5. ท่านทราบข่าวการจัดฝึกอบรมจากสื่อ/ช่องทางใด 

ระดับการศึกษา จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
เว็บไซต์ อีเมล์ และสื่อออนไลน์ (Facebook, Line) 5 20.00 
เพ่ือน คนรู้จัก บุคคลต่างๆ อ.หมอจำลอง 20 80.00 

รวม 25 100.00 
 
6. ท่านเคยเข้าร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน มาแล้วกี่ครั้ง (รวมครั้งนี้ด้วย) 

ระดับการศึกษา จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
1 ครั้ง (ครั้งแรก)     6 24.00 
2 ครั้ง 5 20.00 
3 ครั้ง 1 4.00 
4 ครั้ง 2 8.00 
5 ครั้งข้ึนไป 11 44.00 

รวม 25 100.00 
 
7. วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมฝึกอบรมของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ) 

ระดับการศึกษา จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงค์ทุก
พระองค์ 

9 14.29 

ต้องการความรู้เกี่ยวกับการเจริญภาวนาเพื่อพัฒนา สติ 
เชาวน์อารมณ์ เชาวน์จิตวิญญาณ ความคิดสร้างสรรค์ 

25 39.68 

ต้องการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน   20 31.75 
ต้องการนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่คนอ่ืนๆ 6 9.52 
อ่ืนๆ ระบุ 3 4.76 

รวม 63 100.00 
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ส่วนที่ 2 : ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการการอบรมพัฒนาสติและปัญญา   

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ผล

ประเมิน 
ด้านความรู้/ประโยชน์ วิทยากร และเนื้อหาการฝึกอบรม 96.40 มากที่สุด 
1. ความรู้/ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฝึกอบรม 95.20 มากที่สุด 
2. ความรู้ที่ท่านได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์  92.80 มากที่สุด 
3. ความรู้ของวิทยากร 99.20 มากที่สุด 
4. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 98.40 มากที่สุด 
ด้านเนื้อหา และรายละเอียดการฝึกอบรม 93.47 มากที่สุด 
5. เนื้อหาการฝึกอบรมตรงกับความต้องการของท่าน 93.60 มากที่สุด 
6. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 88.80 มากที่สุด 
7. สถานที่ฝึกอบรม   96.00 มากที่สุด 
8. ห้องพัก 94.40 มากที่สุด 
9. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม 91.20 มากที่สุด 
10. การบริการอาหารและน้ำดื่ม 95.83 มากที่สุด 
ด้านการบริหารจัดการ 84.96 มากที่สุด 
11. ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 80.87 มาก 
12. สื่อ/ช่องทางในการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 71.30 มาก 
13. การอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน 85.88 มากที่สุด 
14. ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการ  86.40 มากที่สุด 
15.  การให้ข้อมูล/คำแนะนำของเจ้าหน้าที่โครงการ 84.80 มากที่สุด 
16. ความพึงพอใจของท่านต่อการรับบริการในภาพรวม 93.60 มากที่สุด 

รวม 91.61 มากที่สุด 
 
ส่วนที่ 3 : อ่ืนๆ 
3.1  ท่านประสงค์จะเข้าร่วมฝึกอบรมฯ ในครั้งต่อไปหรือไม่ 

ประสงค์ที่เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งต่อไป จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
เข้าร่วม 23 92.00 
ไม่แน่ใจ 2 18.00 

รวม 25 100.00 
 
3.2  ท่านต้องการมีการปรับปรุง/แก้ไข การจัดฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ในครั้งต่อไปอย่างไร  
 1. ปรับปรุงระบบเสียง เสียงก้องไป 
 2. การเดินขึ้นลงบันได มีอุปสรรคสำหรับผู้สูงอายุ 
 3. แสงสว่างน้อย 
 4. มีการกำหนดที่แน่นอนเกี่ยวกับวิทยากร 
 5. ในใบปลิวน่าจะแจ้งว่าการแต่งกาย กำหนดการ สถานที่ ชัดเจนกว่านี้ 
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 6. อยากให้อาจารย์เพ่ิมทุนอัดซีดีหรือสามารถเข้ากลุ่มเรียนทวนซ้ำในการจัดการฝึกอบรมแต่ละครั้ง 
 7. ไมโครโฟนไม่ค่อยดีค่ะ บางทีหนูหูไม่ดี มันไม่เข้าถึงใจค่ะ เสียงอาจารย์บางครั้งนั่งฝึกท่านเสียงแหบ
ค่ะ 
 8. อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น เพราะมีผู้ที่สนใจจำนวนมากท่ีไม่ทราบ
ข้อมูล 
 9. เอกสารประกอบ 
 10. ระยะเวลาในการอบรมควรมากกว่านี้ 
 11. อยากให้มีวิทยากรที่มากขึ้น 
 
3.3  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 1. เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของรัฐ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต. 
ฯลฯ) 
 2. ควรจัดการระบบระบายน้ำเสียในห้องน้ำ เวลามีคนเข้าใช้หลายคนมีการอุดตัน ควรระวังช่วงฤดูฝน
ควรระบายน้ำจะแย่กว่านี้ 
 3. ห่วงใยสุขภาพของวิทยากรซึ่งท่านอายุมาก (80 ปีเศษ) ยังมีพลังเต็มเปี่ยม 
 4. เป็นการจัดประสบการณ์ตรงด้านวิปัสสนาแก่ผู้เข้าอบรม ที่มีคุณหมอจำลองและคณะ ติดตาม
พัฒนาการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด น่าชื่นชมมากครับ 
 5. เรื่องอ่ืนๆ ดีมากๆ ค่ะ กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอ อาจารย์พริ้มเพรา วิทยากร และผู้ให้บริการ
ทุกท่าน 
 6. อยากให้อาจารย์อัดเสียงหรือลงยูทูป เพื่อเปิดฟังที่บ้านได้ และสามารถอัดเสียง ภาพ เพื่อทำเป็น
การเรียนซ้ำๆ ทำซ้ำๆ เพื่อให้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพราะเห็นสื่อธรรมะต่างๆ ที่เปิดฟัง แต่เป็นการแจกแจง
ธรรมะวิจัย ยังไม่ถ่องแท้เหมือนอาจารย์หมอและวิทยากรท่านที่ได้บรรยายธรรมเข้าใจมากกว่า ปฏิบั ติดีที่นี่ 
กลับบ้านแล้วก็ลืม จึงได้จดแค่คำหรือสองคำ อยากทวนที่บ้านอีกค่ะ 
 7. วิทยากรทุกท่านมีความรู้ความสามารถ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ได้ดีมาก 
 8. ไม่แน่ใจว่าจะมีคอร์สระดับสูงกว่า จะเป็นไปได้ไหมที่จะลงประเด็นลึกซ้ึงถึงระดับการพัฒนาปัญญา
ที่สูงขึ้น แต่ที่จัดอยู่แล้วก็ดีมากอยู่แล้ว  
 9. ขอขอบคุณในความเมตตากรุณาจากอาจารย์จำลอง อาจารย์พริ้มเพรา และคณะผู้จัดการอบรมทุก
ท่านเป็นอย่างสูง 
 10. จัดอบรมปีละ 2 ครั้ง 
 11. ขอบคุณมากค่ะ ที่จัดโครงการดีๆ เช่นนี้ อยากให้มีการจัดอบรมเช่นนี้อีกอย่างต่อเนื่อง 
 12. การสร้างแบบสอบถาม ควรแยกที่ลงทะเบียนมาเอง กับทางสำนักส่งเสริมฯ หัวข้อบางคนประเมิน
ไม่ได้ค่ะ 
 13. ขอให้อาจารย์หมอสุขภาพแข็งแรงครับ 
 14. อยากให้มีห้องเดี่ยว/คู่ มากขึ้น 
 


