โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทํา TOR ที่ดี การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุใหถูกตอง
และเปนธรรมกับคูสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทํา TOR ที่ดี การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ
ใหถูกตองและเปนธรรมกับคูสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ.
2560” ได กํ า หนดเป าหมายผู เข า รั บ การอบรม ประกอบด ว ย ผู ป ฏิ บั ติ งานด า นการพั ส ดุ / ผู เกี่ ย วข อ ง
รวมจํานวน 120 คน มีผูเขารวมการอบรม รวมจํานวน 124 คน
เกณฑในการแปลคาเฉลี่ย
กลุมไดวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ โดยประเมินความพึงพอใจตอวิทยากร และความพึง
พอใจตอโครงการฝกอบรม ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อนําเสนอขอมูล
ในรูปแบบตารางและสรุปผลการศึกษา ไดกําหนดการใหคะแนนคําตอบของแบบสอบถามความพึงพอใจไว
5 ระดับ ดังนี้
ความพึงพอใจมากที่สุด
กําหนดให
5
คะแนน
ความพึงพอใจมาก
กําหนดให
4
คะแนน
ความพึงพอใจปานกลาง
กําหนดให
3
คะแนน
ความพึงพอใจนอย
กําหนดให
2
คะแนน
ความพึงพอใจนอยที่สุด
กําหนดให
1
คะแนน
คาเฉลี่ยของคําตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ใชเกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย
ตั้งแต 4.51
มากที่สุด
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
ตารางที่ 1
รายการ
ระดับความพึงพอใจ
1. ความรู ความสามารถและประสบการณ
4.80
มากที่สุด
2. การถายทอดความรูมีความชัดเจน
4.76
มากที่สุด
3. มีความครบถวนของเนื้อหาในการฝกอบรม
4.63
มากที่สุด
4. การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาวิชา
4.51
มากที่สุด
5. การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน
4.62
มากที่สุด
6. การตอบคําถามชัดเจนตรงประเด็น
4.66
มากที่สุด
มากที่สุด
7. การยกตัวอยางสถานการณในทางปฏิบัติไดอยางสอดคลอง
4.72
กับลักษณะงานหรือประสบการณของผูเขารับการอบรม
8. การใชเวลาใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
4.52
มากที่สุด
9. การใชโสตทัศนูปกรณอยางเหมาะสม
4.41
มาก

รายการ
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
10. ความพึงพอใจโดยภาพรวมตอวิทยากร
4.66
สรุปภาพรวมตอวิทยากร
4.63
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 พบว า ความพึ งพอใจของผู เข ารั บ การอบรมต อ วิ ท ยากร อาจารย ธนาพร จู แย ม
อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.63) คิดเปนรอยละ 92.60
• สิ่งที่ผูเขาอบรมประทับใจวิทยากร
1) มีความรูความสามารถ ปรึกษาไดตลอด แนะนําใหคําตอบที่ชัดเจน สรางบรรยากาศไมนาเบื่อ
2) ใหความรูและวิธีแกปญหาไดชัดเจน พูดชัดเจน ถายทอดความรูและยกตัวอยางไดดี บรรยาย
เขาใจดี เขาใจงาย ใหคําตอบชัดเจนในประเด็นคําถาม เปนที่ปรึกษาใหกับหนวยงานที่มีปญหาในการ
ปฏิบัติงานไดอยางดีเยี่ยม
3) มีเทคนิคการถายทอดความรูที่นาสนใจ เขาใจงาย ตอบคําถามที่ชัดเจน ไมออมคอม สอนเขาใจ
ถึงประเด็นที่มีปญหา และสามารถนํามาแกไขในการปฏิบัติงานไดจริง
4) ตั้งใจสอนมาก มีความตั้งใจที่จะถายทอดความรู เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง
• ขอเสนอแนะอื่นๆ
1) วิทยากรพูดเร็ว ลื่นไหลจนตามไมทัน
2) ควรจัดกิจกรรมนันทนาการควบคูไปดวย เพื่อผูเขารับการอบรมไดทําความรูจักกัน สามารถให
คําแนะนําชวยเหลือกันไดในภายหนา
2.1 ดานเนื้อหาวิชา
ตารางที่ 2.1
รายการ
1. มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ
2. มีความสอดคลองกับภาระหนาที่ที่ดําเนินการอยู
3. สามารถตอบสนองกับความตองการของทานไดมากนอย
เพียงใด
สรุปภาพรวมดานเนื้อหาวิชา

4.78
4.71
4.69
4.73

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด

จากตารางที่ 2.1 พบวา ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจดานเนื้อหาวิชาที่เขาอบรมอยูในระดับพึง
พอใจมากที่สุด ( = 4.73) คิดเปนรอยละ 94.60
2.2 ดานความรู ความเขาใจในการอบรม
ตารางที่ 2.1
รายการ
1. ทานไดรับความรู ความเขาใจเพิ่มขึ้นเพียงใด
2. ความรู ความเขาใจที่ไดรับในครั้งนี้จะสามารถนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานของทานไดเพียงใด
สรุปภาพรวมดานความรู ความเขาใจในการอบรม

4.52
4.68
4.60

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก

มากที่สุด

จากตารางที่ 2.2 พบวา ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจดานความรู ความเขาใจในการเขารับการ
อบรมดังกลาวอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.60) คิดเปนรอยละ 92.00

2.3 ดานการอํานวยความสะดวกในการจัดอบรม
ตารางที่ 2.3
รายการ
1. เอกสารประกอบการอบรมมี ความเหมาะสม ครบถ ว น
เพียงใด
2. สถานที่อบรมและอุปกรณมีความสะดวกเพียงพอตอการ
อบรมเพียงใด
3. อาหาร เครื่องดื่ม มีความเหมาะสม
4. สภาพแวดล อ มของสถานที่ อบรม เชน อุณ หภูมิ ระบบ
ปรับอากาศ แสงสวาง ระดับเสียง เปนตน มีความเหมาะสม
5. ผูจัดโครงการอบรม มีการประสานงานและอํานวยความ
สะดวกในการจัดอบรม
สรุปภาพรวมดานการอํานวยความสะดวกในการจัดอบรม

4.46
3.78
3.67
3.71
4.26
3.97

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2.3 พบวา ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจดานการอํานวยความสะดวกในการจัดการ
อบรมดังกลาวอยูในระดับพึงพอใจมาก ( = 3.97) คิดเปนรอยละ 79.40
2.4 ดานความพึงพอใจโดยภาพรวมตอโครงการฝกอบรม
ตารางที่ 2.4
รายการ

1. ดานเนื้อหาวิชา
2. ดานความรู ความเขาใจในการอบรม
3. ดานการอํานวยความสะดวกในการจัดอบรม
สรุปภาพรวมของโครงการฝกอบรม

4.73
4.60
3.97
4.43

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 2.4 พบว า ผู เข า รั บ การอบรมมี ค วามพึ งพอใจโดยภาพรวมต อ โครงการฝ ก อบรม
อยูในระดับพึงพอใจมาก ( = 4.43) คิดเปนรอยละ 88.60
2.5 ขอเสนอแนะ
หัวขอที่ตองการใหจัดครั้งตอไป
– เสนอใหมกี ารจัด workshop เพื่อใหเขาถึงการปฏิบัติงานจริงไดมากขึ้น
– เสนอใหมีกิจกรรมปฏิสัมพันธ เพื่อรูจักกันมากขึ้น หากมีปญหาอะไรสามารถสอบถามกันและให
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
– เสนอใหเพิ่มกลุมจํานวนเปาหมาย หรือผูเกี่ยวของ เชน นักวิชาการ หรือหัวหนากลุม/งาน ตาม
ความเหมาะสม
– เสนอใหมีการโหวตเลือกสถานที่จัดประชุม

3. สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม
ตารางที่ 3
รายการ
1. ดานความพึงพอใจโดยภาพรวมตอวิทยากร
2. ดานความพึงพอใจโดยภาพรวมตอโครงการฝกอบรม
สรุปภาพรวมของผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ
ตอการเขารับการอบรม

4.63
4.43

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก

4.53

มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบวา ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอการเขารับการอบรมอยูในระดับพึงพอใจ
มาก ( = 4.53) คิดเปนรอยละ 90.60

