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โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ดังนี้ 

งบประมาณแผ่นดิน (งปม.57) จ านวน 35,156 บาท 



ก 

ค ำน ำ 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและแนะแนวสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ในประเด็นกลยุทธ์ที่ 

5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลการด าเนินงานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 30 

กันยายน 2557 ซ่ึงผู้รับผิดชอบโครงการได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการ ตลอดจนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์

ของกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

ในส่วนของกิจกรรมในการสร้างช่องทางเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรสู่สาธารณชนน้ัน ของสาขาวิชาเทคโนโลยี

พลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง แบ่งเป็น 3 กิจกรรมได้แก่ 1.การประชาสัมพันธ์สื่อ

วิทยุกระจายเสียง 2.การจัดนิทรรศการของสาขาวิชาฯ ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครล าปาง 3.แนะแนวสาขาวิชา

เทคโนโลยีพลังงาน ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ พร้อมทั้งได้ท าการประเมินผลสัมฤทธ์ิของทั้ง 3 กิจกรรม ด้วยการสอบถาม

ข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

ประจ าปีการศึกษา 2557 ส าหรับผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าวในปีน้ี จะถูกใช้เป็นหลักฐานข้อมูลส าหรับการก าหนด

ลักษณะกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและสอดรับบริบทของกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น ด้วยเป้าหมายที่จะกระตุ้นให้

สังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และสร้าง engaged citizens อันรวมถึงนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ในล าดับต่อไป 

 

       อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร 
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ส่วนท่ี 1 

ส่วนน า 
 

หลักการและเหตุผล 

 ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้รับอนุมัติกรอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานซ่ึงเป็นหลักสูตรใหม่จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ประกอบ

กับผลการด าเนินงานโครงการวิจัยและส ารวจความต้องการหลักสูตรในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ในกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา กลุ่มผู้ท างาน

ราชการ และกลุ่มผู้งานเอกชน สามารถสรุปการส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวน้ัน ผู้ตอบ

แบบสอบถามซ่ึงเป็นกลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย และนักเรียนอาชีวศึกษา จ านวน 1,582 คน พบว่าการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

และทั่วถึงกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว 

 เพื่อให้สอดรับกับผลการวิจัยและผลการส ารวจจากโครงการดังกล่าว ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน จึงร่วมมือกับ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานสู่ชุมชน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์

เชิงรุกและแนะแนวสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อสร้างและเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้างช่องทางในการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรสู่สาธารณาชน 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจต่อการเลือกศึกษาต่อ 
 

ผลผลิต 

 มีผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

ผลลัพธ์ 

 จ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร จ านวน 40 คน 
 

ความส าเร็จของกิจกรรม 

1. ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร จ านวน 40 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย  ร้อยละ 90 

2. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  ร้อยละ 80 

3. การน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย  ร้อยละ 75 
 



2 

ความส าเร็จของกิจกรรม (ต่อ) 

2. เป้าหมายตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร จ านวน 40 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

2. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. การน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
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ส่วนท่ี 2 

วิธีการด าเนนิการ 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

 การด าเนินงานในแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหาร

คุณภาพของมหาวิทยาลัย ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้มีการ

ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การรวบรวมข้อมูลด้านความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย จะท าการรวบรวม

ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงการจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลของ โครงการพัฒนาระบบการบริหาร

คุณภาพของมหาวิทยาลัย จากแบบแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ และสรุปผลในรูปแบบของค่าเฉลี่ย (x ) และข้อมูลใน

รูปแบบของเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ ทั้งน้ีเพื่อให้ได้ข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจนและสะดวกต่อการน าผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาต่อไป 
 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การหาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

และใช้ในการจ าแนกกลุ่มตามเพศ, อายุ, อาชีพ และอ่ืนๆ ของผู้ตอบแบบส ารวจ/แบบสอบถาม ซ่ึงในส่วนของข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม การหาค่าร้อยละเป็นค่าสถิติที่นิยมใช้กันมาก โดยเป็นการเปรียบเทียบความถี่หรือจ านวนที่ต้องการกับความถี่

หรือจ านวนทั้งหมดที่เทียบเป็น 100 

โดยจะหาค่าร้อยละจากสูตรต่อไปน้ี 

 

  เม่ือ    P แทน ค่าร้อยละ 

   f แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 

   N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 

ค่าร้อยละจะแสดงความหมายของค่าและสามารถน าค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบได้ 
 

 เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อโครงการฯ ในการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม จะใช้เกณฑ์การประเมินในลักษณะ Rating scale โดยผู้ประเมินจะพิจารณาหัวข้อการประเมินจากช่องรายการ

ประเมินและจัดระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็น ซ่ึงมีการแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

 1) มีความพึงพอใจในระดับดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ  5  คะแนน 

 2) มีความพึงพอใจในระดับมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ  4  คะแนน 

100
N

f
p
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 3) มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  มีค่าคะแนนเท่ากับ  3  คะแนน 

 4) มีความพึงพอใจในระดับน้อย  มีค่าคะแนนเท่ากับ  2  คะแนน 

 5) มีความพึงพอใจในระดับที่ควรปรับปรุง มีค่าคะแนนเท่ากับ  1  คะแนน 

น าผลคะแนนทั้งหมดมาวิเคราะห์โดย หาค่าเฉลี่ย (x ) แล้วน าผลคะแนนเฉลี่ยที่ได้ไปจัดระดับตามเกณฑ์ ซ่ึงมีเกณฑ์ในการแปลผลดังน้ี

 ผลคะแนนตั้งแต่ 4.51 คะแนนขึ้นไป  หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับ ดีมาก 

 ผลคะแนนในช่วง 3.51 – 4.50 คะแนน หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

 ผลคะแนนในช่วง 2.51 – 3.50 คะแนน หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง 

 ผลคะแนนในช่วง 1.51 – 2.50 คะแนน หมายความว่า มีความพึงพอในใจระดับ น้อย 

 ผลคะแนนในช่วง 1.50 คะแนนลงมา  หมายความว่า ควรปรับปรุง 
 

 การหาค่าเฉลี่ย(Mean) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต(x ) จัดว่าเป็นค่าที่มีความส าคัญมาก เพราะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่ากลาง

หรือเป็นตัวแทนของข้อมูลที่ดีที่สุด เพราะเป็นค่าที่ไม่เอนเอียงและมีความแปรปรวนต่ า  ค่าเฉลี่ยเพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

โดยจะหาค่าเฉลี่ยจากสูตรต่อไปน้ี 
 

X   =   x  

                n 

  เม่ือ        X         แทน       ค่าเฉลี่ย 

    X      แทน       ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม 

                                    n        แทน       จ านวนของคะแนนในกลุ่ม 
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ส่วนท่ี 3 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการด าเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและแนะแนวสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มีดังต่อไปน้ี 

กิจกรรมท่ี 1 การประชาสัมพันธ์สื่อวิทยุกระจายเสียง 

 ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้ประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาฯ ผ่านสถานีวิทยุ 2 สถานี ได้แก่ สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดล าปาง F.M 99.0 MHz. ระหว่างวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ณ 

ช่วงเวลา 09.08 น. กับ 13.08 น. และสถานีวิทยุ กรีนเรดิโอล าปางF.M. 95.50 MHz. ทุกวัน ณ ระยะเวลา 09.05 น., 10.05 

น., 11.05 น.,13.05 น., 14.05 น., 16.05 น., 17.05 น., 18.05 น., 20.05 น., 21.05 น. ตามเวลาดังกล่าว ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่

มีคนฟังมากที่สุด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาฯ อีกทางหน่ึง 
 

กิจกรรมท่ี 2 การจัดนิทรรศการของสาขาวิชาฯ ในงานร่ืนเริงฤดูหนาวและของดีนครล าปาง ปี 2557 

 ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง ร่วมจัดนิทรรศการกับ 

พลังงานจังหวัดล าปาง ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครล าปาง ปี 2557 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 5 

มกราคม 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดล าปาง ผู้เข้าชมนิทรรศการจ านวน 866 คน 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จ านวน 866 ฉบับ มีดังน้ี 

ตารางท่ี 1.1. แสดงข้อมูลระดับความพึงพอใจ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย 

1.1. ได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.68 93.60 มากที่สุด 

1.2. มีความเข้าใจในเน้ือหาของกิจกรรมที่น าเสนอ 4.44 88.80 มาก 

รวมด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย 4.56 91.20 มากท่ีสุด 
2. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

2.1. ความเหมาะสมของสถานที่และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.42 88.40 มาก 

2.2. ความพร้อมของอุปกรณ์และสื่อต่างๆ ที่ใช้ 4.27 85.40 มาก 
2.3. การให้ข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4.38 87.60 มาก 

2.4. การน าเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายและครอบคลุมเน้ือหา 4.27 85.40 มาก 

รวมด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 4.37 86.70 มาก 

3. การน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย    
3.1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 4.05 81.00 มาก 

3.2. ได้แนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหา 3.88 77.60 มาก 

3.3. ได้แนวทางในการจัดการองค์ความรู้ 4.08 81.60 มาก 

รวมด้านการน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย 4.00 80.07 มาก 
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ตารางท่ี 1.2. แสดงค่าเทียบค่าเฉลี่ยกับระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย x  ระดับความพึงพอใจ 

4.51 – 5.00 มากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 มาก 
2.51 – 3.50 ปานกลาง 

1.51 – 2.50 น้อย 

1.00 – 1.50 น้อยท่ีสุด 
 

สรุปข้อมูลความคิดเห็นของการจัดนิทรรศการของสาขาวิชาฯ ในงานร่ืนเริงฤดูหนาวและของดีนครล าปาง 

จากการจัดนิทรรศการของสาขาวิชาฯ ร่วมกับ พลังงานจังหวัดล าปาง ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครล าปาง ปี 

2557 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดล าปาง มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 

866 คน จากแบบประเมินสามารถสรุปข้อมูลความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมได้ดังต่อไปน้ี 

ด้านความรู้ความเข้าใจชองกลุ่มเป้าหมาย เรื่องการได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 

4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.60 เรื่องความรู้เข้าใจในเน้ือหาของกิจกรรมที่น าเสนอมีค่าเฉลี่ย 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.80 รวม

ค่าเฉลี่ยด้านความรู้แลความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ย 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.20 

ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย เรื่องความเหมาะสมของสถานที่และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 

4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.33 เรื่องความพร้อมของอุปกรณ์และสื่อต่างๆ ที่ใช้มีค่าเฉลี่ย 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.40 เรื่องการให้

ข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.38 คิดเป็นร้อยละ 87.60 เรื่องการน าเสนอข้อมูลที่เข้าใจ

ง่ายและครอบคลุมเน้ือหามีค่าเฉลี่ย 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.40 รวมค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ย 

4.37 คิดเป็นร้อยละ 86.70 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย เรื่องการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริงมีค่าเฉลี่ย 4.05 คิดเป็น

ร้อยละ 81.00 เรื่องแนวทางการเนินการแก้ไขปัญหามีค่าเฉลี่ย 3.88 คิดเป็นร้อยละ 77.60 เรื่องแนวทางในการจัดการองค์

ความรู้มีค่าเฉลี่ย 4.08 คิดเป็นร้อยละ 81.60 รวมค่าเฉลี่ยด้านการน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ย 4.00คิดเป็นร้อย 

80.07 
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กิจกรรมท่ี 3 แนะแนวสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 

 ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง จัดกิจกรรมแนะแนว

สาขาวิชาฯ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ผู้เข้ากิจกรรมจ านวน 24 คน 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จ านวน 24 ฉบับ มีดังน้ี 

ตารางท่ี 2.1. แสดงข้อมูลระดับความพึงพอใจ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย 

1.1. ได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรม 4.54 90.80 มากที่สุด 
1.2. มีความเข้าใจในเน้ือหาของกิจกรรมที่น าเสนอ 4.58 91.60 มากที่สุด 

รวมด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย 4.56 91.20 มากท่ีสุด 

2. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

2.1. ความเหมาะสมของสถานที่และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.08 81.60 มาก 
2.2. ความพร้อมของอุปกรณ์และสื่อต่างๆ ที่ใช้ 4.21 84.20 มาก 

2.3. การให้ข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4.29 85.80 มาก 

2.4. การน าเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายและครอบคลุมเน้ือหา 4.29 85.80 มาก 
รวมด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 4.22 84.35 มาก 

3. การน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย    

3.1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชน 4.42 88.40 มาก 

3.2. ได้แนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชน 4.13 82.60 มาก 
3.3. ได้แนวทางในการจัดการองค์ความรู้ในชุมชน 4.21 84.20 มาก 

รวมด้านการน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย 4.25 85.07 มาก 
 

ตารางท่ี 2.2. แสดงค่าเทียบค่าเฉลี่ยกับระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย x  ระดับความพึงพอใจ 

4.51 – 5.00 มากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 มาก 

2.51 – 3.50 ปานกลาง 

1.51 – 2.50 น้อย 
1.00 – 1.50 น้อยท่ีสุด 

 

สรุปข้อมูลความคิดเห็นของการจัดกิจกรรมแนะแนวสาขาวิชาฯ ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 

ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง จัดกิจกรรมแนะแนว

สาขาวิชาฯ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 24 คน จากแบบ

ประเมินสามารถสรุปข้อมูลความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมได้ดังต่อไปน้ี 
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ด้านความรู้ความเข้าใจชองกลุ่มเป้าหมาย เรื่องการได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 

4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80 เรื่องความรู้เข้าใจในเน้ือหาของกิจกรรมที่น าเสนอมีค่าเฉลี่ย 4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.60 รวม

ค่าเฉลี่ยด้านความรู้แลความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ย 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.20 

ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย เรื่องความเหมาะสมของสถานที่และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 

4.08 คิดเป็นร้อยละ 81.60 เรื่องความพร้อมของอุปกรณ์และสื่อต่างๆ ที่ใช้มีค่าเฉลี่ย 4.21 คิดเป็นร้อยละ 84.20 เรื่องการให้

ข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.80 เรื่องการน าเสนอข้อมูลที่เข้าใจ

ง่ายและครอบคลุมเน้ือหามีค่าเฉลี่ย 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.80รวมค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ย 

4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.35 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย เรื่องการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริงมีค่าเฉลี่ย 4.42 คิดเป็น

ร้อยละ 88.40 เรื่องแนวทางการเนินการแก้ไขปัญหามีค่าเฉลี่ย 4.13 คิดเป็นร้อยละ 82.60 เรื่องแนวทางในการจัดการองค์

ความรู้มีค่าเฉลี่ย 4.21 คิดเป็นร้อยละ 84.20 รวมค่าเฉลี่ยด้านการน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ย 4.25 คิดเป็น

ร้อย 85.07 
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ส่วนท่ี 4 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

1. สรุปผลการด าเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและแนะแนวสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน แบ่งออกเป็นกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 1 การประชาสัมพันธ์สื่อวิทยุกระจายเสียง 

 ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้ประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาฯ ผ่านสถานีวิทยุ 2 สถานี ได้แก่ สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดล าปาง F.M 99.0 MHz. ระหว่างวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ณ 

ช่วงเวลา 09.08 น. กับ 13.08 น. และสถานีวิทยุ กรีนเรดิโอล าปางF.M. 95.50 MHz. ทุกวัน ณ ระยะเวลา 09.05 น., 10.05 

น., 11.05 น.,13.05 น., 14.05 น., 16.05 น., 17.05 น., 18.05 น., 20.05 น., 21.05 น. ตามเวลาดังกล่าว ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่

มีคนฟังมากที่สุด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาฯ อีกทางหน่ึง 

กิจกรรมท่ี 2 การจัดนิทรรศการของสาขาวิชาฯ ในงานร่ืนเริงฤดูหนาวและของดีนครล าปาง ปี 2557 

การจัดนิทรรศการของสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ร่วมกับพลังงานจังหวัดล าปาง ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครล าปาง ปี 2557 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึง 5 

มกราคม 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดล าปาง จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 866 ฉบับ ด้าน

ความรู้ความเข้าใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.20 

ด้านความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ มาก ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 หรือคิดเป็นร้อยละ 86.70 และความพึง

พอใจในด้านการน าความรู้ไปใช้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้การประเมินความพึงพอใจในระดับ มาก ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 .00 หรือ

คิดเป็นร้อยละ 80.07 
 

กิจกรรมท่ี 3 แนะแนวสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 

การจัดกิจกรรมแนะแนวสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 24 ฉบับ ด้านความรู้ความเข้าใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง

พอใจในระดับ มากที่สุด ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.20 ด้านความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ใน

ระดับ มาก ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.35 และความพึงพอใจในด้านการน าความรู้ไปใช้ ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมให้การประเมินความพึงพอใจในระดับ มาก ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.07 
 

จากกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมน้ัน ท าให้มีผู้เลือกเข้าเลือกต่อให้สาขาวิชาฯ เป็นจ านวนทั้งหมด 26 คน ซ่ึงท าให้สรุปผล

จากนักศึกษาที่เลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ทั้งหมดน้ัน จ านวน 26 ฉบับ ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่มากที่สุด คืองานแนะแนวหรืองานประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 

65.38 รองลงมาเป็นเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 19.23 และ วิทยุกระจายเสียง คิดเป็นร้อยละ 11.54 ตามล าดับ 
 

2. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 การด าเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและแนะแนวสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เพื่อสร้างช่องทางในการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรสู่สาธารณชน ด้วยการจัดกิจกรรม
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ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อวิทยุกระจายเสียงทั้ง 2 สถานี, ออกนิทรรศการ, และจัดกิจกรรมแนะแนวตามโรงเรียนน้ัน เพื่อให้

รับทราบถึงความเป็นมาและเข้าใจได้อย่างชัดเจนถึงการท างาน และสนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาฯ ประจ าปี 2557 
 

3. ปัญหาและอุปสรรในการท างาน 

 1. ปัญหาเรื่องเวลาในการจัดกิจกรรม เน่ืองจากการปรับเปลี่ยนตารางเวลาในการเรียนการสอนของระดับ

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีการเปลี่ยนแปลงในการเลือกเข้าศึกษาต่อ จึงท าให้การด าเนินงานมีปัญหาในการจัดสรรเวลาส่งผลให้ไม่

สามารถท ากิจกรรมได้อย่างต่อเน่ือง 

 2. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายได้ตามความคาดหวัง 
 

4. แนวทางแก้ไขและการปรับปรุงการด าเนินงาน 

 1. การแก้ปัญหาเรื่องการจัดสรรเวลาในการท ากิจกรรม อาจต้องเริ่มจัดช่วงต้นเทอมของภาคการศึกษาที่ 2 ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แต่เน่ินๆ ก่อนจะเข้าสู่ช่วงเตรียมสอบต่อไป 

 2. ขยายการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพิ่มขึ้น และเน้นเป็นการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมที่โรงเรียนตามช่วงเวลา

ที่ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน 
 

5. ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสนอให้มีการเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น 

กระจายการแนะแนวเข้าสู่ในโรงเรียนให้มากขึ้น เพื่อเป็นการแนะน าและเปิดช่องทางของการเข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้น 
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ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและแนะแนวสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

กิจกรรม: การจัดนิทรรศการของสาขาวิชาฯ ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครล าปาง ปี 2557 
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ภาพกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและแนะแนวสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

กิจกรรม: แนะแนวสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์  

 

 


