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คํานํา 

   
การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาพึงให้บริการ

ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่าง ๆตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเช่ียวชาญ 
ในฐานะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นสถาบันการศึกษา ซึ่งมีบุคลากรท่ี
เช่ียวชาญและดําเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมในหลายด้าน ได้ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ ให้กับ
หน่วยงาน และผู้ประกอบการมาอย่างต่อเน่ือง จึงเล็งเห็นความสําคัญของการนําองค์ความรู้ ความชํานาญในด้าน
ต่าง ๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาในการดําเนินธุรกิจและส่งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยการเสริมสร้างศักยภาพทางการบริการวิชาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้ความเช่ียวชาญท่ีมีมาตรฐานสากลของคณะฯ และมหาวิทยาลัยแก่ชุมชนและสังคม 
  การสํารวจความต้องการการรับบริการของชุมชนและสังคมในครั้งน้ี  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
ชุมชนเขตอําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง  เขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  และเขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง 
รวมถึงสถานศึกษาต่าง ๆ ในการตอบแบบสอบถาม  โดยผลการสํารวจความต้องการชุมชนและสังคมจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการ และเป็นแนวทางในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและ
ชุมชนของสาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางต่อไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
  การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่าง ๆตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมี
ความเช่ียวชาญ ในฐานะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็น
สถาบันการศึกษา ซึ่งมีบุคลากรที่เช่ียวชาญและดําเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมในหลายด้าน ได้ส่งเสริม
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ ให้กับหน่วยงาน และผู้ประกอบการมาอย่างต่อเน่ือง จึงเล็งเห็นความสําคัญ
ของการนําองค์ความรู้ ความชํานาญในด้านต่าง ๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยแก้ไข
ปัญหาในการดําเนินธุรกิจและส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม โดยการเสริมสร้างศักยภาพทางการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ความเช่ียวชาญท่ีมี
มาตรฐานสากลของคณะฯ และมหาวิทยาลัยแก่ชุมชนและสังคม 

การดําเนินการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนของสถาบันอุดมศึกษา จําเป็นต้องมีการกําหนด
ทิศทางและจัดทําแผนการบริการวิชาการตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ให้ตรงกับความต้องการในการรับ
บริการวิชาการของชุมชนและสังคมให้สนองตอบต่อความต้องการและเป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ และเอกชน 
หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพและความพร้อมของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงควรมีการสํารวจความต้องการของชุมชนและสังคมต่อการรับ
บริการวิชาการของคณะฯ เพ่ือเป็นการนําหลักวิชาการท่ีเหมาะสมเข้าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต และ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนและสังคมเกิดการขยาย
ตัวอย่างเข้มแข็งและต่อเน่ือง 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้
ตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองดังกล่าวจึงมีการสํารวจความต้องการชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ือง  และเพ่ือที่
คณะฯ จะสามารถนําองค์ความรู้ความชํานาญในด้านต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพให้ตรงกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม และแก้ไขปัญหาพ้ืนฐาน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการของชุมชน
และสังคมในพ้ืนที่ และเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา กําหนดใน
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม โดยมีเกณฑ์มาตรฐานกําหนดให้มหาวิทยาลัยมีการสํารวจความต้องการชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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  ในปีการศึกษา 2555 จึงได้จัดทําการสํารวจความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคม 
โดยในการสํารวจคณะได้แบ่งเป็น 3 พ้ืน ที่ ได้แก่ 1) เขตพ้ืนที่อําเภอแม่ทะ เป็นเขตพ้ืนที่หลัก ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ใกล้เคียงกับที่ต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 2) เขตพื้นที่อําเภอเมือง เป็นเขตพ้ืนที่รอง ซึ่งเป็นที่ต้ังของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  และ 3) เขตพ้ืนที่อําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได้
ต้ังอยู่ที่จังหวัดลําปาง 

 
1.2 วัตถุประสงคข์องการสาํรวจความต้องการของชุมชน  

1. เพ่ือสํารวจความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคมที่มีต่อคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

2. เพ่ือสังเคราะห์สรุปความต้องการและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับบริการวิชาการของชุมชนและ
สังคมที่มีต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และสามารถนําองค์ความรู้ความ
ชํานาญในด้านต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง มีการดําเนินงานที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1.3 คําถามในการสํารวจความต้องการของชุมชน 
  1.3.1 ชุมชนและสังคมมีความต้องการการรับบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย และมีความต้องการรับ
บริการในหัวข้อใดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
  1.3.2 ชุมชนและสังคมมีความต้องการการรับบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในด้านศิลปะ การออกแบบ  ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ และมีความต้องการรับ
บริการในหัวข้อใดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
  1.3.3 ชุมชนและสังคมมีความต้องการการรับบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในด้านการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความต้องการรับบริการใน
หัวข้อใดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
  1.3.4 ชุมชนและสังคมมีความต้องการการรับบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในด้านการวิจัย และมีความต้องการรับบริการในหัวข้อใดของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
  1.3.5 ชุมชนและสังคมมีความต้องการการรับบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในด้านเก่ียวกับการเรียนการสอน เรื่องใดให้ระบุหัวข้อที่ต้องการรับบริการ 

1.3.6 ชุมชนและสังคมมีความต้องการการรับบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในด้านดนตรี เรื่องใดให้ระบุหัวข้อที่ต้องการรับบริการ 
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1.3.7 ชุมชนและสังคมมีความต้องการการรับบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในด้านการเขียนงานวิชาการและงานแปล เรื่องใดให้ระบุหัวข้อที่ต้องการรับบริการ 
  1.3.8  ชุมชนและสังคมมีความต้องการ การให้บริการวิชาการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการให้บริการ
วิชาการข้างต้น เช่น การเป็นกรรมการ ผู้เช่ียวชาญ ที่ปรึกษา และวิทยากรให้กับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
 

1.4 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับความ

ต้องการของชุมชนและสังคมที่มีต่อการให้บริการวิชาการในด้านต่าง ๆ  
1.4.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้ทราบข้อมูลโครงการบริการ

วิชาการที่ชุมชนและสังคมที่ต้องการรับบริการ  
1.4.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางสามารถนําองค์ความรู้ความ

ชํานาญในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา หรือแนวทางพัฒนาการศึกษาที่
สนองตอบต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 

1.4.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง สามารถนําข้อมูลที่ได้มาใช้
ประโยชน์ในการรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และ มหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์
มาตรฐาน องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 

1.5 ขอบเขตของการสํารวจความต้องการของชุมชน/สงัคม 
การสํารวจความต้องการบริการวิชาการแก่สังคมหรือชุมชนครั้งน้ี  ได้กําหนดขอบเขตของการสํารวจ 

ดังน้ี 
1.5.1 ศึกษาขอ้มูลความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคมที่มีต่อการบริการวิชาการ

ด้านต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
1.5.2 ประชากรท่ีใช้ในการสํารวจคร้ังน้ี เป็นชุมชนและสังคม จํานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) อําเภอแม่ทะ 

เป็นเขตพ้ืนที่หลัก  2) เขตอําเภอเมืองเป็นเขตพ้ืนที่รอง และ 3) อําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง ตามท่ีสาขาได้มี
ความร่วมมือกับชุมชนมาอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งอําเภอเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และชุมชนและสังคมในเขต
อําเภอแม่ทะ เป็นพ้ืนที่ใกล้เคียงกับที่ต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังนี้ 
  1) องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล  

1.1) อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง มีองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 3 แห่ง
ประกอบไปด้วย 

- เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว   
- เทศบาลตําบลนํ้าโจ้   
- เทศบาลตําบลกล้วยแพะ 
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- องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านบอม 
1.2) อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง มีทั้งหมด  4 เทศบาล ประกอบไปด้วย 

- เทศบาลนครลําปาง   
- เทศบาลเมืองเขลางค์นคร   
- เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว   
- เทศบาลตําบลพิชัย   

2) สถานศึกษา 
1) สถานศึกษา เขตอําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง 

- โรงเรียนแม่ทะวิทยา   
- โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี   
- โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา   
- โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านนํ้าโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)   
- โรงเรียนสุนทรศึกษา  

   2) สถานศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
    2.1) ระดับมัธยมศึกษา  

- โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   
- โรงเรียนลําปางกัลยาณี   
- โรงเรียนเขลางค์นคร   
- โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง 
- โรงเรียนอรุโณทัย  
- โรงเรียนประชาวิทย์   
- โรงเรียนมัธยมวิทยา  
- โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา   
- โรงเรียนก่ิวลมวิทยา   
- โรงเรียนปงแสนทองวิทยา   
- โรงเรียนเมืองมายวิทยา   
- โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก  
- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  
2.2) ระดับประถมศึกษา 
- โรงเรียนวิชชานารี  
- โรงเรียนบ้านปงสนุก  (โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านปง สนุก)) 
- โรงเรียนอนุบาลลําปาง "เขลางค์รัตน์อนุสรณ์"   
- โรงเรียนอนุบาลเมืองลําปาง (ธงชัยศึกษา)   
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- โรงเรียนไตรภพวิทยา   
- โรงเรียนพินิจวิทยา   
- โรงเรียนลําปางวิทยา   
- โรงเรียนวิสุทธ์ิวิทยากร   
- โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซ ี    

  3) ชุมชนและสังคมในเขตอําเภออ่ืน ๆ ของจังหวัดลาํปาง ที่สาขาวิชาได้มีการตกลง
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 
 

1.5.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
1.5.1.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ 

1) ชุมชนและสังคมในเขตอําเภอแม่ทะ จําแนกดังน้ี 
2.1) ส่วนราชการภายในเขตอําเภอแม่ทะ  
2.2) องค์การบริหารส่วนตําบาลในเขตอําเภอแม่ทะ  
2.3) สถานศึกษาในเขตอําเภอแม่ทะ 

2) ชุมชนและสังคมในเขตอําเภอเมือง จ.ลําปาง จําแนกดังน้ี 
1.1) ส่วนราชการภายในเขตอําเภอเมืองลําปาง 
1.2) เทศบาลในเขตอําเภอเมืองลําปางปาง 
1.3) สถานศึกษาในเขตอําเภอเมืองลําปาง  

   3) ชุมชนและสังคมในเขตอําเภออ่ืน ๆ ของจังหวัดลําปาง ที่สาขาวิชาได้มีการตกลง
ความร่วมมืออย่างต่อเน่ือง  
 

1.5.1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคมทีม่ี่ต่อ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

1) ด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย 
2) ด้านการวางระบบ ออกแบบ ประดิษฐ์และศิลปะ  
3) การให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 
4) ด้านการวิจัย 
5) หลักสูตรการเรียนการสอน 
6) ด้านดนตรี  
7) ด้านการเขียนงานวิชาการและงานแปล 
8) ด้านอ่ืน ๆ นอเหนือจากข้อ 1-7 
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1.6 คําจํากัดความที่ใช้ในการสํารวจความต้องการชุมชน/สังคม 
1.6.1 ความต้องการการรับบริการวิชาการ หมายถึง ความอยากได้ ใคร่ได้ หรือประสงค์จะ

ได้ของชุมชนและสังคมที่มีต่อการให้บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง 

1.6.2 งานบริการวิชาการ หมายถึง การให้บริการวิชาการแก่ทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน อันก่อเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สังคม โดยอาศัยความรู้และความสามารถทางวิชาการตาม
ภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางโดยไม่มุ่งผลกําไร 

1.6.3 ชุมชนและสังคม  
1.6.3.1 ชุมชน หมายถึง หมู่ชน, กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ 

ในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1.6.3.2 สังคม หมายถึง คนจาํนวนหน่ึงที่มีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกันตามระเบียบ 

กฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญร่วมกัน 
1.6.4 ชุมชุนและสังคม ในเขต อําเภอแม่ทะ หมายถึง 

- ชุมชนเทศบาลตําบลป่าตันนาครัว    
- ชุมชนเทศบาลตําบลนํ้าโจ้  
- ชุมชนนาครัว 
- ชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านบอม 
- สถานศึกษาในเขตอําเภอแม่ทะ 

   - ส่วนราชการในเขตอําเภอแม่ทะ 
   - หน่วยงานอ่ืน ในเขตอําเภอแม่ทะ 

1.6.5 ชุมชุนและสังคม ในเขต อําเภอเมืองลําปาง หมายถึง 
- ชุมชนเทศบาลนครลําปาง   
- ชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   
- ชุมชนเทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว   
- ชุมชนเทศบาลตําบลพิชัย   

   - สถานศึกษาในเขตอําเภอเมืองลําปาง 
   - ส่วนราชการในเขตอําเภอเมืองลําปาง 
   - หน่วยงานอ่ืน ๆ  ในเขตอําเภอเมืองลําปาง 

1.6.6 ชุมชุนและสังคม ในเขต อําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง หมายถึง 
   - เทศบาลตําบลในเขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง 
   - องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง 
   - สถานศึกษา ในเขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง 

- ส่วนราชการในเขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง 
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   - หน่วยงานอ่ืน ในเขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง 
1.6.6 สาขา หมายถึง สาขาวิชาที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 11 

สาขา ดังน้ี  
- สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.) 
- สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
- สาขาวิชาภาษาไทย  (ศศ.บ) 
- สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ 
- สาขาวิชาภาษาจีน 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
- สาขาวิชาดนตรี 
- สาขาวิชานิติศาสตร์ 
- สาขาวิชาสังคมศึกษา 

1.6.7 คณะ หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
1.6.8 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
1.6.9 การให้บริการวิชาการด้านการฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย หมายถึง 

การให้บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย เชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน แบบให้เปล่า 
และแบบลักษณะการว่าจ้างให้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน   

1.6.10 การบริการด้านศิลปะ  การออกแบบ  ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ หมายถึง การ
ให้บริการ ทางด้านศิลปะ  การออกแบบ และประดิษฐ์ ผลงาน/ช้ินงาน  ให้กับบุคคล/หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน   

1.6.11 การให้บริการวิชาการด้านการใหค้ําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชพี หมายถงึ 
การให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านต่าง ๆ ให้กับบุคคล/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
ทั้งภาครัฐและเอกชน   
   1.6.12 การให้บริการวิชาการด้านการวิจัย หมายถึง การให้บริการงานวิจัยทางวิชาการ 
ต่าง ๆ ให้กับบุคคล/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน 
   1.6.13 การให้บริการวิชาการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน หมายถึง การให้บรกิาร 
เก่ียวกับหลักสตูรการเรียนการสอน ให้กับบุคคล/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน 

  1.6.14 การให้บริการวิชาการด้านดนตรี หมายถึง การให้บริการด้านดนตรี ได้แก่ ดนตรี
พ้ืนเมือง  ดนตรีสากล ให้กับบุคคล/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทัง้ภาครัฐและเอกชน 
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1.6.15 การให้บริการวิชาการด้านการเขียนทางวิชาการและงานแปล หมายถึง การให้ 

บริการการเขียนทางวิชาการและงานแปล ให้กับบุคคล/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน 
1.6.16 การให้บริการวิชาการอ่ืน ๆ หมายถึง การให้บริการวิชาการด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือ 

จากการให้บริการวิชาการข้างต้น เช่น การเป็นกรรมการ ผู้เช่ียวชาญ ที่ปรึกษา และวิทยากรให้กับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
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บทที่ 2 
วิธีการดําเนินการสํารวจ 

การศึกษาและสํารวจความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคมในเขต 1) อําเภอแม่ทะ
เป็นเขตพ้ืนที่หลัก 2) เขตอําเภอเมืองเป็นเขตพ้ืนที่รอง และ 3) เขตพ้ืนที่อําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง เป็นเขต
พ้ืนที่ที่สาขามีความร่วมมือต่อเน่ือง โดยการสํารวจความต้องการครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาความต้องการ
การรับบริการวิชาการของสังคมและชุมชนที่มีต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  และสรุปความต้องการ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคม เพ่ือที่คณะฯ 
จักได้นําองค์ความรู้ ความชํานาญในด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคม
อย่างมีประสิทธิภาพ กอรปกับมหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์ของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งได้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสํารวจคร้ังน้ี มีจํานวน ชุมชนและสังคม 166 ชุมชนและสังคม/แห่ง 

ได้แก่ 1) เขตพ้ืนที่หลัก ชุมชนและสังคมในเขตอําเภอแม่ทะ ซึ่งเป็นที่ต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
จํานวน 81 ชุมชนและสังคม/แห่ง  2) ชุมชนและสังคมในเขตอําเภอเมือง จ.ลําปาง   ซึ่งเป็นที่ต้ังใกล้เคียงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 40 ชุมชนและสังคม/แห่ง และเขตพ้ืนที่รอง  และ 3) เขตพ้ืนที่อําเภออ่ืน 
ๆ ในจังหวัดลําปาง จํานวน 41 ชุมชนและสังคม/แห่ง  ดังน้ี 

1) อําเภอแม่ทะ 
- ตําบลแม่ทะ   9 หมู่บ้าน 
- ตําบลนาครัว   17 หมูบ้าน 
- ตําบลนํ้าโจ้   16 หมูบ้าน 
- ตําบลบ้านบอม   5 หมู่บ้าน 
- โรงเรียนระดับมัธยม     3 โรงเรียน 
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา    2 โรงเรียน 

2) อําเภอเมือง 
- ตําบลพระบาท   9 หมู่บ้าน 
- ตําบลบ่อแฮ้ว   17 หมูบ้าน 
- ตําบลพิชัย   16 หมูบ้าน 
- ตําบลกล้วยแพะ  15 หมู่บ้าน 
- โรงเรียนระดับมธัยม     12 โรงเรียน 
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา    12 โรงเรียน 
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  3) อําเภออ่ืน ๆ ของจังหวัดลําปาง 
    - ตําบลเสริมขวาอําเภอเสริมงาม 3 หมู่บ้าน 

- โรงเรียนระดับมัธยม     20 โรงเรียน 
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา    20 โรงเรียน 

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจความต้องการของชุมชน/สังคม 

  3.2.1. เครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการศึกษาความต้องการ
การรับบริการของชุมชนและสังคมที่มีต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตาม
ประเภทของการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ลักษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกได้เป็น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
โทรศัพท์ โทรสาร ตําแหน่งหรือหน้าที่ และช่ือหน่วยงาน 

ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับประเภทการให้บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ชุมชนและสังคมมีความต้องการรับบริการ จํานวน 6 ด้าน โดยให้เลือกหรือระบุ
หัวข้อที่ต้องการรับบริการตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน เพ่ือให้คณะฯ หาแนวทาง
แก้ไข และพัฒนา มีลักษณะเป็นคําถามปลายเปิด 

 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของชุมชนและสังคม 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้กําหนดให้สาขาได้เดินทางเพ่ือไปเก็บข้อมูลจากตัวแทน

ชุมชนและสังคมจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นชุมชนและสังคมในเขต อําเภอแม่ทะ อําเภอเมือง และอําเภออ่ืน ๆ ที่
(สาขาวิชาต้องการสํารวจ) 

2) ส่งหนังสือเพ่ือทําการสํารวจไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
คณะฯ ได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้แจกแบบสอบถาม ใช้วิธีทางสถิติ ดังน้ี 
3.4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหาความถ่ีและร้อยละของประเภทผู้ตอบ

แบบสอบถามจากข้อมูลหน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม แล้วนําเสนอในรูปแบบตารางและแปลผลด้วยการ
บรรยาย 

3.4.2 ข้อมูลความต้องการการรับบริการของชุมชนและสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดย Content Analysis 
และสรุปประเด็นความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคมเป็นรายข้อโดยใช้ความถี่และหาค่า
ร้อยละ และนําเสนอในรูปตารางและแปลผลด้วยการบรรยาย 



ห น้ า  | 11 

 

รายงานสรุปผลการสาํรวจความต้องการของสังคมและชุมชน ประจําปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
 

3.4.3 ข้อมูลความต้องการการรับบริการวิชาการอย่างเร่งด่วนของชุมชนและสังคม เป็นคําถาม
ปลายเปิด (Open-ended Questions) วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี Content Analysis สรุปผลเป็นรายข้อ จําแนก
ตามความถ่ี และหาค่าร้อยละ 
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บทที่ 3 
วิเคราะห์ข้อมูล 

  การสํารวจความต้องการของสังคมและชุมชนครั้งน้ี เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการการรับบริการวิชาการ
ของชุมชนและสังคมในเขตอําเภอแม่ทะ(เขตพื้นที่หลัก) เขตอําเภอเมือง(เขตพื้นที่รอง) และเขตพื้นที่อําเภออ่ืน ๆ 
ในจังหวัดลําปาง(เขตพื้นที่ที่สาขามีความร่วมมือต่อเน่ือง)   โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ได้ผลของการสํารวจความ
ต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคม และนําไปสู่การกําหนดทิศทางและจัดทําแผนการบริการ
วิชาการตามจุดเน้นของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ตรงกับความต้องการของ
สังคมและชุมชน และเป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ และเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคม ได้อย่างมีคุณภาพ ตาม
ศักยภาพ ความพร้อม และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย และสามารถนําหลักวิชาการท่ีเหมาะสมเข้าไปประยุกต์ใช้
ในกระบวนการผลิต และยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพ่ิมในด้านต่าง ๆ ให้กับสินค้า 
ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนและสังคมเกิดการขยายตัวอย่างเข้มแข็งและต่อเน่ือง การสํารวจ
ความต้องการการรับบริการวิชาการของสังคมและชุมชนมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคม 

2.1 ด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย 
2.2 ด้านศิลปะการออกแบบ  ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ 
2.3 การให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.4 ด้านการวิจัย 
2.5 ด้านหลักสตูรการเรียนการสอน 
2.6 ด้านดนตรี  
2.7 ด้านการเขียนงานวิชาการและงานแปล 
2.8 ด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 2.1 ถึง 2.7  

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อด้านการให้บริการวิชาการของชุมชน/สังคม 
 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   การสํารวจคร้ังน้ี คณะฯรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสํารวจครั้งน้ี มีจํานวน 
ชุมชนและสังคม 166   ชุมชนและสังคม/แห่ง ได้แก่ 1) ชุมชนและสังคมในเขตอําเภอแม่ทะ ซึ่งเป็นที่ต้ัง
ใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 40 ชุมชนและสังคม/แห่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 35 
ชุมชน/สังคม 2) ชุมชนและสังคมในเขตอําเภอเมือง จ.ลําปาง  ซึ่งเป็นที่ต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
จํานวน 81  ชุมชนและสังคม/แห่ง  ได้รับแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 39 ชุมชน/สังคม และ 3) เขตอําเภออ่ืน ๆ 
ในจังหวัดลําปาง จํานวน 41 ชุมชนและสังคม/แห่ง  ได้รับแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 22 ชุมชน/สังคม จํานวน 
96 ชุด คิดเป็นร้อยละ 57.83  โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มสังคมและชุมชนดังน้ี 
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ตาราง 1-3  แสดงข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทของผู้ตอบ 
   แบบสอบถาม 

ตารางที่ 1  เขตพื้นที่หลัก เขตอําเภอแม่ทะ   
ประเภทกลุ่มตัวอย่าง จํานวนที่สํารวจ จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
ร้อยละ

1. ตําบลแม่ทะ 9 หมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน 100.00
2. ตําบลนาครัว 12 หมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน 83.33
3. ตําบลนํ้าโจ้ 9 หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน 77.77
4. ตําบลบ้านบอม 5 หมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน 80.00
5. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแม่ทะ  3 โรงเรียน 3 โรงเรียน 100.00
6. โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอแม่ทะ 2 โรงเรียน 2 โรงเรียน 100.00

รวม 40 35 87.50
 

จากตารางที่ 1  เขตพื้นที่อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 6 กลุ่ม แบ่งเป็น 40 แห่ง 
ตอบแบบสอบถาม 31 แห่ง ดังผลการสํารวจที่ตอบแบบสอบถามตามลําดับได้แก่ (1)  ตําบลแม่ทะ จํานวน 9 
หมู่บ้าน  (2) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแม่ทะ จํานวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 (3) 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอแม่ทะ จํานวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 (4) ตําบลนาครัว จํานวน 
10 หมู่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ 83.33 (5) ตําบลบ้านบอม คิดเป็นร้อยละ 80.00 และ (6) ตําบลนํ้าโจ้ คิดเป็นร้อยละ 
77.77 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 2  เขตพื้นที่รอง ในเขตอําเภอเมือง ลําปาง  

ประเภทกลุ่มตัวอย่าง จํานวนที่สํารวจ จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละ

1. ตําบลพระบาท 9 หมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน 33.33
2. ตําบลบ่อแฮ้ว  17 หมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน 58.85
3. ตําบลพิชัย  16 หมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน 37.50
4. ตําบลกล้วยแพะ 15 หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน 46.67
5. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมืองลําปาง 12 โรงเรียน 7 โรงเรียน 58.33
6. โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอเมืองลําปาง 12 โรงเรียน 6 โรงเรียน 50.00

รวม 81 39 48.19
 

 จากตารางที่ 2 เขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 6 กลุ่ม แบ่งเป็น 81 แห่ง ตอบ
แบบสอบถาม 39 แห่ง ดังผลการสํารวจที่ตอบแบบสอบถามตามลําดับได้แก่  (1) ตําบลบ่อแฮ้ว คิดเป็นร้อยละ 
58.85  (2) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมืองลําปาง คิดเป็นร้อยละ 58.33 (3) โรงเรียน
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ระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอเมืองลําปาง คิดเป็นร้อยละ 50.00  (4) ตําบลกล้วยแพะคิดเป็นร้อยละ 46.67 
(5) ตําบลพิชัย คิดเป็นร้อยละ 37.50 และ (6) ตําบลพระบาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 

ตารางที่ 3  เขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง 
ประเภทกลุ่มตัวอย่าง จํานวนที่สํารวจ จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
ร้อยละ

1. ตําบลเสริมขวา อําเภอเสริมงาม  3 หมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน 33.33
2. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภอในจังหวัดลําปาง  20 โรงเรียน 10 โรงเรียน  50.00
3. โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอในจังหวัด
ลําปาง   

20 โรงเรียน 11 โรงเรียน  55.00

รวม 43 22 51.16
 

จากตารางที่ 3 เขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง ชุมชนและสังคมในเขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัด
ลําปาง จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม แบ่งเป็น 43 แห่ง ตอบแบบสอบถาม 22 แห่ง  ดังผลการสํารวจที่ตอบ
แบบสอบถามตามลําดับได้แก่  1) โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอในจังหวัดลําปาง คิดเป็นร้อยละ 
55.00  2) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภอในจังหวัดลําปาง คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ 3) ตําบลเสริม
ขวา อําเภอเสริมงาม คิดเป็นร้อยละ 33.33 
  
ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการการรบับริการของชุมชนและสังคม 

ตาราง  4 แสดงความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคมจําแนกตามเขตพ้ืนที่  
ประเภทของความต้องการ เขตอําเภอแม่ทะ

จังหวัดลําปาง 
เขตอําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง 

เขตอําเภออ่ืน ๆ 
จังหวัดลําปาง 

ร้อยละความต้องการ
รวม 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
1.บริ ก า ร ด้ า นก า ร จั ด ฝึ ก 
อบรม สัมมนาอภิปราย และ
บรรยาย 

12 34.29 16 41.03 7 31.82 35 36.46

2.บริ ก า ร ด้ า นศิ ลปะก า ร
ออกแบบ  ผลิตภัณฑ์และ
สิ่งประดิษฐ์ 

3 8.57 7 17.95 5 22.73 15 15.63

3.บริการการให้คําปรึกษา
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

3 8.57 5 12.82 1 4.55 9 9.38

4. บริการด้านการวิจัย 3 8.57 1 2.56 3 13.63 7 7.29
5. บริการเก่ียวกับหลักสูตร
การเรียนการสอน 

4 11.43 2 5.13 2 9.09 8 8.33
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6. บริการด้านดนตรี 3 8.57 2 5.13 2 9.09 7 7.29
7. บริการด้านการเขียนงาน
วิชาการและงานแปล 

5 14.29 4 10.26 2 9.09 11 11.45

8 . บ ริ ก า ร ด้ า น อ่ื น  ๆ 
นอกเหนือ จากข้อ 1-7 

2 5.71 2 5.13 0 0 4 4.17 

รวม 35 100 39 100 22 100 96 100
 
จากตารางท่ี 4 พบว่า ชุมชนและสังคมมีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยรวมทั้ง 3 พ้ืนที่ เรียงลําดับจากมากที่สุดตามลําดับดังน้ี (1)  ด้าน
การจัดฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย มีจํานวน 35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.46   (2) บริการด้าน
ศิลปะ  การออกแบบ  ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ จํานวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.63 (3) บริการด้านการ
เขียนงานวิชาการและงานแปล จํานวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.45  (4) บริการการให้คําปรึกษาทาง
วิชาการและวิชาชีพ จํานวน 9แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.38 (5)   บริการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 
จํานวน 8แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 (6) บริการด้านการวิจัย จํานวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.29 และ บริการ
ด้านดนตรี จํานวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.29 และ (7) บริการด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือ จากข้อ 1-7 จํานวน 4 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.17 แบ่งตามเขตพ้ืนที่ได้ดังน้ี 

1) เขตพื้นที่หลัก เขตพ้ืนที่ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง พบว่า  มีความต้องการรับบริการวิชาการของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ทั้งหมด 35 แห่ง เรียงลําดับความ
ต้องการแต่ละด้านจากมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี (1) ด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและ
บรรยายมี จํานวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.29 (2) ด้านการเขียนงานวิชาการและงานแปล จํานวน 
5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.29 (3) ด้านบริการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน จํานวน 4 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 11.43 (4) มีจํานวน 4 ด้าน ที่มีความต้องการเท่ากันคือ ด้านศิลปะการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์ และสิ่งประดิษฐ์   ด้านการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ  ด้านการวิจัย  ด้านดนตรี 
แต่ละด้านมีความต้องการจํานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.57 และ (5) บริการด้านอ่ืน ๆ จํานวน 2 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.71 

2) เขตพื้นที่รอง เขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบว่า มีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ทั้งหมด 39 แห่ง เรียงลําดับความ
ต้องการแต่ละด้านจากมากท่ีสุดตามลําดับ ดังน้ี (1) ด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนาอภิปราย และ
บรรยาย จํานวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.03 (2) ด้านศิลปะการออกแบบ ผลิตภัณฑ์และ
สิ่งประดิษฐ์ จํานวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.95 (3) ด้านให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 
จํานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.82 (4) ด้านการเขียนงานวิชาการและงานแปล จํานวน 4 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 10.26 (5) มีจํานวน 3 ด้านที่มีความต้องการเท่ากันคือ ด้านบริการเก่ียวกับการหลักสูตร
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การเรียนการสอน   ด้านดนตรี และด้านบริการอ่ืน ๆ จํานวน ด้านละ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.13 
และ (6) ด้านการวิจัย จํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.56 

3) เขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง พบว่า มีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ทั้งหมด 22 แห่ง เรียงลําดับความต้องการแต่ละด้าน
จากมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี  (1) ด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนาอภิปรายและบรรยาย จํานวน 7 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 31.82  (2) ด้านศิลปะการออกแบบ ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ จํานวน 5 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 22.73  (3) ด้านการวิจัย จํานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.63 (4) มีจํานวน 3 ด้านที่เท่ากัน 
คือ ด้านบริการเก่ียวกับหลักสูตร  ด้านดนตรี  ด้านการเขียนงานวิชาการและงานแปล จํานวนด้านละ 
2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.09 และ (5) ด้านการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพจํานวน 1 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 4.55  ซึ่งไม่มีความต้องการบริการด้านอ่ืน ๆ 
 

ตอนท่ี 3  แสดงความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคมแต่ละด้าน  
ตารางที่ 5  ตารางแสดงความต้องการรับบริการด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนาอภิปราย และบรรยาย 
ประเภทของความต้องการ การรับการบริการ

วิชาการแกส่ังคม/ชุมชน 
เขตอําเภอแม่ทะ เขตอําเภอเมือง เขตอําเภออ่ืน ๆ รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

-ด้านการเรียนการสอน 2 16.67 1 6.25 1 14.29 4 11.73
-ด้านการวิจัย 1 8.33 3 18.75 1 14.29 5 14.29
-ด้านภาษาต่างประเทศ 3 25.00 5 31.25 2 28.57 10 28.57
-ด้านการพัฒนาบุคลากร 6 50.00 7 43.75 3 42.86 16 45.71

 12 100 16 100 7 100 35 100
 

จากตารางที่ 5   พบว่า ชุมชนและสังคมมีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย โดยรวมทั้ง 3 
พ้ืนที่ เรียงลําดับความต้องการจากมากที่สุดตามลําดับดังน้ี  (1)  ด้านการพัฒนาบุคลากร จํานวน 16  แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 45.71  2)  ด้านภาษาต่างประเทศ  จํานวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.57 (3) ด้านการวิจัย 
จํานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.29 และ(4) ด้านการเรียนการสอนจํานวน 4  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.73  
แบ่งตามเขตพ้ืนที่ได้ดังน้ี  

1) เขตพื้นที่หลัก อําเภอแม่ทะ มีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย 
จํานวน 12 แห่ง  เรียงลําดับความต้องการจากมากที่สุดตามลําดับดังน้ี (1) ด้านการพัฒนา
บุคลากร จํานวน 6 แห่ง    คิดเป็นร้อยละ 50  (2)  ด้านภาษาต่างประเทศ จํานวน 3 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 25 (3) ด้านการเรียนการสอน จํานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 และ(4) ด้านการ
วิจัย  จํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.25 



ห น้ า  | 17 

 

รายงานสรุปผลการสาํรวจความต้องการของสังคมและชุมชน ประจําปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
 

2) เขตพื้นที่รอง เขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบว่า มีความต้องการรับบริการวิชาการของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนา 
อภิปรายและบรรยาย จํานวน 16 แห่ง เรียงลําดับความต้องการจากมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี (1) 
ด้านการพัฒนาบุคลากร จํานวน 7  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.75  (2) ด้านภาษาต่างประเทศ  
จํานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.25 (3) ด้านการวิจัย จํานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.75 
และ(4) ด้านการเรียนการสอน จํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.25 

3) เขตอําเภออื่น ๆ ในจังหวัดลําปาง พบว่า มีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนา 
อภิปรายและบรรยาย จํานวน 7 แห่ง เรียงลําดับความต้องการจากมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี (1) 
ด้านการพัฒนาบุคลากร จํานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.86 (2) ด้านภาษาต่างประเทศ จํานวน 
2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.57 (3) ด้านการวิจัย และ ด้านการเรียนการสอน  ด้านละ 1 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 14.29 
 

ตารางที่ 6  ตารางแสดงความต้องการรับบริการด้านศิลปะ  การออกแบบ  ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ ์
ประเภทของความต้องการ  เขตอําเภอแม่ทะ เขตอําเภอเมือง เขตอําเภออ่ืน ๆ รวม

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
- ออกแบบส้ินค้า 1 33.33 2 28.57 1 20.00 4 26.67
- ออกแบบและผลิตสื่อ 0 0 1 14.29 0 0 1 6.67
- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1 33.33 3 42.86 3 60.00 7 46.67
- เทคนิคการวาดภาพ ระบายสี  1 33.33 1 14.29 1 20.00 3 20.00

รวม 3 100 7 100 5 100 15 100
 

  จากตารางที่ 6   พบว่า ชุมชนและสังคมมีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง บริการด้านศิลปะ  การออกแบบ  ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ ใน
ภาพรวมทั้งหมด จํานวน 15 แห่ง เรียงลําดับความต้องการจากมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี (1) ความต้องการรับ
การบริการผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จํานวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.67 (2) ความต้องการรับการบริการ ด้าน
ออกแบบสินค้า จํานวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.67 (3) ความต้องการรับการบริการ ด้านเทคนิคการวาด
ภาพระบายสี จํานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ (4) ความต้องการรับการบริการด้านออกแบบและ
ผลิตสื่อ จํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.67 แบ่งตามเขตพ้ืนที่ได้ดังน้ี  

1) เขตพื้นที่หลัก อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง พบว่า มีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง บริการด้านศิลปะ  การออกแบบ  
ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ จํานวน 3 แห่ง  โดยระดับความต้องการมีทั้งหมด 3 ด้าน ๆ ละ 
จํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละของแต่ละด้าน 33.33  
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2) เขตพื้นที่รอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบว่า มีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง บริการด้านศิลปะ  การออกแบบ  
ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ จํานวน 7 แห่ง เรียงลําดับความต้องการจากมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี 
(1) ความต้องการรับการบริการด้านผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จํานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.86 (2) 
ความต้องการรับการบริการด้านออกแบบสินค้า จํานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.57 (3) ความ
ต้องการรับบริการจํานวน 2 ด้านเท่ากัน คือ ด้านออกแบบและผลิตสื่อ และด้านเทคนิคการวาด
ภาพ ระบายสี จํานวนด้านละ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละของแต่ละด้าน 14.29   

3) เขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง   พบว่า มีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง บริการด้านศิลปะ  การออกแบบ  
ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ จํานวน 5 แห่ง  เรียงลําดับความต้องการจากมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี 
(1) ความต้องการรับการบริการด้านผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จํานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 (2) 
ความต้องการรับการบริการจํานวน 2 ด้านเท่ากันคือ ด้านเทคนิคการวาดภาพ ระบายสี และด้าน
ออกแบบสินค้า จํานวนด้านละ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละของแต่ละด้าน 20  

  
ตารางที่ 7  ตารางแสดงความต้องการรับการบริการการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 

ประเภทของความต้องการ  เขตอําเภอแม่ทะ เขตอําเภอเมือง เขตอําเภออ่ืน ๆ รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

-ด้านการเรียนการสอน 0 0.00 1 20 0 0 1 11.11
-ด้านการวิจัย 1 33.33 1 20 0 0 2 22.22
-ด้านภาษาต่างประเทศ 1 33.33 1 20 0 0 2 22.22
-ด้านการพัฒนาบุคลากร 1 33.33 2 40 1 100 4 44.44

รวม 3 100 5 100 1 100 9 100
 

จากตารางที่ 7   พบว่า ชุมชนและสังคมมีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง บริการการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ จํานวน 9 แห่ง 
เรียงลําดับความต้องการจากมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี (1) ความต้องการรับการบริการด้านการพัฒนาบุคลากร 
จํานวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.44  (2) ความต้องการรับการบริการด้านการวิจัย และ ด้าน
ภาษาต่างประเทศ ด้านละ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.22  และ (3) ความต้องการรับการบริการด้านการเรียน
การสอน จํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.11 แบ่งตามเขตพ้ืนที่ได้ดังน้ี  

1) เขตพื้นที่หลักอําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง พบว่า มีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  บริการการให้คําปรึกษาทางวิชาการ
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และวิชาชีพ จํานวน 3 แห่ง โดยระดับความต้องการมีทั้งหมด 3 ด้าน ๆ ละ จํานวน 1 แห่ง คิด
เป็นร้อยละของแต่ละด้าน 33.33  

2) เขตพื้นที่รอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบว่า มีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง บริการการให้คําปรึกษาทางวิชาการ
และวิชาชีพ จํานวน 5 แห่ง เรียงลําดับความต้องการจากมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี  (1) ความ
ต้องการรับการบริการด้านการพัฒนาบุคลากร จํานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40 (2) ความ
ต้องการรับการบริการด้านการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย  ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านละ 1 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20  

3) เขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง พบว่า ชุมชนยังไม่มีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ ด้านการพัฒนา
บุคลากร คิดเป็นร้อยละ 100   

 
ตารางที่ 8  ตารางแสดงความต้องการรับบริการด้านการวิจัย 

ประเภทของความต้องการ  เขตอําเภอเมือง เขตอําเภอแม่ทะ เขตอําเภออ่ืน ๆ รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

- ด้านสังคมศึกษา 0 0 1 100 0 0 1 14.29
- ด้านบุคลากร 2 66.67 0 0 1 33.33 3 42.86
- ด้านการศึกษา 1 33.33 0 0 1 33.33 2 28.57
- ด้านสถาปัตยกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0
- ด้านการวางผังชุมชน/เมือง 0 0 0 0 1 33.33 1 14.29

รวม 3 100 1 100 3 100 7 100
 
จากตารางที่ 8   พบว่า พบว่า ชุมชนและสังคมมีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง บริการการด้านการวิจัย จํานวน 7 แห่ง  
เรียงลําดับความต้องการจากมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี (1) ความต้องการรับการบริการด้านบุคลากร จํานวน 3 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.86 (2) ความต้องการรับการบริการด้านการศึกษา จํานวน 2 แห่งคิดเป็นร้อยละ 28.57 
(3) ความต้องการรับการบริการด้านสังคมศึกษาและด้านการวางผังชุมชน/เมือง ด้านละจํานวน 1 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 14.29 และ ไม่พบความต้องการด้านสถาปัตยกรรม  แบ่งตามเขตพ้ืนที่ได้ดังน้ี  

1) เขตพื้นที่หลัก อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง พบว่า  มีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง บริการการด้านการวิจัย จํานวน 3 
แห่ง เรียงลําดับความต้องการจากมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี (1) ความต้องการรับการบริการด้าน
บุคลากร จํานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 (2) ความต้องการรับการบริการด้านการศึกษา 
จํานวน 1 แห่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 และไม่พบความต้องการด้านสังคมศึกษา  ด้าน
สถาปัตยกรรม ด้านการวางผังชุมชน/เมือง   
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2) เขตพื้นที่หลัก  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบว่า มีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง บริการการด้านการวิจัย จํานวน 1 
แห่ง  โดยมีความต้องการรับบริการด้านสังคมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100  

3) เขตอําเภออื่น ๆ ในจังหวัดลําปาง พบว่า มีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  บริการการด้านการวิจัย จํานวน 3 
แห่ง  โดยมีความต้องแห่งละด้าน คือ  ด้านบุคลากร  ด้านการศึกษา และด้านการวางผังชุมชน/
เมือง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของแต่ละด้าน  

 

ตารางที่ 9  ตารางแสดงความต้องการรับบริการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 
ประเภทของความต้องการ  เขตอําเภอแม่ทะ เขตอําเภอเมือง เขตอําเภออ่ืน ๆ รวม

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
-ภาษาอังกฤษ 1 25 1 50 0 0 2 25.00
-ภาษาไทย 2 50 0 0 1 50 3 37.50
-ภาษาจีน 1 25 1 50 1 50 3 37.50
-พัฒนาชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0
-รัฐประศาสนศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
-นิติศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
-สังคมศึกษา  0 0 0 0 0 0 0 0
-ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0
-ดนตรี 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 4 100 2 100 2 100 8 100
 
 จากตารางที่ 9   พบว่า ชุมชนและสังคมมีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง ด้านบรกิารเกี่ยวกับหลักสตูรการเรียนการสอน จํานวน 8 แห่ง  
เรียงลําดับความต้องการจากมากท่ีสุดตามลําดับ ดังน้ี (1) ความต้องการรับบริการด้านภาษาไทย และ ด้าน 
ภาษาจีน จํานวนด้านละ 3 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 37.50 ของแต่ละด้าน (2) ความต้องการรับบริการด้าน
ภาษาอังกฤษ จํานวน 2 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 25 และ (3) ไม่พบความต้องการ ด้านรฐัประศาสนศาสตร์ ด้าน
พัฒนาชุมชน ด้านนิติศาสตร์  ด้านสังคมศึกษา  ด้านออกแบบประยุกต์ศลิป์ แยกตามเขตพ้ืนที่ได้ดังน้ี  

1) เขตพื้นที่หลัก อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง พบว่า มีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ด้านบริการเก่ียวกับหลักสูตรการ
เรียนการสอน ด้านภาษาอังกฤษ จํานวน 4 แห่ง เรียงลําดับความต้องการจากมากท่ีสุดตามลําดับ 
ดังน้ี (1) ความต้องการรับบริการด้านภาษาไทย จํานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50  (2) ความ
ต้องการรับบริการด้านภาษาอังกฤษ และ ด้านภาษาจีน จํานวนด้านละ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 
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ของแต่ละด้าน  และ ไม่พบความต้องการ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านพัฒนาชุมชน ด้าน
นิติศาสตร์  ด้านสังคมศึกษา  ด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ และด้านดนตรี 

2) เขตพื้นที่รอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบว่า มีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ด้านบริการเก่ียวกับหลักสูตรการ
เรียนการสอน จํานวน 2 แห่ง  โดยมีความต้องการด้านภาษาอังกฤษและด้านภาษาจีน จํานวน
ด้านละ  1 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 50 ของแต่ละด้าน  และ ไม่พบความต้องการ ด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ ด้านพัฒนาชุมชน ด้านนิติศาสตร์  ด้านสังคมศึกษา  ด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ และด้าน
ภาษาไทยและด้านดนตรี 

3) เขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง พบว่า มีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ด้านบริการเก่ียวกับหลักสูตรการ
เรียนการสอน จํานวน 2 แห่ง  โดยมีความต้องการด้านภาษาไทยและด้านภาษาจีน จํานวนด้าน
ละ  1 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 50 ของแต่ละด้าน  และไม่พบความต้องการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
ด้านพัฒนาชุมชน ด้านนิติศาสตร์  ด้านสังคมศึกษา  ด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ และด้าน
ภาษาอังกฤษ และด้านดนตรี 
 

ตารางที่ 10  ตารางแสดงความต้องการรับบริการด้านดนตรี  
ประเภทของความต้องการ  เขตอําเภอเมือง เขตอําเภอแม่ทะ เขตอําเภออ่ืน ๆ รวม

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
- ด้านดนตรีพ้ืนเมือง 2 66.67 1 50.00 1 50.00 4 57.14
- ด้านดนตรีสากล 1 33.33 1 50.00 1 50.00 3 42.86

รวม 3 100 2 100 2 100 7 100
 

จากตารางที่ 10   พบว่า ชุมชนและสังคมมีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ด้านดนตรี  จํานวน 7 แห่ง  เรียงลําดับความต้องการ จากมาก
ที่สุดตามลําดับ ดังน้ี  (1)  ด้านดนตรีพ้ืนเมือง จํานวน  4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.14 และ(2)   ด้านดนตรี
สากล จํานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.86 แบ่งตามเขตพ้ืนที่ได้ดังน้ี  

1) เขตพื้นที่หลัก   อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง   พบว่า มีความต้องการรับบริการวิชาการของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ด้านดนตรี จํานวน 3 แห่ง
เรียงลําดับความต้องการจากมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี (1) ด้านดนตรีพ้ืนเมือง จํานวน  2 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 66.67 และ (2)  ด้านดนตรีสากล จํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33    

2) เขตพื้นที่หลัก  เขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบว่า มีความต้องการรับบริการวิชาการ
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ด้านดนตรี จํานวน 2 แห่ง 
โดยมีความต้องการทั้งสองด้านเท่ากัน คือ ด้านดนตรีพ้ืนเมืองและ ด้านดนตรีสากล 



ห น้ า  | 22 

 

รายงานสรุปผลการสาํรวจความต้องการของสังคมและชุมชน ประจําปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
 

3) เขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง  พบว่า มีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ด้านดนตรี จํานวน 2 แห่ง โดยมี
ความต้องการทั้งสองด้านเท่ากัน คือ ด้านดนตรีพ้ืนเมืองและ ด้านดนตรีสากล 

 

ตารางที่ 11 ตารางแสดงความต้องการรับบริการด้านการเขียนงานวิชาการและงานแปล 
ประเภทของความต้องการ  เขตอําเภอแม่ทะ เขตอําเภอเมือง เขตอําเภออ่ืน ๆ รวม

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
-ด้านภาษาอังกฤษ 2 40.00 2 50.00 1 50.00 5 45.45
-ด้านภาษาจีน 3 60.00 2 50.00 1 50.00 6 54.55

รวม 5 100 4 100 2 100 11 100
 

จากตารางที่ 11   พบว่า ชุมชนและสังคมมีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ด้านบริการด้านการเขียนงานวิชาการและงานแปล จํานวน 11 
แห่ง  เรียงลําดับความต้องการจากมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี  (1)  ด้านภาษาจีน จํานวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
54.55  (2)  ด้านภาษาอังกฤษ จํานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.45 แยกตามเขตพ้ืนที่ได้ดังน้ี  

1) เขตพื้นที่หลัก อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง พบว่า มีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ด้านบริการด้านการเขียนงานวิชาการ
และงานแปล จํานวน 5 แห่ง  เรียงลําดับความต้องการจากมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี  (1) ด้าน
ภาษาจีน จํานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 (2) ด้านภาษาอังกฤษ จํานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
40   

2) เขตพื้นที่รอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบว่า มีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ด้านบริการด้านการเขียนงานวิชาการ
และงานแปล จํานวน 4 แห่ง  มีความต้องการเท่ากันทั้งสองด้าน คือ ด้านภาษาจีน และด้าน
ภาษาอังกฤษ    

3) เขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง พบว่า  มีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ด้านบริการด้านการเขียนงานวิชาการ
และงานแปล จํานวน 2 แห่ง  มีความต้องการเท่ากันทั้งสองด้าน คือ ด้านภาษาจีน และด้าน
ภาษาอังกฤษ     
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ตารางที่ 12 ตารางแสดงความต้องการรับบริการด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตารางที่ 4-11 
ประเภทของความต้องการ  เขตอําเภอแม่ทะ เขตอําเภอเมือง เขตอําเภออ่ืน ๆ รวม

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
การเป็นกรรมการ 1 50 1 50 0 0 2 60
ท่ีปรึกษา 1 50 0 0 0 0 1 20
วิทยากร 0 0 1 50 0 0 1 20
ผู้เชี่ยวชาญ 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 2 100 2 100 0 0 4 100
 
 

จากตารางที่ 12   พบว่า ชุมชนและสังคมมีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ด้านบริการด้านอ่ืน ๆ จํานวน 4 แห่ง  โดยจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง แยกตาม
เขตพ้ืนที่ โดยมีเขตอําเภอเมือง จํานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75 และเขตอําเภออ่ืน ๆ จํานวน 1 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 25   

พบว่า ชุมชนและสังคมมีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ด้านบริการด้านอ่ืน ๆ จํานวน 4 แห่ง  เรียงลําดับความต้องการจากมากที่สุด
ตามลําดับ ดังน้ี  (1)  เป็นกรรมการ จํานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60   (2)  ที่ปรึกษา และเป็นวิทยาการ 
จํานวนด้านละ  1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20 ของแต่ละด้าน แยกตามเขตพ้ืนที่ได้ดังน้ี  

1) เขตพื้นที่หลัก อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง พบว่า มีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ด้านบริการด้านอ่ืน ๆ จํานวน 2 แห่ง  
โดยมีความต้องการให้เป็นที่ปรึกษา และเป็นวิทยาการ จํานวนด้านละ  1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50
ของแต่ละด้าน 

2) เขตพื้นที่รอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบว่า มีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มห าวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ด้านบริการด้านอ่ืน ๆ จํานวน 2 
แห่ง  โดยมีความต้องการให้เป็นกรรมการ และเป็นวิทยาการ จํานวนด้านละ  1 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 50 ของแต่ละด้าน 

3) เขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง พบว่า  ไม่พบความต้องการ  
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บทท่ี 4 
สรุปผลการสํารวจความต้องการของสังคมและชมุชน 

 
การสํารวจความต้องการการรับบริการวิชาการของสังคมและชุมชนจุดประสงค์เพ่ือให้คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับความต้องการของสังคมและ
ชุมชนที่มีต่อการให้บริการวิชาการในด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ตลอดจนข้อมูลโครงการบริการวิชาการท่ีชุมชน
และสังคมต้องการรับบริการจากมหาวิทยาลัย เพ่ือบุคลากรคณะฯ และมหาวิทยาลัยจะได้นําองค์ความรู้ความ
ชํานาญในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมไปประยุกต์ ใช้เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา หรือแนวทางพัฒนาการศึกษา 
หรือแนวทางช่วยเหลือและสนองตอบต่อความต้องการชุมชนชนและสังคม 

 
วิธีดําเนินการการสํารวจความต้องการ 
1. ประชากรท่ีใช้ในการสาํรวจแบ่งเปน็ 3 กลุ่ม 
 1.1 กลุ่มพื้นทีห่ลัก อําเภอแม่ทะ 
  - ตําบลแมท่ะ   9 หมู่บ้าน 
  - ตําบลนาครัว   17 หมูบ้าน 
  - ตําบลนํ้าโจ้   16 หมูบ้าน 
  - ตําบลบ้านบอม   5 หมู่บ้าน 
  - โรงเรียนระดับมัธยม     3 โรงเรียน 

- โรงเรียนระดับประถมศึกษา    2 โรงเรียน   
 1.2 กลุ่มพื้นทีร่อง อําเภอเมือง 

- ตําบลพระบาท   9 หมู่บ้าน 
- ตําบลบ่อแฮ้ว   17 หมูบ้าน 

  - ตําบลพิชัย   16 หมูบ้าน 
  - ตําบลกล้วยแพะ  15 หมู่บ้าน 
  - โรงเรียนระดับมัธยม     12 โรงเรียน 

- โรงเรียนระดับประถมศึกษา    12 โรงเรียน  
 1.3 กลุ่มพื้นทีอํ่าเภออ่ืน ๆ ของจังหวัดลาํปาง 
  - ตําบลเสริมซา้ย อําเภอเสริมงาม 3 หมู่บ้าน 
  - โรงเรียนระดับมัธยม     20 โรงเรียน 

- โรงเรียนระดับประถมศึกษา    20 โรงเรียน 
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2. เครื่องมือทีใ่ช้ในการสาํรวจความต้องการของชุมชน/สังคม 
  2.1. เครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการศึกษาความต้องการ
การรับบริการของชุมชนและสังคมที่มีต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตาม
ประเภทของการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ลักษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกได้เป็น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
โทรศัพท์ โทรสาร ตําแหน่งหรือหน้าที่ และช่ือหน่วยงาน 

ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับประเภทการให้บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ชุมชนและสังคมมีความต้องการรับบริการ จํานวน 6 ด้าน โดยให้เลือกหรือระบุ
หัวข้อที่ต้องการรับบริการ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม  เพ่ือคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จะได้หาแนวทางแก้ไข และพัฒนา มีลักษณะเป็นคําถามปลายเปิด 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของชุมชนและสังคม 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้กําหนดให้สาขาได้เดินทางเพ่ือไปเก็บข้อมูลจากตัวแทน
ชุมชนและสังคมจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นชุมชนและสังคมในเขตอําเภอเมือง อําเภอแม่ทะ และอําเภออ่ืน ๆ ที่
สาขาวิชาต้องการสํารวจ   
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

คณะฯ ได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้แจกแบบสอบถาม ใช้วิธีทางสถิติ ดังน้ี 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหาความถ่ีและร้อยละของประเภทผู้ตอบ

แบบสอบถามจากข้อมูลหน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม แล้วนําเสนอในรูปแบบตารางและแปลผลด้วยการ
บรรยาย 

4.2 ข้อมูลความต้องการการรับบริการของชุมชนและสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดย Content Analysis 
และสรุปประเด็นความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคมเป็นรายข้อโดยใช้ความถี่และหาค่า
ร้อยละ และนําเสนอในรูปตารางและแปลผลด้วยการบรรยาย 

4.3 ข้อมูลความต้องการการรับบริการวิชาการอย่างเร่งด่วนของชุมชนและสังคม เป็นคําถามปลายเปิด 
(Open-ended Questions) วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี Content Analysis สรุปผลเป็นรายข้อ จําแนกตาม
ความถี่ และหาค่าร้อยละ 
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สรุปผลการสํารวจความต้องการของสังคมและชมุชน 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  จากการสํารวจความต้องการการรับบริการของชุมชนและสังคม พบว่า  มีจํานวนตอบแบบสอถาม 96 
ชุมชน/สังคม ได้แก่ 1) ชุมชนและสังคมในเขตอําเภอแม่ทะ ซึ่งเป็นที่ต้ังใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ได้รับแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 35 ชุมชน/สังคม 2) ชุมชนและสังคมในเขตอําเภอเมือง จ.ลําปาง  ซึ่งเป็นที่ต้ัง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 39 ชุมชน/สังคม และ 3) เขตอําเภออ่ืน ๆ ใน
จังหวัดลําปาง ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 22 ชุมชน/สังคม  โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มสังคม
และชุมชนดังน้ี  

เขตพื้นที่หลัก อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 6 กลุ่ม แบ่งเป็น 40 แห่ง ตอบ
แบบสอบถาม 31 แห่ง ดังผลการสํารวจที่ตอบแบบสอบถามตามลําดับได้แก่ (1)  ตําบลแม่ทะ จํานวน 9 
หมู่บ้าน  (2) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแม่ทะ จํานวน 3 โรงเรียน (3) โรงเรียนระดับประถม
ศึกษาในเขตอําเภอแม่ทะ จํานวน 2 โรงเรียน (4) ตําบลนาครัว จํานวน 10 หมู่บ้าน  (5) ตําบลบ้านบอมและ 
(6) ตําบลนํ้าโจ้ ตามลําดับ 
 เขตพื้นที่รอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 6 กลุ่ม แบ่งเป็น 81 แห่ง ตอบ
แบบสอบถาม 39 แห่ง ดังผลการสํารวจที่ตอบแบบสอบถามตามลําดับได้แก่  (1) ตําบลบ่อแฮ้ว (2) โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมืองลําปาง (3) โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอเมืองลําปาง  (4) 
ตําบลกล้วยแพะ (5) ตําบลพิชัย และ (6) ตําบลพระบาท  

เขตอําเภออ่ืน ๆ ชุมชนและสังคมในเขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม 
แบ่งเป็น 43 แห่ง ตอบแบบสอบถาม 22 แห่ง  ดังผลการสํารวจที่ตอบแบบสอบถามตามลําดับได้แก่  1) 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอในจังหวัดลําปาง 2) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภอในจังหวัด
ลําปาง และ 3) ตําบลเสริมขวา อําเภอเสริมงาม  

 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลความต้องการการรับบริการของชุมชนและสังคม 
 1) ผลการวิเคราะห์ความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนและของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ตามประเภทความต้องการ จํานวน 96 แห่ง  เรียงลําดับความ
ต้องการจากมากที่สุดตามลําดับดังน้ี  

(1)  ด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย มีจํานวน 35 แห่ง   
(2) บริการด้านศิลปะ  การออกแบบ  ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ จํานวน 15 แห่ง    
(3) บริการด้านการเขียนงานวิชาการและงานแปล จํานวน 11 แห่ง     
(4) บริการการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ จํานวน 9แห่ง    
(5)   บริการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน จํานวน 8แห่ง   
(6) บริการด้านการวิจัย จํานวน 7 แห่ง  และ บริการด้านดนตรี จํานวน 7 แห่ง    
(7) บริการด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือ จากข้อ 1-7 จํานวน 4 แห่ง  
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เม่ือพิจารณาตามเขตพื้นที่ 3 พื้นที่  พบว่า    
1) เขตพื้นที่หลัก  เขตพ้ืนที่ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง พบว่า  มีความต้องการรับบริการวิชาการ

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  จํานวน 35 แห่ง เรียงลําดับความ
ต้องการจากมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี  

(1) ด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยายมี จํานวน 12 แห่ง  
(2) ด้านการเขียนงานวิชาการและงานแปล จํานวน 5 แห่ง  
(3) ด้านบริการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน จํานวน 4 แห่ง  
(4) มีจํานวน 4 ด้าน ที่มีความต้องการเท่ากันคือ ด้านศิลปะการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ และสิ่งประดิษฐ์   
ด้านการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ  ด้านการวิจัย  ด้านดนตรี  
(5) บริการด้านอ่ืน ๆ จํานวน 2 แห่ง  
2) เขตพื้นที่รอง เขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบว่า มีความต้องการรับบริการวิชาการของ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  จํานวน 39 แห่ง เรียงลําดับความต้องการ
จากมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี  

(1) ด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนาอภิปราย และบรรยาย จํานวน 16 แห่ง  
(2) ด้านศิลปะการออกแบบ ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ จํานวน 7 แห่ง  
(3) ด้านให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ จํานวน 5 แห่ง  
(4) ด้านการเขียนงานวิชาการและงานแปล จํานวน 4 แห่ง  
(5) มีจํานวน 3 ด้านที่มีความต้องการเท่ากันคือ ด้านบริการเก่ียวกับการหลักสูตรการเรียนการสอน   

ด้านดนตรี และด้านบริการอ่ืน ๆ จํานวน ด้านละ 2 แห่ง  
(6) ด้านการวิจัย จํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.56 
3) เขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง พบว่า มีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  จํานวน 22  แห่ง เรียงลําดับความต้องการจาก
มากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี  

(1) ด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนาอภิปรายและบรรยาย จํานวน 7 แห่ง  
(2) ด้านศิลปะการออกแบบ ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ จํานวน 5 แห่ง  
(3) ด้านการวิจัย จํานวน 3 แห่ง  
(4) มีจํานวน 3 ด้านที่เท่ากัน คือ ด้านบริการเก่ียวกับหลักสูตร  ด้านดนตรี  ด้านการเขียนงาน
วิชาการและงานแปล จํานวนด้านละ 2 แห่ง  
(5) ด้านการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพจํานวน 1 แห่ง  
ไม่พบความต้องการบริการด้านอ่ืน ๆ 
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  2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการการรับบริการของชุมชนและสังคม พบว่า ชุมชนและสังคมมี
ความต้องการรับบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จําแนก
ตามประเภทการให้บริการ ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการรับบริการด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนา
อภิปราย และบรรยาย 

1.1 ความต้องการรับบริการด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนาอภิปราย และบรรยาย ใน
ภาพรวม จําแนกตามประเภทการให้บริการ จํานวน 35 แห่ง เรียงลําดับความต้องการจากมากที่สุด
ตามลําดับ ดังน้ี (1)  ด้านการพัฒนาบุคลากร จํานวน 16  แห่ง 2)  ด้านภาษาต่างประเทศ  จํานวน 
10 แห่ง (3) ด้านการวิจัย จํานวน 5 และ(4) ด้านการเรียนการสอนจํานวน 4  แห่ง  

1.2 ความต้องการรับบริการด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนาอภิปราย และบรรยาย ในเขต
พ้ืนที่หลัก  อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง จําแนกตามประเภทการให้บริการ จํานวน 12 แห่ง 
เรียงลําดับความต้องการจากมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี  (1) ด้านการพัฒนาบุคลากร จํานวน 6 แห่ง 
(2)  ด้านภาษาต่างประเทศ จํานวน 3 แห่ง (3) ด้านการเรียนการสอน จํานวน 2 แห่ง และ(4) ด้าน
การวิจัย  จํานวน 1 แห่ง   

1.3 ความต้องการรับบริการด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนาอภิปราย และบรรยาย ในเขต
พ้ืนที่รอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จําแนกตามประเภทการให้บริการ จํานวน 16 แห่ง เรียงลําดับ
ความต้องการจากมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี  (1) ด้านการพัฒนาบุคลากร จํานวน 7  แห่ง (2) ด้าน
ภาษาต่างประเทศ  จํานวน 5 แห่ง (3) ด้านการวิจัย จํานวน 3 แห่ง และ(4) ด้านการเรียนการสอน 
จํานวน 1 แห่ง  

1.4 ความต้องการรับบริการด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนาอภิปราย และบรรยาย ในเขต
อําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง จําแนกตามประเภทการให้บริการ จํานวน 7 แห่ง เรียงลําดับความ
ต้องการจากมากที่สุดตามลําดับ (1) ด้านการพัฒนาบุคลากร จํานวน 3 (2) ด้านภาษาต่างประเทศ 
จํานวน 2 แห่ง (3) ด้านการวิจัย และ ด้านการเรียนการสอน  ด้านละ 1 แห่ง  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการรับบริการความต้องการรับบริการ
บริการด้านศลิปะ  การออกแบบ  ผลติภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ ์ 

2.1 ความต้องการรับบริการความต้องการรับบริการบริการด้านศิลปะ  การออกแบบ  
ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ ในภาพรวม จําแนกตามประเภทการให้บริการ จํานวน 15 แห่ง 
เรียงลําดับความต้องการจากมากท่ีสุดตามลําดับ ดังน้ี  (1) ความต้องการรับการบริการผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ จํานวน 7 แห่ง (2) ความต้องการรับการบริการ ด้านออกแบบสินค้า จํานวน 4 แห่ง (3) 
ความต้องการรับการบริการ ด้านเทคนิคการวาดภาพระบายสี จํานวน 3 แห่ง และ (4) ความต้องการ
รับการบริการด้านออกแบบและผลิตสื่อ จํานวน 1 แห่ง  
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2.2 ความต้องการรับบริการความต้องการรับบริการบริการด้านศิลปะ  การออกแบบ  
ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ พ้ืนที่หลัก ในเขตอําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง จําแนกตามประเภทการ
ให้บริการ จํานวน 3 แห่ง ระดับความต้องการมีทั้งหมด 3 ด้าน ๆ ละ จํานวน 1 แห่ง  

2.3 ความต้องการรับบริการความต้องการรับบริการบริการด้านศิลปะ  การออกแบบ  
ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ พ้ืนที่รอง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  จํานวน 7 แห่ง เรียงลําดับ
ความต้องการจากมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี  1) ความต้องการรับการบริการด้านผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
จํานวน 3 แห่ง (2) ความต้องการรับการบริการด้านออกแบบสินค้า จํานวน 2 แห่ง (3) ความต้องการ
รับบริการจํานวน 2 ด้านเท่ากัน คือ ด้านออกแบบและผลิตสื่อ และด้านเทคนิคการวาดภาพ ระบายสี 
จํานวนด้านละ 1 แห่ง  

2.4 ความต้องการรับบริการความต้องการรับบริการบริการด้านศิลปะ  การออกแบบ  
ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ ในเขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง จํานวน 5 แห่ง เรียงลําดับความ
ต้องการจากมากท่ีสุดตามลําดับ ดังน้ี  (1) ความต้องการรับการบริการด้านผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จํานวน 
3 แห่ง (2) ความต้องการรับการบริการจํานวน 2 ด้านเท่ากันคือ ด้านเทคนิคการวาดภาพ ระบายสี 
และด้านออกแบบสินค้า จํานวนด้านละ 1 แห่ง  

 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการรับบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวชิาชพี 

3.1 ความต้องการรับบริการบริการการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ  ในภาพรวม 
จําแนกตามประเภทการให้บริการ จํานวน 9 แห่ง เรียงลําดับความต้องการจากมากท่ีสุดตามลําดับ 
ดังน้ี (1) ความต้องการรับการบริการด้านการพัฒนาบุคลากร จํานวน 4 แห่ง (2) ความต้องการรับการ
บริการด้านการวิจัย และ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านละ 2 แห่ง และ (3) ความต้องการรับการบริการ
ด้านการเรียนการสอน จํานวน 1 แห่ง  

3.2 ความต้องการรับบริการบริการการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ  ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  จําแนกตามประเภทการให้บริการ จํานวน 3 แห่ง โดยระดับความ
ต้องการมีทั้งหมด 3 ด้าน ๆ ละ จํานวน 1 แห่ง  

3.3 ความต้องการรับบริการบริการการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ  ในเขต
อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง  จําแนกตามประเภทการให้บริการ จํานวน 5 แห่ง เรียงลําดับความ
ต้องการจากมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี (1) ความต้องการรับการบริการด้านการพัฒนาบุคลากร จํานวน 
2 แห่ง  (2) ความต้องการรับการบริการด้านการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย  ด้านภาษาต่างประเทศ 
ด้านละ 1 แห่ง  

3.4 ความต้องการรับบริการบริการการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ  ในเขต
อําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร     
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4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการรับบริการด้านการวิจัย 
4.1 ความต้องการรับบริการด้านการวิจัย ในภาพรวม จําแนกตามประเภทการให้บริการ 

จํานวน 5 แห่ง เรียงลําดับความต้องการจากมากท่ีสุดตามลําดับ ดังน้ี (1) ความต้องการรับการบริการ
ด้านบุคลากร จํานวน 7 แห่ง (2) ความต้องการรับการบริการด้านการศึกษา จํานวน 2 แห่ง (3) ความ
ต้องการรับการบริการด้านสังคมศึกษาและด้านการวางผังชุมชน/เมือง ด้านละจํานวน 1 แห่ง และ ไม่
พบความต้องการด้านสถาปัตยกรรม   

4.2 ความต้องการรับบริการด้านการวิจัย ในเขตพ้ืนที่หลัก อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง  
จําแนกตามประเภทการให้บริการ จํานวน3 แห่ง เรียงลําดับความต้องการจากมากท่ีสุดตามลําดับ 
ดังน้ี (1) ความต้องการรับการบริการด้านบุคลากร จํานวน 2 แห่ง (2) ความต้องการรับการบริการ
ด้านการศึกษา จํานวน 1 แห่ง และไม่พบความต้องการด้านสังคมศึกษา  ด้านสถาปัตยกรรม ด้านการ
วางผังชุมชน/เมือง   

4.3 ความต้องการรับบริการด้านการวิจัย ในเขตพ้ืนที่รอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  
จําแนกตามประเภทการให้บริการ จํานวน 1 แห่ง  โดยมีความต้องการรับบริการด้านสังคมศึกษา 

4.4 ความต้องการรับบริการด้านการวิจัย ในเขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง จําแนกตาม
ประเภทการให้บริการ จํานวน 3แห่ง โดยมีความต้องแห่งละด้าน คือ  ด้านบุคลากร  ด้านการศึกษา 
และด้านการวางผังชุมชน/เมือง    

 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการรับบริการเก่ียวกับหลักสูตรการเรยีนการสอน 
5.1 ความต้องการรับบริการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ในภาพรวม จําแนกตาม

ประเภทการให้บริการ จํานวน 5 แห่ง เรียงลําดับความต้องการจากมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี (1) ความ
ต้องการรับบริการด้านภาษาไทย และ ด้าน ภาษาจีน จํานวนด้านละ 3 แห่ง (2) ความต้องการรับบริการ
ด้านภาษาอังกฤษ จํานวน 2 ด้าน และ (3) ไม่พบความต้องการ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านพัฒนา
ชุมชน ด้านนิติศาสตร์  ด้านสังคมศึกษา  ด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

5.2 ความต้องการรับบริการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ในเขตพ้ืนที่หลัก อําเภอ
แม่ทะ จังหวัดลําปาง  จําแนกตามประเภทการให้บริการ จํานวน 4 แห่ง เรียงลําดับความต้องการจาก
มากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี (1) ความต้องการรับบริการด้านภาษาไทย จํานวน 2 แห่ง (2) ความต้องการ
รับบริการด้านภาษาอังกฤษ และ ด้านภาษาจีน จํานวนด้านละ 1 แห่ง และ ไม่พบความต้องการ ด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์ ด้านพัฒนาชุมชน ด้านนิติศาสตร์  ด้านสังคมศึกษา  ด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์  

5.3 ความต้องการรับบริการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน  ในเขตพ้ืนที่รอง อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง  แห่ง  โดยมีความต้องการด้านภาษาอังกฤษและด้านภาษาจีน จํานวนด้านละ  1 
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แห่ง  และ ไม่พบความต้องการ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านพัฒนาชุมชน ด้านนิติศาสตร์  ด้านสังคม
ศึกษา  ด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ และด้านภาษาไทย 

5.4 ความต้องการรับบริการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ในเขตอําเภออ่ืน ๆ ใน
จังหวัดลําปาง โดยมีความต้องการด้านภาษาไทยและด้านภาษาจีน จํานวนด้านละ  1 แห่ง  คิดเป็น
ร้อยละ 50 ของแต่ละด้าน  และไม่พบความต้องการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านพัฒนาชุมชน ด้าน
นิติศาสตร์  ด้านสังคมศึกษา  ด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ และด้านภาษาอังกฤษ 

 
6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการด้านดนตรี  

6.1 ความต้องการด้านดนตรี ในภาพรวม จําแนกตามประเภทการให้บริการ จํานวน 7 แห่ง 
เรียงลําดับความต้องการจากมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี (1)  ด้านดนตรีพ้ืนเมือง จํานวน  4 และ(2) 
ด้านดนตรีสากล จํานวน 3 แห่ง  

6.2 ความต้องการด้านดนตรี ในเขตพื้นที่หลัก อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง  จําแนกตาม
ประเภทการให้บริการ จํานวน 3 แห่ง เรียงลําดับความต้องการจากมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี (1) ด้าน
ดนตรีพ้ืนเมือง จํานวน  2 แห่ง และ (2)  ด้านดนตรีสากล จํานวน 1 แห่ง  

6.3 ความต้องการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ในเขตพ้ืนที่รอง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง  จํานวน 2 แห่ง โดยมีความต้องการท้ังสองด้านเท่ากัน คือ ด้านดนตรีพ้ืนเมืองและ ด้านดนตรี
สากล 

6.4 ความต้องการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ในเขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง 
จํานวน 2 แห่ง โดยมีความต้องการทั้งสองด้านเท่ากัน คือ ด้านดนตรีพ้ืนเมืองและ ด้านดนตรีสากล 

 
7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการบริการดา้นการเขียนงานวิชาการและงานแปล 

7.1 ความต้องการบริการด้านการเขียนงานวิชาการและงานแปล ในภาพรวม จําแนกตาม
ประเภทการให้บริการ จํานวน 11 แห่ง เรียงลําดับความต้องการจากมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี (1)  
ด้านภาษาจีน จํานวน 6 แห่ง (2)  ด้านภาษาอังกฤษ จํานวน 5 แห่ง  

7.2 ความต้องการบริการด้านการเขียนงานวิชาการและงานแปล ในเขตพื้นที่หลัก อําเภอ
แม่ทะ จังหวัดลําปาง  จําแนกตามประเภทการให้บริการ จํานวน 5 แห่ง เรียงลําดับความต้องการจาก
มากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี  (1) ด้านภาษาจีน จํานวน 3 แห่ง  (2) ด้านภาษาอังกฤษ จํานวน 2 แห่ง     

7.3 ความต้องการบริการด้านการเขียนงานวิชาการและงานแปล ในเขตพ้ืนที่รอง อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง  จําแนกตามประเภทการให้บริการ จํานวน 4 แห่ง มีความต้องการเท่ากันทั้งสอง
ด้าน คือ ด้านภาษาจีน และด้านภาษาอังกฤษ        
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7.4 ความต้องการบริการด้านการเขียนงานวิชาการและงานแปล ในเขตอําเภออ่ืน ๆ ใน
จังหวัดลําปาง จําแนกตามประเภทการให้บริการ จํานวน 2 แห่ง มีความต้องการเท่ากันทั้งสองด้าน 
คือ ด้านภาษาจีน และด้านภาษาอังกฤษ     

 
8. ความต้องการด้านอ่ืน ๆ  

8.1 ความต้องการบริการด้านอ่ืน ในภาพรวม จําแนกตามประเภทการให้บริการ จํานวน 4
แห่ง (1)  เป็นกรรมการ จํานวน 2 แห่ง (2)  ที่ปรึกษา และเป็นวิทยาการ จํานวนด้านละ  1 แห่ง  

8.2 ความต้องการบริการด้านอ่ืน ในเขตพ้ืนที่หลัก อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง  จําแนกตาม
ประเภทการให้บริการ  โดยมีความต้องการให้เป็นที่ปรึกษา และเป็นวิทยาการ จํานวนด้านละ  1 แห่ง  

8.3 ความต้องการบริการด้านอ่ืน ในเขตพ้ืนที่หลัก อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง  จําแนก
ตามประเภทการให้บริการ โดยมีความต้องการให้เป็นกรรมการ และเป็นวิทยาการ จํานวนด้านละ  1 
แห่ง  

 
อภิปรายผล 
  ผลการสํารวจความต้องการรับบริการโดยภาพรวมทั้ง 3 เขตพื้นที่  โดยภาพรวม พบว่า ชุมชนและ
สังคมมีความต้องการรับบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
เรียงลําดับจากมากที่สุดตามลําดับดังน้ี  
  1) มีความต้องการรับบริการวิชาการ ด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย โดยหัวข้อที่
เป็นการให้บริการด้านการฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย ระดับความต้องการมากที่สุด คือ ด้านการ
พัฒนาบุคลากร  รองลงมาคือ ด้านภาษาต่างประเทศ    และระดับความต้องการน้อยที่สุดคือ ด้านการเรียน
การสอน ด้านภาษาต่างประเทศ     

2)  มีความต้องการรับบริการวิชาการ ด้านบริการด้านศิลปะ  การออกแบบ  ผลิตภัณฑ์และ
สิ่งประดิษฐ์  โดยมีหัวข้อที่เป็นการให้บริการด้านบริการด้านศิลปะ  การออกแบบ  ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับความต้องการมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ รองลงมาคือออกแบบสินค้า และระดับความต้องการน้อย
ที่สุด คือ ออกแบบและผลิตสื่อ      

3)  มีความต้องการรับบริการวิชาการด้านบริการด้านการเขียนงานวิชาการและงานแปล  โดยมีหัวข้อ
ที่เป็นการให้บริการด้านบริการด้านการเขียนงานวิชาการและงานแปล ระดับความต้องการมากที่สุดคือ ด้าน
ภาษาจีน รองลงมาคือด้านภาษาอังกฤษ     

4) มีความต้องการรับบริการวิชาการด้านบริการการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยมีหัวข้อ
ที่เป็นการให้บริการการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ ระดับความต้องการมากที่สุด คือ ด้านการพัฒนา
รองลงมาคือ ด้านภาษาต่างประเทศและด้านการวิจัย    
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5)  มีความต้องการรับบริการวิชาการด้านบริการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน  โดยมีหัวข้อที่
เป็นการให้บริการด้านบริการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับความต้องการมากที่สุดคือ ด้าน
ภาษาจีนและภาษาไทย  และด้านภาษาอังกฤษ ตามลําดับ และไม่มีความต้องการด้านพัฒนาชุมชน  ด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์  ด้านนิติศาสตร์  สังคมศึกษา  ด้านดนตรี และออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

6)  มีความต้องการรับบริการวิชาการด้านดนตรี  โดยมีหัวข้อที่เป็นการให้บริการด้านบริการด้านการ
เขียนงานวิชาการและงานแปล  ระดับความต้องการมากที่สุดคือ ดนตรีพ้ืนเมือง และ  ด้านดนตรีสากล
ตามลําดับ  และ มีความต้องการรับบริการวิชาการด้านบริการด้านการวิจัย โดยมีหัวข้อที่เป็นการให้บริการ
ด้านบริการด้านการวิจัย ระดับความต้องการท่ีสุดคือ ด้านบุคลากร รองลงมาด้านการศึกษา และไม่มีความ
ต้องการด้านสถาปัตยกรรม 

 
ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาและสํารวจความต้องการการรับบริการของชุมชนและสังคม  ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1. อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง การศึกษาและสํารวจในคร้ังน้ี เป็นเพียงความต้องการรับบริการ
วิชาการและประเด็นปัญหา หรือแนวทางการให้บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเท่าน้ัน ดังน้ันหากต้องการนําข้อมูลเหล่าน้ีไปเป็นแนวทางการดําเนินการวิจัย 
จะต้องทําการลงพ้ืนที่เพ่ือสอบถามกับตัวแทนชุมชนหรือชาวบ้านเพ่ือเก็บรายละเอียดความต้องการหรือปัญหา
เพ่ิมเติม และเพ่ือให้การจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด  

2. ในการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม จะต้องมีการสํารวจในกลุ่มพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มี
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือให้เกิดการบริการวิชาการด้านอ่ืน ๆ   
 
ข้อเสนอแนะเพื่อทําการสํารวจความต้องการของชุมชนในคร้ังต่อไป 

1) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ระบุว่า ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก โดยจะต้องมีโครงการท่ีมีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน เพ่ือพัฒนาชุมชน
หรือองค์กรภายนอกและเมื่อดําเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือ
องค์กรภายนอกในด้านต่าง ๆ หรือทําให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของ
ตน จึงเห็นว่าการกําหนดพ้ืนที่ ควรกําหนดเพียงพ้ืนที่หลักเพียงพ้ืนที่เดียวเพ่ือให้สาขาวิชาที่สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ได้ลงพ้ืนที่บริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนาชุมชนให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเพ่ือให้การบริการ
วิชาการแก่สังคมและชุมชนเป็นไปตามความต้องการรับบริการวิชาการ และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะใน
ชุมชนอีกเป็นจํานวนมาก   
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2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ควรมีการศึกษาปัญหาพ้ืนฐาน
และความต้องการที่ได้จากการสํารวจ และนําไปจัดทําโครงการนําร่องเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานและ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและดําเนินการถ่ายทอดและบ่มเพาะให้เกิดการบริการในรูปแบบใหม่ ๆ ที่
สามารถสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสอดคล้องตามความต้องการของชุมชนและสังคมในเขตพ้ืนที่น้ัน  
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แบบสอบถามการสํารวจ 
ความต้องการการรับบริการวิชาการของสังคมและชุมชน 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
---------------------------------------------------------------------------- 

  แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการการรับบริการวิชาการของสังคมและชุมชนเพ่ือ
จะได้นําองค์ความรู้ความชํานาญในด้านต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้เพ่ือหา
แนวทางแก้ไขปัญหาหรือแนวทางพัฒนาการศึกษา หรือแนวทางช่วยเหลือต่อชุมชน สังคม ที่สนองตอบต่อ
ความต้องการของชุมชนและสังคม การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักที่สําคัญประการหน่ึง ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งได้ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา และภารกิจด้านน้ีมีความสําคัญเพ่ิมขึ้นควบคู่ไปกับภารกิจด้านการจัดการศึกษาและวิจัย  ทั้งน้ี 
เน่ืองจากการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยออกไปสู่สังคม
ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเช่ียวชาญ ให้เป็นที่ยอมรับและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม 
โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ
แก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นหน่วยงาน
หน่ึงที่มีความประสงค์ที่จะให้บริการการความต้องการแก่ชุมชนและสังคม ดังหัวข้อต่อไปน้ี 

1. การให้บริการวิชาการด้านการฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย หมายถึง การ
ให้บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย เชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน แบบให้เปล่า และ
แบบลักษณะการว่าจ้างให้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน   

2. การบริการด้านศิลปะ  การออกแบบ  ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ หมายถึง การ
ให้บริการ ทางด้านศิลปะ  การออกแบบ และประดิษฐ์ ผลงาน/ช้ินงาน  ให้กับบุคคล/หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน   

3. การให้บริการวิชาการด้านการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง การ
ให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านต่าง ๆ ให้กับบุคคล/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน   
   4. การให้บริการวิชาการด้านการวิจัย หมายถึง การให้บริการงานวิจัยทางวิชาการ 
ต่าง ๆ ให้กับบุคคล/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน 
   5. การให้บริการวิชาการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน หมายถึง การให้บริการ 
เก่ียวกับหลักสตูรการเรียนการสอน ให้กับบุคคล/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน 

  6. การให้บริการวิชาการด้านดนตรี หมายถึง การให้บริการด้านดนตรี ได้แก่ ดนตรีพ้ืนบ้าน  
ดนตรีสากล  ให้กับบุคคล/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน 

7. การให้บริการวิชาการด้านการเขียนทางวิชาการและงานแปล หมายถึง การให้ 
บริการการเขียนทางวิชาการและงานแปล ให้กับบุคคล/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน 



ห น้ า  | 37 

 

รายงานสรุปผลการสาํรวจความต้องการของสังคมและชุมชน ประจําปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
 

8. การให้บริการวิชาการอ่ืน ๆ หมายถึง การให้บริการวิชาการด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 
การให้บริการวิชาการข้างต้น เช่น การเป็นกรรมการ ผู้เช่ียวชาญ ที่ปรึกษา และวิทยากรให้กับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

  จึงได้ทําการสํารวจความต้องการการรับบริการวิชาการของสังคมและชุมชนขึ้น โดยขอความร่วมมือ
ท่านตอบแบบสอบถามตามความต้องการของท่านมากที่สุด เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของท่านต่อไป 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับน้ี แบ่งออกเป็น  2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับรายละเอียดทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

2. โปรดทําความเข้าใจคําถามให้ชัดเจนก่อนที่ท่านจะตอบแบบสอบถาม เพ่ือจะได้ให้คําตอบที่ตรงกับ
ความคิดของท่าน 
 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1) ช่ือ – นามสกุล ................................................................................................................................................ 
2) ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
    โทรศัพท ์................................................................ โทรสาร .......................................................................... 
3) ตําแหน่งหรือหน้าที่.......................................................................................................................................... 
4) ช่ือหน่วยงาน.................................................................................................................................................... 
 

ตอนท่ี 2 ประเภทการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ท่านคิดว่าหน่วยงาน/ชุมชนของท่านต้องการ 
  กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงใน � การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่หน่วยงาน/ชุมชนของ
ท่านต้องการ 

 ต้องการรับบริการด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย 
    ด้านการเรียนการสอน 

 ด้านการวิจัย 
 ด้านภาษาต่างประเทศ 

    ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 บริการด้านศลิปะ  การออกแบบ  ผลติภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ 

 ด้านการออกแบบสิ้นค้า 
 ด้านการออกแบบและผลิตสื่อ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
 ด้านการเทคนิคการวาดภาพ ระบายสี 
 อ่ืนๆ .................................. 
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รายงานสรุปผลการสาํรวจความต้องการของสังคมและชุมชน ประจําปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
 

 บริการการให้คาํปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ด้านการเรียนการสอน 
 ด้านการวิจัย 
 ด้านภาษาต่างประเทศ 
 ด้านการพัฒนาบุคลากร 

 บริการด้านการวิจัย 
 ด้านสังคมศึกษา 
 ด้านบุคลากร 
 ด้านการศึกษา 
 ด้านสถาปัตยกรรม 
 ด้านการวางผังชุมชน/เมือง 

บริการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 
 ด้านภาษาอังกฤษ 
 ด้านภาษาไทย 
 ด้านภาษาจีน 
 ด้านการพัฒนาชุมชน 
 ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
 ด้านนิติศสตร์ 
 ด้านสังคมศึกษา  
 ด้านการออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

 บริการด้านดนตร ี
 ด้านดนตรีพ้ืนเมือง  
 ด้านดนตรีสากล  

 
บริการด้านการเขียนงานวิชาการและงานแปล 

 ด้านภาษาอังกฤษ 
 ด้านภาษาจีน 

 การให้บริการวิชาการอ่ืน ๆ  
 การเป็นกรรมการ  
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รายงานสรุปผลการสาํรวจความต้องการของสังคมและชุมชน ประจําปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
 

 ผู้เช่ียวชาญ  
 ที่ปรึกษา  
 วิทยากร  
 อ่ืน ๆ ............................................ 

 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะด้านการสํารวจความต้องการการรับบริการวิชาการ 

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

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

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

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

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

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

ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามการสํารวจ 
ความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคม 

ท่ีมีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 
___________________________ 

  การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักที่สําคัญประการหน่ึง ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งได้ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และ
ภารกิจด้านน้ีมีความสําคัญเพ่ิมขึ้นควบคู่ไปกับภารกิจด้านการจัดการศึกษาและวิจัย  ทั้งน้ี เน่ืองจากการบริการ
วิชาการแก่สังคมเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยออกไปสู่สังคมด้วยการถ่ายทอดองค์
ความรู้ ความเช่ียวชาญ ให้เป็นที่ยอมรับและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นหน่วยงานหน่ึงที่มีความ
ประสงค์ที่จะให้บริการการความต้องการแก่ชุมชนและสังคม ดังหัวข้อต่อไปน้ี 

1. การให้บริการวิชาการด้านการฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย หมายถึง การ
ให้บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย เชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน แบบให้เปล่า และ
แบบลักษณะการว่าจ้างให้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน   

2. การบริการด้านศิลปะ  การออกแบบ  ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ หมายถึง การ
ให้บริการ ทางด้านศิลปะ  การออกแบบ และประดิษฐ์ ผลงาน/ช้ินงาน  ให้กับบุคคล/หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน   

3. การให้บริการวิชาการด้านการใหค้ําปรกึษาทางวิชาการและวิชาชพี หมายถึง 
การให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านต่าง ๆ ให้กับบุคคล/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
ทั้งภาครัฐและเอกชน   
   4. การให้บริการวิชาการด้านการวิจัย หมายถึง การให้บริการงานวิจัยทางวิชาการ 
ต่าง ๆ ให้กับบุคคล/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน 
   5. การให้บริการวิชาการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน หมายถึง การให้บริการ 
เก่ียวกับหลักสตูรการเรียนการสอน ให้กับบุคคล/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน 

6. การให้บริการวิชาการด้านการเขียนทางวิชาการและงานแปล หมายถึง การให้ 
บริการการเขียนทางวิชาการและงานแปล ให้กับบุคคล/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน 

7. การให้บริการวิชาการอ่ืน ๆ หมายถึง การให้บริการวิชาการด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือ 
จากการให้บริการวิชาการข้างต้น เช่น การเป็นกรรมการ ผู้เช่ียวชาญ ที่ปรึกษา และวิทยากรให้กับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

 
 



  การดําเนินการบริการวิชาการแก่สังคมดังกล่าวจําเป็นต้องมีการกําหนดทิศทางและจัดทําแผนการ
บริการวิชาการให้ตรงกับความต้องการในการรับบริการวิชาการของผู้รับบริการ สามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการและเป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐและเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคม ได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพ
และความพร้อมของคณะฯ จึงได้ทําการสํารวจความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคมขึ้น 
เพ่ือที่คณะจะสามารถนําองค์ความรู้ความชํานาญในด้านต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพให้ตรงกับ
ความต้องการของชุมชนและสังคม 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคม 

เพ่ือจะได้นําองค์ความรู้ความชํานาญในด้านต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือแนวทางพัฒนาการศึกษา หรือแนวทางช่วยเหลือต่อชุมชน สังคม ที่สนองตอบต่อ
ความต้องการของชุมชนและสังคม 

2. แบบสอบถามฉบับน้ี แบ่งออกเป็น  2 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับรายละเอียดทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

3. โปรดทําความเข้าใจคําถามให้ชัดเจนก่อนที่ท่านจะตอบแบบสอบถาม เพ่ือจะได้ให้คําตอบที่ตรงกับ
ความคิดของท่าน 
 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1) ช่ือ – นามสกุล ................................................................................................................................................ 
2) ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
    โทรศัพท ์................................................................ โทรสาร .......................................................................... 
3) ตําแหน่งหรือหน้าที่.......................................................................................................................................... 
4) ช่ือหน่วยงาน.................................................................................................................................................... 
 
ตอนท่ี 2 ประเภทการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ท่านคิดว่าหน่วยงาน/ชุมชนของท่านต้องการ 
  กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงใน � การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่หน่วยงาน/ชุมชนของ
ท่านต้องการ 

 ต้องการรับบริการด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย 
    ด้านการเรียนการสอน 

 ด้านการวิจัย 
 ด้านภาษาต่างประเทศ 

    ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 



 บริการด้านศลิปะ  การออกแบบ  ผลติภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ 
 ด้านการออกแบบสิ้นค้า 
 ด้านการออกแบบและผลิตสื่อ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
 ด้านการเทคนิคการวาดภาพ ระบายสี 
 อ่ืนๆ .................................. 

 บริการการให้คาํปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ด้านการเรียนการสอน 
 ด้านการวิจัย 
 ด้านภาษาต่างประเทศ 
 ด้านการพัฒนาบุคลากร 

 บริการด้านการวิจัย 
 ด้านสังคมศึกษา 
 ด้านบุคลากร 
 ด้านการศึกษา 
 ด้านสถาปัตยกรรม 
 ด้านการวางผังชุมชน/เมือง 

บริการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 
 ด้านภาษาอังกฤษ 
 ด้านภาษาไทย 
 ด้านภาษาจีน 
 ด้านการพัฒนาชุมชน 
 ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
 ด้านนิติศสตร์ 
 ด้านสังคมศึกษา  
 ด้านการออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

บริการด้านการเขียนงานวิชาการและงานแปล 
 ด้านภาษาอังกฤษ 
 ด้านภาษาจีน 
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 การให้บริการวิชาการอ่ืน ๆ  
 การเป็นกรรมการ  
 ผู้เช่ียวชาญ  
 ที่ปรึกษา  
 วิทยากร  
 อ่ืน ๆ ............................................ 

 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะด้านการสํารวจความต้องการการรับบริการวิชาการ 

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

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

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

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

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

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

ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
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