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การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน  

เพื่อการพัฒนาชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวถิีในอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

 

1. ชื่อโครงการ : 

 (ภาษาไทย) การวิเคราะหป์ัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชน

ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

  (ภาษาอังกฤษ)  A Study of Factor Analysis on Community Tourism Decision Making for OTOP 

Tourism in Phu Kamyao District, Phayao Province 

 

2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (คณะ หรือวิทยาลัย หรอืกอง หรอืศูนย์)    

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยพะเยา 

หน่วยงานร่วม 

    ภายในมหาวิทยาลัย (คณะ หรอืวิทยาลัย หรอืกอง หรอืศูนย์).......................................... 

 √   ภายนอกมหาวิทยาลัย (ชุมชน หรอืภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนว่ยงานวิชาชีพ) 

  ได้แก่ ชุมชน และกลุ่มแกนน าการพัฒนาท้องถิ่น ในอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

 

4. โครงการน้ีจัดอยู่ในประเภท 

√   การฝึกอบรม สัมมนา อภปิรายและบรรยาย 

  การค้นคว้า ส ารวจ วิเคราะห ์ทดสอบและตรวจสอบ 

   การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์ 

   การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 

√   การให้บริการวจิัย 

   การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

   การเขียนทางวิชาการและงานแปล 

   การให้บริการทางดา้นเทคโนโลยีการศกึษา 

√   การให้บริการสารสนเทศ 

   การให้บริการวิชาการอื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................. 

   อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................................... 

 



หน้า 2/22 
ฟอร์ม 8 

5.โครงการที่จัดมีลักษณะ 

 √   บูรณาการกับการเรียนการสอน (โปรดระบุหลักสูตร หรอืรายวิชา) 

  221390 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1, 221490 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 2 

    บูรณาการกับการวิจัย (โปรดระบุหัวข้องานวิจัย)............................................................. 

    บูรณาการกับการบริการวิชาการ (โปรดระบุหัวข้องานบริการวิชาการ)............................ 

    บูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุหัวข้องานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)......... 

 

6. หลักการและเหตุผล  (กล่าวถึงความเป็นมา ขอบเขต ความจ าเป็น ความส าคัญในการจัดท าโครงการ 

และระบุความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรอืภาคเอกชน หรือหนว่ยงานวิชาชีพ โดยการส ารวจ

ความต้องการ)   

ชุมชนท่องเที่ยว หรอื การท่องเที่ยวชุมชน (Community - Based Tourism)  เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของ

การท่องเที่ยวที่ก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน และยังเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดรับกับยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564) ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการ “ชุมชน

ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ซึ่งให้ความส าคัญกับการลดความเหลื่อมล  าทางสังคม และสร้างความมั่นคง

ให้กับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการน านวัตกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิตในการผลิตสินค้าท้องถิ่น ผนวกเข้ากับ

การท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากยุคที่มุ่งจ าหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชนเพียงอย่าง

เดียว เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นการขายและบริการอยู่ในชุมชนแทน โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

และความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามา

จับจ่ายซื อสินค้าและใช้บริการในชุมชนแทน จากแนวคิดโครงการดังกล่าว รัฐบาลเล็งเห็นและให้

ความส าคัญเพื่อการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างได้รายได้ให้เกิดแก่ชุมชน และเป็นการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง 

อ าเภอภูกามยาว เป็นอ าเภอตั งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดพะเยา มีอาณาเขตติดกับอ าเภอ

ข้างเคียง คือ ทิศเหนือติดกับอ าเภอแม่ใจ และอ าเภอป่าแดด (จังหวัดเชียงราย) ทิศตะวันออก ติดต่อกับ

อ าเภอดอกค าใต้ ทิศใต้ติดต่อกับ อ าเภอดอกค าใต้ และอ าเภอเมืองพะเยา และทิศตะวันตกติดต่อกับ

อ าเภอเมืองพะเยา แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ต าบล 41 หมู่บ้าน ได้แก่ ต าบลห้วยแก้ว 17 

หมู่บ้าน ต าบลดงเจน 16 หมู่บ้าน และต าบลแม่อิง 8 หมู่บ้าน จากต านานเรื่องเล่าของเมืองพะเยา อ าเภอ

ภูกามยาวนับเป็นอาณาจักรโบราณในอดีตกาลของจังหวัดพะเยามีอายุราว 900 ปี ประกอบกับการมี

ทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ

ภูมิปัญญา ของคนในชุมชนที่ยังคงวิถีดั งเดิมไว้ ล้วนเป็นเสน่ห์ที่สามารถผลักดันหรือกระตุ้นให้เกิ ดการ

ท่องเที่ยวในชุมชนได้ ซึ่งหากกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จัดขึ นนั นมีคุณค่าเพียงพอที่สามารถดึงดูดให้

นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนในชุมชนได้แล้ว จะส่งผลให้คนในชุมชนเกิดงาน เกิดรายได้ มีสุขภาพชีวิตที่ดี
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ตลอดไป ซึ่งในการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างสุข ให้กับคนในชุมชนล้วนแล้วเป็นความต้องการของ

หนว่ยงานรัฐทุกภาคส่วนไม่ว่าจะระดับประเทศ ระดับจังหวัด หรอืระดับท้องถิ่น 

จากแนวคิดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของรัฐบาลที่พยายามผลักดันให้เกิดความ

เข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจฐานรากและเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ประกอบกับการมีทุนทางด้าน

ธรรมชาติ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนอ าเภอภูกามยาว ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการ

พัฒนา ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมให้กับชุมชน ในอ าเภอภูกามยาว 

จังหวัดพะเยา ซึ่งกรอบของกระบวนการศึกษาแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังแสดงในรูปที่ 1 ได้แก่ ระยะที่ 1 

การศึกษาปัจจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย กระบวนการศึกษาปัจจัยที่

เกี่ยวข้องส่งผลให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชน และการศึกษารูปแบบของนักท่องเที่ยว และ

การศึกษาสภาพแวดล้อมของอ าเภอภูกามยาว โดยจ ากัดขอบเขตผู้ใช้บริการ หมายถึง นักท่องเที่ยว หรือ

บริษัทน าเที่ยว หรอื องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 กระบวนการศกึษาที่เกี่ยวข้องกับ

การวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มี

คุณค่าเพียงพอต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยว และระยะที่ 3 เป็นกระบวนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย

ความส าเร็จที่จะส่งผลใหเ้กิดการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างแท้จรงิและยั่งยืน 

 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดโครงการวิจัย 

 

จากกรอบแนวคิดการศึกษาพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในอ าเภอภูกามยาว จังหวัด

พะเยา ในรูปที่ 1 การศึกษาครั งนี จะเป็นการศึกษาระยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มี

ผลต่อการตัดสินใจพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และพัฒนารูปแบบชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมในชุมชนอ าเภอภูกามยาว ทั งนี ประโยชน์จากการศึกษาครั งนี ชุมชนสามารถ

น าผลการศึกไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนที่สอดคล้องกับสภาวะ

แวดล้อมของชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อศกึษาปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ในอ าเภอภูกามยาว 

จังหวัดพะเยา 

7.2 เพื่อศกึษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน OTOP 

นวัตวิถีในอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

√   บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพราะ ...................………………………………………………………....... 

 

8. กลุ่มเป้าหมาย   

√  ภายในมหาวิทยาลัย 

o นิสติ     จ านวน........30........คน 

o บุคลากรสายวิชาการ   จ านวน.........4.........คน 

o บุคลากรสายสนับสนุน   จ านวน....................คน 

o อื่น ๆ ระบุ ....................................... จ านวน……...............คน 

รวม    จ านวน.......34......คน 

√  ภายนอกมหาวิทยาลัย (ชุมชน หรือภาครัฐ หรอืภาคเอกชน หรือหนว่ยงานวิชาชีพ) ได้แก่ ชุมชน 

และกลุ่มแกนน าการพัฒนาท้องถิ่น ในอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จ านวน 30 คน 

รวม    จ านวน........30......คน 

รวมทั้งสิ้น  จ านวน........64.....คน 

 

9. พื้นที่ หรอืชุมชนเป้าหมาย (ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด) 

อ าเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา 

 

10. เป้าหมายของตัวชี้วัด    

ด้านผลผลิต (output) 

- เชิงปริมาณ :   จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ  64  คน 

 :   จ านวนการจัดกิจกรรม โครงการ 1 ครั ง 

- เชิงคุณภาพ :   รอ้ยละความพึงพอใจของผูร้ับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80 

- เชิงเวลา :   รอ้ยละของการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ100   

 

ด้านผลลัพธ์ (outcome) 

 - เชิงปริมาณ    :   รอ้ยละของผู้เข้าร่วมบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 
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ด้านผลกระทบ (impact)  

ปัจจัยและรูปแบบของการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม

ของชุมชนอ าเภอภูกามยาว สามารถส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพได้อย่างมปีระสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

11. วิธีด าเนินการ (ระบุกระบวนการที่ชุมชนมสี่วนรว่มตั งแต่การวางแผน  การด าเนินงาน  การ

ประเมินผล และน าผลมาปรับปรุงการท างาน  

วิธีด าเนินการวิจัยในงานวิจัยนี  จ ากัดขอบเขตการศึกษาวิจัยที่ระยะที่ 1 ของเป้าหมายทั งหมด 3 

ระยะของโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ซึ่งวิธีด าเนินการ

วิจัยของระยะที่ 1 ประกอบด้วย 4 ขั นตอน ได้แก่ ขั นตอนที่  1 การพัฒนาตัวแปรเพื่อชุมชนตัดสินใจ 

ขั นตอนที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือการยอมรับตัวแปร ขั นตอนที่ 3 การรวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อตัวแปร 

และขั นตอนที่ 4 การสรุปและอภิปราผล ดังแสดงในรูปที่ 2  

 
รูปที่ 2 การศกึษาระยะที่ 1: กระบวนการพัฒนาและสกัดตัวแปรจากชุมชน  

 

จากรูปที่ 2 ได้แสดงรายละเอียดและขั นตอนด าเนินการวจิัยของโครงการวิจัยนี  ประกอบด้วย  

ขั นตอนที่ 1 การพัฒนาตัวแปรเพื่อชุมชนตัดสินใจ โดยมีขั นตอนย่อย 4 ขั นตอน ได้แก่ 1) ศึกษา

กรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, 2) สรุป

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในอ าเภอภูกาม

ยาว จังหวัดพะเยา, 3) ด าเนินการสกัดตัวแปรจากชุมชน ผ่านกิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน การจัดการ

ความรู้ในชุมชน  และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน , และ 4) สรุปผลการด าเนินงาน เพื่อพัฒนา

เครื่องมือการยอมรับตัวแปร 

ขั นตอนที่  2 การพัฒนาเครื่องมือการยอมรับตัวแปร  โดยมีขั นตอนย่อย 2 ขั นตอน ได้แก่  

1) วิเคราะห์สังเคราะหแ์ละยกร่างแบบสอบถามการยอมรับตัวแปร, และ 2) ตรวจสอบและรับรองรูปแบบ

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขั นตอนที่  3 การรวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อตัวแปร โดยมีขั นตอนย่อย 4 ขั นตอน ได้แก่  

1) วิเคราะห์กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตามหลักการสถิติวิเคราะห์, 2) รวบรวมข้อมูลจากประชาชน

ในพื นที่ โดยมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามขั นตอนสถิติวิเคราะห์ , 3) วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการสถิติ

ประยุกต์, และ 4) วิเคราะหข์้อมูลตามหลักการวิทยาการขอ้มูล (Data Science) 
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ขั นตอนที่ 4 การสรุปและอภิปรายผล โดยมีขั นตอนย่อย 4 ขั นตอน ได้แก่ 1) สรุปวิเคราะห์ข้อมูล

ตามหลักการสถิติประยุกต์, 2) สรุปวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการวิทยาการข้อมูล (Data Science), 3) 

เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติประยุกต์ และหลักการวิทยาการข้อมูล (Data Science), 

และ 4) น าเสนอรูปแบบการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

ภายหลังจากเสร็จสิ นวิธีการด าเนินการวิจัยตามที่ได้วางแผนไว้ ทีมผู้วิจัยได้ก าหนดขั นตอนในการ

น าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ โดยการเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ

นานาชาติ หรือ การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ นอกจากนั นจะน าผลการศึกษาครั งนี ไปต่อยอดเพื่อ

การศึกษาพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ในระยะที่ 2 และ 3 

ต่อไปได้ สุดท้ายสามารถน ากระบวนการศึกษาวิเคราะห์รูปบบการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีไป

ประยุกต์ใชใ้นพื นที่อ าเภออื่น ในจังหวัดพะเยาได้ 

 

12. สถานที่ด าเนินกิจกรรม โครงการ 

- ต าบลแมอ่ิง และต าบลหว้ยแก้ว อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

- หอ้งประชุมเมอืงพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

13. วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม โครงการ  

 ในการจัดการโครงการนั น ได้ท าการจัดกิจกรรม ทั งสิ นจ านวน 2 ครั ง ดังนี  

 ครั งที่ 1 กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใน

อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา” ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ต าบลแม่

อิง และต าบลห้วยแก้ว อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

 ครั งที่ 2 กิจกรรม “การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการพัฒนา

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา” ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

เวลา 8.30-16.00 น. ณ  ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

14.  งบประมาณที่ได้รับ  จ านวนทั งสิ น 50,000 บาท 

 

15.  การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั น) 

   เบิกจ่ายจรงิทั งหมด  จ านวน .......................... บาท  

   เบิกจ่ายจรงิทั งหมด  จ านวน......บาท และเกินกว่างบประมาณตามที่ได้รับ  เป็นเงิน........บาท 

  คิดเป็นรอ้ยละ.............ของงบประมาณทั งหมด  เพราะ................................................... 

 √ เบิกจ่ายไปเพียงบางสว่น เป็นเงิน 45,000 บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 90 ของงบประมาณทั งหมด 

 เพราะ ยังไม่ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนผูว้ิจัย จ านวน 5,00 บาท (ร้อยละ 10 ของงบประมาณ) 

   ยังไม่ได้เบิกจา่ย  เพราะ................................................................................................ 
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16.  ผลส าเร็จของตัวชี้วัด    

ด้านผลผลิต (output) 

 เชิงปริมาณ 

การจัดกิจกรรมนั น มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั งหมด 122 คน จากการจัดกิจกรรมครั งที่ 1 

จ านวน 58 คน และจากการจัดกิจกรรมครั งที่ 2 จ านวน 64 คน ซึ่งมีจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการมากกว่าที่

ตั งเป้าหมายไว้ โดยที่จ านวนการจัดกิจกรรมของโครงการ มีจ านวน 2 ครั ง โดยมีการจัดโครงการมากกว่า

ที่ก าหนดไว้ การจัดกิจกรรมทั ง 2 ครั ง ประกอบด้วย  

ครั งที่ 1 กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใน

อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา” ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ต าบลแม่

อิง และต าบลห้วยแก้ว อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

ครั งที่ 2 กิจกรรม “การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการพัฒนา

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา” ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

เวลา 8.30-16.00 น. ณ  ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 เชิงคุณภาพ :   รอ้ยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80 

 เชิงเวลา :   ร้อยละของการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 

  √ บรรลุ     ไม่บรรลุ 

 

ด้านผลลัพธ์ (outcome) 

เชิงปริมาณ :   รอ้ยละของผู้เข้าร่วมบริการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 

 

ด้านผลกระทบ (impact)  

ชุมชน และกลุ่มแกนน าการพัฒนาท้องถิ่น ในอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ให้ความสนใจต่อการ

มีสว่นร่วมในการพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวของตน สูก่ารพัฒนาเพื่อเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัต

วิถี โดยได้มกีารเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องและสมควรได้รับการพัฒนา ได้แก่ แหล่งน  า การจัดการทรัพยากร

ป่าชุมชน การจัดการขยะ และการส่งเสริมวิถีชีวิตในชุมชน 

 

17. ประโยชน์ที่ได้รับ   

 17.1 ได้น าเสนอและเผยแพร่ผลงาน ผา่นการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับประเทศ 

 17.2 น าเสนอผลการวิจัยต่อชุมชน และผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP 

นวัตวิถี ในอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
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18.  รายงานการใช้เงินโครงการตามแบบฟอร์ม 5 
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19.  ผลการประเมินประโยชน์หรอืผลกระทบของการให้บรกิารทางวิชาการ หรอืผลการประเมิน

ความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ

สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

ผลประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม 

“แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวติและวัฒนธรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา”  

ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.00-17.00 น.  

ณ ต าบลแม่องิ และต าบลห้วยแก้ว อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายละเอยีด จ านวน (คน) ร้อยละ 

จ านวนผู้ร่วมกิจกรรม 64 100 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้สิ้น 59 92.19 

 

จากข้อมูลในตารางที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม

ได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของกิจกรรม จ านวน 59 คน คิดเป็นรอ้ยละ 92.19 

 

ตารางที่ 2 แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 33 55.93 

หญิง 26 44.07 

รวมทั้งสิ้น 59 100 

   

จากข้อมูลในตารางที่ 2 ซึ่งแสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ประเมินความพึงพอใจของ

กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในอ าเภอภูกามยาว 

จังหวัดพะเยา” จ านวน 59 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 33 คน คิดเป็น

ร้อยละ 55.93 และเพศหญิงจ านวน 26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.07 
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ  

 แสดงคา่เฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการมสี่วนรว่มกิจกรรม  

หัวข้อความคดิเห็น 

ระดับความคิดเหน็ 

น้อ
ยท

ี่สดุ
 

น้อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ีสุ่ด
 

กระบวนการ และขั้นตอนการจัดกจิกรรม 

1. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ 0 

(0.00%) 

2 

(3.39% 

15 

(25.42%) 

24 

(40.68%) 

18 

(30.51%) 

2. ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการจดัโครงการ 0 

(0.00%) 

3 

(5.08% 

20 

(33.90%) 

23 

(38.98%) 

13 

(22.03%) 

3. ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานท่ี 0 

(0.00%) 

2 

(3.39% 

17 

(28.81%) 

26 

(44.07%) 

14 

(23.73%) 

4. ความเหมาะสมและความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ 0 

(0.00%) 

1 

(1.69%) 

15 

(25.42%) 

27 

(45.76%) 

16 

(27.12%) 

การถ่ายทอดความจากทา่นวิทยากร 

5. การถ่ายทอดความรู้ของวทิยากร 0 

(0.00%) 

1 

(1.69%) 

14 

(23.73%) 

32 

(54.24%) 

12 

(20.34%) 

6. มีความครบถ้วนของเนื อหา 0 

(0.00%) 

2 

(3.39%) 

18 

(30.51%) 

20 

(33.90%) 

19 

(32.20%) 

7. การเชื่อมโยงเนื อหาในกิจกรรม 0 

(0.00%) 

1 

(1.69%) 

20 

(33.90%) 

22 

(37.29%) 

16 

(27.12%) 

8. ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน-หลัง กิจกรรม 2 

(3.39%) 

1 

(1.69%) 

15 

(25.42%) 

25 

(42.37%) 

16 

(27.12%) 

9. เปิดโอกาสให้ตอบข้อซกัถามในกิจกรรม 0 

(0.00%) 

1 

(1.69%) 

16 

(27.12%) 

24 

(40.68%) 

18 

(30.51%) 

10. สามารถน าความรูไ้ปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 0 

(0.00%) 

1 

(1.69%) 

17 

(28.81%) 

27 

(45.76%) 

14 

(23.73%) 

 

เกณฑใ์นการแปลความหมายของคะแนน  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 – 5.00 แปลความว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด   

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 – 4.20 แปลความว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 – 3.40 แปลความว่า มคีวามพึงพอใจในระดับปานกลาง  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.81 – 2.60 แปลความว่า มีความพึงพอใจในระดับน้อย  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.80 แปลความว่า มคีวามพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด  
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ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีรายละเอียด ดังน้ี 

กระบวนการและขั นตอนการจัดกิจกรรม 

1. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.43 แปลความว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยรวมมคีวามพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

2. ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการจัดโครงการ  ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.21 แปลความว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยรวมมคีวามพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

3. ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.32 แปลความว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยรวมมคีวามพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

4. ความเหมาะสมและความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.43 แปลความว่า

ผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมมคีวามพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

การถ่ายทอดความจากท่านวิทยากร 

5. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ที่  4.38 แปลความว่าผู้ ตอบ

แบบสอบถามโดยรวมมคีวามพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

6. มีความครบถ้วนของเน ือหา ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40 แปลความว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

7. การเชื่อมโยงเนื อหาในกิจกรรม ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.34 แปลความว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

8. ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน-หลัง กิจกรรม ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.28 แปลความว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยรวมมคีวามพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

9. เปิดโอกาสให้ตอบข้อซักถามในกิจกรรม ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.45 แปลความว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยรวมมคีวามพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

10. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 แปลความว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยรวมมคีวามพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
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ผลประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม 

“การวิเคราะหป์ัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

ในอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา”  

ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-16.00 น.  

ณ ห้องประชุมเมอืงพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายละเอยีด จ านวน (คน) ร้อยละ 

จ านวนผู้ร่วมกิจกรรม 58  100 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้สิ้น 53 91.38 

 

จากข้อมูลในตารางที่  3 จ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมได้ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของกิจกรรมจ านวนทั งสิ น 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 91.38 

 

ตารางที่ 4 แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 33 62.26 

หญิง 20 37.74 

รวมทั้งสิ้น 53 100 

   

จากข้อมูลในตารางที่ 4 ซึ่งแสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถามที่ประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม 

“การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

ในอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา” จ านวน 53 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จ านวน 33 คน คิดเป็นรอ้ยละ 62.26 และเพศหญิงจ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.74 
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ  

 แสดงคา่เฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อการมีสว่นรว่มกิจกรรม  

หัวข้อความคดิเห็น 

ระดับความคิดเหน็ 

น้อ
ยท

ี่สดุ
 

น้อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ีสุ่ด
 

กระบวนการ และขั้นตอนการจัดกจิกรรม 

1. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ 0 

(0.00%) 

1 

(1.89%) 

18 

(33.96%) 

17 

(32.08%) 

17 

(32.08%) 

2. ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการจดัโครงการ 0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

24 

(45.28%) 

22 

(41.51%) 

7 

(13.21%) 

3. ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานท่ี 0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

22 

(41.51%) 

18 

(33.96%) 

13 

(24.53%) 

4. ความเหมาะสมและความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ ์ 0 

(0.00%) 

2 

(3.77%) 

23 

(43.40%) 

17 

(32.08%) 

11 

(20.75%) 

การถ่ายทอดความจากทา่นวทิยากร 

5. การถ่ายทอดความรู้ของวทิยากร 0 

(0.00%) 

1 

(1.89%) 

20 

(37.74%) 

14 

(26.42%) 

18 

(33.96%) 

6. มีความครบถ้วนของเนื อหา 0 

(0.00%) 

1 

(1.89%) 

20 

(37.74%) 

16 

(30.19%) 

16 

(30.19%) 

7. การเชื่อมโยงเนื อหาในกิจกรรม 0 

(0.00%) 

1 

(1.89%) 

18 

(33.96%) 

20 

(37.74%) 

14 

(26.42%) 

8. ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน-หลัง กิจกรรม 0 

(0.00%) 

2 

(3.77%) 

22 

(41.51%) 

15 

(28.30%) 

14 

(26.42%) 

9. เปิดโอกาสให้ตอบข้อซกัถามในกิจกรรม 0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

20 

(37.74%) 

18 

(33.96%) 

15 

(28.30%) 

10. สามารถน าความรูไ้ปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 0 

(0.00%) 

2 

(3.77%) 

17 

(32.08%) 

20 

(37.74%) 

14 

(26.42%) 

 

เกณฑใ์นการแปลความหมายของคะแนน  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 – 5.00 แปลความว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด   

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 – 4.20 แปลความว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 – 3.40 แปลความว่า มคีวามพึงพอใจในระดับปานกลาง  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.81 – 2.60 แปลความว่า มีความพึงพอใจในระดับน้อย  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.80 แปลความว่า มคีวามพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด  
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ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีรายละเอียด ดังน้ี 

กระบวนการและขั นตอนการจัดกิจกรรม 

1. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 แปลความว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยรวมมคีวามพึงพอใจในระดับมาก  

2. ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการจัดโครงการ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.68 แปลความว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยรวมมคีวามพึงพอใจในระดับมาก 

3. ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.83 แปลความว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยรวมมคีวามพึงพอใจในระดับมาก 

4. ความเหมาะสมและความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.70 แปลความว่า

ผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมมคีวามพึงพอใจในระดับมาก 

การถ่ายทอดความจากท่านวิทยากร 

5. การถ่ ายทอดความรู้ ของวิทยากร  ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ที่  3.92 แปลความว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยรวมมคีวามพึงพอใจในระดับมาก 

6. มีความครบถ้วนของเน ือหา ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.89 แปลความว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก 

7. การเชื่อมโยงเน ือหาในกิจกรรม ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.89 แปลความว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก 

8. ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน-หลัง กิจกรรม ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 แปลความว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยรวมมคีวามพึงพอใจในระดับมาก 

9. เปิดโอกาสให้ตอบข้อซักถามในกิจกรรม  ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.91 แปลความว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยรวมมคีวามพึงพอใจในระดับมาก 

10. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.87 แปลความว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยรวมมคีวามพึงพอใจในระดับมาก 
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20.  การน าผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บรกิารทาง

วิชาการ หรือการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมนักศกึษา  

คณะกรรมการด าเนินโครงการได้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินโครงการเพื่อหา

แนวทางการปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการด าเนินโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ควรมี

การขยายผลโครงการวิจัย เนื่องจากชุมชนและแกนน าให้ความส าคัญและความสนใจต่อการพัฒนาชุมชน 

ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 

โดยที่ประชุมเสนอให้นสิิตน าผลการวิจัยไปประยุกต์เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใน

ปีการศึกษาถัดไป นอกจากนั นนิสิตและชุมชนสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์เพื่อการพัฒนา

ธุรกิจชุมชนในอนาคตได้ 

 

21.  การพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บรกิารวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน หรอืการก าหนดหรอืสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

เบื องต้นผู้วิจัย และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการวิจัยและกิจกรรมดังกล่าวให้ชุมชนและแกนน าในอ าเภอภูกามยาว 

จังหวัดพะเยาได้รับทราบ นอกจากนั นยังขยายผลให้นิสิตน าปัญหา และความต้องการของชุมชนไปพัฒนา

ต่อยอด ตัวอย่างเช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน  าพริกที่ต้องการให้นิสิตช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ

ประชาสัมพันธ์ สร้างการตลาดออนไลน์ ซึ่งนิสิตในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ให้ความสนใจและมีการ

ต่อตดิประสานงานเพื่อการพัฒนาโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจในอนาคต 

 

22.  รูปภาพประกอบการด าเนินโครงการ (ถ้ามี) 

2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใน อ.ภูกาม

ยาว จังหวัดพะเยา” ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ต าบลแม่อิง และ

ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

 

 



หน้า 16/22 
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หน้า 17/22 
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หน้า 18/22 
ฟอร์ม 8 

 
 

 

 
 

2.2 กิจกรรม “การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชน

ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา” ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 

8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

พะเยา 
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หน้า 20/22 
ฟอร์ม 8 
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ฟอร์ม 8 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



หน้า 22/22 
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23.  ส าเนาเอกสารต่าง ๆ หรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง  (บันทึกข้อความขออนุมัตดิ าเนินโครงการ 

พร้อมโครงการ , ก าหนดการจัดกิจกรรม โครงการ , รายชื่อผูเ้ข้าร่วมโครงการ )  ยกเว้นเอกสาร

ทางการเงินไม่ต้องแนบ 

 



ฟอร์ม 5 

2 

รายงานการใช้เงนิ 

สัญญาเลขที่  ท 6211037 / ปีงบประมาณ 2562 

ชื่อโครงการ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการ  ดร.ปรัชญา  นวนแก้ว  สังกัด  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รายงานในช่วงตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2562  ถึงวันที่  31 สิงหาคม 2562 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(วัน/เดือน/ป)ี 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

(ต้องสอดคล้องกับระเบียบ ประกาศการเงินของมหาวทิยาลัย) 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จ านวน 

(คน) 

หมวดค่าจ้าง

ชั่วคราวราย

เดอืน (บาท) 

หมวด

ค่าตอบแทน 

(บาท) 

หมวด 

ค่าใช้สอย 

(บาท) 

หมวดค่าวัสดุ 

(บาท) 

หมวดค่า

ครุภัณฑ ์

(บาท) 

หมวดค่า

สาธารณูปโภค 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

1. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรยีนรู้วถิีชวีิต

และวัฒนธรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP 

นวัตวิถี ในอ.ภูกามยาว จ.พะเยา” 

24 พ.ค. 2562,  

30 พ.ค. 2562, 

10 มิ.ย. 2562 

นิสิต บุคลากรสาย

วิชาการ แกนน าและ

ชุมชน ใน อ.ภูกามยาว 

จ.พะเยา 

64 - 1,500 14,070 - - - 15,570 

2. กิจกรรม “การวิเคราะห์ปัจจัยที่มี

ผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน 

เพื่อการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP 

นวัตวิถี ใน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา” 

17 มิ.ย. 2562 นิสิต บุคลากรสาย

วิชาการ แกนน าและ

ชุมชน ใน อ.ภูกามยาว 

จ.พะเยา 

58 - 13,000 16,430 - - - 29,430 

รวมทั้งสิ้น  122 - 14,500 30,500 - - - 45,000 

จ านวนเงินทีไ่ด้รับ 50,000 บาท เมื่อวันท่ี 1  ม.ค. 62            

ค่าใช้จ่าย   45,000 บาท  

จ านวนเงินคงเหลือ        -            5,000 บาท                         ………………………………………                      ………………………………………. 

                    ลงนามหัวหนา้โครงการ                         ลงนามเจ้าหน้าที่การเงินคณะ 

2 

1 

1 

























8/15/2019 กจิกรรม “แลกเปลี�ยนเรยีนรูว้ถิชีวีติและวฒันธรรมชมุชนทอ่งเที�ยว OTOP นวตัวถิ ีในอําเภอภกูามยาว จังหวดัพะเยา”

https://docs.google.com/forms/d/1iff8Zs-TXtKIjzXcOp4rvoZujAH0Gn9R6o7bf-gPDtc/viewanalytics 1/4

กจิกรรม “แลกเปลี�ยนเรยีนรูว้ถิชีวีติและ
วฒันธรรมชมุชนทอ่งเที�ยว OTOP นวตัวถิ ีใน
อําเภอภกูามยาว จังหวดัพะเยา”
การตอบกลบั 59 รายการ

เพศ
คําตอบ 59 ขอ้

ตอนที� 2 ระดบัความพงึพอใจ

1. ความเหมาะสมของรปูแบบการจัดโครงการ
คําตอบ 59 ขอ้

2. ชว่งเวลา/ระยะเวลาในการจัดโครงการ
คําตอบ 59 ขอ้

ชาย
หญงิ44.1%

55.9%

1 2 3 4 5
0

10

20

30

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
2 (3.4%)2 (3.4%)2 (3.4%)

15 (25.4%)

24
(40.7%)

18 (30.5%)



8/15/2019 กจิกรรม “แลกเปลี�ยนเรยีนรูว้ถิชีวีติและวฒันธรรมชมุชนทอ่งเที�ยว OTOP นวตัวถิ ีในอําเภอภกูามยาว จังหวดัพะเยา”

https://docs.google.com/forms/d/1iff8Zs-TXtKIjzXcOp4rvoZujAH0Gn9R6o7bf-gPDtc/viewanalytics 2/4

3. ความเหมาะสมและความพรอ้มของสถานที�
คําตอบ 59 ขอ้

4. ความเหมาะสมและความพรอ้มของโสตทศันูปกรณ์
คําตอบ 59 ขอ้

5. การถา่ยทอดความรูข้องวทิยากร
คําตอบ 59 ขอ้

20

30

20 (33.9%)
23 (39%)

1 2 3 4 5
0

10

20

30

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
2 (3.4%)2 (3.4%)2 (3.4%)

17 (28.8%)

26
(44.1%)

14 (23.7%)

1 2 3 4 5
0

10

20

30

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (1.7%)1 (1.7%)1 (1.7%)

15 (25.4%)

27
(45.8%)

16 (27.1%)

1 2 3 4 5
0

10

20

30

40

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (1.7%)1 (1.7%)1 (1.7%)

14 (23.7%)

32
(54.2%)

12 (20.3%)



8/15/2019 กจิกรรม “แลกเปลี�ยนเรยีนรูว้ถิชีวีติและวฒันธรรมชมุชนทอ่งเที�ยว OTOP นวตัวถิ ีในอําเภอภกูามยาว จังหวดัพะเยา”

https://docs.google.com/forms/d/1iff8Zs-TXtKIjzXcOp4rvoZujAH0Gn9R6o7bf-gPDtc/viewanalytics 3/4

6. มคีวามครบถว้นของเนื�อหา
คําตอบ 59 ขอ้

7. การเชื�อมโยงเนื�อหาในกจิกรรม
คําตอบ 59 ขอ้

8. ความรู ้ความเขา้ใจ กอ่น-หลงั กจิกรรม
คําตอบ 59 ขอ้

9. เปิดโอกาสใหต้อบขอ้ซกัถามในกจิกรรม
คําตอบ 59 ขอ้

1 2 3 4 5
0

5

10

15

20

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
2 (3.4%)

18 (30.5%)
20

(33.9%) 19 (32.2%)

1 2 3 4 5
0

10

20

30

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (1.7%)1 (1.7%)1 (1.7%)

20 (33.9%)
22

(37.3%)

16 (27.1%)

1 2 3 4 5
0

10

20

30

2 (3.4%)2 (3.4%)2 (3.4%) 1 (1.7%)1 (1.7%)1 (1.7%)

15 (25.4%)

25
(42.4%)

16 (27.1%)



8/15/2019 กจิกรรม “แลกเปลี�ยนเรยีนรูว้ถิชีวีติและวฒันธรรมชมุชนทอ่งเที�ยว OTOP นวตัวถิ ีในอําเภอภกูามยาว จังหวดัพะเยา”

https://docs.google.com/forms/d/1iff8Zs-TXtKIjzXcOp4rvoZujAH0Gn9R6o7bf-gPDtc/viewanalytics 4/4

10. สามารถนําความรูไ้ปเผยแพร/่ถา่ยทอดได ้
คําตอบ 59 ขอ้

ขอ้คดิเห็น-ขอ้เสนอแนะ

ขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะที�มตีอ่กจิกรรม
คําตอบ 13 ขอ้

ไมม่ี

-

ไมม่คีรับ

สนุกมากเลยครับ

Good

ดคีรับ

กสําวยบบําว

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google รายงานการละเมดิ - ขอ้กําหนดในการใหบ้รกิาร

1 2 3 4 5
0

10

20

30

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (1.7%)1 (1.7%)1 (1.7%)

16 (27.1%)

24
(40.7%)

18 (30.5%)

1 2 3 4 5
0

10

20

30

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (1.7%)1 (1.7%)1 (1.7%)

17 (28.8%)

27
(45.8%)

14 (23.7%)

 ฟอรม์

https://docs.google.com/forms/d/1iff8Zs-TXtKIjzXcOp4rvoZujAH0Gn9R6o7bf-gPDtc/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


8/15/2019 กจิกรรม “การวเิคราะหปั์จจัยที�มผีลตอ่การตดัสนิใจทอ่งเที�ยวชมุชน เพื�อการพัฒนาชมุชนทอ่งเที�ยว OTOP นวตัวถิ ีในอําเภอภกูามยาว จังหวดัพะเยา”

https://docs.google.com/forms/d/1KBpqxn2CkAbfhdEWucwoLIdYEOl4wQNv0Evr5VgKwbg/viewanalytics 1/4

กจิกรรม “การวเิคราะหปั์จจัยที�มผีลตอ่การ
ตดัสนิใจทอ่งเที�ยวชมุชน เพื�อการพัฒนาชมุชน
ทอ่งเที�ยว OTOP นวตัวถิ ีในอําเภอภกูามยาว
จังหวดัพะเยา”
การตอบกลบั 53 รายการ

เพศ
คําตอบ 53 ขอ้

ตอนที� 2 ระดบัความพงึพอใจ

1. ความเหมาะสมของรปูแบบการจัดโครงการ
คําตอบ 53 ขอ้

2. ชว่งเวลา/ระยะเวลาในการจัดโครงการ
คําตอบ 53 ขอ้

ชาย
หญงิ37.7%

62.3%

1 2 3 4 5
0

5

10

15

20

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (1.9%)1 (1.9%)1 (1.9%)

18 (34%)
17

(32.1%)
17 (32.1%)



8/15/2019 กจิกรรม “การวเิคราะหปั์จจัยที�มผีลตอ่การตดัสนิใจทอ่งเที�ยวชมุชน เพื�อการพัฒนาชมุชนทอ่งเที�ยว OTOP นวตัวถิ ีในอําเภอภกูามยาว จังหวดัพะเยา”

https://docs.google.com/forms/d/1KBpqxn2CkAbfhdEWucwoLIdYEOl4wQNv0Evr5VgKwbg/viewanalytics 2/4

3. ความเหมาะสมและความพรอ้มของสถานที�
คําตอบ 53 ขอ้

4. ความเหมาะสมและความพรอ้มของโสตทศันูปกรณ์
คําตอบ 53 ขอ้

5. การถา่ยทอดความรูข้องวทิยากร
คําตอบ 53 ขอ้

10

20

30

24 (45.3%)
22

(41.5%)

7 (13 2%)

1 2 3 4 5
0

10

20

30

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

22 (41.5%)

18 (34%)

13 (24.5%)

1 2 3 4 5
0

10

20

30

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
2 (3.8%)2 (3.8%)2 (3.8%)

23 (43.4%)

17
(32.1%)

11 (20.8%)



8/15/2019 กจิกรรม “การวเิคราะหปั์จจัยที�มผีลตอ่การตดัสนิใจทอ่งเที�ยวชมุชน เพื�อการพัฒนาชมุชนทอ่งเที�ยว OTOP นวตัวถิ ีในอําเภอภกูามยาว จังหวดัพะเยา”

https://docs.google.com/forms/d/1KBpqxn2CkAbfhdEWucwoLIdYEOl4wQNv0Evr5VgKwbg/viewanalytics 3/4

6. มคีวามครบถว้นของเนื�อหา
คําตอบ 53 ขอ้

7. การเชื�อมโยงเนื�อหาในกจิกรรม
คําตอบ 53 ขอ้

8. ความรู ้ความเขา้ใจ กอ่น-หลงั กจิกรรม
คําตอบ 53 ขอ้

9. เปิดโอกาสใหต้อบขอ้ซกัถามในกจิกรรม
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0 (0%)0 (0%)0 (0%)
2 (3.8%)2 (3.8%)2 (3.8%)

22 (41.5%)

15
(28.3%)

14 (26.4%)



8/15/2019 กจิกรรม “การวเิคราะหปั์จจัยที�มผีลตอ่การตดัสนิใจทอ่งเที�ยวชมุชน เพื�อการพัฒนาชมุชนทอ่งเที�ยว OTOP นวตัวถิ ีในอําเภอภกูามยาว จังหวดัพะเยา”

https://docs.google.com/forms/d/1KBpqxn2CkAbfhdEWucwoLIdYEOl4wQNv0Evr5VgKwbg/viewanalytics 4/4

คําตอบ 53 ขอ้

10. สามารถนําความรูไ้ปเผยแพร/่ถา่ยทอดได ้
คําตอบ 53 ขอ้

ขอ้คดิเห็น-ขอ้เสนอแนะ

ขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะที�มตีอ่กจิกรรม
คําตอบ 8 ขอ้

เห็นดว้ย ครับ  พัฒนา ไดเดี

เป็นกจิกรรมที�ดคีวรสง่เสรมิตอ่ไปครับ

-

สนุกมาก

ไมม่คีรับ

ดคีรับ

ดมีาก

ไมม่ี

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google รายงานการละเมดิ - ขอ้กําหนดในการใหบ้รกิาร
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 ฟอรม์

https://docs.google.com/forms/d/1KBpqxn2CkAbfhdEWucwoLIdYEOl4wQNv0Evr5VgKwbg/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


ฟอร์ม 6 

 

หน่วยงาน  สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  โทร  2298 

ที ่ อว 7319.02 / 026    วันที่  16  สิงหาคม  2562 

เรื่อง  ขออนุมัติปิดโครงการ   

เรียน  อธกิารบด ี

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติทุนอุดหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ให้กับข้าพเจ้า ดร.ปรัชญา  นวนแก้ว (หัวหนา้โครงการ) สังกัดสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร เป็นหัวหน้าโครงการ สัญญาเลขท่ี ท 6211037/2562  โครงการ “การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อ 

การตัดสินใจทอ่งเท่ียวชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวถิีในอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา”งบประมาณ 

50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) มีระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 

2562 นัน้ 

 บัดนี้การด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อย ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติปิด

โครงการดังกล่าวฯ และส่งเอกสารโครงการ ดังนี้ 

  1.  รายงานการใชเ้งิน    จ านวน   1  ชุด 

  2.  รายงานฉบับสมบูรณ์     จ านวน   2  เล่ม 

  3.  ซีดีบันทึกไฟล์ขอ้มูลรายงานฉบับสมบูรณ์  จ านวน   1  แผ่น 

  (รายละเอยีดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัติ จะขอบคุณยิ่ง 

                    ลงช่ือ  ………………………………………………….. 

                                                                             (ดร.ปรัชญา  นวนแก้ว)      

                                                                                               หวัหน้าโครงการ 

 

2.  เรียน  อธกิารบด ี     4.  เรียน  อธกิารบด ี

เห็นควรอนุมัติให้ปิดโครงการ  (   ) เห็นควรอนุมัต ิ (   ) เห็นควรไมอ่นุมัติ 

    ลงช่ือ…………………………………….        ลงช่ือ……………….…………………………. 

   (…………………...…………….……………)                 (นายช านาญ  แสงแก้ว) 

 ผู้บังคับบัญชา/คณบดี/ผู้อ านวยการ                      ผู้อ านวยการกองบริหารงานวจิัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

  (วันท่ี…….……./……………./…………..)            (วันท่ี…………./……………./…………..) 

3.  เรียน  อธกิารบด ี  5.  เรียน  อธกิารบด ี

เห็นควรอนุมัตแิละให้ด าเนินการบันทึกข้อมูล    (   ) อนุมัต ิ (   ) ไมอ่นุมัต ิ

    ลงช่ือ…………………….…………………          ลงช่ือ…………..…………….………………… 

    (……………………………………………..)    (รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย) 

            ผู้ประสานงานโครงการ             รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม   

      (วันท่ี………./…………./………..)      (วันท่ี…………./……………./…………..) 

    บันทกึข้อความ 

http://www.up.ac.th/symbol.php


แบบฟอร์ม 4 

 

หน่วยงาน  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โทร  2298 
ที ่ อว 7319.02 / 027      วันที ่ 16  สิงหาคม  2562 
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนโครงการ  

เรียน  คณบดี 

 ตามที่  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติทุนอุดหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ให้กับข้าพเจ้า ดร.ปรัชญา  นวนแก้ว (หัวหน้าโครงการ) สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหัวหน้าโครงการ สัญญาเลขที่ ท 6211037/2562  โครงการ “การวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในอ าเภอภูกามยาว 
จังหวัดพะเยา”งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) มีระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 นั้น 

 เพ่ือให้การด าเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญา จึงใคร่ขออนุมัติเบิกเงิน
อุดหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว เป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จากเงินกองทุน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยมีค่าใช้จ่ายในการเบิกดังนี้ 

1. ค่าตอบแบบคณะกรรมการบริหารโครงการ จ านวน 5,000 บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ จะขอบคุณยิ่ง 
 

           ลงชื่อ  ………………………………………………….. 
                                                               (ดร.ปรชัญา  นวนแก้ว)      
                                                                                หัวหน้าโครงการ 
    

 เพ่ือโปรดพิจารณา 
(   )  อนุมัติ........................................... 
(   )  ไม่อนุมัติ....................................... 
(..........................................................) 
 
 คณบดีคณะ..................................... 
วันที่............/................./................... 

    บันทกึข้อความ 

http://www.up.ac.th/symbol.php

