สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม
วัฒนธรรมกรมป่าไม้
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สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551-2555 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
4 กาหนดแนวทางในการพัฒนาระบบราชการไทยโดยให้มีการสร้างระบบการกากับดูแลตนเองที่ดี เกิด
ความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทาให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจติ สานึกความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม กลยุทธ์ที่ 4.1.2 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ ค่านิยม และหล่อหลอมวัฒนธรรมใหม่ให้เอือ้ ต่อทิศทางและแนวทางการพัฒนาระบบ
ราชการ ส่งเสริมให้หน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม เพื่อ
ชีน้ าสังคมไปสู่การประพฤติป ฏิบัติที่ดีงาม รวมทั้งสร้างกลไกลงโทษที่มปี ระสิทธิภาพ วางแนวทางการ
เชื่อมโยงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลไว้กับระบบงานอื่นๆ เพื่อให้ขยายผลเป็นวั
ฒนธรรม
องค์การอย่างยั่งยืน นั้น
กรมป่าไม้ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับกระบวน
ทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมกรมป่าไม้ขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ระบุไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรกรมป่าไม้ ในการ
ผลักดันกรมป่าไม้ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง วางระบบการเรียนรู้
และดาเนินการถ่ายทอดความรูภ้ ายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้รว่ มกันเพื่อสร้างนวัตกรรม และยกระดับขีดสมรรถนะในการทางานให้มปี ระสิทธิภาพบรรลุตาม
วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของกรมป่าไม้ต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย : ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งผูอ้ านวย การส่วนอานวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปของทุก
หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ จานวน 35 ราย
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 . เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของบุคลากรกรมป่าไม้ให้สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรม
ของกรมป่าไม้
2. เพื่อเตรียมบุคลากรกรมป่าไม้ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมผลักดันกรมป่าไม้ให้
มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ผลผลิต บุคลากรกรมป่าไม้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ จานวนกลุ่มเป้าหมายที่
กาหนด (จานวน 35 ราย) ทั้งนี้ มีผแู้ จ้งขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม สรุปมีผู้เข้าร่วมโครงการจริง
จานวนทั้งสิน้ 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 107.71 ของจานวนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
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สรุปผลการประเมินตามแบบประเมินผล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดทาแบบประเมินแบ่งออกเป็น 4 ส่วน จานวน 17 คาถาม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลและความพึงพอใจการจัดประชุมในด้านต่างๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 การประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อประเมินความสอดคล้องและรูปแบบของ
โครงการกับวัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนือ้ หาวิชา เพื่อวัดความพึงพอใจและสอบถามถึงประโยชน์
รวมทั้งความต้องการและความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุม
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร เพื่อประเมินความรูค้ วามสามารถและการถ่ายทอด
ความรูข้ องวิทยากร
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการ และการให้บริการของเจ้าหน้าที่จัดประชุม รวมถึงความพึงพอใจในภาพรวมของการดาเนินการ
จัดประชุม
ทั้งนี้ ได้แจกแบบประเมินให้กับผูเ้ ข้าร่วมโครงการจานวน
35 ชุด ได้รับแบบประเมินคืน สาหรับ
ดาเนินการประมวลผลจานวน 21 ชุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการประเมินส่วนที่ 1

การประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมร้อยละ
85.71 เห็นว่ากิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการในระดับมาก และผูเ้ ข้าร่วมประชุมร้อยละ 76.19 เห็นว่าการจัดประชุมในครั้งนี้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในระดัมบาก
ผลการประเมินส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนือ้ หาวิชา
จากการแบบประเมินพบว่าผูเ้ ข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 คิดว่าได้รับความรูเ้ พิ่ม
มากกว่า ก่อนเข้าร่วมประชุมในระดับ มาก-มากที่สุด รวมทั้งเห็นว่าเนือ้ หาการบรรยายตรงกับความ
ต้องการ ได้รับความรูแ้ ละสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ตอ่ การปฏิบัติงานจริงได้ในระดับมาก
และเนือ้ หาของการบรรยายและกิจกรรมเหมาะสมในระดับมากที่สุด
ผลการประเมินส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร
ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าวิทยากรเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถาม
มีการ
เตรียมตัวและบุคลิกภาพเหมาะสม มีเทคนิคการนาเสนอที่นา่ สนใจ เข้าใจง่าย และชัดเจน
รวมทั้ง
สามารถรักษาเวลาในการดาเนินกิจกรรมได้อยู่ในระดับมากที่สุด
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ผลการประเมินส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
จากหัวข้อการประเมินผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจและเห็นว่า การเลือกสถานที่จัด
ประชุม การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดงานระหว่างการประชุม การติดต่อประสานงาน
ของเจ้าหน้าที่มคี วามเหมาะสม และต้องการให้มกี ารจัดโครงการให้ความรูเ้ กี่ยวกับการปรับกระบวนทัศน์
ค่านิยม วัฒนธรรมกรมป่าไม้ อีกอย่างต่อเนื่องในระดับมากที่สุด แต่ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็น
ว่าระยะเวลาในการจัดการประชุมน้อยเกินไป ควรเพิ่มระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการประชุมให้มากขึ้น
การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
จากการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ฯ จากแบบสอบถาม พบว่าผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ร้อยละ 85.71 เห็นว่า เนือ้ หาและกิจกรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการในระดับมาก และ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมร้อยละ76.19 เห็นว่าการจัดประชุมในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในระดั
มาก
บ
เช่นเดียวกัน
เกณฑ์ประกันโครงการ
ผู้เข้าร่วมการประชุมร้อยละ
100 มีระดับความพึงพอใจในการจัดโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก-มากที่สุด ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้คือร้อยละ 80
เกณฑ์ความคุ้มค่า โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายต่อหน่วย

1. ต้นทุนก่อนการจัดประชุม
งบประมาณก่อนการจัดประชุม
จานวนกลุ่มเป้าหมาย (คน)
จากการประเมินต้นทุนก่อนจัดสัมมนาพบว่ามีต้นทุนทั=้งสิ100,000
น้
= 2,857 บาท/คน
35

2. ต้นทุนต่อหน่วยตามเกณฑ์ประกันโครงการ(คิดจากผู้เข้าประชุมจานวนร้อยละ 80 ของจานวน
กลุ่มเป้าหมาย)
งบประมาณที่ใช้จริง
จานวนกลุ่มเป้าหมาย (คน)
ดังนัน้ ต้นทุนต่อหน่วยตามเกณฑ์ประกันคุณภาพคื
= อ 80,575 = 2,302 บาท/คน
35
/3. ต้นทุน...
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3. ต้นทุนต่อหน่วยตามจานวนผู้เข้าร่วมประชุมจริง
งบประมาณทีใ่ ช้จริง
จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมจริง (คน)
ดังนัน้ มีตน้ ทุนต่อหน่วยตามจานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม=จริง80,575 = 2,178 บาท/คน
37

4. เกณฑ์ความสูญเสีย
พิจาร
ณาจากต้นทุนต่อหน่วยตามเกณฑ์ประกันคุณภาพเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยตามจานวน
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจริง
เกณฑ์ความสูญเสีย
= 2,302 – 2,178 = 124 บาท/คน

จากการเปรียบเทียบ พบว่า โครงการจะมีคา่ ใช้จ่ายต่อหน่วยลดลงคนละ 124 บาท/คน เนื่องจากมี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมเกินกว่าจานวนกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. ควรให้ผอู้ านวยการสานัก/กลุ่ม ทุกสานัก/กลุ่ม เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติสามารถ
บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เนือ้ หาค่อนข้างเยอะ ต้องใช้ความเข้าใจมากและมีประโยชน์มากแต่ระยะเวลาน้อยไป
3. ถ้ามีการดาเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าจะสามารถนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้
อย่างแท้จริง
4. ควรให้มีการให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับผูป้ ฏิบัติงาน จนถึงระดับผูบ้ ังคับบัญชา
เพื่อความรูค้ วามเข้าใจที่สอดคล้องกัน
5. ควรจัดให้มีหัวข้อที่เพิ่มเติมศักยภาพอย่างต่อเนื่องจากหัวข้อนี้
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สรุปแบบประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมกรมป่าไม้
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของบุคลากรกรมป่าไม้ให้สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมของกรมป่าไม้
2. เพื่อเตรียมบุคลากรกรมป่าไม้ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมผลักดันกรมป่าไม้ให้มุ่งสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้
ระดับความคิดเห็น
การประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ
มาก
ปานกลาง
น้อย
1. เนื้อหาการบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ในระดับ 85.71%
14.29%
2. การประชุมครัง้ นี้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับ
76.19%
23.81%
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
คะแนน
ระดับ
1. ท่านมีความรู้ในหัวข้อบรรยายก่อนเข้าประชุม
2.62
น้อย
2. ท่านมีความรู้หลังการเข้าประชุม
4.19
มาก
3. เนื้อหาตรงกับความต้องการและความสนใจ
4.14
มาก
4. เนื้อหาของการบรรยายเหมาะสม
4.24
มากที่สุด
5. ท่านสามารถนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์
4.19
มาก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร
คะแนน
ระดับ
1. การเตรียมตัวและบุคลิกภาพเหมาะสม
4.57
มากที่สุด
2. เนื้อหาที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับหัวข้อที่บรรยาย
4.67
มากที่สุด
3. มีเทคนิคการนาเสนอที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย และชัดเจน
4.57
มากที่สุด
4. เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถาม
4.57
มากที่สุด
5. วิทยากรรักษาเวลาในการบรรยาย
4.48
มากที่สุด
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
คะแนน
ระดับ
1. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดประชุม
3.71
มาก
2. การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดงานระหว่างการอบรม
4.29
มากที่สุด
3. การติดต่อประสานงานของเจ้าหน้าที่
4.33
มากที่สุด
4. ท่านพึงพอใจในภาพรวมของการฝึกอบรมในระดับ
4.43
มากที่สุด
5. ท่านต้องการให้มกี ารจัดโครงการนี้อีกอย่างต่อเนื่อง
4.57
มากที่สุด
หมายเหตุ
การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ใช้เกณฑ์การประมาณค่า ดังนี้
1.00-1.80 มีความคิดเห็นและความพึงพอใจอยูใ่ นระดับควรปรับปรุง
1.81-2.60 มีความคิดเห็นและความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
2.61-3.40 มีความคิดเห็นและความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
3.41-4.20 มีความคิดเห็นและความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
4.21-5.00 มีความคิดเห็นและความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด

ภาคผนวก
- แบบประเมินโครงการ
- รายละเอียดโครงการ
- รายชื่อผู้เข้าอบรม
- ประวัตวิ ิทยากร
- ภาพประกอบ

