
สรุปผลการดําเนินงาน 
โครงการรวมพลังสรางนครตรังสีขาว 

........................................................................... 
 

๑.ท่ีมาและความสาํคัญ 

 

ปจจุบันการทุจริตคอรัปช่ันเปนปญหาที่สําคัญทั้งในระดับประเทศและระดับทองถ่ิน ซึ่งรัฐบาลภายใต
การบริหารงานของคณะรักษาความสงบแหงชาติ คสช. ไดใหความสําคัญและมีการปราบปรามอยางจริงจัง 
เปนรูปธรรม เชน การออกกฎหมายที่มีมาตรการและบทลงโทษที่รุนแรงตอผูกระทําความผิดในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ทั้งในสวนของขาราชการประจํา ขาราชการการเมือง และภาคธุรกิจเอกชนที่เขามารวมงานกับ
ภาครัฐ เน่ืองจากปญหาดังกลาวไดสรางความเสียหายอยางรายแรงตอระบบราชการไทย สงผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศโดยภาพรวม 
 

 เหตุผลสําคัญที่ทําใหปญหาการทุจริตยังมิไดลดนอยลงในขณะน้ี เน่ืองจากคนไทยสวนใหญยังมี
วัฒนธรรมและคานิยมทีต่องการความสะดวกสบาย ยกยองคนที่มีฐานะดีและวัฒนธรรมระบบอุปถัมภที่อยูคู
กับสังคมไทยมาเปนเวลานาน ประกอบกับ ปญหาความลาชาและความโปรงใสในการใหบริการของภาครัฐ 
รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายที่เครงครัดและมีประสิทธิภาพ ปญหา
เหลาน้ีเปนปญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเปนปจจัยที่เอื้อตอการทุจริตเปนอยางมาก ปจจุบันการทุจริตมี
ลักษณะเปนวัฎจักรและเครือขายที่เกิดข้ึนในทุกระดับอยางเปนระบบ มีรูปแบบการทุจริตที่แตกตางและ
หลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตตอตําแหนงหนาที่ราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง 
การทุจริตในการบริหารงานบุคคล ซึ่งลวนแตมีเจาหนาที่ของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของ และจากปญหาวิกฤต
เศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2540 สงผลให IMF (International Monetary Fund) กองทุนการเงิน
ระหวางประเทศตองเขามาเกี่ยวของกับการบริหารดานการเงิน ซึ่งเปนสาเหตุใหประเทศไทยตองนําหลักเกณฑ
การบริหารจัดการที่ดี เขามาใชเปนเครื่องมือในการบริหารราชการ โดยยึดหลัก 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความคุมคา หลักการมีสวนรวม และหลักความรับผิดชอบ 
   

 เทศบาลนครตรัง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดใหความสําคัญตอปญหาดังกลาว จึงไดกําหนด
จัดโครงการรวมพลังสรางนครตรังสีขาว ซึ่งเปนโครงการที่ตอบสนองตอหลักเกณฑการบริหารจัดการที่ดี 
เพื่อใหเกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอประชาชนในทองถ่ิน 
 
๒.วิธีการดําเนินการ 
 2.1การจัดทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมในโครงการรวมพลังสราง    
นครตรังสีขาว โดยตอบแบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ลักษณะคําถามเปน
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
  ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ ความรูความเขาใจ การนําไปใช โดยมีประเด็นในการใหแสดง
ความคิดเห็น 17 ประเด็น ดังน้ี 
   
 



ดานวิทยากร 
๑. การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน 
๒. ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา 
๓. การเช่ือมโยงเน้ือหาในการฝกอบรม 
๔. มีความครบถวนของเน้ือหาในการฝกอบรม 
๕. การใชเวลาตามที่กําหนดไว 
๖. การตอบขอซักถามในการฝกอบรม 

 
ดานสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
๑. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 
๒. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 
๓. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 
๔. อาหารมีความเหมาะสม 

 
ดานความรูความเขาใจ 
๑. ความรูความเขาใจในเรื่องน้ีกอนการอบรม 
๒. ความรูความเขาใจในเรื่องน้ีหลังการอบรม 

 
ดานการนําความรูไปใช 
๑. สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 
๒. มีความมั่นใจและสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชได 
๓. สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดได 

 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ 
๑. ขอเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งน้ี 
๒. หัวขอที่ทานอยากใหจัดอบรมครั้งตอไป 

 
โดยกําหนดลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังน้ี 
 ๕ หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
 ๔ หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 ๓ หมายถึง มคีวามพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
 ๒ หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
 ๑ หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

 
๓.การวิเคราะหขอมูล 
 ๓.๑ ขอมูลจากแบบสอบถาม มีการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
  ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย ขอมูลเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ใชสถิติ          
เชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentages) 



  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตางๆ ใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistic) 
ไดแก ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเฉลีย่ (Mean) 
  ตอนที่ ๓ ใหแสดงความคิดเห็น ปญหา และขอเสนอแนะอื่นๆ ใชวิธีการวิเคราะหขอมูล 
 
๔. เกณฑการประเมิน 
 สําหรับคําถามปลายปดในตอนที่ ๒ ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตางๆ ซึ่งใชวิธีการหาคาเฉลี่ย 
(Mean) โดยการแปลคาไดกําหนดอันตรภาคช้ัน นํ้าหนักคะแนนในการแบงชวงช้ัน ๕ ระดับ ดังน้ี 
 คาเฉลี่ยต้ังแต ๔.o๕ - 5.00 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจมากที่สุด 
 คาเฉลี่ยต้ังแต 3.29 – 4.04 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจมาก 
 คาเฉลี่ยต้ังแต 2.53 – 3.28 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจปานกลาง 
 คาเฉลี่ยต้ังแต 1.77 – 2.52 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจนอย 
 คาเฉลี่ยต้ังแต 1.01 – 1.76 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจนอยที่สุด 
 

รายการ จํานวน รอยละ 
1. เพศ ชาย 

หญิง 
63 
37 

63 
37 

รวม 100 100 
2. อาย ุ ตํ่ากวา 20 ป 

20 – 30 ป 
31 – 40 ป 
41 – 50 ป 
51 ปข้ึนไป 

0 
2 

15 
36 
47 

0 
2 

15 
36 
47 

รวม 100 100 
3. การศึกษา มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ห รื อ

เทียบเทา 
อ นุ ป ริ ญ ญ า ห รื อ
เทียบเทา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

15 
3 

49 
33 

15 
3 

49 
33 

รวม 100 100 
4. อาชีพหลัก นักศึกษา 

ขาราชการ 
พ นั ก ง า น ข อ ง รั ฐ 
รัฐวิสาหกิจ 
ลูกจาง 
ธุรกิจสวนตัว 
อื่นๆ 

0 
49 
14 
8 

24 
14 

0 
49 
14 
8 

24 
14 

รวม 100 100 



 
ดานวิทยากร 
1. การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมากทีสุ่ด 19 19 

ระดับมาก 81 81 
ปานกลาง 0 0 

นอย 0 0 
นอยที่สุด 0 0 

รวม 100 100 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.19 

 
 
 
 
2. ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมากทีสุ่ด 23 23 

ระดับมาก 76 76 
ปานกลาง 1 1 

นอย 0 0 
นอยที่สุด 0 0 

รวม 100 100 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.22 

 
3. การเช่ือมโยงเน้ือหาในการฝกอบรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมากทีสุ่ด 30 30 

ระดับมาก 61 61 
ปานกลาง 9 9 

นอย 0 0 
นอยที่สุด 0 0 

รวม 100 100 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.21 



 
4. มีความครบถวนของเน้ือหาในการฝกอบรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมากทีสุ่ด 23 23 

ระดับมาก 53 53 
ปานกลาง 24 24 

นอย 0 0 
นอยที่สุด 0 0 

รวม 100 100 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.99 

 
 
 
 
 
5. การใชเวลาตามทีก่ําหนด 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมากทีสุ่ด 34 34 

ระดับมาก 61 61 
ปานกลาง 5 5 

นอย 0 0 
นอยที่สุด 0 0 

รวม 100 100 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.29 

 
6. การตอบขอซักถามในการฝกอบรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมากทีสุ่ด 22 22 

ระดับมาก 58 58 
ปานกลาง 20 20 

นอย 0 0 
นอยที่สุด 0 0 

รวม 100 100 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.02 



 
ดานสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมากทีสุ่ด 55 55 

ระดับมาก 43 43 
ปานกลาง 2 2 

นอย 0 0 
นอยที่สุด 0 0 

รวม 100 100 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.53 

 
 
 
2. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมากทีสุ่ด 41 41 

ระดับมาก 51 51 
ปานกลาง 8 8 

นอย 0 0 
นอยที่สุด 0 0 

รวม 100 100 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.33 

 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมากทีสุ่ด 42 42 

ระดับมาก 50 50 
ปานกลาง 8 8 

นอย 0 0 
นอยที่สุด 0 0 

รวม 100 100 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.34 



 
4. อาหารมีความเหมาะสม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมากทีสุ่ด 17 17 

ระดับมาก 75 75 
ปานกลาง 8 8 

นอย 0 0 
นอยที่สุด 0 0 

รวม 100 100 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.09 

 
 
ดานความรูความเขาใจ 
 
1. ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ี กอนการอรบรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมากทีสุ่ด 26 26 

ระดับมาก 13 13 
ปานกลาง 60 60 

นอย 1 1 
นอยที่สุด 0 0 

รวม 100 100 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.64 

 
2. ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ี หลงัการอรบรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมากทีสุ่ด 28 28 

ระดับมาก 71 71 
ปานกลาง 1 1 

นอย 0 0 
นอยที่สุด 0 0 

รวม 100 100 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.27 

 



ดานการนําความรูไปใช 
 
1. สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมากทีสุ่ด 47 47 

ระดับมาก 51 51 
ปานกลาง 2 2 

นอย 0 0 
นอยที่สุด 0 0 

รวม 100 100 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.45 

 
2. มีความมั่นใจและสามารถนําความรูที่ไดรบัไปใชได 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมากทีสุ่ด 16 16 

ระดับมาก 77 77 
ปานกลาง 7 7 

นอย 0 0 
นอยที่สุด 0 0 

รวม 100 100 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.09 

 
3. สามารถนําความรูไปเผยแพร / ถายทอดได 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมากทีสุ่ด 24 24 

ระดับมาก 72 72 
ปานกลาง 4 4 

นอย 0 0 
นอยที่สุด 0 0 

รวม 100 100 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.20 

 
 
 



 
 สรุปคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 
รายละเอียดดังน้ี 
 

ลําดับ รายการ คาเฉลี่ย ระดับ 
1. การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน 4.19 มากที่สุด 
2. ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา 4.22 มากที่สุด 
3. การเช่ือมโยงเน้ือหาในการฝกอบรม 4.21 มากที่สุด 
4. มีความครบถวนของเน้ือหาในการฝกอบรม 3.99 มาก 
5. การใชเวลาตามที่กําหนด 4.29 มากที่สุด 
6. การตอบขอซักถามในการฝกอบรม 4.02 มากที่สุด 
7. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.53 มากที่สุด 
8. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 4.33 มากที่สุด 
9. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.34 มากที่สุด 

10. อาหารมีความเหมาะสม 4.09 มากที่สุด 
11. ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ี กอนการอรบรม 3.64 มาก 
12. ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ี หลงัการอรบรม 4.27 มากที่สุด 
13. สามารถนําความรูที่ไดรัยไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 4.45 มากที่สุด 
14. มีความมั่นใจและสามารถนําความรูที่ไดรบัไปใชได 4.09 มากที่สุด 
15. สามารถนําความรูไปเผยแพร / ถายทอดได 4.20 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยโดยภาพรวม 4.19 มากท่ีสุด 
 
 
 
สรปุประโยชนที่ทานไดรับจากการฝกอบรม 
- วิทยากรเปนกันเอง เขาถึงเน้ือหาไดงาย สามารถนําไปปรบัใชในชีวิตประจําวันได ในชวงบายการแสดง

ปาฐกถาธรรมทําใหไดเปดมมุมองทัศนคติใหมๆ  
- สามารถประเมินตนเองเบื้องตนได มีความรูความเขาใจหลักคิดการปฏิบัติหนาที่ มีจิตสํานึกเปน

ขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
- นําความรูความเขาใจไปขยายผลไดในระดับหน่ึง 
- นําความรูที่ไดมาปรับใชในการทํางาน 
- มีความรูความเขาใจในเน้ือหาทีเ่ขารบัการอบรมเพิ่มข้ึน สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ได

อยางมีประสิทธิภาพ 
- ไดรับความรูความเขาใจในการทํางานของหนวยงานราชการ 
 
 
 
 



 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ขอเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งน้ี 
- เปนโครงการ/กิจกรรม ทีเ่ปนประโยชนในทางปฏิบัติและดําเนินการจรงิทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
- ควรมีการใหความรูกบันักเรียนหรือเยาวชนในการสรางจิตสาํนึก 
- เห็นควรใหหลายองคกรเขารวมอบรม 
- ควรใหเจาหนาที่ไดเขารวมอบรมดวย เพื่อจะไดปฏิบัติงานไดถูกตอง 
 
หัวขอที่ทานอยากใหจัดการอบรมในครั้งตอไป 
- การปราบปรามการทุจริต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


