รายงานโครงการบริการวิชาการ

โครงการสํารวจความต้องการรับบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ

ปุณฑริกา สุคนธสิงห์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประจําปีงบประมาณ 2561

ก

บทสรุปผูบ้ ริหาร
โครงการสารวจความต้องการรับบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ 1) เพื่อสารวจความต้องการในการรับบริการวิชาการ คณะวิทยาการ
จัดการ และ 2) เพื่อนาผลการสารวจความต้องการของชุมชน มาประกอบการวางแผนการดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับหัวข้อการให้บริการวิชาการแก่สังคม กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินการสารวจในครั้งนี้
ประกอบด้วย หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ/องค์กร/หน่วยงาน/กลุ่มอาชีพ/SME/ประชาชนทั่วไป รวม
ทั้ง สิ้ น 140 ราย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ส ารวจ ได้ แ ก่ แบบส ารวจความต้ อ งการรั บ บริ ก ารวิ ช าการ และ
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หัวข้อในการสารวจความต้องการ คลอบคลุมตามศาสตร์ 9 สาขาวิชา
ของคณะวิทยาการจัดการ
สรุปการดาเนินโครงการ ผลสารวจ พบว่า ด้านข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า (1) ด้านเพศ
ผู้ ต อบแบบส ารวจส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง จ านวน 120 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 85.7 (2) ด้ านอายุ
พบว่ า ผู้ ต อบแบบส ารวจส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ 40 ปี ขึ้ น ไป จ านวน 96 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 68.6
(3) ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 (4) ด้านการประกอบอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเป็น เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7
ในด้านผลการสารวจความต้องการรับบริการวิชาการ จากคณะวิทยาการจัดการ พบว่า
ความต้องการรับบริการวิชาการ สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) การรับบริการวิชาการด้านอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ คิดเป็นร้อยละ 39.7% (2) การรับบริการวิชาการด้านการจัดทาบัญชี/บัญชีครัวเรือน/
มาตรฐานการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 46.1% (3) การรับบริการวิชาการด้านความรู้ด้านการตลาด คิด
เป็นร้อยละ 29.4 (4) การรับบริการวิชาการด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ สานักงาน
(Word, Excel, PowerPoint) คิดเป็นร้อยละ 28.0% และ (5) การรับบริการวิชาการด้านความรู้ด้าน
การประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 28.9% ซึ่งรายละเอียดในหัวข้ออื่นๆ ผู้ดาเนินการได้แจ้งอธิบายในเล่ม
ซึ่งผลจากการสารวจนี้ จะได้นามาประกอบการวางแผนให้บริการวิชาการ ต่อไป

(อาจารย์ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ส่วนนํา
ส่วนที่ 2 วิธีดําเนินการ
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ภาคผนวก

หน้า
ก
ข
1
2
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ส่วนที่ 1
ส่วนนํา
1.1 ชื่อโครงการ/หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ชื่อโครงการ
โครงการสํารวจความต้องการรับบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
1.2 หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของจังหวัเพชรบูรณ์
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี เป็นแหล่งองค์ความรู้ทางวิชาการ
ที่ส่งเสริมคุณภาพและคุณธรรมของคน นําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยหนึ่งในพันธกิจ
ที่ต้องดําเนินงาน คือ พันธกิจด้านการให้บริการวิชาการ ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัยฯ
และเพื่อให้โครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ เป็นโครงการที่ตรงตามความ
ต้องการ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จําเป็นที่จะต้องมีการสํารวจความต้องการของชุมชน อันประกอบ
ไปด้ ว ย ภาคประชาชน ภาครั ฐ ภาคเอกชน หรื อ หน่ ว ยงานวิ ช าชี พ ต่ า งๆ เพื่ อ นํ า ผลการสํ า รวจ
มาประกอบการกําหนดทิศทาง และวางแผนการให้บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญและจุดเน้น
ของสถาบัน
1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสํารวจความต้องการในการรับบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
2. เพื่อนําผลการสํารวจความต้องการของชุมน มาประกอบการวางแผนการดําเนินงาน
ให้สอดคล้องกับหัวข้อการให้บริการวิชาการแก่สังคม
1.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ/เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
จํานวนตอบแบบสํารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
เชิงคุณภาพ
มีการสํารวจและได้ผลการสํารวจความต้องการรับบริการวิชาการ
เป้าหมาย
ประชาชน /ภาครัฐ /ภาคเอกชน /หน่วยงานวิชาชีพต่างๆ จํานวน 120 คน
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ส่วนที่ 2
วิธีดําเนินการ
2.1 กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน /ภาครัฐ /ภาคเอกชน /หน่วยงานวิชาชีพต่างๆ จํานวน

120

คน

2.2 ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
วันเริ่มต้นโครงการ 3 กุมภาพันธ์ 2561 วันสิ้นสุดโครงการ 3 มีนาคม 2561
2.3 สถานที่การจัดโครงการ
จังหวัดเพชรบูรณ์
2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลสําหรับการประเมินครั้งนี้ ได้แก่
1. แบบสํารวจความต้องการรับบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
2. การสัมภาษณ์
2.5 วิธีการดําเนินงาน
1. การแจกแบบสํารวจ
2. การสัมภาษณ์
2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้รับผิดชอบโครงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสํารวจ และนํามาวิเคราะห์ จากหัวข้อในการ
สํารวจ คลอบคลุมตามศาสตร์ของสาขาวิชา ของคณะวิทยาการจัดการทั้งสิ้น 9 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. ประธานสาขาวิชาการตลาด
3. ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
5. ประธานสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
6. ประธานสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
7. ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8. ประธานสาขาวิชาการจัดการ
9. ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (MBA)
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ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โครงการสํารวจความต้องการรับบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการสํ า รวจความต้ อ งการรั บ บริ ก ารวิ ช าการจํ า นวน 140 ราย และ การ
สัมภาษณ์แบบเจาะจง โดยเก็บข้อมูลจากแบบสํารวจความต้องการรับบริการวิชาการ และนํามา
วิเคราะห์ข้อมูล จากหัวข้อที่เป็นความเชี่ยวชาญตามศาสตร์ของสาขาวิชา ทั้ง 9 สาขาวิชาของ
คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. ประธานสาขาวิชาการตลาด
3. ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
5. ประธานสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
6. ประธานสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
7. ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8. ประธานสาขาวิชาการจัดการ
9. ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (MBA)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ
ตารางที่ 1 แสดงถึงข้อมูลด้านเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน (คน)
20
120
140

ร้อยละ
14.3
85.7
100.0

จากข้อมูลในตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีจํานวน 120
คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 และเป็นเพศชาย จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3
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ตารางที่ 2 แสดงถึงข้อมูลด้านอายุ
อายุ
ต่ํากว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
40 ปีขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
15
6
23
96
140

ร้อยละ
10.7
4.3
16.4
68.6
100

จากข้อมูลในตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป
จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 68.6 รองลงมา คือ มีช่วงอายุ 31-40 ปี จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ
16.4 อันดับต่อมา มีช่วงอายุ ต่ํากว่า 20 ปี จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 และ อันดับสุดท้าย
คือ ช่วงอายุ 21-30 ปี จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3
ตารางที่ 3 แสดงถึงข้อมูลด้านระดับการศึกษา
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนเต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ
รวม

จํานวน
14
18
46
10
37
14
1
140

ร้อยละ
10.0
12.9
32.9
7.1
26.4
10.0
.7
100

จากข้อมูลในตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบสํารวจส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 อันดับรองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี
จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 อันดับต่อมา คือ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนเต้นจํานวน
18 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 รองลงมา มีจํานวนที่เท่ากัน 2 ระดับการศึกษา คือ สูงกว่าปริญญาตรี
จํ า นวน 14 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.0 และ ประถมศึ ก ษา จํ า นวน 14 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.0
ต่อมา คือ ระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อย 7.1 และ อันดับสุดท้าย
คือ ระดับการศึกษา อื่นๆ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7
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ตารางที่ 4 แสดงถึงข้อมูลด้านอาชีพ
รายละเอียด

จํานวน

ร้อยละ

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
กลุ่มอาชีพ/กลุ่ม OTOP
อื่นๆ (ข้าราชการบํานาญ)

16
22
1
15
3
20

11.4
15.7
.7
10.7
2.1
14.3

Total

140

100.0

จากข้อมูลในตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบสํารวจส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เจ้าของกิจการ/
ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 อันดับรองลงมา ประกอบอาชีพ อื่นๆ (ข้าราชการ
บํ า นาญ) จํ า นวน 20 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.3 ต่ อ มา ประกอบอาชี พ รั บ ราชการ/พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 ต่อมา เป็นนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.7 อันดับต่อมา ประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพ/กลุ่ม OTOP จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ
2.1 และ อันดับสุดท้าย เป็นพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7
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ตอนที่ 2

หัวข้อที่ต้องการรับบริการวิชาการ จากคณะวิทยาการจัดการ
แยกประเภทตามด้าน/สาขาวิชา

ตารางที่ 5 ความต้องการรับบริการวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์ เรียงลําดับจากมากไปน้อย
หัวข้อการให้บริการวิชาการ

ร้อยละ

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน (Word, Excel, PowerPoint)
การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป (Joomla)
เทคนิคการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สื่อมัลติมีเดีย (Adobe Flash)
การตัดต่อวิดีโอ (Adobe Premiere)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านฐานข้อมูล (VB.NET, C#)
การติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในองค์กร
กราฟิกดีไซน์ (Adobe Illustrator)
กราฟิกดีไซน์ (Adobe Photoshop)
การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย PHP + CSS + AJAX + MYSQL Database
อื่นๆ

28.0
10.4
10.0
10.0
9.0
8.2
7.9
6.1
5.4
4.7
.4

รวม

100.0

จากข้อมูลในตารางที่ 5 ความต้องการรับบริการวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์ เรียงลําดับจากมากไปน้อย
สามารถสรุปได้ ดังนี้ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน (Word, Excel, PowerPoint)
คิดเป็นร้อยละ 28.0 การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป (Joomla) คิดเป็นร้อยละ 10.4
เทคนิคการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น คิดเป็นร้อยละ 10.0 สื่อมัลติมีเดีย (Adobe Flash)
คิดเป็นร้อยละ 10.0 การตัดต่อวิดีโอ (Adobe Premiere) คิดเป็นร้อยละ 9.0 การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ด้านฐานข้อมูล (VB.NET, C#) คิดเป็นร้อยละ 8.2 การติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน
องค์กร คิดเป็นร้อยละ 7.9 กราฟิกดีไซน์ (Adobe Illustrator) คิดเป็นร้อยละ 6.1
กราฟิกดีไซน์ (Adobe Photoshop) คิดเป็นร้อยละ 5.4 การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย PHP + CSS +
AJAX + MYSQL Database คิดเป็นร้อยละ 4.7 และ อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 0.4
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ตารางที่ 6 ความต้องการรับบริการวิชาการ ด้านการจัดการ เรียงลําดับจากมากไปน้อย
หัวข้อการให้บริการวิชาการ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้
การเสริมสร้างผู้ประกอบการ
การบริหารองค์กรหรือกลุ่ม/การพัฒนาองค์กร
ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ/การวิเคราะห์ธุรกิจ
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ความรู้ด้านโลจิสติกส์/ระบบการขนส่ง
รวม

ร้อยละ
39.7
14.4
13.5
12.7
12.7
7.0
100.0

จากข้อมูลในตารางที่ 6 ความต้องการรับบริการวิชาการ ด้านการจัดการ เรียงลําดับจากมากไปน้อย
สามารถสรุปได้ ดังนี้ ด้าน อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ คิดเป็นร้อยละ 39.7 การเสริมสร้างผู้ประกอบการ
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 14.4 การบริ ห ารองค์ก รหรือ กลุ่ม /การพั ฒนาองค์ กร
คิ ดเป็ นร้ อยละ 13.5
ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ/การวิเคราะห์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 12.7 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 12.7 ความรู้ด้านโลจิสติกส์/ระบบการขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 7.0
ตารางที่ 7 ความต้องการรับบริการวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล เรียงลําดับจากมากไปน้อย
หัวข้อการให้บริการวิชาการ
พัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ภาวะผู้นําและการสร้างทีม
การวางแผน/การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ร้อยละ
20.1
19.2
17.9
16.2
14.0

รวม

100.0

จากข้อมูลในตารางที่ 7 ความต้องการรับบริการวิชาการ การบริหารงานบุคคล เรียงลําดับจาก
มากไปน้อย สามารถสรุปได้ ดังนี้ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน คิดเป็นร้อยละ 20.1
การพัฒ นาบุค ลิกภาพ คิด เป็น ร้อ ยละ 19.2 ภาวะผู้นํา และการสร้า งทีม คิดเป็นร้อ ยละ17.9
การวางแผน/การบริหารงานบุคคล
คิดเป็นร้อยละ
16.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
คิดเป็นร้อยละ 14.0
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ตารางที่ 8 ความต้องการรับบริการวิชาการด้านการตลาด เรียงลําดับจากมากไปน้อย
หัวข้อการให้บริการวิชาการ

ร้อยละ
29.4
21.3
19.5
17.3
12.5

ความรู้ด้านการตลาด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์/แผนการตลาด
การสร้างตราสินค้า
รวม

100.0

จากข้อมูลในตารางที่ 8 ความต้องการรับบริการวิชาด้านการตลาด เรียงลําดับจากมากไปน้อย
สามารถสรุปได้ ดังนี้ ความรู้ด้านการตลาด คิดเป็นร้อยละ 29.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
คิดเป็นร้อยละ 21.3 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 19.5 กลยุทธ์/แผนการตลาด คิดเป็น
ร้อยละ 17.3 และ การสร้างตราสินค้า คิดเป็นร้อยละ 12.5
ตารางที่ 9 ความต้องการรับบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยว เรียงลําดับจากมากไปน้อย
หัวข้อการให้บริการวิชาการ
ความรู้เกี่ยวกับการบริการ
ด้านอาหาร/เครื่องดื่ม
ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ธุรกิจโฮมสเตย์
การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ธุรกิจงานโรงแรม
มัคคุเทศก์
รวม

ร้อยละ
23.9
22.6
19.8
11.1
9.1
7.0
6.6
100.0

จากข้ อมู ลในตารางที่ 9 ความต้ องการรั บบริ การวิ ชาการ ด้ านการท่ องเที่ ยว เรี ยงลํ าดั บจาก
มากไปน้อย สามารถสรุปได้ ดังนี้ ความรู้เกี่ยวกับการบริการ คิดเป็นร้อยละ 23.9 ด้านอาหาร/
เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 22.6 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 19.8 ธุรกิจโฮมสเตย์
คิดเป็นร้อยละ 11.1 การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ธุรกิจงานโรงแรม
คิดเป็นร้อยละ 7.0 และ ด้านมัคคุเทศก์ คิดเป็นร้อยละ 6.6
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ตารางที่ 10 ความต้องการรับบริการวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์ เรียงลําดับจากมากไปน้อย
หัวข้อการให้บริการวิชาการ
ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์
เทคนิคการถ่ายภาพ
กิจกรรม/สัมมนาเพื่อการประชาสัมพันธ์
การผลิตสื่อวีดิทัศน์/สื่อประชาสัมพันธ์
การเป็นพิธีกรในงานนันทนาการ
การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
การทําจดหมายข่าว/การเขียนข่าว
รวม

ร้อยละ
28.9
15.9
14.7
14.2
12.1
9.9
4.3
100.0

จากข้อมูลในตารางที่ 10 ความต้องการรั บบริการวิชาการ ด้านการประชาสั มพันธ์ เรียงลํ าดั บ
จากมากไปน้อย สามารถสรุปได้ ดังนี้ ด้าน ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 28.9
เทคนิคการถ่ายภาพ คิดเป็นร้อยละ 15.9 กิจกรรม/สัมมนาเพื่อการประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ
14.7 การผลิตสื่อวีดิทัศน์/สื่อประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 14.2 การเป็นพิธีกรในงานนันทนาการ
คิดเป็นร้อยละ 12.1 การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 9.9 และการทําจดหมายข่าว/
การเขียนข่าว คิดเป็นร้อยละ 4.3
ตารางที่ 11 ความต้องการรับบริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ เรียงลําดับจากมากไปน้อย
หัวข้อการให้บริการวิชาการ
ธุรกิจครัวเรือน
การลงทุน
นโยบายการออมของชุมชน
ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์เศรษฐกิจ
นโยบายการเงิน/การคลัง/การประกันราคา
ความรู้ด้านหลักทรัพย์
การค้าระหว่างประเทศ
การเงินระหว่างประเทศ
รวม

ร้อยละ
27.3
16.3
14.3
10.6
9.0
7.8
7.8
4.5
2.4
100.0
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จากข้อมูลในตารางที่ 11 ความต้องการรับบริการวิชาการ ด้านเศรษฐศาสตร์
เรียงลําดับ
จากมากไปน้อย สามารถสรุปได้ ดังนี้ ด้านธุรกิจครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.3 การลงทุน คิดเป็น
ร้อยละ 16.3 นโยบายการออมของชุมชน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 10.6 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 9.0 นโยบายการเงิน/การคลัง/การประกันราคา
คิดเป็นร้อยละ 7.8 ความรู้ด้านหลักทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 7.8 การค้าระหว่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ
4.5 และ การเงินระหว่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.4
ตารางที่ 12 ความต้องการรับบริการวิชาการด้านการบัญชี เรียงลําดับจากมากไปน้อย
หัวข้อการให้บริการวิชาการ

ร้อยละ

การจัดทําบัญชี/บัญชีครัวเรือน/มาตรฐานการบัญชี
ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
กฎหมายภาษีอากร/ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
ความรู้เกี่ยวกับ CPA
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

46.1
25.0
14.4
8.9
5.0
.6
100.0

อื่นๆ
รวม

จากข้ อ มู ล ในตารางที่ 12 ความต้ อ งการรั บ บริ ก ารวิ ช าการ ด้ า นการบั ญ ชี เรี ย งลํ า ดั บ
จากมากไปน้อย สามารถสรุปได้ ดังนี้ ด้านการจัดทําบัญชี/บัญชีครัวเรือน/มาตรฐานการบัญชี คิดเป็น
ร้อยละ 46.1 ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน คิดเป็นร้อยละ 25.0 กฎหมายภาษีอากร/ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษีอากร คิดเป็นร้อยละ 14.4 ความรู้เกี่ยวกับ CPA คิดเป็นร้อยละ 8.9 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
คิดเป็นร้อยละ 5.0 และ ด้านอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 0.6
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ตารางที่ 13 สรุปภาพรวมความต้องการรับบริการวิชาการทุกหัวข้อ ของคณะวิทยาการจัดการ
เรียงลําดับจากมากไปน้อย
หัวข้อการให้บริการวิชาการ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้

จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ
สาขาวิชา
ที่มีความต้องการรับบริการวิชาการ
91
การจัดการ

การจัดทําบัญชี/บัญชีครัวเรือน/มาตรฐานการบัญชี

83

บัญชี

ความรู้ด้านการตลาด

80

การตลาด

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน
(Word, Excel, PowerPoint)

78

ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์

67

การประชาสัมพันธ์

ธุรกิจครัวเรือน

67

เศรษฐศาสตร์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์

58

การตลาด

ความรู้เกี่ยวกับการบริการ

58

ธุรกิจการท่องเที่ยว

ด้านอาหาร/เครื่องดื่ม

ธุรกิจการท่องเที่ยว

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

55
53

การตลาด

ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

48

ธุรกิจการท่องเที่ยว

กลยุทธ์/แผนการตลาด

47

การตลาด

พัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน

46

การบริหารงานบุคคล

ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน

45

บัญชี

การพัฒนาบุคลิกภาพ

44

การบริหารงานบุคคล

ภาวะผู้นําและการสร้างทีม

41

การบริหารงานบุคคล

การลงทุน

เศรษฐศาสตร์

การวางแผน/การบริหารงานบุคคล

40
37

เทคนิคการถ่ายภาพ

37

การประชาสัมพันธ์

นโยบายการออมของชุมชน

35

เศรษฐศาสตร์

การสร้างตราสินค้า

34

การตลาด

กิจกรรม/สัมมนาเพื่อการประชาสัมพันธ์

34

การประชาสัมพันธ์

คอมพิวเตอร์

การบริหารงานบุคคล

12

ตารางที่ 13 สรุปภาพรวมความต้องการรับบริการวิชาการทุกหัวข้อ ของคณะวิทยาการจัดการ
เรียงลําดับจากมากไปน้อย (ต่อ)
หัวข้อการให้บริการวิชาการ
การเสริมสร้างผู้ประกอบการ

จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ
สาขาวิชา
ที่มีความต้องการรับบริการวิชาการ
33
การจัดการ

การผลิตสื่อวีดิทัศน์/สื่อประชาสัมพันธ์

33

การประชาสัมพันธ์

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

32

การบริหารงานบุคคล

การบริหารองค์กรหรือกลุ่ม/การพัฒนาองค์กร

31

การจัดการ

การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป (Joomla)

29

คอมพิวเตอร์

ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ/การวิเคราะห์ธุรกิจ

29

การจัดการ

การพัมนาวิสาหกิจชุมชน

29

การจัดการ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

29

การบริหารงานบุคคล

เทคนิคการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

28

คอมพิวเตอร์

สื่อมัลติมีเดีย (Adobe Flash)

28

คอมพิวเตอร์

การเป็นพิธีกรในงานนันทนาการ

28

การประชาสัมพันธ์

ธุรกิจโฮมสเตย์

ธุรกิจการท่องเที่ยว

ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์

27
26

กฎหมายภาษีอากร/ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร

26

บัญชี

การตัดต่อวิดีโอ (Adobe Premiere)

25

คอมพิวเตอร์

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านฐานข้อมูล
(VB.NET, C#)

23

การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

การประชาสัมพันธ์

การติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในองค์กร

23
22

การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

22

ธุรกิจการท่องเที่ยว

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ

เศรษฐศาสตร์

นโยบายการเงิน/การคลัง/การประกันราคา

22
19

ความรู้ด้านหลักทรัพย์

19

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

เศรษฐศาสตร์

13

ตารางที่ 13 สรุปภาพรวมความต้องการรับบริการวิชาการทุกหัวข้อ ของคณะวิทยาการจัดการ
เรียงลําดับจากมากไปน้อย (ต่อ)
หัวข้อการให้บริการวิชาการ
กราฟิกดีไซน์ (Adobe Illustrator)

จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ
สาขาวิชา
ที่มีความต้องการรับบริการวิชาการ
17
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจงานโรงแรม

17

ธุรกิจการท่องเที่ยว

ความรู้ด้านโลจิสติกส์/ระบบการขนส่ง

16

การจัดการ

มัคคุเทศก์

16

ธุรกิจการท่องเที่ยว

ความรู้เกี่ยวกับ CPA

16

บัญชี

กราฟิกดีไซน์ (Adobe Photoshop)

15

คอมพิวเตอร์

การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย PHP + CSS + AJAX +
MYSQL Database

13

การค้าระหว่างประเทศ

เศรษฐศาสตร์

การทําจดหมายข่าว/การเขียนข่าว

11
10

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

9

บัญชี

การเงินระหว่างประเทศ

เศรษฐศาสตร์

อื่นๆ

6
1

คอมพิวเตอร์

อื่นๆ

1

บัญชี

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-

การทําเกษตรอินทรีย์แบบใหม่
การนํางานวิจัยมาใช้ต่อยอดการทําผลิตภัณฑ์
เน้นด้านสุภาพ รายได้เสริม
เน้นด้านอาชีพสําหรับผู้สูงวัย

คอมพิวเตอร์

การประชาสัมพันธ์
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