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บทที่ 1 
ส่วนนํา 

 
1. ที่มาของการดําเนนิโครงการบริการวิชาการ 
 ................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

  
2. วัตถุประสงค์ 
 ................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
 
3. ผลผลิต  
 ................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
  
 

 
 



 

 
4. ผลลัพธ์  
 4.1 .......................................................................................................................................... 
  4.2 .......................................................................................................................................... 
 4.3 .......................................................................................................................................... 
 
6. เป้าหมาย   
 ยกตัวอย่างเช่น 
 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ...................คน (กลุ่มเป้าหมายภายนอก อาทิ ชุมชน หน่วยงาน หมู่บ้าน 
โรงเรียน) 
 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ....................คน (กลุ่มเป้าหมายภายใน อาทิ นักศึกษา บุคลากร) 
 
7. ระยะเวลาดําเนินงาน 

วันที่.............เดือน..............พ.ศ. .............. ถึง วันที่.............เดือน..............พ.ศ. .............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 2 
วิธีการดําเนนิงาน 

 
สาขาวิชา..................ได้จัดทําโครงการ............(ระบุช่ือโครงการ).... เพ่ือ............(วัตถุประสงค์โครงการ) 

เมื่อวันที่..........เดือน..................พ.ศ. .............   โดยโครงการดังกล่าวมีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจ
จากการให้บริการวิชาการ  ซึ่งมีขั้นตอนดําเนินงานดังน้ี 

 
1. วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน (ระบุขั้นตอนตามกระบวนการของโครงการ) 

ยกตัวอย่างเช่น 
 1) โครงการบริการวิชาการ มีขั้นตอนกิจกรรมดังนี้ 
 1.1 ลงพ้ืนที่พบปะ ผู้นําชุมชน และคณะกรรมการชุมชน เพ่ือออกแบบการดําเนินงานร่วมกัน 
 1.2 จัดเวทีเพ่ือสํารวจความคิดเห็น ความต้องการของชุมชน ในการยกร่างการออกแบบสอบถามเพ่ือใช้
เป็นเคร่ืองมือเก็บรวบข้อมูลพ้ืนฐาน (ระดับครัวเรือน) ร่วมกับประชาชนในชุมชน 
 1.3 จัดทําแผนที่เดินดินของชุมชนบ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 
 1.4 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานระดับครัวเรือนของชุมชนบ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 
 1.5 วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานระดับครัวเรือนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยนักศึกษาสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชนที่เรียนในรายวิชาเครือข่ายการเรียนรู้ในการงานพัฒนาท้องถิ่น ของภาคเรียนที่ 1/2556 
 1.6 จัดเวทีคืนข้อมูลพ้ืนฐานระดับครัวเรือนให้แก่ชุมชน 
 2) โครงการวิจัยและการบูรณาการเรียนการสอน 
 2.1 การออกแบบเคร่ืองมือร่วมกับชุมชน (ทําร่วมกับข้อ 1.1) 
 2.2 จัดทําเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล (ทําร่วมกับข้อ 1.2) 
 2.3 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานระดับครัวเรือนของชุมชนบ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 (ทําร่วมกับข้อ 1.4) 
 2.4  วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานระดับครัวเรือนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป (ทําร่วมกับข้อ 1.5) 
 2.5  สรุปผลการวิจัย 
 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
  จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ...................คน (กลุ่มเป้าหมายภายนอก อาทิ ชุมชน หน่วยงาน หมู่บ้าน 
โรงเรียน) 
 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ....................คน (กลุ่มเป้าหมายภายใน อาทิ นักศึกษา บุคลากร) 
 
 
 
 



 

 
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมายภายนอก อาทิ ชุมชน หน่วยงาน หมู่บ้าน โรงเรียน) 
มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ โดยสาขาวิชาได้ประเมินตามประเด็น ดังน้ี 

1.1 ด้านความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการ                                     
 1.2 ด้านความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ      
 1.3 ด้านความสามารถในการนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 2. ร้อยละ 80 ของ (กลุ่มเป้าหมายภายใน อาทิ นักศึกษา บุคลากร) มีความพึงพอใจต่อรายวิชาที่เรียน
และการให้บริการวิชาการ โดยสาขาวิชาได้ประเมินตามประเด็น ดังน้ี     

2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการ                                             
 2.2 ด้านความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ      
 2.3 ด้านความสามารถในการนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
4. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 

 3. (อ่ืน ๆ ) ........................................ 
 
5. วิธีการเก็บข้อมูล 
 1. การประเมนิความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใช้แบบสอบถามในการประเมิน เพ่ือให้ได้ข้อมูล
จากกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง แล้วนํามารวบรวมประเมินผล นอกจากน้ีมีการบันทึกภาพของกิจกรรมครั้งน้ี 
ดังที่แสดงไว้ในภาคผนวก 
 2. (อ่ืน ๆ ) ........................................ 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีการประเมินผลการกรอกข้อมูลจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป เพ่ือหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ที่เข้ามารับบริการวิชาการ และนักศึกษา  โดยมี
เกณฑ์การประเมินผลในด้านต่างๆ ดังน้ี 

1) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( x  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2) การแปลผลค่าเฉล่ีย 

4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 



 

 
1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 3) เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายข้อมูล เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 
80-100  หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
70-79   หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
60-69  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
50-59   หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
0-49   หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 3 
วิเคราะห์ข้อมูล 

 

สาขาวิชา..................ได้จัดทําโครงการ............(ระบุช่ือโครงการ).... เพ่ือ............(วัตถุประสงค์โครงการ) 
เมื่อวันที่..........เดือน..................พ.ศ. .............   โดยโครงการดังกล่าวมีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจ
จากการให้บริการวิชาการ  โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) กลุ่มเป้าหมายภายนอก อาทิ ชุมชน 
หน่วยงาน หมู่บ้าน โรงเรียน 2) กลุ่มเป้าหมายภายใน อาทิ นักศึกษา บุคลากร ดังน้ี 

 

1) กลุ่มเป้าหมายภายนอก อาทิ ชุมชน หน่วยงาน หมู่บา้น โรงเรียน 
(อ้างอิงตามแบบสอบถาม) 
ตอนท่ี 1 คุณลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ          N=85 
เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย  
หญิง  

รวม 85 100.00 
 
2. อายุ         N=85 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 20 ปี  
20 – 30 ปี  
31 – 40 ปี  
41 – 50 ปี  
50 ปีขึ้นไป  

รวม 85 100.00 
 
3. อาชีพ 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ 
  
  
  
  

รวม 85 100.00 



 

 
ตอนท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจของการให้บริการวิชาการ  (ยกตัวอย่าง) 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ ร้อยละ แปลผล

x S.D.  
ด้านความพงึพอใจต่อการจัดโครงการ 4.37 0.85 87.40 มาก
1.1 สาขาวิชามีการแจ้งการจัดทําโครงการจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐาน (ระดับครัวเรือน) และการจัดทําแผนที่เดินดินผ่านผู้นํา
ชุมชน และการประกาศตามเสียงตามสาย 

4.57 0.71 91.40 มากที่สุด

1.2 ชุมชนและสาขาวิชามีส่วนร่วมในการออกแบบเคร่ืองมือ
ร่วมกันเพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (ระดับครัวเรือน) 
ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการชุมชนมากที่สุด 

4.21 0.90 84.20 มาก

1.3 สาขาวิชามีการประสานงานร่วมกับชุมชนเป็นประจําใน
ระหว่างการดําเนินโครงการในชุมชน 

4.44 0.85 88.80 มาก

1.4 สาขาวิชามีการจัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนเพ่ือเป็นการ
ทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

4.35 0.92 87.00 มาก

1.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน (การจัดเก็บข้อมูล
ชุมชน) ของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับใด 

4.28 0.88 85.60 มาก

ด้านความรูค้วามเขา้ใจ 4.30 0.89 86.00 มาก
1.1 ท่านคิดว่าการจัดทําแผนที่เดินดินมีประโยชน์ต่อชุมชน
และท่าน และท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมน้ีอยู่ในระดับใด 

4.29 0.85 85.80 มาก

1.2. ท่านคิดว่าการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน(ระดับครัวเรือน) มี
ประโยชน์ต่อการนําไปพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับใด 

4.37 0.89 87.40 มาก

1.3. ความรู้จากการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (ระดับครัวเรือน) 
และการจัดทําแผนที่เดินดิน ทําให้ท่านมองเป็นปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนอยู่ในระดับใด 

4.24 0.93 84.80 มาก

ด้านการนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อไป 4.56 0.79 91.33 มากที่สุด
3.1 ท่านสามารถนําข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บไปใช้ในการ
วางแผนเพ่ือพัฒนาพัฒนาชุมชนของท่านได้อยู่ในระดับใด 

4.54 0.86 90.80 มากที่สุด 

3.2 ท่านคิดว่าการทําแผนที่เดินดินมีประโยชน์อย่างย่ิงต่อการ
นําไปพัฒนาชุมชนในเรื่องการปกครองในของคนในชุมชนอยู่ใน
ระดับใด 

4.555 0.82 91.00 มากที่สุด 

3.3 ท่านคิดว่าการทําแผนที่เดินดินเป็นเคร่ืองมือสําคัญ ทีจ่ะ 4.61 0.69 92.20 มากที่สุด



 

 

ช่วยให้รู้จักชุมชนได้มากย่ิงขึ้นอยู่ในระดับใด
ประโยชน์และคุณคา่ต่อชุมชนและสงัคม 4.44 0.80 88.73 มาก
1. ท่านคิดว่าโครงการน้ีมีประโยชน์ต่อท่านและชุมชนมากน้อย
เพียงใด 

4.57 0.76 91.40 มากที่สุด

2. ท่านคิดว่าโครงการน้ีสร้างคุณค่าแก่ชุมชนมากน้อยเพียงใด 4.29 0.84 85.80 มาก
3. โครงการน้ีมปีระโยชน์และคณุค่าต่อคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัราชภัฏลําปางมากน้อยเพียงใด 

4.45 0.80 89.00 มาก

ผลการประเมินภาพรวม คา่เฉลี่ย 4.42 0.83 88.37 มาก

 
 จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.42, S.D. 
= 0.83)  คิดเป็นร้อยละ 88.37 แยกความพึงพอใจแต่ละด้านได้ดังน้ี 

1) ด้านความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.37, S.D. 
= 0.85)  คิดเป็นร้อยละ 87.40 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ประเด็น สาขาวิชามีการแจ้งการจัดทําโครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (ระดับ
ครัวเรือน) และการจัดทําแผนที่เดินดินผ่านผู้นําชุมชน และการประกาศตามเสียงตามสาย มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.57, S.D. = 0.71)  คิดเป็นร้อยละ 91.40 รองลงมาคือ
ประเด็นสาขาวิชามีการประสานงานร่วมกับชุมชนเป็นประจําในระหว่างการดําเนินโครงการใน
ชุมชน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.85) คิดเป็นร้อยละ 88.80 และ
ประเด็นสาขาวิชามีการจัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนเพ่ือเป็นการทบทวนและตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.35, S.D. = 0.92) คิดเป็นร้อยละ 87.00 
และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในประเด็นชุมชนและสาขาวิชามีส่วนร่วมในการออกแบบเครื่องมือ
ร่วมกันเพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (ระดับครัวเรือน) ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ชุมชนมากที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.21, S.D. = 0.90) คิดเป็นร้อยละ 84.20 

2) ด้านความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.30, S.D. = 0.89) คิด
เป็นร้อยละ 86 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ประเด็น การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน(ระดับครัวเรือน) มีประโยชน์ต่อการนําไปพัฒนาชุมชน มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.37, S.D. = 0.89) คิดเป็นร้อยละ 87.40 รองลงคือประเด็น
การจัดทําแผนที่เดินดินมีประโยชน์ต่อชุมชนและท่าน และท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมน้ี มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.29, S.D. = 0.85) คิดเป็นร้อยละ 85.80 และมีความพึง
พอใจน้อยที่สุดในประเด็นความรู้จากการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (ระดับครัวเรือน) และการจัดทํา



 

 
แผนท่ีเดินดิน ทําให้ท่านมองเป็นปัญหาและความต้องการของชุมชน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ( x  = 4.24, S.D. = 0.93) คิดเป็นร้อยละ 84.80 

3) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการทําปุ๋ยชีวภาพจากขยะด้านการนําไปใช้ ความพึงพอใจในภาพรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.56, S.D. = 0.79) คิดเป็นร้อยละ 91.33 และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ได้แก่  การทําแผนที่เดินดินเป็นเคร่ืองมือ
สําคัญ ที่จะช่วยให้รู้จักชุมชนได้มากย่ิงขึ้น  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x  = 4.61, S.D. 
= 0.69) คิดเป็นร้อยละ 92.20 รองลงคือประเด็นการทําแผนที่เดินดินมีประโยชน์อย่างย่ิงต่อการ
นําไปพัฒนาชุมชนในเร่ืองการปกครองในของคนในชุมชน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  
= 4.55, S.D. = 0.82) คิดเป็นร้อยละ 91 และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในประเด็นสามารถนํา
ข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บไปใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาพัฒนาชุมชนของท่านได้ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.54, S.D. = 0.86) คิดเป็นร้อยละ 90.80 

4) ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชนและสังคม ความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.44, 
S.D. = 0.80) คิดเป็นร้อยละ 88.73 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า โดยเรียงลําดับความพึงพอใจ
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ประเด็น โครงการน้ีมีประโยชน์ต่อท่านและชุมชนมาก อยู่ในระดับมากที่สุด 
( x  = 4.57, S.D. = 0.76) คิดเป็นร้อยละ 91.40 รองลงมาคือ ประเด็น โครงการน้ีมีประโยชน์และ
คุณค่าต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อยู่ในระดับมาก  ( x  = 
4.45, S.D. = 0.80) คิดเป็นร้อยละ 89 และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในประเด็นโครงการน้ีสร้าง
คุณค่าแก่ชุมชนมาก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.29, S.D. = 0.84) คิดเป็นร้อยละ 
85.80 

 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงพัฒนาในการจัดกิจกรรมโครงการ 
 1) อยากให้นักศึกษาลงมาจัดทําผังเครือญาติและประวัติของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เพ่ือเก็บไว้เป็นข้อมูล
ให้กับลูกหลานได้ลําดับต่อไป 
 2) อยากให้ทางสาขาพัฒนาชุมชนจัดทําแผนแม่บทชุมชนให้กับชุมชน เพราะจะได้ใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การจัดทํากิจกรรมโครงการเพ่ือย่ืนขอเสนองบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ 
3.2 ท่านคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์และคุณค่าต่อโรงเรียน และชุมชนของท่านอย่างไรบ้าง 
  1) ชุมชนมีข้อมูลในระดับครวัเรือนไว้ใช้ในการวางแผนในการพัฒนาชุมชนต่อไป โดยเฉพาะข้อมูล
ทางด้านเศรษฐกิจ รายได้ และหน้ีสิน 
 2) ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสคิด ทบทวนตนเองจากการนําเสนอข้อมูลในเวทีคืนขอ้มูลระดับ
ครัวเรือนให้แก่ชุมชน 
 
 



 

 
2) กลุ่มเปา้หมายภายใน อาทิ นักศึกษา บคุลากร  
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ   
เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย  
หญิง  

รวม 79 100.00 
 
2. ประเภทกลุม่เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จํานวน ร้อยละ 
อาจารย์  
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  
นักศึกษา  

รวม 79 100.00 
 

ตอนท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจของการให้บริการวิชาการ (ยกตัวอย่าง) 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพงึ

พอใจ 
ร้อยละ แปลผล

x S.D.  
ด้านความพงึพอใจต่อการจัดโครงการ 4.51 0.65 90.19 มากที่สุด
1.1 นักศกึษามีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของเน้ือหา
กระบวนการเรียนการสอน และการให้บริการวิชาการที่จัด
ขึ้นอยู่ในระดับใด 

4.43 0.54 88.52 มาก

1.2 นักศกึษามีความพึงพอใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอยู่ในระดับใด 

4.61 0.66 92.22 มากท่ีสุด

1.3 นักศกึษามีความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการดําเนินการ
จัดทําโครงการบริการวิชาการอยู่ในระดับใด 

4.44 0.79 88.89 มาก

1.4 ความเหมาะสมและความพึงพอใจต่อการออกแบบ
กระบวนการเรียนการสอน และการให้บริการวิชาการ 

4.56 0.63 91.11 มากที่สุด

ด้านความรูค้วามเขา้ใจ 4.62 0.65 92.47 มากที่สุด
2.1 ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อความรู้
ของนักศึกษาที่จะถ่ายทอดให้ชุมชนอยู่ในระดับใด 

4.48 0.79 89.63 มาก



 

 

2.2. หลังการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
ความรู้และศักยภาพของตนเองเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่
ในระดับใด 

4.81 0.48 96.30 มากที่สุด

2.3. หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการนักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อตนเอง ต่อรายวิชาที่เรียน และการให้บรกิาร
วิชาการจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีในช้ันเรียนและการนําไปสู่
การลงปฏิบัติการอยู่ในระดับใด 

4.57 0.69 91.48 มากที่สุด

ด้านการนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อไป 4.57 0.69 91.39 มากที่สุด
3.1 หลังการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาคิดว่าสามารถนําความรู้ที่
ได้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการทํางาน
ร่วมกับชุมชนได้ 

4.43 0.81 88.52 มาก

3.2 หลังการผา่นกิจกรรมในคร้ังน้ีนักศึกษาคิดว่าสามารถนํา
องค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ใหแ้ก่รุ่นน้อง หรอืคนที่สนใจในเร่ือง
การจัดทําแผนที่เดินดินได้ 

4.52 0.72 90.37 มากที่สุด

3.3 นักศกึษาคดิว่าการทําแผนที่เดินดินมีประโยชน์อย่างย่ิงต่อ
การนําไปพัฒนาชุมชนในเรื่องการปกครองในของคนในชุมชน 

4.69 0.61 93.70 มากที่สุด

3.4 นักศกึษาคดิว่าการทําแผนที่เดินดินเป็นเครื่องมือสําคัญที่
จะช่วยให้รู้จักชุมชนได้มากย่ิงขึ้น  

4.65 0.62 92.96 มากที่สุด

ประโยชน์และคุณคา่ต่อชุมชนและสงัคม 4.54 0.72 90.74 มากที่สุด
4.1 นักศกึษาคดิว่าโครงการน้ีมีประโยชน์ต่อชุมชนมากน้อยเพียงใด 4.65 0.62 92.96 มากที่สุด
4.2 โครงการน้ีมีประโยชน์และคุณค่าต่อสาขาการพัฒนาชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง
มากน้อยเพียงใด 

4.43 0.81 88.52 มาก

ค่าเฉลี่ยรวมทกุด้าน 4.56 0.68 91.20 มากที่สุด
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x  = 4.56, S.D. = 

0.68)  คิดเป็นร้อยละ 91.20 แยกความพึงพอใจแต่ละด้านได้ดังน้ี 
1) ด้านความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.51, 

S.D. = 0.65)  คิดเป็นร้อยละ 90.19 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า โดยเรียงลําดับความพึงพอใจ
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ประเด็น นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.61, S.D. = 0.66)  คิดเป็นร้อยละ 92.22 รองลงมา
คือประเด็นความเหมาะสมและความพึงพอใจต่อการออกแบบกระบวนการเรียนการสอน และการ
ให้บริการวิชาการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.56, S.D. = 0.63) คิดเป็นร้อยละ 



 

 
91.11 และประเด็นนักศึกษามีความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการดําเนินการจัดทําโครงการบริการ
วิชาการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.79) คิดเป็นร้อยละ 88.89 และมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุดในประเด็นนักศึกษามีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของเนื้อหา
กระบวนการเรียนการสอน และการให้บริการวิชาการท่ีจัดขึ้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  
= 4.43, S.D. = 0.54) คิดเป็นร้อยละ 88.52 

2) ด้านความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.62, S.D. = 0.65) 
คิดเป็นร้อยละ 92.47 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ประเด็น หลังการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อความรู้และศักยภาพของ
ตนเองเก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.81, S.D. = 0.48) 
คิดเป็นร้อยละ 96.30 รองลงคือประเด็นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการนักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อตนเอง ต่อรายวิชาที่เรียน และการให้บริการวิชาการจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎี
ในช้ันเรียนและการนําไปสู่การลงปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.57, S.D. 
= 0.69) คิดเป็นร้อยละ 91.48 และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในประเด็นก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อความรู้ของนักศึกษาที่จะถ่ายทอดให้ชุมชน มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ( x  = 4.48, S.D. = 0.79) คิดเป็นร้อยละ 89.63 

3) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการทําปุ๋ยชีวภาพจากขยะด้านการนําไปใช้ ความพึงพอใจในภาพรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.57, S.D. = 0.69) คิดเป็นร้อยละ 91.39 และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ได้แก่  นักศึกษาคิดว่าการทําแผนที่เดินดิน
มีประโยชน์อย่างย่ิงต่อการนําไปพัฒนาชุมชนในเร่ืองการปกครองในของคนในชุมชน  มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x  = 4.69, S.D. = 0.61) คิดเป็นร้อยละ 93.70  รองลงคือประเด็น
นักศึกษาคิดว่าการทําแผนที่เดินดินเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่จะช่วยให้รู้จักชุมชนได้ มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.65, S.D. = 0.62) คิดเป็นร้อยละ 92.96 และประเด็นหลังการผ่าน
กิจกรรมในคร้ังน้ีนักศึกษาคิดว่าสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้แก่รุ่นน้อง หรือคนที่สนใจ
ในเร่ืองการจัดทําแผนที่เดินดินได้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.52, S.D. = 0.72) 
คิดเป็นร้อยละ 90.37 และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในประเด็นหลังการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
คิดว่าสามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการทํางานร่วมกับชุมชนได้ 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.43, S.D. = 0.81) คิดเป็นร้อยละ 88.52 

4) ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชนและสังคม ความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 
4.54, S.D. = 0.72) คิดเป็นร้อยละ 90.74 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า โดยเรียงลําดับความพึง
พอใจจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ประเด็นโครงการน้ีมีประโยชน์ต่อชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 
4.65, S.D. = 0.62) คิดเป็นร้อยละ 92.96 รองลงมาคือ ประเด็นโครงการน้ีมีประโยชน์และคุณค่าต่อ



 

 
สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อยู่ในระดับ
มาก  ( x  = 4.43, S.D. = 0.83)  

 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงพัฒนาในการจัดกิจกรรมโครงการ 
  1) โครงการบริการวิชาการช่วยเติมเต็มความรู้ทางาด้านการปฏิบัติงานภาคสนามใหแ้ก่นักศึกษา จึง
อยากให้มีการจัดโครงเช่นน้ีอีก 
 2) การลงพ้ืนที่ทําให้นักศึกษาได้สัมผัสกับชุมชนและพ้ืนที่อย่างแท้จริง จึงอยากให้มีการจัดโครงการ
ให้กับนักศึกษาทุกช้ันปี  
 
3.2 นักศึกษาคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์และคุณค่าอย่างไรบ้าง 
  เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนรว่มในการคิด วางแผน และการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนได้อย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 4 
สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

 
สรุปผลการจัดกิจกรรม 
           ตามที่สาขาวิชา.......................... คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัด โครงการบริการวิชาการ
................... ประจําปีการศึกษา ............... ระหว่างวันที่..................................... โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ………………………………………………  น้ัน ดังน้ัน จึงได้สํารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ดังสรุป
ต่อไปน้ี  
 
1) กลุ่มชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ การจัดทําแผนที่เดินดินบ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3  ตําบลวอแก้ว อําเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดลําปาง 
 1.1 จํานวนกลุ่มเป้าหมาย  
  เป้าหมาย  : ชุมชน หน่วยงาน หมู่บ้าน โรงเรียน จํานวน.......... คน /หน่วยงาน/ โรงเรียน  
     (ตามท่ีโครงการระบุ) 

ผลการดําเนินงาน :   มีชุมชน หน่วยงาน หมู่บ้าน โรงเรียน จํานวน.......... คน /หน่วยงาน/ โรงเรียน คิด 
    เป็นร้อยละ ............................. 

  2.1 ระดับความพึงพอใจ   
(1) ด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมและโครงการ  
เป้าหมาย:   ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมและโครงการ ร้อยละ 80 
ผลการประเมนิ :  ความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.37, S.D. = 0.85)   

     คิดเป็นร้อยละ 87.40 บรรลุเป้าหมายที่กําหนด 
(2)  ด้านความพึงพอใจต่อความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ  
 เป้าหมาย:   ความพึงพอใจต่อความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ ระดับดีร้อยละ 80 

           ผลการประเมิน :           ความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.30, S.D. =  
     0.89) คิดเป็นรอ้ยละ 86 บรรลุเป้าหมายที่กําหนด 

(3) ด้านความพึงพอใจเพื่อนําผลการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์  
เป้าหมาย:   ความพึงพอใจเพ่ือนําผลการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์  
    ระดับดีร้อยละ 80       
ผลการประเมนิ :  ความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.57, S.D.  

= 0.79) คิดเป็นร้อยละ 91.33 บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด 
 
 



 

 
2) กลุ่มเป้าหมายภายใน อาทิ นักศึกษา บุคลากร 
 (1) จํานวนกลุ่มเป้าหมาย  
  เป้าหมาย  : นักศึกษา บุคลากร จํานวน.......... คน  (ตามท่ีโครงการระบุ) 

ผลการดําเนินงาน :  มีนักศึกษา บุคลากร จํานวน.......... คน  คิดเป็นร้อยละ .............................  
ถือว่าบรรลุเป้าหมายที่กําหนด 

  (2) ด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมและโครงการ  
เป้าหมาย:   ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมและโครงการ ร้อยละ 80 

 ผลการดําเนินงาน: ความพึงพอใจในภาพรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.51, S.D.  
     = 0.65)  คิดเป็นร้อยละ 90.19  

ถือว่าบรรลุเป้าหมายที่กําหนด 
(3)  ด้านความพึงพอใจต่อความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ  
 เป้าหมาย:   ความพึงพอใจต่อความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ ระดับดีร้อยละ 80 
ผลการประเมนิ :           ความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( x  = 4.62, S.D.  
    = 0.65) คิดเป็นร้อยละ 92.47 ถือว่าบรรลุเป้าหมาย 
    ที่กําหนด 
(4) ด้านความพึงพอใจเพื่อนําผลการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์  
เป้าหมาย:   ความพึงพอใจเพ่ือนําผลการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์  
    ระดับดีร้อยละ 80       
ผลการประเมนิ :  ความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.57, S.D.  

     = 0.69) คิดเป็นร้อยละ 91.39 คิดเป็นร้อยละ 89.06 
ถือว่าบรรลุเป้าหมายที่กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

1. บันทึกข้อความโครงการการท่ีได้รับการอนุมัติ 
2. รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมลายมือช่ือ  
3. ประมวลภาพถ่าย  
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
5. อ่ืน ๆ ถ้ามี เช่น คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน /เอกการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ /ข้อมูลวิทยากร/เอกสารประกอบการอบรมหรือการจัดโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


