
 
 

 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทํา TOR ท่ีดี การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุใหถูกตอง

และเปนธรรมกับคูสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทํา TOR ท่ีดี การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ
ใหถูกตองและเปนธรรมกับคูสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560”  ไดกําหนดเปาหมายผู เขารับการอบรม ประกอบดวย ผูปฏิบัติงานดานการพัสดุ/ผู เก่ียวของ  
รวมจํานวน 120 คน มีผูเขารวมการอบรม รวมจํานวน 124 คน 

เกณฑในการแปลคาเฉล่ีย 
 กลุมไดวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ โดยประเมินความพึงพอใจตอวิทยากร และความพึง
พอใจตอโครงการฝกอบรม ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือนําเสนอขอมูล
ในรูปแบบตารางและสรุปผลการศึกษา ไดกําหนดการใหคะแนนคําตอบของแบบสอบถามความพึงพอใจไว  
5 ระดับ ดังนี้ 

ความพึงพอใจมากท่ีสุด  กําหนดให 5 คะแนน 
ความพึงพอใจมาก  กําหนดให 4 คะแนน 

ความพึงพอใจปานกลาง  กําหนดให 3 คะแนน 

ความพึงพอใจนอย  กําหนดให 2 คะแนน 

ความพึงพอใจนอยท่ีสุด  กําหนดให 1 คะแนน 

คาเฉลี่ยของคําตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ใชเกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 
  คาเฉลี่ย  ตั้งแต  4.51  มากท่ีสุด 
    3.51 – 4.50  มาก 
    2.51 – 3.50  พอใช 
    1.51 – 2.50  ควรปรับปรุง 
             นอยกวา 1.50  ควรปรับปรุงอยางยิ่ง 

1. แบบประเมิน 

1.1 การประเมินวิทยากร : อาจารยธนพร  จูแยม  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (สํานักงานคลังจังหวัดระยอง)  
จํานวนผูเขารับการอบรม 124 คน จํานวนผูตอบแบบประเมิน 112 คน ผลการประเมินเปนดังนี้ 
ตารางท่ี 1 

รายการ  ระดับความพึงพอใจ 
1. ความรู ความสามารถและประสบการณ 4.80 มากท่ีสุด 
2. การถายทอดความรูมีความชัดเจน 4.76 มากท่ีสุด 
3. มีความครบถวนของเนื้อหาในการฝกอบรม 4.63 มากท่ีสุด 
4. การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาวิชา 4.51 มากท่ีสุด 
5. การสรางบรรยากาศในการเรยีนการสอน 4.62 มากท่ีสุด 
6. การตอบคําถามชัดเจนตรงประเด็น 4.66 มากท่ีสุด 
7. การยกตัวอยางสถานการณในทางปฏิบัติไดอยางสอดคลอง
กับลักษณะงานหรือประสบการณของผูเขารับการอบรม 

4.72 
มากท่ีสุด 

8. การใชเวลาใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.52 มากท่ีสุด 
9. การใชโสตทัศนูปกรณอยางเหมาะสม 4.41 มาก 



 
 

รายการ  ระดับความพึงพอใจ 
10. ความพึงพอใจโดยภาพรวมตอวิทยากร 4.66 มากท่ีสุด 

สรุปภาพรวมตอวิทยากร 4.63 มากท่ีสุด 
 จากตารางท่ี 1 พบวา ความพึงพอใจของผู เขารับการอบรมตอวิทยากร อาจารยธนาพร  จูแยม             

อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.63) คิดเปนรอยละ 92.60 

• ส่ิงท่ีผูเขาอบรมประทับใจวิทยากร 
1) มีความรูความสามารถ ปรึกษาไดตลอด แนะนําใหคําตอบท่ีชัดเจน สรางบรรยากาศไมนาเบื่อ  
2) ใหความรูและวิธีแกปญหาไดชัดเจน พูดชัดเจน ถายทอดความรูและยกตัวอยางไดดี บรรยาย

เขาใจดี เขาใจงาย ใหคําตอบชัดเจนในประเด็นคําถาม เปนท่ีปรึกษาใหกับหนวยงานท่ีมีปญหาในการ
ปฏิบัติงานไดอยางดีเยี่ยม 

3) มีเทคนิคการถายทอดความรูท่ีนาสนใจ เขาใจงาย ตอบคําถามท่ีชัดเจน ไมออมคอม สอนเขาใจ
ถึงประเด็นท่ีมีปญหา และสามารถนํามาแกไขในการปฏิบัติงานไดจริง 

4) ตั้งใจสอนมาก มีความตั้งใจท่ีจะถายทอดความรู เพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง 
 

• ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
1) วิทยากรพูดเร็ว ลื่นไหลจนตามไมทัน 
2) ควรจัดกิจกรรมนันทนาการควบคูไปดวย เพ่ือผูเขารับการอบรมไดทําความรูจักกัน สามารถให

คําแนะนําชวยเหลือกันไดในภายหนา 
2.1 ดานเนื้อหาวิชา 
ตารางท่ี 2.1 

รายการ  ระดับความพึงพอใจ 

1. มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 4.78 มากท่ีสุด 

2. มีความสอดคลองกับภาระหนาท่ีท่ีดําเนินการอยู 4.71 มากท่ีสุด 

3. สามารถตอบสนองกับความตองการของทานไดมากนอย
เพียงใด 

4.69 
มากท่ีสุด 

สรุปภาพรวมดานเนื้อหาวิชา 4.73 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 2.1 พบวา ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจดานเนื้อหาวิชาท่ีเขาอบรมอยูในระดับพึง
พอใจมากท่ีสุด (  = 4.73) คิดเปนรอยละ 94.60 

2.2 ดานความรู ความเขาใจในการอบรม 
ตารางท่ี 2.1 

รายการ    ระดับความพึงพอใจ 

1. ทานไดรับความรู ความเขาใจเพ่ิมข้ึนเพียงใด 4.52 มากท่ีสุด 

2. ความรู ความเขาใจท่ีไดรับในครั้งนี้จะสามารถนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานของทานไดเพียงใด 

4.68 
มาก 

สรุปภาพรวมดานความรู ความเขาใจในการอบรม 4.60 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 2.2 พบวา ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจดานความรู ความเขาใจในการเขารับการ
อบรมดังกลาวอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.60) คิดเปนรอยละ 92.00 



 
 

2.3  ดานการอํานวยความสะดวกในการจัดอบรม 
ตารางท่ี 2.3 

รายการ  ระดับความพึงพอใจ 
1. เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม ครบถวน 
เพียงใด 

4.46 
มาก 

2. สถานท่ีอบรมและอุปกรณมีความสะดวกเพียงพอตอการ
อบรมเพียงใด 

3.78 
มาก 

3. อาหาร เครื่องดื่ม มีความเหมาะสม 3.67 มาก 
4. สภาพแวดลอมของสถานท่ีอบรม เชน อุณหภูมิ ระบบ
ปรับอากาศ แสงสวาง ระดับเสียง เปนตน มีความเหมาะสม 

3.71 
มาก 

5. ผูจัดโครงการอบรม มีการประสานงานและอํานวยความ
สะดวกในการจัดอบรม 

4.26 
มาก 

สรุปภาพรวมดานการอํานวยความสะดวกในการจัดอบรม 3.97 มาก 

จากตารางท่ี 2.3 พบวา ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจดานการอํานวยความสะดวกในการจัดการ
อบรมดังกลาวอยูในระดับพึงพอใจมาก (  = 3.97) คิดเปนรอยละ 79.40 

 

2.4 ดานความพึงพอใจโดยภาพรวมตอโครงการฝกอบรม 
ตารางท่ี 2.4 

รายการ  ระดับความพึงพอใจ 
1. ดานเนื้อหาวิชา 4.73 มากท่ีสุด 
2. ดานความรู ความเขาใจในการอบรม 4.60 มากท่ีสุด 
3. ดานการอํานวยความสะดวกในการจัดอบรม 3.97 มาก 
สรุปภาพรวมของโครงการฝกอบรม 4.43 มาก 

จากตารางท่ี 2.4 พบวา ผู เขารับการอบรมมีความพึงพอใจโดยภาพรวมตอโครงการฝกอบรม          
อยูในระดับพึงพอใจมาก (  = 4.43) คิดเปนรอยละ 88.60 
2.5 ขอเสนอแนะ  

หัวขอท่ีตองการใหจัดครั้งตอไป  
– เสนอใหมีการจัด workshop เพ่ือใหเขาถึงการปฏิบัติงานจริงไดมากข้ึน 
– เสนอใหมีกิจกรรมปฏิสัมพันธ เพ่ือรูจักกันมากข้ึน หากมีปญหาอะไรสามารถสอบถามกันและให

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
– เสนอใหเพ่ิมกลุมจํานวนเปาหมาย หรือผูเก่ียวของ เชน นักวิชาการ หรือหัวหนากลุม/งาน ตาม

ความเหมาะสม 
– เสนอใหมีการโหวตเลือกสถานท่ีจัดประชุม 

 

 

 



 
 

3. สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 
    ตารางท่ี 3 

รายการ  ระดับความพึงพอใจ 
1. ดานความพึงพอใจโดยภาพรวมตอวิทยากร 4.63 มากท่ีสุด 

2. ดานความพึงพอใจโดยภาพรวมตอโครงการฝกอบรม 4.43 มาก 
สรุปภาพรวมของผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ 

ตอการเขารับการอบรม 
4.53 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 3 พบวา ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอการเขารับการอบรมอยูในระดับพึงพอใจ
มาก (  = 4.53) คิดเปนรอยละ 90.60 

 
 

 


