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รายงานสรุปผลการประเมินการจัดท า 
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB camp) รุ่นที่ 10 

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

 สรุปความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB camp) 
รุ่นที่ 10  จ านวน 3 กิจกรรม  ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ  (RDPB Camp) รุ่นที่ 10  มีผู้ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม จ านวน 74 คน จากผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งหมด 80 คน  โดยการสรุป
ข้อมูลและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB camp) รุ่นที่ 10 ครั้งนี้จะ
วิเคราะห์จาก จ านวนเยาวชนผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามจ านวน 74 คน เท่ากับ 100% 
 
ส่วนที่ 1 : โปรดเลือกช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านเพียงระดับเดียว  
1 = น้อยที่สุด / 2 = น้อย / 3 = ปานกลาง / 4 = มาก / 5 = มากที่สุด 
1.1 ด้านเนื้อหา   
1.1.1 ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน การสัมมนา 
 

 

ปานกลาง  44.6%  มากที่สุด 27%  น้อย   17.6%  มาก    6.8% น้อยที่สุด  4.1% 
 
 จากการเข้าค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB camp) รุ่นที่ 10 ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
เยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB camp) รุ่นที่ 10 ประเมินตนเองว่ามีความรู้ความเข้าก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรมฯ โดยประเมินว่าตนเองมีความรู้ ความเข้าใจ ปานกลาง 44.6 % มีความรู้ ความเข้าใจมาก 6.8 % และมี
ความรู้ ความเข้าใจน้อย 17.6 % 
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1.1.2 ความรู้ ความเข้าใจ หลัง การสัมมนา

 
มากที่สุด 59.5 %  มาก   37.8 %  ปานกลาง  2.7 %  น้อย   0 %  น้อยที่สุด  0 % 

 
 จากการเข้าค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB camp) รุ่นที่ 10 ครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเมินตนเองว่ามีความรู้ความเข้าใจหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยประเมินว่าตนเองจากการและเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับวิทยากรว่าตนเองมีความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด คิดเป็น 59.5 % รองลงมาคือ 
มาก 37.8 % ท าให้วิเคราะห์ได้ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และมีความเข้าใจมากขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม  

1.1.3 ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ  (RDPB camp) รุ่นที่ 10  

 
มากที่สุด 73 %   มาก   23 %  ปานกลาง  2.7 %  น้อย   1.4 %  น้อยที่สุด  0 % 

 
 จากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB camp) รุ่นที่ 10 ครั้งนี้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่มีความเห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีประโยชน์ อันดับแรก คือ มีประโยชน์มากที่สุด คิดเป็น 73 % 
ล าดับที่ 2 คือ มีประโยชน์มาก คิดเป็น 23 % ตามล าดับ  
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1.1.4 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมฐานการเรียนรู้และวิทยากรของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

 
มากที่สุด 77 %   มาก   20.3 %   ปานกลาง  1.4 %  น้อย   1.4 %  น้อยที่สุด  0 % 

 
 จากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ  (RDPB camp) รุ่นที่ 10 ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม
เข้าร่วมกิจกรรมให้ความพึงพอใจต่อกิจกรรมฐานการเรียนรู้และวิทยากรของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้    
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มากที่สุด คิดเป็น 77 % อันดับสองให้ความพึงพอใจต่อกิจกรรมฐานการเรียนรู้และ
วิทยากรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาก คิดเป็นร้อยละ 20.3 % ตามล าดับ  
1.1.5 ความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงานและวิทยากรของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา  

 
มากที่สุด 60.8 %  มาก   23 %  ปานกลาง  12.2 %  น้อยที่สุด  2.7 %  น้อย   1.4 % 

 
 จากการเข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ  (RDPB camp) รุ่นที่ 10 ครั้งนี้  มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ  (RDPB camp) รุ่นที่ 10 ให้ความพึงพอใจต่อการศึกษาดู
งานและวิทยากรของเขื่อนแม่กวงอุดมธารามากที่สุด คิดเป็น 60.8% อันดับสองให้ความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงาน
และวิทยากรของเขื่อนแม่กวงอุดมธารามาก คิดเป็นร้อยละ 23 % ตามล าดับ 
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1.1.6 ความพึงพอใจต่อการเสวนาพิเศษหัวข้อ “คนบันดาลใจ” โดย พันเอก วันชนะ สวัสดี (ผู้พันเบิร์ด) 

 
มากที่สุด 77 %  มาก   16.2 %  ปานกลาง  5.4 %  น้อย   1.4 %  น้อยที่สุด  0 % 

 
 จากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ  (RDPB camp) รุ่นที่ 10 ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมให้ความพึงพอใจความพึงพอใจต่อการเสวนาพิเศษหัวข้อ  “คนบันดาลใจ” โดย พันเอก วันชนะ สวัสดี    
(ผู้พันเบิร์ด) มากที่สุด คิดเป็น 77 % อันดับสองให้ความพึงพอใจความพึงพอใจต่อการเสวนาพิเศษหัวข้อ “คน
บันดาลใจ” โดย พันเอก วันชนะ สวัสดี (ผู้พันเบิร์ด)  มาก คิดเป็นร้อยละ 16.2 % ตามล าดับ 
 
1.1.7 ความพึงพอใจต่อการบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติ วิธีการเก็บข้อมูลจากกิจกรรมการถอดบทเรียน 
(lnfographic) เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดย ดร. โอปอ กลับสกุล 

 

มากที่สุด 67.6 %  มาก   25.7 %  ปานกลาง  5.4 %  น้อย   1.4 %  น้อยที่สุด  0 % 
 จากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ  (RDPB camp) รุ่นที่ 10 ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมให้ความพึงพอใจต่อการบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติ วิธีการเก็บข้อมูลจากกิจกรรมการถอดบทเรียน 
(lnfographic) เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดย ดร. โอปอ กลับสกุลมากที่สุด คิดเป็น 67.6 % อันดับสองให้ความ
พึงพอใจต่อการบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติ วิธีการเก็บข้อมูลจากกิจกรรมการถอดบทเรียน (lnfographic) เพ่ือการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดย ดร. โอปอ กลับสกุล มาก คิดเป็นร้อยละ 25.7 % ตามล าดับ 
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1.1.8 ความพึงพอใจต่อการบรรยายและการผลิตงาน VTR,VDO Presentation  โดย ผศ.เวทิต ทองจันทร์ และทีมงาน 

 
มากที่สุด 70.3 %  มาก   20.3 %  ปานกลาง  5.4 %  น้อย   4.1 %  น้อยที่สุด  0 % 

  
 จากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ  (RDPB camp) รุ่นที่ 10 ครั้งนี้   มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมให้ความพึงพอใจต่อการบรรยายพิเศษภาคทฤษฎีและปฏิบัติการผลิตงาน VTR,VDO Presentation เพ่ือ
การน าเสนอ โดย ผศ.เวทิต ทองจันทร์ และทีมงานมากที่สุด คิดเป็น 70.3% อันดับสองให้ความพึงพอใจต่อการ
บรรยายภาคทฤษฎีและปฏิบัติการผลิตงาน VTR,VDO Presentation เพ่ือการน าเสนอ โดย ผศ.เวทิต ทองจันทร์ 
และทีมงานมาก คิดเป็นร้อยละ 20.3 % ตามล าดับ 
 
1.1.9 ความพึงพอใจต่อการบรรยายพิเศษภาคทฤษฎีและฐานกิจกรรม ณ โครงการศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้
ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องจากพระราชด าริ อ.หางดง จ.เชียงใหม่  

 
มากที่สุด 66.2 %  มาก   27 %  ปานกลาง  5.4 %  น้อย   1.4 %  น้อยที่สุด  0 % 

 จากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ  (RDPB camp) รุ่นที่ 10 ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมให้ความพึงพอใจต่อการบรรยายพิเศษภาคทฤษฎีและฐานกิจกรรม ณ โครงการศูนย์บริการพัฒนา
ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องจากพระราชด าริ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มากที่สุด คิดเป็น 66.2 % อันดับสอง
ให้ความพึงพอใจต่อความพึงพอใจต่อการบรรยายพิเศษภาคทฤษฎีและฐานกิจกรรม ณ โครงการศูนย์บริการพัฒนา
ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องจากพระราชด าริ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มาก คิดเป็นร้อยละ 27 % ตามล าดับ 
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1.1.10 ความพึงพอใจต่อการบรรยายพิเศษ หัวข้อ เทคนิคการท าโครงการ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนา
สายน้ า สร้างอาชีพ อย่างยั่งยืน” โดย ดร.คงศักดิ์ มีแก้ว  

 
มากที่สุด 62.2 % มาก   24.3 %  ปานกลาง  13.5 % น้อย   0 %  น้อยที่สุด  0 % 

  
 จากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ  (RDPB camp) รุ่นที่ 10 ครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมให้ความพึงพอใจต่อการบรรยายพิเศษ หัวข้อ เทคนิคการท าโครงการ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนา
สายน้ า สร้างอาชีพ อย่างยั่งยืน” โดย ดร.คงศักดิ์ มีแก้ว  มากที่สุด คิดเป็น 62.2 % อันดับสองให้ความพึงพอใจต่อ
ความพึงพอใจต่อการบรรยายพิเศษ หัวข้อ เทคนิคการท าโครงการ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ า 
สร้างอาชีพ อย่างยั่งยืน” โดย ดร.คงศักดิ์ มีแก้ว  มาก คิดเป็นร้อยละ 24.3 % ตามล าดับ 
 
1.1.11 ความพึงพอใจต่อการลงพื้นที่ศึกษา ณ บ้านเกษตรกร 

มากที่สุด 67.6 % มาก  23 %   ปานกลาง  8.1%  น้อยที่สุด 0 %   น้อย 0 % 
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 จากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ  (RDPB camp) รุ่นที่ 10 ครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมลงพ้ืนที่ศึกษา ณ บ้านเกษตรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพ่ึงใจ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.6% อันดับสอง 
ความพ่ึงพอใจต่อการลงพ้ืนคิดเป็นร้อยละ 23 % และความพ่ึงพอใจต่อการลงพ้ืนปานกลางคิดเป็นร้อยละ 8.1 % 
ตามล าดับ 
 
1.1.12 ความพ่ึงใจต่อการลงพ้ืนที่ท ากิจกรรม จิตอาสาตามแนวพระราชด าริ 

มากที่สุด   77 %  มาก  21.6 %  ปานกลาง 1.4 %  น้อยที่สุด  0 %  น้อย  0% 
 
 จากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ  (RDPB camp) รุ่นที่ 10 ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพ่ึงใจต่อการลงพ้ืนที่ท ากิจกรรม จิตอาสาตามแนวพระราชด าริ มากที่สุด คิดเป็น 77 % อันดับสอง 
ความพ่ึงใจต่อการลงพ้ืนที่ท ากิจกรรม จิตอาสาตามแนวพระราชด าริมากคิดเป็นร้อยละ 23 % และความพ่ึงพอใจต่อ
การลงพ้ืนปานกลางคิดเป็นร้อยละ 1.4 % ตามล าดับ 
 
1.1.13 ความพึงพอใจต่อสถานที่ดูงานมีความเหมาะสม 
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มากที่สุด  67.6 %  มาก  27 %  ปานกลาง  5.4 %  น้อยที่สุด  0 %  น้อย  0 % 
 
 จากการเข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ  (RDPB camp) รุ่นที่ 10 ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม
โครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ  (RDPB camp) รุ่นที่ 10 มีความคิดเห็นต่อสถานที่ดูงานมีความ
เหมาะสมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.6 % อันดับสอง มีความคิดเห็นต่อสถานที่ดูงานมีความเหมาะสมมากคิดเป็น
ร้อยละ 27 % และความคิดเห็นต่อสถานที่ดูงานมีความเหมาะสมปานกลางคิดเป็นร้อยละ 5.4% ตามล าดับ 
 
1.1.14 ความพึงพอใจในการบริหารจัดการโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB camp) รุ่นที่10 

มากที่สุด  77 %  มาก  18.9 % ปานกลาง  1.4 %  น้อยที่สุด  2.7 %  น้อย  0 % 
 
 จากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ  (RDPB camp) รุ่นที่ 10 ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB camp) รุ่นที่10 
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 77% อันดับสอง มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสาน 
พระราชด าริ (RDPB camp) รุ่นที่10 มาก คิดเป็นร้อยละ 18.9 % ความพึงพอใจในการบริหารจัดการโครงการค่าย
เยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB camp) รุ่นที่ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.7 % และความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB camp) รุ่นที่10ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
1.4% ตามล าดับ 
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1.1.15 ความพึงพอใจในภาพรวมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB camp)  รุ่น 10  

มากที่สุด  81.1%  มาก  13.5 %  ปานกลาง  5.4 %  น้อยที่สุด  0%  น้อย  0 % 
 
 จากการเข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ  (RDPB camp) รุ่นที่ 10 ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม
โครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ  (RDPB camp) รุ่นที่ 10 มีความคิดเห็นในภาพรวม ท่านมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB camp)  รุ่น 10 ครั้งนี้ ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 81.1 % อันดับสอง ในภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสาน
พระราชด าริ (RDPB camp)  รุ่น 10 ครั้งนี้ ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 13.5 % และมีความคิดเห็นอาหารและ
เครื่องดื่ม    มีความเหมาะสมในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 5.4 % ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 2 : ท่านจะแนะน าโครงการนี้ในปีต่อๆ ไป ให้รุ่นน้องหรือไม่ อย่างไร 

- เป็นโครงการที่ดี มีพ่ีเลี้ยงเอาใจใส่ อาหารอร่อย ที่พักสบาย สร้างมิตรภาพ สร้างเครือข่ายให้กับนักศึกษา
ต่างสถาบันการศึกษา 

- เป็นโครงการที่ให้เราได้ไปดูสถานที่โครงการพระราชด าริของจริง 
- อยากให้มีทุกๆ ปี เพ่ือน้องๆ รุ่นต่อไปได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนที่ดีแบบนี้อีก 
- ดีใจที่ได้เรียนนอกห้องเรียนที่มีความรู้ ประสบการณ์มากมายที่ยังไม่เคยรู้มาก่อน  
- ความรู้ที่ได้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆ 

 
ส่วนที่ 3 : ข้อติชม เสนอแนะ หรือสิ่งท่ีควรปรับปรุงแก้ไข 

- ขอให้เพ่ิมระยะเวลาในการปฏิบัติให้มากขึ้น จะได้เวียนไปฐานอื่นๆ อีก อย่างทั่วถึง 
- อยากให้เพ่ิมเวลาเข้าค่ายให้มากกว่านี้ 
- อยากให้เพ่ิมงบประมาณสนับสนุนการเดินทางให้กับสถาบันการศึกษา เพราะบางครั้งทางมหาวิทยาลัยก็

ไม่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
- อยากให้รับเด็กค่ายเก่ามาเป็น staff ในค่ายรุ่นต่อไป 
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 การประเมินกิจกรรมที่ 2 การประกวดผลงานเยาวชนอาสาสานต่อพระราชด าริ ภายใต้หัวข้อ 
“เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ า สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน”  โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ 
(RDPB camp) รุ่นที่ 10 ดังนี้ 
 สรุปความพึงพอใจเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดผลงานโครงการ  พิธีมอบรางวัลการ
ประกวดผลงาน "เยาวชนอาสาสานต่อพระราชด าริ" ในโครงการค่ายเยาวชนเรียนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB 
Camp) รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุม 101  อาคารส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 
กันยายน 2563  โดยการส ารวจความพึงพอใจ  ประเมินจากเยาวชนจ านวนทั้งหมด 39 คน จากจ านวน 40 คน     
ที่เข้าร่วมงานในวันจัดกิจกรรม 
ข้อมูลทั่วไป  
เพศ 
เพศชาย  56.4 % 
เพศหญิง 43.6 % 
 
 
 
 
 
 
ช่วงอายุ 
19 ปี  5.1 % 
20 ปี  23.1 % 
21 ปี  23.1 % 
22 ปี  28.2 % 
23 ปี  20.5 % 
 
 
ก าลังศึกษาอยู่ปีการศึกษา  
แบ่งระดับการศึกษาดังนี้  
ชั้นปีที่ 2  17.9 % 
ชั้นปีที่ 3  35.9 % 
ชั้นปีที่ 4  46.2 % 
 
 
คณะที่ก าลังศึกษา   
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์    40 % 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  40 % 
คณะวิทยาการจัดการ   คณะศึกษาศาสตร์    คณะนิติศาสตร์   คณะการบิน 
คณะบริหารธุรกิจ    คณะศิลปะศาสตร์  คณะครุศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร     20 % 
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ส่วนที่ 2 : สถานที่/ระยะเวลา/สิ่งอ านวยความสะดวก 
(1 น้อยที่สุด / 2 น้อย / 3 ปานกลาง / 4 มาก / 5 มากท่ีสุด) 
 
2.1 สถานที่และสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม 

 
 จากการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมใน
การจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจมากที่สุด 59 % พึงพอใจมาก 33.3 % และพึงพอใจปานกลาง 5.1% ตามล าดับ 
 

2.2 การจัดตกแต่งสถานที่ 

 
จากการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดตกแต่งสถานที่ มีความพึงพอใจมากที่สุด 56.4%  พึงพอใจ

มาก 30.8% และพึงพอใจปานกลางที่ 10.3% ตามล าดับ 
 
2.3 การจัดกิจกรรมในรูปแบบ New Normal 

 
จากการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในรูปแบบ New Normal มีความพึงพอใจมากที่สุด 

66.7 % พึงพอใจมาก 30.8 % และน้อยที่สุด 2.6 % ตามล าดับ 
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2.4 ของที่ระลึกมีความเหมาะสม 

 
จากการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับของที่ระลึกมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจมากที่สุด 61.5 % พึง

พอใจมาก 30.8 % และพึงพอใจน้อยที่สุด 2.6 % ตามล าดับ 
 
2.5 อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ มีความเหมาะสม 

 
จากการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ มีความเหมาะสม  มีความพึงพอใจมาก

ทีสุ่ด 82.1 % พึงพอใจมาก 12.8 %  และพึงพอใจปานกลาง 2.6% ตามล าดับ 
 
2.6 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ 

 
จากการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ มีความพึงพอใจมาก

ที่สุด 61.5 % พึงพอใจมาก 30.8 % และพึงพอใจน้อย 5.1% ตามล าดับ 
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2.7 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 

 
จากการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมว่ามีความเหมาะสมอย่างไร มีความพึง

พอใจมากที่สุด 69.2% พึงพอใจมาก 25.6% และพึงพอใจปานกลางที่ 5.1% ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 3 : ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้จัดกิจกรรม  

 
3.1 การให้ข้อมูลการจัดกิจกรรม 

 
จากการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมของผู้จัดกิจกรรม มีความพึงพอใจมาก

ที่สุด 64.1 % พึงพอใจมาก 28.2 % และพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ที่ 2.6 % ตามล าดับ 
 

3.2 การบริการ/การอ านวยความสะดวก 

 
จากการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ การให้บริการและการอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจมาก

ที่สุด 71.8 % พึงพอใจมาก 20.5  % และพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ที่ 3.7 % ตามล าดับ 
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3.3 ความรวดเร็วในการให้บริการ 

 
จากการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับความรวดเร็วในการให้บริการ มีความพึงพอใจมากที่สุด 56.4  % 

พึงพอใจมาก 35.9 % และพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ที่ 2.6 % ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 4 : ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

4.1 ท่านต้องการให้มีการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปหรือไม่ 
 

 
จากการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับมีความต้องการให้จัดกิจกรรมในครั้งต่อไปหรือไม่นั้น มีความเห็น

ด้วยให้จัดกิจกรรมอีก 94.9% หรือประมาณร้อยละ 95  
 

4.2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
- อยากให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นต่อไปได้มีโอกาสเข้า

ร่วมโครงการค่ายเยาวชนแบบนี้ 
- ให้คงมาตรฐานการบริหารจัดการ การด าเนินงานแบบนี้ เพราะทุกคนได้ความรู้และอบอุ่นใจกับ

การดูแล 
- อยากให้เพ่ิมเวลาท ากิจกรรมให้ยาวนานเพ่ิมขึ้น จะได้มีเวลาน าเสนอผลงานให้เพ่ือนทีมอ่ืน ๆ และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
- อยากให้เพื่อนทุกคนได้พบเจอกันอีก ให้จัดกิจกรรมที่จะพบกันอีกครั้ง 

 

   


