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คํานํา 

กรมพัฒนาท่ีดินไดจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน ครบรอบ 56 ป ภายใตธีมงาน “ฟนฟูปฐพี   
56 ป กรมพัฒนาท่ีดิน” ในระหวางวันท่ี 23 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ กรมพัฒนาท่ีดิน ถนนพหลโยธิน 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคในการจัดงานเพ่ือใหมีสวนรวมในทุกภาคสวน สรางความรัก 
ความผูกพัน  ของบุคลากรภายในองคกร  และเครือขาย  เสริมสราง การเรียนรูและการมีสวนรวม  
เพ่ือพัฒนาการเกษตรไทยใหทันกับการเปลี่ยนแปลง  

ในปนี้ กรมพัฒนาท่ีดินไดนําเสนอผลงานกรมพัฒนาท่ีดิน ในรูปแบบของการรวมกันทํากิจกรรม 
จํานวน 8 กิจกรรม คือ 1) พิธีเปดงาน และปาฐกถาพิเศษ 2) เสวนา/โตวาที 3) ระดมสมอง/เสวนา - 
กลุมยอย 4) Dinner Talk/การประกวด LDD’s Got Talent 5) เปดบานแลกเปลี่ยนเรียนรู “เยือนเหยาชาวดิน” 
6) การบรรยายพิเศษ/เสวนาวิชาการ และ 7) กิจกรรมกลุมสัมพันธ และสรางการทํางานเปนทีม ในการนี้
กลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงาน ไดรับมอบหมายใหประเมินผลการจัดงาน เพื่อใหทราบถงึ
ผลสําเร็จของ การจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน และความพึงพอใจของผูเขารวมงาน ตลอดจน ขอเส
นอแนะในการจัดงานครั้งตอไป 

กลุมติดตามและประเมินผล หวังเปนอยางยิ่งวา  เอกสารประกอบการประเมินผล การจัด งาน 
ฉบับนี้ จะเปนประโยชนแกผูท่ีเก่ียวของใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ การจัดกิจกรรมในการจัดงาน  
ครั้งตอไป เพ่ือให บรรลุความสําเร็จและเกิดประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน  และขอขอบคุณผูท่ีมีสวนรวมทําให  
การประเมินผลสําเร็จลุลวงตามเปาหมายไว ณ โอกาสนี้ 

กลุมติดตามและประเมินผล 
มิถุนายน 2562 



(2) 

สรุปเพ่ือผูบริหาร 

การประเมินผลการจัดงาน วันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดินครบรอบ 5 6 ป ภายใตธีมงาน 
“ฟนฟูปฐพี 56 ป กรมพัฒนาท่ีดิน” ในระหวางวันท่ี 23 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ กรมพัฒนาท่ีดิน 
บางเขน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงการจัดงานในปนี้จะเปนในรูปแบบการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือสรางความรัก ความผูกพันของบุคลากรภายในองคกรและเครือขาย 
พรอมท้ัง เสริมสรางการเรียนรูและการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาการเกษตรไทยใหทันกับการเปลี่ยนแปลง 

กิจกรรมหลักภายในงานมี 7 กิจกรรม คือ 1) พิธีเปดงาน และรับฟงปาฐกถาพิเศษ 
2) เสวนา/โตวาที 3) ระดมสมอง/เสวนากลุมยอย 4) รับฟง nner Talk/การประกวด LDD’s Got Talent
5) เปดบาน แลกเปลี่ยนเรียนรู “เยือนเหยาชาวดิน” 6) รับฟงการบรรยายพิเศษ/เสวนาวิชาการ
และ 7) กิจกรรมกลุมสัมพันธ และสรางการทํางานเปนทีม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผล ความ
สําเร็จ ความรู ประโยชนที่ไดรับ และความพึงพอใจของผูเขารวมงาน โดยวิธกีาร เก็บรวบรวม ขอมูล
จากแบบสอบถามออนไลน มกีลุมตัวอยาง มีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 1,187 ราย คิดเปน รอยละ 
54.47 จาก ผูลงทะเบียนเขารวมงานทั้งหมด จํานวน 2,179 ราย ซึ่งสรุปผลการประเมิน ได ดังนี้  

จากผลการประเมิน พบวา ผูตอบแบบประเมิน รอยละ 63.15 เปนเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 
จากสวนกลาง และ รอยละ 36.85 เปนเจาหนาท่ีจากสวนภูมิภาค ท้ังนี้ มี บุคคลภายนอกเขารวมงาน 
รอยละ 1.68 ผูเขารวมงานสวนใหญ (รอยละ 64.62) มีวัตถุประสงคในการเขารวมงาน เพ่ือเขารวมชม
พิธีเปดและรับฟงปาฐกถาพิเศษ  รองลงมา รอยละ 54.59 เพ่ือเขาชมการเปดบานแลกเปลี่ยนเรียนรู 
“เยือนเหยาชาวดิน” โดยผูเขารวมงานไดรับความรู ความเขาใจ และไดรับประโยชนจากการเขารวมงาน
อยูในระดับมาก สรุปวาประสบความสําเร็จในการจัดงาน  

สําหรับกิจกรรมท่ีผูเขารวมงานชื่นชอบมากท่ีสุด (รอยละ 22.24) คือ เปดบานแลกเปลี่ยนเรียนรู 
“เยือนเหยาชาวดิน” (มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นรวมกันระหวางเจาหนาท่ีสวนกลางและสวน
ภูมิภาค ทําใหมีความเขาใจในการปฏิบัติงานใดมากยิ่งข้ึน) รองลงมา (รอยละ 16.27) เปนกิจกรรม
เสวนา/โตวาที (เปนการเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีท้ังสวนกลาง และสวนภูมิภาคไดทํางานรวมกันเปนทีม 
และแสดงความสามารถอีกดานหนึ่งของเจาหนาท่ี) และ (รอยละ 15.92) การจัดเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู (กลุมยอย) (เปนการนําเสนอผลงานเดนๆ ของกรมฯ ในรูปแบบของการนําเสนอท่ีนาสนใจ 
เจาหนาท่ีอธิบายเนื้อหาบนบอรดกระดานดําไดเขาใจงาย และเปดโอกาสใหมีการซักถาม พรอมท้ัง รับ
ฟงแนวคิดของเจาหนาท่ีทานอ่ืนๆ ดวย) ในสวนของ ความพึงพอใจ ผูเขารวมงาน มีความพึงพอใจ ตอ
การจัดงานในภาพรวม อยูในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 3.77) 

ในสวนของขอเสนอแนะจากผูเขารวมงานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน ครบรอบ 56 ป พบวา 
ผูตอบแบบประเมิน  รอยละ 70.09 ไมระบุขอเสนอแนะ โดยมี รอยละ 29.91  ระบุขอเสนอแนะ 
ประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ ผูตอบแบบประเมิน สวนมาก (รอยละ 30.70) ขอใหมีตลาดจําหนายผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรจาก สพข. ตางๆ มากท่ีสุด รองลงมา คือ (รอยละ 11.83) ชืน่ชอบรูปแบบการจัดงาน
ลักษณะนี้ เนื่องจากกิจกรรมตางๆ มี ความหลากหลาย (รอยละ 9.30) ควรมีการประชาสัมพันธเชิญชวน

 



(3) 

เกษตรกร หมอดินอาสา และบุคคลท่ัวไปเขารวมชมงาน (รอยละ 7.61) กิจกรรมปาฐกถา และบรรยาย
พิเศษ พรอมดวยการแจกรางวัลตาง ๆ ควรจัดท่ีหองประชุม 801 เนื่องจากอากาศรอน อบอาว และ
มีฝนตก และ (รอยละ 7.04) กิจกรรมบอรดกระดานดํา เสวนากลุมยอย มีเสียงรบกวนจากบอรด
ท่ีติดกันทําใหผูเขารวมเสวนารับรูไดไมเต็มท่ี ตามลําดับ  



(4) 

สารบัญ 
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บทท่ี 2  วิธีดําเนินงาน 3 
 2.1 กรอบแนวคิดการประเมิน 3 
 2.2 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 3 
 2.3 กําหนดขอบเขตการประเมินผล 4 
 2.4 วิธีการประเมินผล 4 
 2.5 เก็บรวบรวมขอมูล/วิธีการประเมินผล 5 
 2.6 วิเคราะหขอมูล/การรายงานผล 5 
   

บทท่ี 3 ผลการประเมิน  7 
 3.1 ขอมูลท่ัวไป 7 
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(5) 

สารบัญตาราง 

  หนา 
ตารางท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  8 
ตารางท่ี 2 : ความชื่นชอบกิจกรรมท่ีไดรับความสนใจจากผูเขารวมงาน  9 
ตารางท่ี 3 : การเขารวมงานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน  10 
ตารางท่ี 4 : ความรู ความเขาใจ และการนําความรูไปใชประโยชน  11 
ตารางท่ี 5 : ความพึงพอใจของผูเขารวมตอการจัดงาน  12 
   

 



1 

บทท่ี 1 
บทนํา

1.1 หลักการและเหตุผล 

ดวยวันท่ี 23 พฤษภาคม ของทุกป เปนวันคลายวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน และในปนี้  
กรมพัฒนาท่ีดิน  กําหนดจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน ครบรอบ 56 ป ภายใตธีมงาน “ฟนฟูปฐพี 
56 ป กรมพัฒนาท่ีดิน” ในระหวางวันท่ี 23 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ กรมพัฒนาท่ีดิน ถนนพหลโยธิน 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  เพ่ือสรางความสามัคคี ความผูกพันของบุคลากรภายในองคกร และ
เครือขาย พรอมท้ัง เสริมสรางการเรียนรูและการมีสวนรวมเพ่ือ พัฒนาการเกษตรไทยใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลง  

ในการนี้ คณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดินครบรอบ 56 ป โดยคณะอนุกรรมการ
ฝายอํานวยการและประสานงาน ได มอบหมายใหกองแผนงาน  (กลุมติดตามและประเมินผล)  เปนผู
ประเมินผลการจัดงาน ดังกลาว  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินผลความสําเร็จ ความรู ความเขาใจ 
ประโยชนท่ีไดรับ และ ความพึงพอใจ ของผูเขารวมงานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน ซ่ึงผลของการ -
ประเมินดังกลาว จะเปนประโยชนตอผูเก่ียวของสําหรับใชเปนขอมูลประกอบในการจัดงานวันสถาปนากรมฯ 
ในปตอไป 

1.2 วัตถุประสงคของการประเมิน 

1.2.1 เพ่ือประเมินผลในภาพรวมของการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน ครบรอบ 56 ป 
1.2.2 เพ่ือทราบความพึงพอใจปญหาของผูเขารวมงาน สําหรับนําไปเปนขอมูลประกอบในการ

จัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดินในครั้งตอไป 

1.3 ขอบเขตการดําเนนิงาน 

 1 .3.1 วิเคราะหความสําเร็จของการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดินครบรอบ 56 ป  
ในระหวางวันท่ี 23 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ กรมพัฒนาท่ีดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 

1.3.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการประเมินผล คือ ผูบริหารกรมพัฒนาท่ีดิน และเจาหนาท่ี 
กรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีเขารวมงานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน ครบรอบ 56 ป 2562 

1.4 นิยามศัพท 

การประเมินผลการจัดงาน  หมายถึง  กระบวนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางเปน
ระบบเพ่ือสรุปผลวาการจัดการงานในครั้งนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพเพียงใดในทาง
ปฏิบัติ การประเมินผลเปนกระบวนการท่ีคูขนานกับการดําเนินการจัดงานกลาวคือ กอนการดําเนินงาน
อาจทําการศึกษาและวิเคราะหความเหมาะสมของกระบวนการท่ีคาดวาจะนํามาใชในการดําเนินการ
จัดการประชุม  (Preliminary Evaluation) จากนั้น ในระหวางการดําเนินงานก็จะประเมินผลเพ่ือให
ทราบถึงปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาท่ีเหมาะสม  (Formative evaluation) เม่ือการ
ดําเนินการจัดการประชุมสิ้นสุดลงก็จะทําการประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการเพ่ือนําเสนอสิ่งท่ี
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เกิดข้ึนและสิ่งท่ีไดเรียนรูเพ่ือประโยชนในอนาคต (Summative Evaluation) (เยาวด ีรางชัยกุลวิบูลยศรี
,2546) 

ประชากรในการประเมินผล  หมายถึง กลุมเปาหมายท่ีทําการประเมินผลเปนผูเขารวม
ประชุม ไดแก ผูบริหาร นักวิชาการของกรมพัฒนาท่ีดินจากสวนกลาง สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 
สถานีพัฒนาท่ีดิน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ (พิเชษฐ โสภณแพทย,2555) 

ประเมินผลความสําเร็จ หมายถึง กระบวนการประเมินผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรม
และนําผลการประเมินมาวิเคราะห เพ่ือหาคาระดับคะแนน แลวเปรียบเทียบกับเกณฑความสําเร็จ 
หรือเกณฑการบรรลุเปาหมายวัตถุประสงคของแตละกิจกรรมท่ีตั้งไว โดยการตั้งเกณฑความสําเร็จ
ไดตั้งใหสอดคลองภายใตวัตถุ ประสงคของการประเมินผล หรือภายใตตัวชี้วัดท่ีกําหนด (กรมอนามัย
,2550) 

ประเมินความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปนความรูสึก 
หรือทัศนคติท่ีดีตองานท่ีทําของบุคคลท่ีมีตองานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงาน 
และไดรับผลเปนท่ีพึงพอใจ ทําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรน มีความสุข ความมุงม่ันท่ีจะทํางาน  
มีขวัญ และมีกําลังใจ มีความผูกพันกับหนวยงาน มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานที่ทํา และ สิ่ง
เหลานี้จะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานสงผลตอถึงความกาวหนา และ ความสําเร็จ
ขององคการอีกดวย (ดิเรก ฤกษหราย,2528) 

การพัฒนาท่ีดิน หมายถึง การกระทําใด ๆ  ตอดินหรือท่ีดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ 
ของดิน หรือที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหสูงขึ้น และรวมถึงการปรับปรุงบํารุงดินที่ขาด – 
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติหรือขาดความอุดมสมบูรณเพราะการใชประโยชนจากการทํำ
การเกษตรและการอนุรักษดินและนําเพื่อรักษาดุลธรรมชาติหรือเพื่อความเหมาะสมในการใชที่ดิน เพื่อ
เกษตรกรรม (กรมพัฒนาที่ดิน,2551) 

1.5 ระยะเวลาดําเนนิงาน 
พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 

1.6 สถานท่ีดําเนินงาน 
ณ กรมพัฒนาท่ีดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.7.1 ทําใหทราบถึงผ ลสําเรจ็ของการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 56 ป 
ความรู ความเขาใจ และประโยชนท่ีไดรับ และ ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน  เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของ 
นําไปใชเปนขอมูลประกอบในการจัดงานครั้งตอไป 

1.7.2 ผูบริหารกรมพัฒนาท่ีดิน สามารถนํา ผลการประเมิน ไปประกอบการตัดสินใจใน การ 
กําหนดกรอบแนวทาง และรูปแบบ พรอมท้ัง กิจกรรม ในการจัดงานสถาปนากรมพัฒนาท่ีดินในครั้ง
ตอไปเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 2

วิธีการดําเนินงาน
การประเมินผลการจัดงาน วนัสถาปนากรมพฒันาทีด่ินครบรอบ 56 ป ภายใตธีมงาน “ฟนฟู 

ปฐพี 56 ป กรมพัฒนาท่ีดิน” ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคไวเปน 
เรื่องๆ ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการประเมินผล การวิเคราะหพรอมท้ังสถิติท่ีใช และการ
รายงานผล โดยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการประเมิน ดังนี้ 

2.1 กรอบแนวคิดการประเมิน 
การประเมินโครงการ มีความ สําคัญ มาก จึงตอง ตรวจสอบอยางมรีะบบ และ วิเคราะห 

อยางละเอียดกลาวคือ ทั้งขอมูลนําเขา (Inputs) กระบวนการ ( Process) และผลงาน ( Outputs)  จะ
ไดรับการตรวจสอบประเมินผลทุกขั้นตอน สวนใดที่เปนปญหา หรือไมมีคุณภาพจะไดรับการพิจารณา 
ยอนกลับ (Feedback) เพ่ือนํามาปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานตอไป ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

วัตถุประสงคการประเมิน ประเด็นการประเมิน/วิเคราะห 
1. เพ่ือประเมินผล ในภาพรวมของ

การจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน 
ครบรอบ 56 ป 

1. ความคิดเห็นของผูเขารวมงานตอความรู ความเขาใจ 
และประโยชนท่ีไดรับ 

2. เพ่ือทราบความพึงพอใจปญหาของ
ผูเขารวมงาน สําหรับนําไปเปนขอมูล
ประกอบในการจัดงานวันสถาปนากรม
พัฒนาท่ีดินในครั้งตอไป 

1. ความพึงพอใจ และขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของผูเขารวม
งานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน ครบรอบ 56 ป 

2. สิ่งท่ีผูเขารวมงานตองการใหมีในการจัดงานครั้ง
ตอไป 

2.2 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.2 .1 ประชากรเปาหมาย ในการประเมินผลการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบ
รอบ 56 ป ในครั้งนี้ คือ ผูบริหารกรมพัฒนาที่ดิน เจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน และบุคคลทั่วไป 

2.2.2 กลุมตัวอยางในการประเมินผลการจัดงาน วันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน ครบรอบ 56 ป 
คือ ผูเขารวมชมกิจกรรมภายในงาน จํานวน 7 กิจกรรม คือ 1)  พิธีเปดงาน และรับฟงปาฐกถาพิเศษ 
2) เสวนา/โตวาที 3) ระดมสมอง/เสวนากลุมยอย 4) รับฟง Dinner Talk /การประกวด LDD’s Got
Talent 5) เปดบานแลกเปลี่ยนเรียนรู “เยือนเหยาชาวดิน” 6) รบัฟงการบรรยายพเิศษ/เสวนา 
วิชาการ และ 7) กิจกรรมกลุมสัมพันธและสรางการทํางานเปนทีม  



4 

2.3 กําหนดขอบเขตการประเมินผล 
2.3.1 การประเมินผลการจัดงาน วันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดินครบรอบ 56 ป มี วัตถุประสงค

ดังนี้ 

วัตถุประสงค ขอบเขตการประเมิน รายละเอียด 
1. เพ่ือประเมินผล

ความสําเร็จในภาพรวมของ
การจัดงานของกรมพัฒนา
ท่ีดิน  

1. ประเมินผลการจัดงานวัน
สถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน ครบรอบ  
56 ป ระหวางวันท่ี 23 - 24 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
ณ กรมพัฒนาท่ีดิน ถนนพหลโยธิน 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

2. กลุมเปาหมายท่ีทําการ
ประเมินผลเปนผูเขารวมงาน 
ไดแก ผูบริหารกรมพัฒนาท่ีดิน 
เจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน และ
บุคคลท่ัวไป  

1. ศึกษารายละเอียด และกิจกรรม
จัดภายในงานวันสถาปนากรมพัฒนา
ท่ีดิน ครบรอบ 56 ป  

2. ออกแบบสอบถามเพ่ือใชในการ
ประเมินผล โดยการประเมินผลดวย
ระบบออนไลนผานทางสมาทรโฟน 
หรือ แทปเล็ต 

3. ประชาสัมพันธใหผูเขารวม
งานทราบถึงรูปแบบและระยะเวลา
ในการประเมิน 

4. กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการ
ประเมินผล 

2. เพ่ือทราบ ความพึงพอ
ใจของผูเขารวมงาน สําหรับ
นําไปเปนขอมูลไปใชสําหรับ
ประกอบในการจัดงานวัน
สถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน 

1. สรุปผลการประเมินจากการ
ประเมินผลการจัดงานวันสถาปนา
กรมพัฒนาท่ีดิน ครบรอบ 56 ป 
จากแบบสอบถามในระบบ
ออนไลน 

1. รวบรวม วิเคราะหความ
คิดเห็นและจัดประเภทของความ
พึงพอใจ และขอเสนอแนะ 

2.4 วิธีการประเมินผล 
การประเมินผลการจดังานวนัสถาปนากรมพฒันาทีด่นิครบรอบ 56 ป ไดออกแบบวิธีการ ประ

เมินผลดวยระบบออนไลน โดยใช สมาทรโฟน หรือ แทปเล็ต และเพื่อมิใหขอมูลเกิดความซ้ำซอน จึง
ไดกําหนดใหผูเขารวม งานทุกคนลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว เพื่อรับ กระเปาพรอม Tag โดย Tag คลอง
กระเปา จะประกอบดวย 2 สวน คือ 

ดานหนา ประกอบดวย โลโกประจาํงานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน ครบรอบ 56 ป พรอมท้ัง 
สวนท่ีใหใสชื่อ-นามสกุล หนวยงาน และเบอรโทรศัพท 
  ดานหลัง  ประกอบดวย QR CODE ซ่ึงเปนแบบสอบถามท่ีใชในการทําประเมิน และรหัสท่ีใช
กรอกขอมูลในการทําประเมิน พรอมท้ัง สถานท่ีติดตามผลการประเมินของแตละหนวยงาน 

ข้ันตอนในการประเมินผลการจัดงาน มีดังนี้  
1) ผูประเมินผลจะตองสแกน QR CODE บน Tag ท่ีคลองอยูท่ีกระเปาท่ีไดรับ

หลังจากการลงทะเบียนเขารวมงานใหนํารหัสมาใสในชองสําหรับกรอกรหัสผูประเมิน และทําการ
ประเมินผล เม่ือเสร็จเรียบรอยแลวใหกดสง 
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2) ผูทําประเมินสามารถตรวจสอบผลการทําประเมินเปนรายหนวยงาน ไดทาง Facebook
กองแผนงาน ซ่ึงจะมีการอัพเดทขอมูลเปนชวงเวลา 

2.5 เก็บรวบรวมขอมูล/วิธีการประเมินผล 
2.5.1 กําหนดกรอบแนวคิดในการประเมินผล จากการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน

ครบรอบ 56 ป โดยพิจารณาผลการจัดงาน รูปแบบการจัดงาน และการบริการ ตลอดจนผลงาน       
ท่ีนําเสนอ และผลสําเร็จท่ีไดรับจากการจัดงาน 

2.5.2 จากจํานวนผูลงทะเบียน ท้ังหมด 2,179 ราย มีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 1,187 ราย 
คิดเปนรอยละ 54.47 ของผูลงทะเบียนเขารวมงานท้ังหมด  

 

2.6 วิเคราะหขอมูล/การรายงานผล 

2.6.1 ทฤษฎีการวิเคราะหผล เปนการวิเคราะหผล จากแบบประเมินผล โดยใชโปรแกรม 
ทางคอมพิวเตอรในการวิเคราะหผลขอมูลทางสถิติ ประกอบดวยคาตัวแปรตางๆ ไดแก รอยละ 
(Percentage) คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) สําหรับการบรรยายลักษณะของขอมูลดานความพึงพอใจ  
ใชเครื่องมือเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบตามความคิดเห็นในรูปแบบของมาตราสวนประมาณคา 
(RatingScale) โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ตามเกณฑของลิเคิรท (LikertScale) แบงระดับความคิดเห็น
และระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ ดังนี ้

 เกณฑการใหคะแนนและแปลผล ดังนี้
ความพึงพอใจและความคิดเห็นมากท่ีสุด มีคาเทากับ 5 คะแนน
ความพึงพอใจและความคิดเห็นมาก มีคาเทากับ 4 คะแนน
ความพึงพอใจและความคิดเห็นปานกลาง มีคาเทากับ 3 คะแนน
ความพึงพอใจและความคิดเห็นนอย มีคาเทากับ 2 คะแนน
ความพึงพอใจและความคิดเห็นนอยท่ีสุด มีคาเทากับ 1 คะแนน

 การแปลผลคะแนน โดยใชเกณฑในการแปลความหมาย ซ่ึงผูประเมินกําหนดแบงระดับ
ความพึงพอใจเปน 5 ระดับ โดยมีความกวางของชั้น ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห. 2558) 

=  5 - 1 = 0.8 
5  

 การคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แลวแปลผลตามเกณฑ
ของเบสท และคาหน (Beat&Kahn) ซ่ึงมีเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนดฉลี่ย ดังนี้ 

คาคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึงความพึงพอใจและเห็นดวยมากท่ีสุด
คาคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึงความพึงพอใจและเห็นดวยมาก  
คาคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึงความพึงพอใจและเห็นดวยปานกลาง
คาคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึงความพึงพอใจและเห็นดวยนอย  
คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึงความพึงพอใจและเห็นดวยนอยท่ีสุด
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 การนําขอมูลจากแบบสอบถาม มาทําการประมวลผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา สําหรับบรรยาย ลักษณะ
ของขอมูล ในการอธิบายประกอบคาตัวแปรตางๆ ซึ่งแสดงดวยคาสถิติอยางงาย ไดแก คาเฉลี่ย และ
คารอยละ โดยใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรในการวิเคราะหประมวลผล 

2.6.2 ดานการวิเคราะหผลและการรายงานผล 
1) การเก็บรวมรวมขอมูลปฐมภูมิ ( Primary Data) จากแบบสอบถามออนไลน

สัมภาษณประกอบดวยคําถามปลายเปดและปลายปด สําหรับคําถามในการวัดความพึงพอใจ และ 
ความคิดเห็นจะใชมาตราสวนประมาณคาตามหลักของลิเกิรต  (Likert Scale) 

2) การวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติพรรณนา (Descriptive
Statistics) ประกอบดวย ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย โดยอาศัยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) ในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลเพื่อความ - 
สะดวกรวดเร็วในการประมวลผล เริ่มจากการกําหนดรหัส กําหนดตัวแปรและทําการประมวลผล แปล
ผลขอมูล ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมคําตอบที่ไดทั้งหมดจาก ผูตอบแบบประเมนิ ตามแบบ
สอบถามที่กําหนด 

3) การแปลผลการวิเคราะหขอมูล โดยใชคาสถิติพ้ืนฐาน แปลผลคารอยละจากคําถาม
ปลายปดเปนการเปรียบเทียบความถ่ีหรือจํานวนท่ีตองการกับจํานวนท้ังหมดท่ีเปรียบเทียบเปนรอยละ
และแปลผลการวิเคราะหจากคําถามปลายเปด ซ่ึงผูตอบแสดงความคิดเห็นแตกตางกันมาก อาจมี
บางสวนไมแสดงความคิดเห็น จึงทําใหคําตอบไดไมครบถวนตามจํานวน ดังนั้น จึงใชการนับจํานวน  
หาความถ่ีโดยการนับจากผูตอบคําถามคลายคลึงกันหรือมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกันมาจัดกลุมไวใน 
ขอเดียวกัน และเรียงคําตอบจากมากไปหานอยโดยเปรียบเทียบคาเปนรอยละ 

4) การเขียนรายงาน ใชเทคนิค และวิธีการเขียนรายงานการประเมินผล จากหลักสูตร
การฝกอบรม “การเขียนรายงานการประเมนิผล” ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มาปรับใชในการ 
จัดทํารายงานเพื่อใหผูบริหาร คณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน และผูที่เกี่ยวของ หรือผูสนใจ 
สามารถอานรายงานไดอยางเขาใจถึงความเปนมาของโครงการ การประเมินผล ขอบเขต วิธีการ - 
อภปิราย สรปุผล และขอเสนอแนะ



บทท ี่ 3 
ผลการประเมิน 

การประเมินผลการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 56 ป ภายใตธีมงาน “ฟน
ฟูปฐพี 56 ป กรมพัฒนาที่ดิน” ระหวางวันที่ 23 – 24    พฤษภาคม 2562 ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนน
พหลโยธนิ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลความสําเร็จ ในการจัดงาน และ
เพื่อประเมินผล ความพึงพอใจ ขอเสนอแนะของการจัดงาน วิธีการประเมินผลการจัดงาน โดยเก็บรวบ
รวมขอมูล จากแบบสอบถามออนไลน มีผูลงทะเบียนเขารวมงาน จํานวน 2,179 ราย และ ผูทําแบบ
ประเมินผลการจัดงาน จํานวน 1,187 ราย คิดเปนรอยละ 54.47 ผลการประเมินม ีดังนี้ 

3.1 ขอมูลท่ัวไป 
การจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 56 ป มีผูเขารวมงานสวนใหญเปนเพศ

หญิง จํานวน 790 ราย คิดเปนรอยละ 66. 55 และเปนเพศชาย จํานวน 397 ราย คิดเปนรอยละ 
33.45 โดยผูเขารวมงานที่มีอายุระหวาง 31 - 40 ป กับอายุระหวาง 41 - 50 ป มากที่สุด จํานวน  331 
ราย คิดเปนรอยละ 27.89 รองลงมา อายุระหวาง 51 - 60 ป จาํนวน 270 ราย คิดเปนรอยละ 22.74 
อายุระหวาง 20 - 30 ป จาํนวน 240 ราย คิดเปนรอยละ 20.22 และอายุมากกวา 60 ป จาํนวน 15 
ราย คิดเปนรอยละ 1.26 ตามลําดับ โดยมีอายุเฉลี่ย 45 ป อายุตําสุด 20 ป และอายุสูงสุด 70 ป 

นอกจากนี้ ยังพบวา ผูเขารวมงานสวนใหญ เปนบุคคลภายในกรมพัฒนาท่ีดิน จํานวน 
1,167 ราย คิดเปนรอยละ 98.32 และเปนบุคคลภายนอกกรมพัฒนาท่ีดิน จํานวน 20 ราย คิดเปน
รอยละ 1.68 ตามลําดับ โดยสวนใหญเปนเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินจากหนวยงานสวนกลาง จํานวน 
737 ราย คิดเปนรอยละ 63.15 โดยผูตอบแบบประเมินมากท่ีสุด คือ จางเหมาบริการ จํานวน 261 ราย 
คิดเปนรอยละ 35.41  รองลงมา ขาราชการ จํานวน 242 ราย คิดเปนรอยละ 32.84 อันดับสาม 
พนักงานราชการ จํานวน 204 ราย คิดเปนรอยละ 27.68 อันดับสี่ ลูกจางประจํา จํานวน 30 ราย  
คิดเปนรอยละ 4.07 และเปนเจาหนาท่ีจากหนวยงานสวนภูมิภาค จํานวน 430 ราย คิดเปนรอยละ 
36.85 โดยผูตอบแบบประเมินมากท่ีสุด คือ  ขาราชการ จํานวน 345 ราย คิดเปนรอยละ 80.23 
รองลงมา พนักงานราชการ จํานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ 13.95 อันดับสาม จางเหมาบริการ จํานวน  
15 ราย คิดเปนรอยละ 3.49 และอันดับสี่ ลูกจางประจํา จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 2.33 และ 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 1)  
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ตารางท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 
n = 1,187 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. เพศ 1,187 100.00 

1.1 ชาย 397 33.45 
      1.2 หญิง 790 66.55 

2. อายุ
 2.1  ระหวาง 20 - 30 ป 240 20.22 
 2.2  ระหวาง 31 - 40 ป 331 27.89 

 2.3  ระหวาง 41 - 50 ป 331 27.89 
 2.4  ระหวาง 51 - 60 ป 270 22.74 

 2.5  มากกวา 60 ป   15   1.26 
(อายุเฉลี่ย 45 ป อายุต่ําสุด 20 ป อายุสูงสุด 70 ป) 

3. สถานะภาพของผูเขารวมงาน
  3.1 บุคคลภายในกรมพัฒนาที่ดิน 1,167 98.32 

1) สวนกลาง 737 63.15 
- ขาราชการ 242 32.84 
- ลูกจางประจํา 30 4.07 
- พนักงานราชการ 204 27.68 
- จางเหมาบริการ 261 35.41 

2) สวนภูมิภาค 430 36.85 
- ขาราชการ 345 80.23 
- ลูกจางประจํา  10   2.33 
- พนักงานราชการ  60 13.95 
- จางเหมาบริการ  15  3.49 

 3.2 บุคคลภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน 20 1.68 

3.2 ความช่ืนชอบกิจกรรมท่ีไดรับความสนใจจากผูเขารวมงาน 
จากผลการประเมินพบวา กิจกรรมที่ผูตอบแบบประเมินชื่นชอบมากที่สุด คือ กิจกรรมเปด 

บานแลกเปลี่ยนเรียนรู “เยือนเหยาชาวดิน” จาํนวน 264 ราย คิดเปนรอยละ 22.24 (โดย ใหเหตุผล 
วามีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นรวมกันระหวางเจาหนาที่สวนกลางและสวนภูมิภาค ทําให มี
ความเขาใจในการปฏิบัติงานไดมากยิ่งขึ้น) รองลงมา คอื กิจกรรมเสวนา/โตวาที จํานวน 193 ราย คิด
เปนรอยละ 16.27 (เปนการเปดโอกาสใหเจาหนาที่ทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาคไดทํางานรวมกัน 
เปนทีม ไดแสดงความสามารถอีกดานหนึ่งของเจาหนาที่) กิจกรรมที่ไดรับความชื่นชอบอันดับที่สาม 
คือ กิจกรรมการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู (กลุมยอย) จาํนวน 189 ราย  คิดเปนรอยละ 15.92 
(เปนการนําเสนอผลงานเดนๆ ของกรมฯ ในรูปแบบของการนําเสนอที่นาสนใจ เจาหนาที่อธิบาย 
เนื้อหาบนบอรดกระดานดําไดเขาใจงาย และเปดโอกาสใหมีการซักถาม พรอมทั้ง รับฟงแนวคิดของ 
เจาหนาที่ทานอื่นๆ ดวย) อันดับที่สี่ คือ กิจกรรมพิธีเปด และรับฟงปาฐกถาพิเศษ จํานวน 165 ราย 
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คิดเปนรอยละ 13.90 (เปนเรื่องท่ีนาสนใจ มีความสรางสรรค สามารถนําความรูและหลักการใหมๆ 
ไปใชในการปฏิบัติงานได) อันดับที่หา กิจกรรมรับฟง Dinner Talk/ การประกวด LDD’s Got Talent 
จาํนวน 130 ราย คิดเปนรอยละ 10.95 (ไดรับความรูในเรื่องการอนุรักษดินและ น้ำของกรมฯ และ
ทราบ ถึงแนวทาง วิธีการ การวางแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น) อันดับที่หก กิจกรรมรับ
ฟงการ บรรยายพเิศษ/เสวนาวิชาการ เรื่อง “ปกปองอนาคต หยุดการชะลางดิน : Stop Soil Erosion, 
Save Our Future” จาํนวน 126 ราย คิดเปนรอยละ 10.61 (ไดรับความรู และขอเสนอแนะจาก
ผูเชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ ทําใหเกิดความเขาใจและนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดมากยิ่งขึ้น) 
และอันดับ ที่เจ็ด กิจกรรมกลุมสัมพันธ และการสรางการทํางานเปนทีม จํานวน 120 ราย คิดเปนรอ
ยละ 10.11  (เปนการเสริมสรางสุขภาพ ความรัก และความสามัคคี ใหกับเจาหนาที่ทั้งสวนกลางและ
ภูมิภาค)  
(ตารางที่ 2)    
ตารางท่ี 2 : ความชื่นชอบกิจกรรมท่ีไดรับความสนใจจากผูเขารวมงาน 

n = 1,187 

กิจกรรม 
ความชื่นชอบ 

จํานวน รอยละ 

1. เปดบานแลกเปลี่ยนเรียนรู “เยือนเหยาชาวดิน” 264 22.24 

2. เสวนา/โตวาที 193 16.27 

3. การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู (กลุมยอย) 189 15.92 

4. พิธีเปดงาน และรับฟงปาฐกถาพิเศษ 165 13.90 

5. รับฟง Dinner Talk/ การประกวด LDD’s Got Talent 130 10.95 

6. รับฟงการบรรยายพิเศษ/เสวนาวิชาการ 126 10.61 

7. กิจกรรมกลุมสัมพันธ และการสรางการทํางานเปนทีม 120 10.11 

3.3 การเขารวมงานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน 
จากผลการประเมินพบวา กิจกรรมท่ีผูตอบแบบประเมินเขารวมภายในงานวันสถาปนา   

กรมพัฒนาท่ีดิน มากท่ีสุด คือ พิธีเปดงาน และรับฟงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ตอการพัฒนาเกษตรไทย 4.0” จํานวน 903 ราย โดยรัฐมนตรวีาการกระทรวงและสหกรณ เปนประธาน 
รองลงมา คือ กิจกรรมเปดบานแลกเปลี่ยนเรียนรู “เยือนเหยาชาวดิน” จํานวน 824 ราย อันดับท่ีสาม 
คือ กิจกรรมเสวนา/โตวาที จํานวน 635 ราย อันดับท่ีสี่ คือ กิจกรรมรับฟง Dinner Talk/ การประกวด 
LDD’s Got Talent จํานวน 595 ราย อันดับท่ีหา คือ กิจกรรมกลุมสัมพันธ และการสราง การทํางาน
เปนทีม จํานวน 560 ราย อันดับท่ีหก คือ กิจกรรมการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู (กลุมยอย) จํานวน 
535 ราย และอันดับท่ีเจ็ด คือ กิจกรรมรับฟงการบรรยายพิเศษ/เสวนาวิชาการ จํานวน 496 ราย 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3 : การเขารวมงานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม (ตอบมากกวา 1 ขอ) จํานวน 

1. พิธีเปดงาน และรับฟงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของ
กรมพัฒนาท่ีดิน ตอการพัฒนาเกษตรไทย 4.0”

903 

2. เปดบานแลกเปลี่ยนเรียนรู “เยือนเหยาชาวดิน” 824 

3. เสวนา/โตวาที 635 

4. รับฟง Dinner Talk/ การประกวด LDD’s Got Talent 595 

5. กิจกรรมกลุมสัมพันธ และการสรางการทํางานเปนทีม 560 

6. การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู (กลุมยอย) 535 

7. รับฟงการบรรยายพิเศษ/เสวนาวิชาการ 496 

3.4 ความรู ความเขาใจ และการนําความรูไปใชประโยชน 
จากผลการประเมินพบวา ผูตอบแบบประเมินท้ังหมดไดรับความรู ความเขาใจ และนําความรู

ไปใชประโยชนในภาพรวมไดในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 4.06) โดยสวนใหญ มีระดับความรู 
ความเขาใจ และสมารถนําความรูจากกิจกรรมรับฟง Dinner Talk/การประกวด LDD’s Got Talent 
ไปใชประโยชนมากท่ีสุด (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 4.17) รองลงมา มีระดับความรู ความเขาใจ และสามารถ
นําความรูจากกิจกรรมรับฟงการบรรยายพิเศษ/เสวนาวิชาการไปใชประโยชนได ในระดับมาก (ดวยคา
คะแนนเฉลี่ย 4.16) อันดับท่ีสาม มีระดับความรู ความเขาใจ และสามารถนําความรูจากกิจกรรมพิธี
เปดงานและรับฟงปาฐกถาพิเศษไปใชประโยชนในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 4.06) อันดับท่ีสี่  
มีระดับความรู ความเขาใจ และสามารถนําความรูจากกิจกรรมกลุมสัมพันธ และการสรางการทํางาน
เปนทีมไปใชประโยชนไดในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 4.04) อันดับท่ีหา มีระดับความรู 
ความเขาใจ และการนําความรูไปใชประโยชนกิจกรรมการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู (กลุมยอย)  
ไปใชประโยชนไดในระดับมาก  (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 4.03) อันดับท่ีหก มีระดับความรู ความเขาใจ 
และสามารถนําความรูจากกิจกรรมเสวนา/โตวาที ไปใชประโยชนไดในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 
4.01) และอันดับท่ีเจ็ด มีระดับความรู ความเขาใจ และสามารถนําความรูจากกิจกรรมเปดบาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู “เยือนเหยาชาวดิน” ไปใชประโยชนไดในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 3.95) 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4 : ความรู ความเขาใจ และการนําความรูไปใชประโยชน 
   n = 1,187 

กิจกรรม 

รอยละความรูความเขาใจ 
และการนําความรูไปใชประโยชน คะแนน

เฉลี่ย 
ระดับ

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. รับฟง Dinner Talk/การ
ประกวด LDD’s Got Talent

0.08 1.18 10.95 26.79 11.12 4.17 มาก

2. รับฟงการบรรยายพิเศษ/
เสวนาวิชาการ

- 0.42 8.17 22.49 10.70 4.16 มาก

3. พิธีเปดงาน และรับฟงปาฐกถา
พิเศษ

0.34 1.01 13.06 40.86 20.81 4.06 มาก 

4. กิจกรรมกลุมสัมพันธ และ
การสรางการทํางานเปนทมี

0.25 0.59 10.19 22.83 13.31 4.04 มาก 

5. การจัดเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู (กลุมยอย)

0.17 0.42 6.40 22.24 15.59 4.03 มาก

6. เสวนา/โตวาท ี 0.25 0.84 10.53 19.97 13.48 4.01 มาก

7. เปดบานแลกเปลี่ยนเรียนรู  
“เยือนเหยาชาวดิน”

0.25 0.34 9.60 34.29 21.23 3.95 มาก

คะแนนรวมเฉลี่ย 
 

4.06 มาก 

3.5 ความพึงพอใจของผูเขารวมงานตอการจัดงาน 
จากผลการประเมินพบวา ผูตอบแบบประเมินท้ังหมดมีความพึงพอใจตอการจัดงานในภาพรวม

อยูในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 3.77) โดยสวนใหญ มีความพึงพอใจตอประโยชนท่ีไดรับจากการ
เขารวมงานมากท่ีสุด (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 4.00) รองลงมา มีความพึงพอใจตอระยะเวลาในการจัดงาน 
(2 วัน) (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 3.97) อันดับท่ีสาม มีความพึงพอใจตอความเหมาะสมของสถานท่ีจัดงาน
กับมีความพึงพอใจตอการจัดงานในภาพรวม อยูในระดับมากเทากัน (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 3.87) 
อันดับท่ีสี่ มีความพึงพอใจตอการลงทะเบียน/การอํานวยความสะดวกของเจาหนาท่ี อยูในระดับมาก 
(ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 3.85) อันดับท่ีหา มีความพึงพอใจตอความเพียงพอและความสะอาดของสุขา และ
รถสุขา อยูในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 3.80) อันดับท่ีหก มีความพึงพอใจตอความเหมาะสม
ของรูปแบบการจัดงานอยูในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 3.74) และอันดับท่ีเจ็ด มีความพึงพอใจ
ตอสถานท่ีจอดรถอยูในระดับปานกลาง (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 3.10) ตามลําดับ (ตารางท่ี 5)   
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ตารางท่ี 5 : ความพึงพอใจของผูเขารวมงานตอการจัดงาน 
   n = 1,187 

ขอมูล 
รอยละความพึงพอใจ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

(1) (2) (3) (4) (5)
1. ประโยชนท่ีไดรับจากการรวมงาน 1.18 2.27 19.88 48.27 28.39 4.00 มาก
2. ระยะเวลาในการจัดงาน (2 วัน) 1.35 4.63 22.91 38.33 32.77 3.97 มาก
3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดงาน 2.02 4.55 24.42 42.38 26.62 3.87 มาก
4. ความพึงพอใจตอการจัดงาน

ในภาพรวม
2.19 4.63 22.16 46.34 24.68 3.87 มาก 

5. การลงทะเบียน/การอํานวย
ความสะดวกของเจาหนาท่ี

2.44 5.56 24.60 39.51 27.89 3.85 มาก 

6. ความเพียงพอและความ
สะอาดหองสุขา และรถสุขา

1.52 5.22 28.22 41.79 23.25 3.80 มาก 

7. ความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดงาน

2.86 5.73 28.48 40.78 22.16 3.74 มาก 

8. ความเพียงพอของท่ีจอดรถ 11.79 15.16 35.13 26.96 10.95 3.10 ปานกลาง 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.77 มาก 

3.6 สรุปผลการประเมินการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน 

 3.6.1 สรุปผลประเมินการจัดงาน
  ผลการประเมินการจดังานวนัสถาปนากรมพฒันาทีด่นิครบรอบ 56 ป ในระหวางวันที่ 23 – 24 
พฤษภาคม 2562 ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีความสําเร็จ ของ
การจัดงานในภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญใหความสนใจ ในการ 
เขารวมกิจกรรม และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของกรมฯ พรอมทั้ง ไดรับความรู ความเขาใจ 
จากกิจกรรมที่เขารวมทุกกิจกรรม ไปใชประโยชนไดอยางมาก ผูเขารวมงานวันสถาปนากรมพัฒนา 
ที่ดินมีความพึงพอใจตอการจัดงานในครั้งนี้อยูในระดับมาก 

 3.6.2 ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
1) เจาหนาท่ีท่ีประจําอยูหนวยงานในภูมิภาคของกรมฯ ตองเสียโอกาสในการเขารวมงาน

เนื่องจากมีการจํากัดจํานวนผูเขารวมงาน 
2) การประชาสัมพันธคอนขางนอย ทําใหการรับรูเก่ียวกับการจัดกิจกรรมตางๆ มีความ

ไมชัดเจน 
3) การลงทะเบียนเขารวมงานของหนวยงานสวนภูมิภาคเปดใหมีการลงทะเบียนลาชา

ไมสอดคลองกับกําหนดการ 
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3.6.3 ขอเสนอแนะของผูเขารวมงานวันสถาปนากรมฯ 
ผูตอบแบบประเมนิ รอยละ 70.09 ไมระบุขอเสนอแนะ และ รอยละ 29.91 ระบุขอเสนอแ  นะ 

ในประเด็นสําคัญๆ ดังนี้ ผูตอบแบบประเมิน สวนมาก (รอยละ 30.70) ตองการใหมีตลาดนัด
ผลิตภัณฑทางการเกษตรจาก สพข. ตางๆ มากที่สุด รองลงมา คือ (รอยละ 11.83) ชืน่ชอบรปูแบบ
การจัดงานลักษณะนี้ เนื่องจากมีความหลากหลายในกิจกรรมตางๆ (รอยละ 9.30) ควรมีการประชาสัม พันธ 
เชิญชวนเกษตรกร หมอดินอาสา และบุคคลทั่วไปเขารวมชมงาน (รอยละ 7.61) กิจกรรมปาฐกถา / 
บรรยายพเิศษ การมอบรางวัลกิจกรรมในการประกวดตาง ๆ และการมอบทุนการศึกษาของกรม ควรจดั
ที่หองประชุม 801 เนื่องจากอากาศรอน อบอาว และมฝีนตก ทําใหมีผูเขารวมงานนอย และ (รอยละ 7.04) 
กิจกรรมบอรดกระดานดํา เสวนากลุมยอยอยูใกลชิด ติดกันเกินไป จึงมีเสยีงรบกวนทําใหผูเขารวมเสวนารับ
รูไดไมเต็มที่  

นอกจากนั้น มีขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม อาทิเชน ควรให เจาหนาท่ีผูมารวมงานทุกคน 
ไดเขารวมงาน Dinner talk (จํากัดจํานวน) และของรางวลัในงาน Dinner talk มีไมเพียงพอ อีกท้ัง 
รูปแบบการจัดงาน Dinner talk ควรเปนกิจกรรมเพ่ือความบันเทิง สถานท่ีจอดรถไมเพียงพอ ควร 
ปรบัระบบในการบรกิารอาหารกลางวนั (จดุบรกิารกระจกุไมกระจาย) และจัดอาหารมังสวิรัติ สําหรับ 
ผูที่ไมทานเนื้อสัตวดวย จุดบริการนําดื่มไมเพียงพอ ควรมีการควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรม ใหตรง
ตาม กําหนดการ ควรมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธเพิ่มขึ้น ควร มีความถี่ใน ประชาสัมพนัธกจิกรรม
ในแต ละวันเพิ่มขึ้น เปนตน 

 3.6.4  ขอเสนอแนะของผูประเมินผลการจัดงาน 
พ้ืนท่ีการจัดกิจกรรมระดมสมอง/เสวนา (กลุมยอย) อยูติดกันเกินไป ทําให มีเสียงรบกวน  

ในเวลาบรรยาย/ตอบขอซักถาม และแจงใหหนวยงานตางๆ เพ่ือรวมกันทํากิจกรรม ควรแจงใหทราบ
เปนการลวงหนา เชน การแบงกลุมเพ่ือจัดกิจกรรม เนื่องจากมีหลายหนวยงานท่ีรวมดําเนินการ 
จึงตองมีเวลาในการประชุม ปรึกษา หารือ รวมกันกอนจะจัดกิจกรรม 
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ภาคผนวก ก 

QR CODE และ รหัสสําหรับการประเมินผล ในรูปแบบ tag ติดกระเปา
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ดานหนา 
 ประกอบดวย ชื่อการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน และท่ีใสชื่อ - สกุล 

และรายละเอียดของผูเขารวมงาน 

ดานหลัง 
ประกอบดวย QR CODE และ รหัสสําหรับการประเมินผล 

และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินผลการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน ครบรอบ 56 

ระหวางวันท่ี 23 – 24 พฤษภาคม 2562 
ภายใตธีมงาน “ฟนฟูปฐพี 56 ป กรมพัฒนาท่ีดิน” 
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แบบสอบถาม#2 
การประเมินผลการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ป 

ภายใตธีมงาน“ฟนฟูปฐพี 56 ป กรมพัฒนาที่ดิน” 
ระหวางวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 

คําชี้แจง: 1.แบบสอบถามน้ี แบงออกเปน 5 ตอนดังน้ี 
   ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
  ตอนท่ี 2 ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ กิจกรรมภายในงาน 
  ตอนท่ี 3 ความ ช่ืนชอบ ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน 

ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
2. กรุณาใสเครื่องหมาย ลงใน [ ] และระบุความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมลงในชองวางท่ี

กําหนดตามความเปนจริง ขอมูลน้ีจะนําไปใชในการปรับปรุง พัฒนา รูปแบบการจัดงาน และการประเมินผลตอไป 

ตอนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1.1 เพศ [   ] ชาย [   ] หญิง 
1.2  อายุ ............... ป 
1.3 สถานะในการทํางาน 

[   ] 1. ขาราชการ 
[   ] 2. ลูกจางประจํา 
[   ] 3. พนักงานราชการ 
[   ] 4. จางเหมาบริการ 
[   ] 5. อ่ืน ๆ (ระบุ) ...........................................  

1.4 หนวยงาน 
[   ] 1. สวนกลาง (ระบ)ุ ...........................................  
[   ] 2. สวนภูมิภาค (ระบ)ุ ..........................................  

1.5 วัตถุประสงคของทานในการเขารวมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ป (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
[   ] 1. พิธีเปดงาน และรับฟงปาฐกถาพิเศษ 
[   ] 2. เสวนา/โตวาท ี
[   ] 3. ระดมสมอง/เสวนากลุมยอย 
[   ] 4. รับฟง Dinner Talk/ การประกวด LDD’s Got Talent 
[   ] 5. เปดบานแลกเปลี่ยนเรียนรู “เยือนเหยาชาวดิน” 
[   ] 6. รับฟงการบรรยายพิเศษ/เสวนาวิชาการ 
[   ] 7. อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................................................... 

No. ………………. 
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ตอนท่ี 2 : หลังจากท่ีทานไดเขารวมกิจกรรมแลว ทานไดรับความรู ความเขาใจ และประโยชน
จากกิจกรรมภายในงาน 

2.1 พิธีเปด/ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “บทบาทของกรมพัฒนาที่ดินตอการพัฒนาเกษตรไทย 4.0 
[   ] 2.1.1 ทานเขารวมกิจกรรมดังกลาวหรือไม 

   [   ]  เขารวม 
       [   ]  ไมเขารวม 

[   ] 2.1.2 หลังเขารวมกิจกรรมทานไดรับความรู ความเขาใจ และประโยชน ในระดับใด 
   [   ] มากที่สุด 

       [   ] มาก 
       [   ] ปานกลาง 
       [   ] นอย 
       [   ] นอยที่สุด 

2.2 การบรรยายพิเศษ (Dinner Talk) เร่ือง “อนุรักษดินและนํ้า กับ กรมพัฒนาที่ดิน ในมุมมองของ 
ดร.เจษฎา แกวกัลยา” 
[   ] 2.2.1 ทานเขารวมกิจกรรมดังกลาวหรือไม 

 [   ]  เขารวม 
      [   ]  ไมเขารวม 

[   ] 2.2.2 หลังเขารวมกิจกรรมทานไดรับความรู ความเขาใจ และประโยชน ในระดับใด 
 [   ] มากที่สุด 
 [   ] มาก 
 [   ] ปานกลาง 

      [   ] นอย 
 [   ] นอยที่สุด 

2.3  การบรรยายพิเศษ/เสวนาวิชาการ เร่ือง “ปกปองอนาคต หยุดการชะลางดิน : Stop Soil Erosion, Save 
Our Future” 
[   ] 2.3.1 ทานเขารวมกิจกรรมดังกลาวหรือไม 

  [   ]  เขารวม 
      [   ]  ไมเขารวม 

[   ] 2.3.2 หลังเขารวมกิจกรรมทานไดรับความรู ความเขาใจ และประโยชน ในระดับใด 
  [   ] มากที่สุด 

      [   ] มาก 
      [   ] ปานกลาง 

 [   ] นอย 
      [   ] นอยที่สุด 
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ตอนท่ี 2 : (ตอ) 

2.4 กิจกรรมระดมสมอง/การเสวนากลุมยอย 
 [   ] 2.4.1 ทานเขารวมกิจกรรมดังกลาวหรือไม 
  [   ] เขารวม กิจกรรมที่เขารวม  
        [   ] 1. “วิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจของกรมฯ” 
        [   ] 2. “การพัฒนาองคกร” 
        [   ] 3. “การอนุรักษดินและน้ํา” 
        [   ] 4. “ความอุดมสมบูรณของดิน” 
        [   ] 5. “เกษตรอินทรีย” 
        [   ] 6. “ปาไมถาวร และความลาดชัน 35% เขตเขาและภูเขา” 
        [   ] 7. “Zoning By Agri-Map” 
        [   ] 8. “การบริหารจัดการน้ํา” 
        [   ] 9. “การพัฒนาที่ดินแบบเกษตรอัจฉริยะ” 
        [   ] 10. “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 
        [   ] 11. “DS-SLM : การตัดสินใจแบบมีสวนรวมเพื่อการขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอยางยั่งยืน 
 [   ] 2.4.2 หลังเขารวมกิจกรรมทานไดรับความรู ความเขาใจ และประโยชน ในระดับใด 
           [   ] มากที่สุด 
           [   ] มาก 
           [   ] ปานกลาง 
           [   ] นอย 
           [   ] นอยที่สุด 

  [   ] ไมเขารวม 
 [   ]  2.4.3 หลังเขารวมกิจกรรมทานชื่นชอบกิจกรรมใดมากที่สุด (เลือกเพียง 1 ขอ) 
                 [   ] 1. “วิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจของกรมฯ” 
                 [   ] 2. “การพัฒนาองคกร” 
                 [   ] 3. “การอนุรักษดินและน้ํา” 
                 [   ] 4. “ความอุดมสมบูรณของดิน” 
                 [   ] 5. “เกษตรอินทรีย” 
                 [   ] 6. “ปาไมถาวร และความลาดชัน 35% เขตเขาและภูเขา” 
                 [   ] 7. “Zoning By Agri-Map” 
                 [   ] 8. “การบริหารจัดการน้ํา” 
                 [   ] 9. “การพัฒนาที่ดินแบบเกษตรอัจฉริยะ” 
                 [   ] 10. “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 

                 [   ] 11. “DS-SLM : การตัดสินใจแบบมีสวนรวมเพื่อการขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอยางยั่งยื 
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ตอนท่ี 2 : (ตอ) 

2.5 เปดบานแลกเปลี่ยนเรียนรู “เยือนเหยาชาวดิน” 
 [   ] 2.5.1 ทานเขารวมกิจกรรมดังกลาวหรือไม 
  [   ] เขารวม กิจกรรมที่เขารวม 
        [   ] 1. “เขาถึงกฎ ลดขอผิดพลาด (กลุมตรวจสอบภายใน) 
        [   ] 2. “เปดบานรางวัลเลิศรัฐ” (กลุมพัฒนาระบบบริหาร) 
        [   ] 3. “คลินิกกฎหมาย” (สํานักงานเลขานุการ) 
        [   ] 4. “Club HR Day” (กองการเจาหนาที่) 
        [   ] 5. “สารพันปญหาคารักษาพยาบาลและสาระนารูเร่ืองเบิกจาย (กองคลัง) 
        [   ] 6. “SMART Growth Planning” (กองแผนงาน) 
        [   ] 7. “กทช. ทําอะไร” (กองเทคโนโลยีชีวภาพ) 
        [   ] 8. “รูเร่ืองดิน กับ กสด.” (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน) 
        [   ] 9. “เปดบาน กนผ. : แผนการใชที่ดินระดับตําบล” (กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน) 
        [   ] 10. “นวัตกรรม นําสูความยั่งยืนทางการเกษตรบนพื้นฐานพอเพียง” (กองวิจัยและพัฒนาการ

จัดการที่ดิน) 
        [   ] 11. “คลินิก IT” (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
        [   ] 12. “สวพ. กับการใหบริการ สพด. และ สพข.” (สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน) 
        [   ] 13. “เปดบานวิเคราะหดิน” (สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน) 
        [   ] 14. “นวัตกรรมการสํารวจและทําแผนที่ ยุค 4.0” (สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที)่ 
 [   ] 2.5.2 หลังเขารวมกิจกรรมทานไดรับความรู ความเขาใจ และประโยชน ในระดับใด 
         [   ] มากที่สุด 
         [   ] มาก 
         [   ] ปานกลาง 
         [   ] นอย 
         [   ] นอยที่สุด 
  [   ] ไมเขารวม 
 [   ] 2.5.3 หลังเขารวมกิจกรรมทานชื่นชอบกิจกรรมใดมากที่สุด (เลือกเพียง 1 ขอ) 
         [   ] 1. “เขาถึงกฎ ลดขอผิดพลาด (กลุมตรวจสอบภายใน) 
         [   ] 2. “เปดบานรางวัลเลิศรัฐ” (กลุมพัฒนาระบบบริหาร) 
         [   ] 3. “คลินิกกฎหมาย” (สํานักงานเลขานุการ) 
         [   ] 4. “Club HR Day” (กองการเจาหนาที่) 
         [   ] 5. “สารพันปญหาคารักษาพยาบาลและสาระนารูเร่ืองเบิกจาย (กองคลัง) 
         [   ] 6. “SMART Growth Planning” (กองแผนงาน) 
         [   ] 7. “กทช. ทําอะไร” (กองเทคโนโลยีชีวภาพ) 
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ตอนที่ 2 : (ตอ) 

2.5 เปดบานแลกเปลี่ยนเรียนรู “เยือนเหยาชาวดิน” (ตอ) 
 [   ] 2.5.3 หลังเขารวมกิจกรรมทานชื่นชอบกิจกรรมใดมากที่สุด (เลือกเพียง 1 ขอ)  
         [   ] 8. “รูเร่ืองดิน กับ กสด.” (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน) 
         [   ] 9. “เปดบาน กนผ. : แผนการใชที่ดินระดับตําบล” (กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน) 
         [   ] 10. “นวัตกรรม นําสูความยั่งยืนทางการเกษตรบนพื้นฐานพอเพียง” (กองวิจัยและพัฒนาการ

จัดการที่ดิน) 
         [   ] 11. “คลินิก IT” (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
         [   ] 12. “สวพ. กับการใหบริการ สพด. และ สพข.” (สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน) 
         [   ] 13. “เปดบานวิเคราะหดิน” (สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน) 
         [   ] 14. “นวัตกรรมการสํารวจและทําแผนที่ ยุค 4.0” (สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที)่ 
   

ตอนท่ี 3 : ความช่ืนชอบในรูปแบบ และความพึงพอใจตอการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน 
ครบรอบ 56 ป 

 3.1 ความชื่นชอบในรูปแบบตอการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ป 
 [   ] 3.1.1  พิธีเปดงาน/ปาฐกถาพิเศษ 
 [   ] 3.1.2  การเสวนา/โตวาท ี
 [   ] 3.1.3  การบรรยายพิเศษ (Dinner Talk) เร่ือง “อนุรักษดินและน้ํากรมพัฒนาที่ดินฯ 
 [   ] 3.1.4  การเสวนาวิชาการ หัวขอ “การชะลางพังทลายของดินเปนตัวชี้วัดเศรษฐกิจประเทศไทย” 
 [   ] 3.1.5  การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูของกรมพัฒนาที่ดิน (กลุมยอย) 
 [   ] 3.1.6  กิจกรรมเปดบานแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3.2 ความพึงพอใจในรูปแบบตอการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ป 
 

กิจกรรม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
(5) (4) (3) (2) (1) 

3.1 ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน      

3.2 ความเหมาะสมของรูปแบบ      

3.3 ระยะเวลาในการจัดงาน (2 วัน)      

3.4 การลงทะเบียน/การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่      

3.5 ความเพียงพอและความสะอาดหองสุขา และรถสุขา      

3.6 ความเพียงพอของที่จอดรถ       

3.7 ประโยชนที่ไดรับจากการรวมงาน      

3.8 ความพึงพอใจตอการจัดงานในภาพรวม      
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ตอนท่ี 4 : ความคิดเห็นอ่ืนๆ  

4.1 ทานคิดเห็นวาในปตอไปจะมาเขารวมงานหรือไม 

[   ] เขารวม  

      สิ่งที่อยากใหมีในการจัดงานวันสถาปนาฯ คร้ังตอไป คือ (ระบ)ุ   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

[   ] ไมเขารวม เพราะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

4.2 ขอเสนอแนะ 

(ระบุ).......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ค 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรมในงานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน ครบรอบ 56 ป 
“ฟนฟูปฐพี 56 ป กรมพัฒนาท่ีดิน” ป 2562 
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พิธีเปดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ป 
 
 

 

 
 
 

“ฟนฟูปฐพี 56 ป กรมพัฒนาที่ดิน” 
การปฐกถาพิเศษ หัวขอ “บทบาทของกรมพัฒนาท่ีดินตอการเกษตรไทย 4.0” 
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กิจกรรมกลุมสัมพันธ และการสรางการทํางานเปนทีม 

 

 

 

กิจกรรมเปดบานแลกเปลี่ยนเรียนรู “เยือนเหยาชาวดิน” 
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กิจกรรมจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู (กลุมยอย) 
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กิจกรรมจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู (กลุมยอย) 

 

 



กลุมตดิตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดนิ

ที่อยู : 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
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