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การสำรวจความตองการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เพ่ือนำมาประกอบการจัดทำขอเสนอโครงการบริการวิชาการแกชุมชน ประจำป 2564 

 

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดทำการสำรวจความตองการในการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย 

โดยไดสงแบบสำรวจความตองการไปยังกลุมผูรับบริการจำนวน 500 คน ในชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 

ไดร ับแบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 403 ฉบับ คิดเปนรอยละ 80.60 โดยผลการสำรวจ ไดนำมาใชในการ

ประกอบการจัดทำขอเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปงบประมาณ 2564 ซึ่งชวงจัดทำคำของบประมาณใน

เดือนพฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563  

               ผลจากการสำรวจ มีดังนี้ 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

เพศ จำนวน รอยละ 

     ชาย 112 27.79 

     หญิง 291 72.21 

รวม 403 100.00 

อายุ จำนวน รอยละ 

    ต่ำกวา 15 ป 0 0.00 

    15-25 117 29.03 

    26-35 41 10.17 

    36-45 98 24.32 

    46-55 104 25.81 

    >55 0 0.00 

รวม 103 100.00 

ระดับการศึกษา จำนวน รอยละ 

    ประถมศึกษา 99 24.57 

    มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย 188 46.65 
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    อนุปริญญา/เทียบเทา 25 6.20 

    ปริญญาตรี 62 15.38 

    ปริญญาโท 29 7.20 

    ปริญญาเอก 0 0 

รวม 403 100.00 

อาชีพ จำนวน รอยละ 

    นักเรียน / นักศึกษา 103 25.56 

    ขาราชการ / พนักงานของรัฐ / รัฐวสิาหกิจ 90 22.33 

    ธุรกิจสวนตวั 53 13.15 

    เกษตรกร 157 38.96 

    ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  0 0 

รวม 403 100.00 

 

 จากผูตอบแบบสอบถามจำนวน 403 คน สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 291 

คน คิดเปนรอยละ 72.21 เพศชาย  จำนวน 112 คน คิดเปนรอยละ 27.79 ซ่ึงเรียงลำดับจากสูงสุดไปต่ำสุด ดังนี้ 

1. อายุ 15 – 25 ป จำนวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.03   

2. อายุ 46 – 55 ป  จำนวน 104  คน  คิดเปนรอยละ 25.81 

3. อายุ 36 – 45 ป  จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.17 

4. อายุ 26 – 35 ป จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 8.41 

 ในสวนระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเรียงลำดับจากสูงสุดไปต่ำสุด ดังนี้ 

  1. ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย จำนวน 188 คน คิดเปนรอยละ 46.65 

  2. ระดบัประถมศึกษา จำนวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.57 

3. ระดับปริญญาตรี   จำนวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.38 

  4. ระดับปริญญาโท   จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.20 

  5. ระดับอนุปริญญา   จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.20 

ในดานการประกอบอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเรียงลำดับจากสูงสุดไปต่ำสุด ดังนี้ 

1. อาชีพเกษตรกร  จำนวน 157 คน คิดเปนรอยละ 38.96 

2. นักเรียน / นักศึกษา จำนวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.56 

3. ขาราชการ / พนักงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ จำนวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.33 

4. ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จำนวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.15 
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ตอนท่ี  4  ความตองการรับบริการดานวิชาการจากมหาวิทยาลัย 

  ความตองการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยของผูตอบแบบสอบถามเองและในระดับกลุม หรือชุมชน 

ของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งขอมูลนี้มหาวิทยาลัยจะนำไปประกอบการจัดทำโครงการ กิจกรรมเพื่อใหบริการวิชาการ

แกกุลมเปาหมายในโอกาสตอไป ซ่ึงผลจากแบบสอบถามมีดังนี้ 

ความตองการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย (ระดับบุคคล  

 

หัวขอท่ีตองการรับบริการ จำนวน รอยละ 

1. ดานการเกษตร เพาะปลูก เลี้ยงสัตว 238 59.06 

2. ดานการใช ซอมบำรุง เครื่องมือ อุปกรณทางการเกษตร 99 24.57 

3. ดานการใช ซอมบำรุง คอมพิวเตอรและโปรแกรมตาง ๆ 69 17.12 

4. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อและอุปกรณ 85 21.09 

5. ดานบริหารจัดการ  การเงินบัญชี ภาษี 109 27.05 

6. การตลาด  การออกแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ 139 34.49 

7. การแพทย พยาบาล สาธารณสุข 137 34.00 

8. ดานกฎหมาย การจดัการภาครัฐ การพัฒนาทรพัยากรบุคคล 46 11.41 

9. ดานภาษา  ศิลปะ  การอาน 48 11.91 

ผูตอบแบบสอบถาม 403 คน 

 

  จากจำนวนผูตอบแบบสอบถาม 403 คน  มีความตองการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย เรียงลำดับจาก

มากไปนอย ดังนี้    

1. ดานการเกษตร เพาะปลูก เลี้ยงสัตว  จำนวน 238 คน  คิดเปนรอยละ 59.06 

2. การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ จำนวน 139 คน คิดเปนรอยละ 34.49 

3. การแพทย พยาบาล สาธารณสุข จำนวน 137 คน  คิดเปนรอยละ 34.00 

4. ดานบริหารจัดการ การเงินบัญชี ภาษี จำนวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.05 

5. ดานการใช ซอมบำรุง เครื่องมือ อุปกรณทางการเกษตร จำนวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.57 

6. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อและอุปกรณ มีจำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ  21.09 

7. ดานการใช ซอมบำรุง คอมพิวเตอรและโปรแกรมตาง ๆ จำนวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.12 

8. ดานกฎหมาย การจัดการภาครฐั การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 48 คน คิดเปนรอยละ 11.91 

9. ดานภาษา ศิลปะ การอาน จำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.41 
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ความตองการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย (ระดับกลุม / ชุมชน / ทองถิ่น  

 

หัวขอท่ีตองการรับบริการ จำนวน รอยละ 

1. การพัฒนาการศึกษาแกเด็กและเยาวชน 153 37.97 

2. สุขภาพอนามัยและสาธารณสุขของคนในชุมชน 117 29.03 

3. การสรางงานสรางอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได 227 56.33 

4. การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 91 22.58 

5. การจัดการกลุม จัดการสหกรณ 57 14.14 

ผูตอบแบบสอบถาม 403 คน 

 

 สำหรับความตองการรับบริการวิชาการเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาศักยภาพของกลุมสมาชิกหรือชุมชนท่ีผูตอบ

แบบสอบถามอาศัยอยู เรียงลำดับจากมากไปนอย มีดังนี้  

1. การสรางงานสรางอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได จำนวน  227 คน  คิดเปนรอยละ  56.33 

2. การพัฒนาการศึกษาแกเด็กและเยาวชน จำนวน 153 คน  คิดเปนรอยละ  37.97 

3. สุขภาพอนามัยและสาธารณสุขของคนในชุมชน จำนวน 117 คน  คิดเปนรอยละ 29.03 

4. การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน  จำนวน 91 คน  คิดเปนรอยละ 22.58 

5. การจัดการกลุม จัดการสหกรณ จำนวน 57 คน  คิดเปนรอยละ 14.14 
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แบบสำรวจความตองการในการเขารวมกิจกรรมฝกอบรม สัมมนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

คำช้ีแจง 

- แบบสอบถามนี้ จัดทำข้ึนเพ่ือสำรวจความตองการรับบริการดานวิชาการจากมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  

- ขอมูลท่ีไดจากแบบสำรวจนี้ จะนำไปใชในการจัดทำขอเสนอโครงการบริการวิชาการแกชุมชน

ประจำป 2564  มีระยะเวลาดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

- โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับขอมูล ความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

 

ตอนท่ี  1     ขอมูลท่ัวไป 

เพศ       ชาย      หญิง 

อายุ       ต่ำกวา  15  ป    16 – 25 ป   26 – 35 ป       

      36 – 45 ป    46 – 55  ป    มากกวา 55 ป 

ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา    อนุปริญญา  

       ปริญญาตรี   ปริญญาโท       อ่ืน ๆ  (ระบุ............................  

อาชีพ    นักเรียน/นักศึกษา     ขาราชการ  พนักงานของรัฐ    

     ธุรกิจสวนตัว      เกษตรกร 

         อ่ืน  ๆ  (ระบุ.............................................................  

  ท่ีอยูของทาน หมูบาน .....................................................ตำบล ................................................ 

    อำเภอ ................................................... จังหวัด .............................................. 

  ประวัติการเขารับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย  

     ไมเคย 

     เคยเขารับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย เม่ือป ............................................... 

    หัวขอท่ีเขารับบริการ ................................................................................................ 

    หนวยงานท่ีใหบริการ .............................................................................................. 

 

ตอนท่ี 2   ความตองการและขอเสนอแนะในการพัฒนาดานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

1.  ทานตองการรวมกิจกรรมอบรม สัมมนาเรื่องใดจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ  

   การเกษตร เพาะปลูก เลี้ยงสัตว    

    การใชและซอมบำรุง เครื่องมือ/อุปกรณการเกษตร 

   การใชและ ซอมบำรุงคอมพิวเตอร / โปรแกรม  
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    การจัดกิจกรรมเรียนการสอน ผลิตสื่อและอุปกรณ 

   การบริหารจัดการ / การเงินและบัญชี / ภาษี   

    การตลาด  การออกแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ 

  การแพทย / พยาบาล / สาธารณสุข    

  กฎหมาย การบริหารจัดการภาครัฐ   

   ภาษา / ศิลปะ / การอาน    

  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................................................... 

 

2. ทานตองการใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหบริการเพ่ือพัฒนา/สงเสริมกิจการกลุม / ชุมชน ท่ีทานอาศัยอยูในดาน

ใด 

  ดานการพัฒนาการศึกษาแกเด็กและเยาวชน  

  ดานสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขของคนในชุมชน 

  ดานการสรางงานสรางอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได  

  ดานจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

  ดานการจัดการกลุม จัดการสหกรณ  . 

  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................................................... 

3.  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  

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

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

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

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

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

  

 

ขอขอบพระคุณทานท่ีสละเวลาในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


