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บทสรุปผูบ้ริหาร 
 

โครงการส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคห์ลัก 2 ประการ คือ 1) เพื่อส ารวจความต้องการในการรับบริการวิชาการ คณะวิทยาการ
จัดการ และ 2) เพื่อน าผลการส ารวจความต้องการของชุมชน มาประกอบการวางแผนการด าเนินงาน
ให้สอดคล้องกับหัวข้อการให้บริการวิชาการแก่สังคม กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการส ารวจในครั้งนี้ 
ประกอบด้วย หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ/องค์กร/หน่วยงาน/กลุ่มอาชีพ/SME/ประชาชนทั่วไป รวม
ทั้งสิ้น 140 ราย เครื่องมือที่ใช้ส ารวจ ได้แก่ แบบส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการ และ 
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หัวข้อในการส ารวจความต้องการ คลอบคลุมตามศาสตร์ 9 สาขาวิชา
ของคณะวิทยาการจัดการ  

สรุปการด าเนินโครงการ ผลส ารวจ พบว่า ด้านข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า (1) ด้านเพศ 
ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 120 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.7 (2) ด้านอายุ  
พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จ านวน 96 คน  คิดเป็นร้อยละ 68.6  
(3) ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 (4) ด้านการประกอบอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเป็น เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 

ในด้านผลการส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการ จากคณะวิทยาการจัดการ พบว่า 
ความต้องการรับบริการวิชาการ สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) การรับบริการวิชาการด้านอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ คิดเป็นร้อยละ 39.7% (2) การรับบริการวิชาการด้านการจัดท าบัญชี/บัญชีครัวเรือน/
มาตรฐานการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 46.1% (3) การรับบริการวิชาการด้านความรู้ด้านการตลาด คิด
เป็นร้อยละ 29.4 (4) การรับบริการวิชาการด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 
(Word, Excel, PowerPoint) คิดเป็นร้อยละ 28.0% และ (5) การรับบริการวิชาการด้านความรู้ด้าน
การประชาสัมพันธ ์คิดเป็นร้อยละ 28.9% ซึ่งรายละเอียดในหัวข้ออื่นๆ ผู้ด าเนินการได้แจ้งอธิบายในเล่ม 
ซึ่งผลจากการส ารวจนี้ จะได้น ามาประกอบการวางแผนให้บริการวิชาการ ต่อไป 

 
 
 
 

     (อาจารย์ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา) 
    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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ส่วนที่ 1 
ส่วนนํา 

 
1.1 ชื่อโครงการ/หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

ชื่อโครงการ  โครงการสํารวจความต้องการรับบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห์  
     รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
1.2 หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของจังหวัเพชรบูรณ์   
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี เป็นแหล่งองค์ความรู้ทางวิชาการ 
ที่ส่งเสริมคุณภาพและคุณธรรมของคน นําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน โดยหน่ึงในพันธกิจ 
ที่ต้องดําเนินงาน คือ พันธกิจด้านการให้บริการวิชาการ ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัยฯ  

และเพ่ือให้โครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ เป็นโครงการที่ตรงตามความ
ต้องการ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  จําเป็นที่จะต้องมีการสํารวจความต้องการของชุมชน อันประกอบ 
ไปด้วย ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพต่างๆ เพ่ือนําผลการสํารวจ 
มาประกอบการกําหนดทิศทาง และวางแผนการให้บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญและจุดเน้น 
ของสถาบัน  
1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสํารวจความต้องการในการรับบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

2. เพ่ือนําผลการสํารวจความต้องการของชุมน 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 ระยะเวลาการดําเนนิโครงการ 

 วันเริ่มต้นโครงการ 3 กุมภาพันธ์ 2561 วันสิ้นสดุโครงการ  3 มีนาคม 2561 
2.3 สถานที่การจัดโครงการ 
 จังหวัดเพชรบูรณ์  
2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลสําหรับการประเมินครั้งน้ี ได้แก่ 

1. แบบสํารวจความต้องการรับบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
2. การสัมภาษณ์  

2.5 วิธีการดําเนินงาน 
1. การแจกแบบสํารวจ 

 2. การสัมภาษณ์  
2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้รับผิดชอบโครงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสํารวจ และนํามาวิเคราะห์ จากหัวข้อในการ
สํารวจ คลอบคลุมตามศาสตร์ของสาขาวิชา ของคณะวิทยาการจัดการทั้งสิ้น 9 สาขาวิชา ดังน้ี 

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
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสํารวจความต้องการรับบริการวิชาการจํานวน 140 ราย และ การ
สัมภาษณ์แบบเจาะจง โดยเก็บข้อมูลจากแบบสํารวจความต้องการรับบริการวิชาการ และนํามา
วิเคราะห์ข้อมูล จากหัวข้อที่เป็นความเช่ียวชาญตามศาสตร์ของสาขาวิชา ทั้ง 9 สาขาวิชาของ 
คณะวิทยาการจัดการ ดังน้ี 

1. สาขาวิชาการบัญชี 
2. ประธานสาขาวิชาการตลาด 
3. ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
4. ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
5. ประธานสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
6. ประธานสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 
7. ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
8. ประธานสาขาวิชาการจัดการ 
9. ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (MBA) 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 
 
ตารางที่ 1  แสดงถึงข้อมูลด้านเพศ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 20 14.3 
หญิง 120 85.7 
รวม 140 100.0 

 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 จํานวน (คน) ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 20 ปี 15 10.7 

21-30 ปี 6 4.3 
31-40 ปี 23 16.4 

40 ปีขึ้นไป 96 68.6 
รวม 140 100 

  

 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 ตํ่ากว่า 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 จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 14 10.0 
มัธยมศึกษาตอนเต้น 18 12.9 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 46 32.9 
อนุปริญญา/ปวส. 10 7.1 

ปริญญาตร ี 37 26.4 
สูงกว่าปริญญาตรี 14 10.0 

อ่ืนๆ 1 .7 
รวม 140 100 

  

 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 
จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ ประถมศึกษา จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0  
ต่อมา คือ ระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อย 7.1 และ อันดับสุดท้าย  
คือ ระดับการศึกษา อ่ืนๆ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 
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ตารางที่ 4  แสดงถึงข้อมูลด้านอาชีพ 
รายละเอียด จํานวน ร้อยละ 

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 16 11.4 
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 22 15.7 

พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง 1 .7 
นักเรียน/นักศึกษา 15 10.7 

กลุ่มอาชีพ/กลุ่ม OTOP 3 2.1 
อ่ืนๆ (ข้าราชการบํานาญ) 20 14.3 

Total 140 100.0 
 

จากข้อมูลในตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบสํารวจส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เจ้าของกิจการ/
ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 อันดับรองลงมา ประกอบอาชีพ อ่ืนๆ (ข้าราชการ
บํานาญ)  จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ต่อมา ประกอบอาชีพ รับราชการ/พนักงาน
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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ตอนท่ี 2  หัวข้อท่ีต้องการรับบริการวิชาการ จากคณะวิทยาการจัดการ 
   แยกประเภทตามด้าน/สาขาวชิา 
 
ตารางที่ 5  ความต้องการรับบริการวิชาการ ด้านคอมพวิเตอร ์เรียงลาํดับจากมากไปน้อย 
 

หัวข้อการให้บริการวิชาการ ร้อยละ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน (Word, Excel, PowerPoint) 28.0
การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป (Joomla) 10.4
เทคนิคการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 10.0
สื่อมัลติมีเดีย (Adobe Flash) 10.0
การตัดต่อวิดีโอ (Adobe Premiere) 9.0 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านฐานข้อมูล (VB.NET, C#) 8.2 
การติดต้ังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในองค์กร 7.9 
กราฟิกดีไซน์ (Adobe Illustrator) 6.1 
กราฟิกดีไซน์ (Adobe Photoshop) 5.4 
การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย PHP + CSS + AJAX + MYSQL Database 4.7 
อ่ืนๆ .4 

รวม 100.0
 

จากข้อมูลในตารางที่ 5 ความต้องการรับบริการวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์ เรียงลําดับจากมากไปน้อย 
สามารถสรุปได้ ดังน้ี การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน (Word, Excel, PowerPoint) 
คิดเป็นร้อยละ 28.0 การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป (Joomla) คิดเป็นร้อยละ 10.4
เทคนิคการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น คิดเป็นร้อยละ 10.0 สื่อมัลติมีเดีย (Adobe Flash)  
คิดเป็นร้อยละ 10.0 การตัดต่อวิดีโอ (Adobe Premiere) คิดเป็นร้อยละ 9.0 การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ด้านฐานข้อมูล (VB.NET, C#) คิดเป็นร้อยละ 8.2 การติดต้ังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน
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  อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.4 
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ตารางที่ 6  ความต้องการรับบริการวิชาการ ด้านการจัดการ เรียงลําดับจากมากไปน้อย 
 

หัวข้อการให้บริการวิชาการ ร้อยละ 
อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 39.7 
การเสริมสร้างผู้ประกอบการ 14.4 
การบริหารองค์กรหรือกลุ่ม/การพัฒนาองค์กร 13.5 
ความรู้เก่ียวกับแผนธุรกิจ/การวิเคราะห์ธุรกิจ 12.7 
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 12.7 
ความรู้ด้านโลจิสติกส์/ระบบการขนส่ง 7.0 

รวม 100.0 
 

จากข้อมูลในตารางที่ 6 ความต้องการรับบริการวิชาการ ด้านการจัดการ เรียงลําดับจากมากไปน้อย 
สามารถสรุปได้ ดังน้ี ด้าน อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ คิดเป็นร้อยละ 39.7 การเสริมสร้างผู้ประกอบการ 
คิดเป็นร้อยละ 14.4 การบริหารองค์กรหรือกลุ่ม/การพัฒนาองค์กร คิดเป็นร้อยละ 13.5 
ความรู้เก่ียวกับแผนธุรกิจ/การวิเคราะห์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 12.7 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
คิดเป็นร้อยละ 12.7 ความรู้ด้านโลจิสติกส์/ระบบการขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 7.0 

 

ตารางที่ 7  ความต้องการรับบริการวิชาการด้านการบรหิารงานบคุคล เรียงลําดับจากมากไปน้อย 
 

หัวข้อการให้บริการวิชาการ ร้อยละ 
พัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน 20.1 
การพัฒนาบุคลิกภาพ 19.2 
ภาวะผู้นําและการสร้างทีม 17.9 
การวางแผน/การบริหารงานบุคคล 16.2 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 14.0 

รวม 100.0 
 

จากข้อมูลในตารางที่ 7 ความต้องการรับบริการวิชาการ การบริหารงานบุคคล เรียงลําดับจาก 
มากไปน้อย สามารถสรุปได้ ดังน้ี  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน คิดเป็นร้อยละ 20.1 
การพัฒนาบุคลิกภาพ คิดเป็นร้อยละ 19.2 ภาวะผู้นําและการสร้างทีม คิดเป็นร้อยละ17.9  
การวางแผน/การบริหารงานบุคคล คิดเป็นร้อยละ 16.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
คิดเป็นร้อยละ 14.0 
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ตารางที่ 8  ความต้องการรับบริการวิชาการด้านการตลาด เรียงลําดับจากมากไปน้อย 
 

หัวข้อการให้บริการวิชาการ ร้อยละ 
ความรู้ด้านการตลาด 29.4 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ 21.3 

การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 19.5 

กลยุทธ์/แผนการตลาด 17.3 

การสร้างตราสินค้า 12.5 
รวม 100.0 

 

จากข้อมูลในตารางที่ 8 ความต้องการรับบริการวิชาด้านการตลาด เรียงลําดับจากมากไปน้อย 
สามารถสรุปได้ ดังน้ี  ความรู้ด้านการตลาด คิดเป็นร้อยละ 29.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ 
คิดเป็นร้อยละ 21.3 การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 19.5 กลยุทธ์/แผนการตลาด คิดเป็น
ร้อยละ 17.3 และ การสร้างตราสินค้า คิดเป็นร้อยละ 12.5 

 

ตารางที่ 9  ความต้องการรับบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยว เรียงลาํดับจากมากไปน้อย 
 

หัวข้อการให้บริการวิชาการ ร้อยละ 
ความรู้เก่ียวกับการบริการ 23.9 

ด้านอาหาร/เครื่องด่ืม 22.6 

ความรู้เก่ียวกับการท่องเที่ยว 19.8 

ธุรกิจโฮมสเตย์ 11.1 

การให้ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 9.1 

ธุรกิจงานโรงแรม 7.0 

มัคคุเทศก์ 6.6 
รวม 100.0 

 

จากข้อมูลในตารางที่ 9 ความต้องการรับบริการวิชาการ ด้านการท่องเที่ยว เรียงลําดับจาก 
มากไปน้อย สามารถสรุปได้ ดังน้ี  ความรู้เก่ียวกับการบริการ คิดเป็นร้อยละ 23.9 ด้านอาหาร/
เครื่องด่ืม คิดเป็นร้อยละ 22.6 ความรู้เก่ียวกับการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 19.8 ธุรกิจโฮมสเตย์ 
คิดเป็นร้อยละ 11.1 การให้ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ธุรกิจงานโรงแรม
คิดเป็นร้อยละ 7.0 และ ด้านมัคคุเทศก์ คิดเป็นร้อยละ 6.6 
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ตารางที่ 10  ความต้องการรับบริการวิชาการด้านการประชาสัมพนัธ์ เรียงลําดับจากมากไปน้อย 
 

หัวข้อการให้บริการวิชาการ ร้อยละ 

ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ 28.9 

เทคนิคการถ่ายภาพ 15.9 

กิจกรรม/สมัมนาเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 14.7 

การผลิตสื่อวีดิทัศน์/สื่อประชาสัมพันธ์ 14.2 

การเป็นพิธีกรในงานนันทนาการ 12.1 

การผลิตสื่อเพ่ือส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 9.9 

การทําจดหมายข่าว/การเขียนข่าว 4.3 
รวม 100.0 

 

จากข้อมูลในตารางที่ 10 ความต้องการรับบริการวิชาการ ด้านการประชาสัมพันธ์ เรียงลําดับ 
จากมากไปน้อย สามารถสรุปได้ ดังน้ี  ด้าน ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 28.9 
เทคนิคการถ่ายภาพ คิดเป็นร้อยละ 15.9 กิจกรรม/สัมมนาเพ่ือการประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ
14.7 การผลิตสื่อวีดิทัศน์/สื่อประชาสัมพันธ์  คิดเป็นร้อยละ 14.2 การเป็นพิธีกรในงานนันทนาการ 
คิดเป็นร้อยละ 12.1 การผลิตสื่อเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 9.9 และการทําจดหมายข่าว/
การเขียนข่าว คิดเป็นร้อยละ 4.3 

 

ตารางที่ 11  ความต้องการรับบริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ เรียงลําดับจากมากไปน้อย 
 

หัวข้อการให้บริการวิชาการ ร้อยละ 
ธุรกิจครัวเรือน 27.3 
การลงทุน 16.3 
นโยบายการออมของชุมชน 14.3 
ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร ์ 10.6 
การวิเคราะห์เศรษฐกิจ 9.0 
นโยบายการเงิน/การคลัง/การประกันราคา 7.8 
ความรู้ด้านหลักทรัพย์ 7.8 
การค้าระหว่างประเทศ 4.5 
การเงินระหว่างประเทศ 2.4 

รวม 100.0 
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จากข้อมูลในตารางที่ 11 ความต้องการรับบริการวิชาการ ด้านเศรษฐศาสตร์ เรียงลําดับ 
จากมากไปน้อย สามารถสรุปได้ ดังน้ี 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  ความต้องการรับบริการวิชาการด้านการบญัชี เรียงลาํดับจากมากไปนอ้ย 
 

หัวข้อการให้บริการวิชาการ ร้อยละ 
การจัดทําบัญชี/บัญชีครัวเรือน/มาตรฐานการบัญชี 46.1 
ความรู้เก่ียวกับบัญชีต้นทุน 25.0 
กฎหมายภาษีอากร/ความรู้เก่ียวกับภาษีอากร 14.4 
ความรู้เก่ียวกับ CPA 8.9 
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 5.0 

อ่ืนๆ .6 
รวม 100.0 

 
จากข้อมูลในตารางที่  12 ความต้องการรับบริการวิชาการ ด้านการบัญชี  เรียงลําดับ 

จากมากไปน้อย สามารถสรุปได้ ดังน้ี ด้านการจัดทําบัญชี/บัญชีครัวเรือน/มาตรฐานการบัญชี คิดเป็น
ร้อยละ 46.1 ความรู้เก่ียวกับบัญชีต้นทุน คิดเป็นร้อยละ 25.0 กฎหมายภาษีอากร/ความรู้เก่ียวกับ
ภาษีอากร คิดเป็นร้อยละ 14.4 ความรู้เก่ียวกับ CPA คิดเป็นร้อยละ 8.9 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
คิดเป็นร้อยละ 5.0 และ ด้านอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.6 
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ตารางที่ 13  สรุปภาพรวมความต้องการรับบริการวิชาการทุกหัวข้อ ของคณะวิทยาการจัดการ 
        เรียงลาํดับจากมากไปนอ้ย 
 

หัวข้อการให้บริการวิชาการ 
จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 

ท่ีมีความต้องการรับบริการวิชาการ 
สาขาวิชา 

อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 91 การจัดการ 

การจัดทําบัญชี/บัญชีครัวเรือน/มาตรฐานการบัญชี 83 บัญชี 

ความรู้ด้านการตลาด 80 การตลาด 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน
(Word, Excel, PowerPoint) 

78
คอมพิวเตอร์ 

ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ 67 การประชาสัมพันธ์ 

ธุรกิจครัวเรือน 67 เศรษฐศาสตร์ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ 58 การตลาด 

ความรู้เกี่ยวกับการบริการ 58 ธุรกิจการท่องเที่ยว 

ด้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม 55 ธุรกิจการท่องเที่ยว 

การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 53 การตลาด 

ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 48 ธุรกิจการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์/แผนการตลาด 47 การตลาด 

พัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน 46 การบริหารงานบุคคล

ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน 45 บัญชี 

การพัฒนาบุคลิกภาพ 44 การบริหารงานบุคคล

ภาวะผู้นําและการสร้างทีม 41 การบริหารงานบุคคล

การลงทุน 40 เศรษฐศาสตร์ 

การวางแผน/การบริหารงานบุคคล 37 การบริหารงานบุคคล

เทคนิคการถ่ายภาพ 37 การประชาสมัพันธ์ 

นโยบายการออมของชุมชน 35 เศรษฐศาสตร์ 

การสร้างตราสินค้า 34 การตลาด 

กิจกรรม/สัมมนาเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 34 การประชาสัมพันธ์ 
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ตารางที่ 13  สรุปภาพรวมความต้องการรับบริการวิชาการทุกหัวข้อ ของคณะวิทยาการจัดการ 
        เรียงลาํดับจากมากไปนอ้ย (ต่อ)  
 

หัวข้อการให้บริการวิชาการ 
จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 

ท่ีมีความต้องการรับบริการวิชาการ 
สาขาวิชา 

การเสริมสร้างผู้ประกอบการ 33 การจัดการ 

การผลิตสื่อวีดิทัศน์/สื่อประชาสมัพันธ์ 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 27 ธุรกิจการท่องเที่ยว 

ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ 26 เศรษฐศาสตร์ 

กฎหมายภาษีอากร/ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 26 บัญชี 

การตัดต่อวิดีโอ (Adobe Premiere) 25 คอมพิวเตอร์ 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านฐานข้อมูล
(VB.NET, C#) 

23
คอมพิวเตอร์ 

การผลิตสื่อเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 23 การประชาสัมพันธ์ 

การติดต้ังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในองค์กร 22 คอมพิวเตอร์ 

การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 22 ธุรกิจการท่องเที่ยว 

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ 22 เศรษฐศาสตร์ 

นโยบายการเงิน/การคลัง/การประกันราคา 19 เศรษฐศาสตร์ 

ความรู้ด้านหลักทรัพย์ 19 เศรษฐศาสตร์ 
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ตารางที่ 13  สรุปภาพรวมความต้องการรับบริการวิชาการทุกหัวข้อ ของคณะวิทยาการจัดการ 
        เรียงลาํดับจากมากไปนอ้ย (ต่อ)  
 

หัวข้อการให้บริการวิชาการ 
จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 

ท่ีมีความต้องการรับบริการวิชาการ 
สาขาวิชา 

กราฟิกดีไซน์ (Adobe Illustrator) 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
คอมพิวเตอร์ 

การค้าระหว่างประเทศ 11 เศรษฐศาสตร์ 

การทําจดหมายข่าว/การเขียนข่าว 10 การประชาสัมพันธ์ 

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 9 บัญชี 

การเงนิระหว่างประเทศ 6 เศรษฐศาสตร์ 

อ่ืนๆ 1 คอมพิวเตอร์ 

อ่ืนๆ 1 บัญชี 

 
 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 

- การทําเกษตรอินทรีย์แบบใหม่ 
- การนํางานวิจัยมาใช้ต่อยอดการทําผลิตภัณฑ์ 
- เน้นด้านสุภาพ รายได้เสริม 
- เน้นด้านอาชีพสําหรับผู้สูงวัย 
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