
สรุปรายงานการประเมินผล 

สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนท่ี 1/2559 
   กิจกรรม ค่ายผู้น า 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งท่ี 16 

  ระหว่างวันท่ี 2-5 มิถุนายน 2561 
ณ คณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
  จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่ายผู้น า 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 16 ระหว่าง 
วันที่ 2-5 มิถุนายน 2561 ณ ณ คณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 124 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 56 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 45.1 ของผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด ซ่ึงสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลมีระดับคะแนน ดังน้ี 

 มีความพึงพอใจมากที่สุด ระดับคะแนน เท่ากับ 5 

 มีความพึงพอใจมาก ระดับคะแนน เท่ากับ 4 

 มีความพึงพอใจปานกลาง ระดับคะแนน เท่ากับ 3 

 มีความพึงพอใจน้อย ระดับคะแนน เท่ากับ 2 

 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ระดับคะแนน เท่ากับ 1 

การหาค่าเฉล่ีย เปรียบเทียบค่าเฉล่ียกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉล่ีย  

ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยระดับ 3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจน้อย 

ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนร้อยละ ของเพศผู้ตอบแบบประเมิน 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

หญิง 18 32.1%  

ชาย 38 67.9%  



รวม 56  100% 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

 

 

ตารางท่ี2 ผลการวิเคราะห์แสดงความพึงพอใจการจัดกิจกรรม 

การประเมินความพึง
พอใจ 

ระดับความพึงพอใจ ผลลัพธ์ 
ความพอใจ 5 4 3 2 1 ค่าเฉล่ียระดับ 

1.ด้านรูปแบบ/ขั้นตอน/

กระบวนการจัดกิจกรรม 

มีความเหมาะสม 

 
 

19 
(33.9%) 

 

34 
(60.7%) 

4 
(7.1%)    

4.3 
 

มาก 

2.ด้านผู้จัดงานมีความ

เหมาะสม 
 6 

(10.7%) 
 23 

(41.0%)  
 3 

(5.3%)     2.3 น้อย 

3.ด้านสถานที่มีความ

เหมาะสม 
  25 

(44.6%) 
 26 

(46.4%)  
 5 

(8.9%)    4.3 มาก 

4.ระยะเวลาที่ใช้ในการจัด

งานมีความเหมาะสม 
     22 
(39.3%)  

 26 
(46.4%)  

 7 
(12.5%)      4.2 มาก 

5.ด้านอาหารมีความ

เหมาะสม 
17  

(30.3%)  
 30 

(53.5%)  
 9 

(16.0%)        4.1 มาก 

6.การเข้าร่วมกิจกรรมท า

ให้นักศึกษาใหม่ได้ท า

ความรู้จักกัน 

 35 
(62.5%) 

20 
(35.7%)  

 2 
   
(3.5%)  

    4.7 มากที่สุด 

7.ด้านอาหารมีความ

เหมาะสม 
35  

(35.7%)  
20 

(46.4%)  
2 

(14.3%)      2.8 ปานกลาง 



8.การเข้าร่วมกิจกรรม

ก่อให้เกิดความสัมพันธ์

และสร้างความสามัคคี

ระหว่างนิสิต นักศึกษา

คณาจารย์และบุคลากร

ฝ่ายกิจการนักศึกษาของ

สถาบันต่างๆที่เข้าร่วมงาน 

 20 
(62.5%)  

26 
(33.9%)  

8 
(10.7%)     4.8 มากที่สุด 

9.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้

แลกเปลี่ยนความรู้

ความสามารถด้านวิชาการ

เกษตรและการ

แลกเปลี่ยน

ศิลปวัฒนธรรมประจ า

ท้องถิ่นของแต่ละสถาบัน 

29 

(51.9%) 

20 

(35.1%) 

8 

(14.3%) 
  4.4 มาก 

10.เปิดโอกาสให้นักศึกษา

คณะเกษตรศาสตร์ได้เข้า

ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์ร่วมกับนิสิต

นักศึกษาและคณาจารย์

ของสถาบันต่างๆ 

37 

(66.0%) 

18 

(32.1%) 
3 

(5.3%) 
  4.7 มากที่สุด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.1 มาก 

ร้อยละ 82% 

   

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ ด้านด้านรูปแบบ/ขั้นตอน/กระบวนการจัดกิจกรรม 

มีความเหมาะสมมาก คิดเป็นร้อยละ 4.3 ความเหมาะสมด้านผู้จัดงาน มีความพึงพอใจในระดับน้อย คิดเป็น

ร้อยละ 2.3 ความพึงพอใจด้านที่พัก มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.3 ความพึงพอใจด้าน

สถานที่จัดกิจกรรมจิตอาสา มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดงานมี



ความเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.1 จากการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้นักศึกษาต่าง

สถาบันได้ท าความรู้จักกัน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 4.7 ด้านอาหารมีความเหมาะสม 

มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 2.8 การเข้าร่วมกิจกรรมก่อให้เกิดความสัมพันธ์และสร้าง

ความสามัคคีระหว่างนิสิต นักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาของสถาบันต่างๆที่เข้าร่วมงาน 

มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.8 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ

ด้านวิชาการเกษตรและการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นของแต่ละสถาบัน มีระดับความพึงพอใจ

ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.4 และเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์ร่วมกับนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันต่างๆ มีระดับความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด คิด

เป็นร้อยละ 4.7 

 

 

 

สรุปผลการประเมิน 

  จากการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการค่ายผู้น า 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งท่ี 16 

 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 82  

ข้อเสนอแนะ 

1.ควรจัดคนน่ารักมามากกว่านี้ 

2.เพ่ิมกิจกรรมเก่ียวกับการอบรมความเป็นผู้น า 

3.เพ่ิมเวลาในการเข้าค่ายเนื่องจากนิสิตจะได้รู้จักกันมากขึ้น 

4.ชอบมาก 

ความคิดเห็นด้าน “ไทยแลนด์ 4.0“ 

1.ควรจะมีความหน้า ม่ันคง ยั่งยืน 

2.เป็นการพัฒนาให้ประเทศเจริญไปอย่างรวดเร็ว 

3.เป็นการใช้เทคโนโลยีมาใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงจะท าให้การเกษตรพัฒนาได้ไกลขึ้น และ         

จะเป็นการดีมากยิ่งขึ้นถ้าเกษตรกรก้าวทันเทคโนโลยี 

4.ยังต้องพัฒนาอีกเยอะพอสมควรและรัฐบาลควรจริงจังมากกว่านี้ 

5.กล้าคิดกล้าท า 



6.สร้างผู้น าที่มีความคิดและต่อยอดให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด 

7.มีความเหมะสมที่จะก้าวไปในเทคโนโลยีการเกษตร 

8.ยังไม่ถึงเป้าหมาย 

9.ยังไม่มีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นไทยแลนด์ 4.0  

10.นักศึกษาไม่แบ่งแยกสถาบันเข้าร่วมมือกันสร้างความสามัคคีเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศยุคไทยแลนด์ 

4.0 ที่สมบูรณ์แบบ 

11.คนไทยยังไม่เข้าใจ “ไทยแลนด์ 4.0” 

 


