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รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปี 2564 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

  ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนีได้ด ำเนินงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 (ตุลำคม 2563 - กันยำยน 
2564) เพ่ือให้บริกำรวิชำกำรแกประชำชนในพ้ืนที่ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยมีผลกำรด ำเนินงำน        
สรุปไดด้ังนี้ 

 

คณะ 
หน่วยงาน 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวนผู้ร่วม
โครงการ 

แผ่นดิน รายได้ หน่วยงาน
ภายนอก 

พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ 

เภสัชศำสตร์ 2   75,700 500 

รัฐศำสตร์ 3  28,150 1,580,160  

วิทยำลัย
แพทยศำสตร์
และกำร
สำธำรณสุข 

1   156,800 
 

 

วิทยำศำสตร์ 1   290,000 480 

วิศวกรรมศำสต
ร ์

2   92,200 101 

ศิลปศำสตร์ 1    40 

ส ำนักงำน
ส่งเสริมบริหำร
งำนวิจัยฯ 

3  170,500 4,240,100 680 

ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

วิศวกรรมศำสต
ร ์

2   939,700 27 



 
 

2 
 

ศิลปศำสตร์ 1   300,000  

ส ำนักงำน
ส่งเสริมบริหำร
งำนวิจัยฯ 

84   6,646,327.52 223 

สร้างเสริมสุขภาวะท่ีดี 

เภสัชศำสตร์ 1   2,137,150 152 

ศิลปประยุกต์
และ
สถำปัตยกรรม
ศำสตร์ 

1    805 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

เกษตรศำสตร์ 1   398,145  

เภสัชศำสตร์ 1   209,300 95 

ส ำนักงำน
ส่งเสริมบริหำร
งำนวิจัยฯ 

1 678,480   258 

   

จ านวนโครงการหลักสูตรระยะสั้น upskill reskill 
 

คณะ หน่วยงาน จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวนผู้ร่วม
โครงการ 

เกษตรศำสตร์ 4 1,406,655 190 

เภสัชศำสตร์ 7 840,000 152 

พยำบำลศำสตร์ 2 2,675,000 85 

รัฐศำสตร์ 2 14,950 16 

วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 2 87,685 
 

169 

วิทยำศำสตร์ 3 8,224,260 2,710 

วิศวกรรมศำสตร์ 6 309,860 189 
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ศิลปศำสตร์ 3 651,632.87 382 

ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 1 50,000 1,001 

ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ 1 500,000 47 
 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิเคราะห์ทดสอบ 

 

คณะ หน่วยงาน จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
ผู้รับบริการ 

ประเภทการวิเคราะห์
ทดสอบ 

วิทยำลัยแพทยศำสตร์และ
กำรสำธำรณสุข 

1 60,146 16 บริกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ
ทิ้งโรงพยำบำล 

วิทยำศำสตร์ 4 1,070,758  หน่วยวิเครำะห์น้ ำ 
หน่วยวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์ 

OTOP 
หน่วยวิเครำะห์ทำงควำม

ร้อน 
หน่วยตรวจวัดวิเครำะห์

สภำพแวดล้อม 

วิศวกรรมศำสตร์ 2 641,337 45  โครงกำรบริกำรศูนย์
ทดสอบน้ ำ 
โครงกำรบริกำรศูนย์ทดสอบ
วัสดุ 

ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำร
งำนวิจัยฯ 

1 333,000 1 วิเครำะห์ค่ำพลังงำนใน
อำคำร 
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การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ  
  ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม   มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี ได้ท ำกำรประเมินผลส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือสอบถำม
ถึงควำมพึงพอใจ ในกำรร่วมโครงกำร โดยถำมในประเด็นควำมพึงพอใจในกระบวนกำรขั้นตอน กำรให้บริกำร 
ประโยชนที่ไดรับจำกกำรร่วมโครงกำรและกำรน ำควำมรู ไปใช้ระโยชน โดยไดจัดท ำแบบสอบถำมกลุ่มผู้เข้ำรับ
บริกำรจำกโครงกำรต่ำง ๆ จ ำนวน 3401 คน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  
 

แบบสอบถามท่ีใช้และเกณฑ์การแปลผล 
 แบบสอบถำมที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล แบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วยข้อค ำถำม 14 ข้อ คือ 
 ตอนที่ 1   ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม  4 ข้อ 
 ตอนที่ 2    สอบถำมควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัย  7 ข้อ  
 ตอนที่ 3   สอบถำมประโยชน์ที่ได้รับจำกกำร่วมโครงกำรและกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  2 ข้อ 
 ตอนที่ 4   ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ  1  ข้อ 
 ข้อมูลจำกแบบสอบถำม น ำมำวิเครำะห์เพ่ือแสดงผลในรูปของควำมถี่ ร้อยละและค่ำเฉลี่ย  โดยกำรแปล
ผลค่ำเฉลี่ย ใช้กำรแปลควำมหมำยตำมแนวทำงของ บุญชม ศรีสะอำด (2535) ดังนี้ 
  ค่ำเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 

ค่ำเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมำยถึง ระดับไม่แน่ใจ 
ค่ำเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมำยถึง ระดับไม่พึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมำยถึง ระดับไม่พึงพอใจมำก 

 

ผลการการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
     ชำย 970 28.52 
     หญิง 2,431 71.48 

รวม 3,401 100.00 
อายุ จ านวน ร้อยละ 
    ต่ ำกว่ำ 15 ป ี 98 2.88 
    15-25 297 8.73 
    26-35 320 9.41 
    36-45 652 19.17 
    46-55 991 29.14 
    >55 1,019 29.96 
    ไม่ระบ ุ 24 0.71 

รวม 3,401 100.00 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
    ประถมศึกษำ 1,552 45.63 
    มัธยมศึกษำตอนต้น/ตอนปลำย 1,113 32.76 
    อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ 251 7.38 
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    ปริญญำตรี 370 10.88 
    ปริญญำโท 35 1.00 
    ปริญญำเอก 5 0.15 
    ไม่ระบ ุ 76 2.23 

รวม 3,401 100.00 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
    นักเรียน / นักศึกษำ 292 8.59 
    ข้ำรำชกำร / พนักงำนของรัฐ / รัฐวิสำหกิจ 216 6.35 
    ธุรกิจส่วนตัว 259 7.62 
    เกษตรกร 2,441 71.77 
    ประกอบอำชีพอื่น ๆ  129 3.79 
   ไม่ระบ ุ 64 1.88 

รวม 3,401 100.00 
  

  จำกผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 3401 คน สรุปได้ว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ ำนวน 2,431 คน คิดเป็นร้อยละ 71.48 เพศชำย  จ ำนวน 970 คน คิดเป็นร้อยละ 28.52 ซึ่งเรียงล ำดับจำก
สูงสุดไปต่ ำสุด ดังนี้ 

1. อำยุมำกกว่ำ 55 ปี จ ำนวน 1,019 คน คิดเป็นร้อยละ 29.96  
2. อำยุ 46 – 55 ปี  จ ำนวน 991  คน  คิดเป็นร้อยละ 29.14 
3. อำยุ 36 – 45 ปี  จ ำนวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 9.41 
4. อำยุ 26 – 35 ปี จ ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 9.69 
5. อำยุ 16 – 25 ปี จ ำนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 8.73 
6. อำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี จ ำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 2.88 
7. ไม่ระบุอำยุ จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 0.71 

 ในส่วนระดับกำรศึกษำของผู้ตอบแบบสอบถำม ซึ่งเรียงล ำดับจำกสูงสุดไปต่ ำสุด ดังนี้ 
  1. ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 1,552 คน คิดเป็นร้อยละ 45.63 
  2. ระดับมัธยมศึกษำ จ ำนวน 1,113 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73 

3. ระดับปริญญำตรี   จ ำนวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 10.88 
4. ระดับอนุปริญญำ   จ ำนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 7.38 
5. ไม่ระบุกำรศึกษำ จ ำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 2.23 
6. ระดับปริญญำโท   จ ำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 
7. ระดับปริญญำเอก   จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.15 

ในด้ำนกำรประกอบอำชีพของผู้ตอบแบบสอบถำม ซึ่งเรียงล ำดับจำกสูงสุดไปต่ ำสุด ดังนี้ 
1. อำชีพเกษตรกร  จ ำนวน 2,441 คน คิดเป็นร้อยละ 71.77 
2. นักเรียน / นักศึกษำ จ ำนวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 8.59 
3. ประกอบอำชีพธุรกิจส่วนตัว จ ำนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 7.62 
4. ข้ำรำชกำร / พนักงำนของรัฐ / รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 6.35 
5. ประกอบอำชีพอ่ืน ๆ จ ำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 3.79 
6. ไม่ระบุอำชีพ จ ำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 1.88 
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ตอนที่  2  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการที่มีต่อการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
  ในประเด็นควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับบริกำรวิชำกำรที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมของมหำวิทยำลัยนั้น 
ประกอบด้วยชุดค ำถำมถึงควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรวิชำกำรในแต่ละด้ำน มี
ผลดังนี้ 
 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเห็น (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม) 
คะแนน
เฉลี่ย 

 
ร้อยละ 

พึงพอ 
ใจมาก 

พึงพอใจ 
ไม่

แน่ใจ 
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
มาก 

1. ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรและ
ขั้นตอนกำรให้บริกำร (เช่น กำรสมัคร
เข้ำร่วมกิจกรรม กำรลงทะเบียน กำร
แจกเอกสำร) 

2,211 1,131 49 5 5 4.63 92.57 

2. ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำที่ผูไ้ด้รับ
กำรจ้ำงงำน (เชน่ กำรตอบข้อซกัถำม 
กำรให้ควำมช่วยเหลือต่ำง ๆ ควำม
สุภำพเรียบร้อย ) 

2,237 1,128 28 4 4 4.64 92.87 

3. ควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมกำร
จัดกิจกรรม (เช่นสถำนที่ อำหำรว่ำง 
อำหำร เอกสำรประกอบ)  

2,199 1,147 46 3 6 4.63 92.52 

4. ควำมพึงพอใจต่อวิทยำกร ผู้
ให้บริกำรวิชำกำร (เชน่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในเร่ืองที่พูด สื่อสำรได้
น่ำสนใจ ให้ข้อมูลตรงประเด็น 
ถ่ำยทอดควำมรู้ได้ด)ี 

2,298 1,058 43 6 4 4.66 93.12 

5. ควำมพึงพอใจต่อเนื้อหำสำระของ
กำรอบรม (เช่น ตรงกับควำมตอ้งกำร 
ควำมสนใจ เหมำะสมกับผู้เข้ำรบักำร
อบรม) 

2251 1090 50 6 4 4.64 92.80 

6. ควำมพึงพอใจในภำพรวมของกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

2214 1147 34 3 3 4.64 92.73 

7. ควำมคุ้มค่ำหรือประโยชนท์ี่ได้รับ
จำกกำรร่วมกิจกรรม (เช่น ตรงกับ
ควำมต้องกำร ควำมสนใจ เหมำะสม
กับผู้เข้ำรับกำรอบรม) 

2587 764 42 7 1 4.74 94.87 

   

    ซึ่งผลจำกกำรประเมินสรุปได้ว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจเรียงล ำดับควำมพึงพอใจ
ในด้ำนต่ำง ๆ จำกสูงสุดไปต่ ำสุด ดังนี้ 

 1. ควำมคุ้มค่ำหรือประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรร่วมกิจกรรม (เช่น ตรงกับควำมต้องกำร ควำมสนใจ 
เหมำะสมกับผู้เข้ำรับกำรอบรม) มีควำมพึงพอใจระดับมำก คะแนนเฉลี่ย 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.87 
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 2. ควำมพึงพอใจต่อวิทยำกร ผู้ให้บริกำรวิชำกำร (เช่นมีควำมรู้ควำมสำมำรถในเรื่องที่พูด 
สื่อสำรได้น่ำสนใจ ให้ข้อมูลตรงประเด็น ถ่ำยทอดควำมรู้ได้ดี) มีควำมพึงพอใจระดับมำก คะแนนเฉลี่ย 4.66       
คิดเป็นร้อยละ 93.12 

 3. ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ได้รับกำรจ้ำงงำน (เช่น กำรตอบข้อซักถำม กำรให้ควำม
ช่วยเหลือต่ำง ๆ ควำมสุภำพเรียบร้อย) ควำมพึงพอใจต่อเนื้อหำสำระของกำรอบรม (เช่น ตรงกับควำมต้องกำร ควำม
สนใจ เหมำะสมกับผู้เข้ำรับกำรอบรม) และควำมพึงพอใจในภำพรวมของกำรเข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมพึงพอใจระดับ
มำกเท่ำกัน คะแนนเฉลี่ย 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80 

 4. ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร (เช่น กำรสมัครเข้ำร่วมกิจกรรม กำร
ลงทะเบียน กำรแจกเอกสำร) และควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมกำรจัดกิจกรรม (เช่นสถำนที่ อำหำรว่ำง 
อำหำร เอกสำรประกอบ) มีควำมพึงพอใจระดับมำกเท่ำกัน คะแนนเฉลี่ย 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.57 

 
ตอนที่  3  ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากการร่วมโครงการและการน าความรู้ไปใช ้
  ในประเด็นประโยชน์ / ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรร่วมโครงกำรและกำรน ำควำมรู้ไปใช้ เป็นค ำถำมที่
ผู้ตอบแบบสอบถำมสำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำหนึ่งค ำตอบ โดยมีค ำถำมใน 3 เรื่องคือ สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ระยะเวลำในกำรน ำควำมรู้ไปใช้หลังจำกร่วมกิจกรรมและ กำรน ำควำมรู้ที่ ได้ไปขยำยผลสู่กำรใช้
ประโยชน์ โดยแต่ละหัวเรื่อง สรุปได้ ดังนี้ 
 

ข้อค าถาม / ค าตอบ จ านวน ร้อยละ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ได ้ 3,337 98.12 
ไม่ได ้ 64 1.88 

 
       น ำไปใชไ้ด้ทนัที 2,951 86.77 
       น ำควำมรูไ้ปใช้หลงักำรอบรม 3 เดือน 297 8.73 
       น ำควำมรูไ้ปใช้หลงักำรอบรม 6 เดือน 90 2.65 
      อ่ืน ๆ  63 1.85 

ผู้ตอบแบบสอบถำม 3,401 คน 
 

สรุปภำพรวมของผู้ตอบแบบสอบถำมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรร่วมโครงกำรไปใช้ประโยชน์
ได้มำกที่สุด จ ำนวน 3,337 คน คิดเป็นร้อยละ 98.12 จำกผู้ตอบแบบสอบถำมในข้อค ำถำมนี้ 3,401 คน โดยส่วน
ใหญ่จะน ำควำมรู้ไปใช้ได้ทันทีหลังสิ้นสุดกำรอบรม จ ำนวน 2,951 คน คิดเป็นร้อยละ 86.77 รองลงมำ 297 คน 
น ำไปใช้หลังกำรอบรมแล้ว 3 เดือน  คิดเป็นร้อยละ 8.73 และน ำควำมรู้ไปใช้ได้หลังจำกกำรอบรม 6 เดือน 
จ ำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 2.65 และอ่ืน ๆ เช่น ยังไม่พร้อม จ ำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 1.85  
   
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. พ้ืนที่จัดไม่ควรมีควำมชื้นสูง ท ำให้ท ำงำนล ำบำก 
  2. จำกกำรลงพ้ืนที่ท ำกำรส ำรวจต ำบลตำมโครงกำรท ำให้ทรำบถึงควำมต้องกำรและปัญหำต่ำงๆ 
มำกมำยในชุมชน เพ่ือให้เกิดกำรต่อยอดจำกโครงกำร จนน ำไปสู่กำรเป็นรำกเเก้วให้กับประเทศต่อไป 

3. เป็นโครงกำรที่ดีมำก  ถ้ำสำมำรถผลักดันให้ชำวบ้ำนเลี้ยงเป็นอำชีพได้ส ำเร็จ 
4. อยำกทรำบข้อมูลควำมรู้เรื่องงเห็ดร่ำงแห 



 
 

8 
 

5. อยำกให้มีกำรประชำสัมพันธ์ในวงที่กว้ำงขึ้น เพรำะคนส่วนใหญ่ไม่ทรำบข้อมูลที่แน่ชัด ท ำให้
ตีควำมแตกต่ำงออกไปจำกควำมเป็นจริง 

6. ควรเพ่ิมเติมให้ควำมรู้เรื่องวิธีลกขยะ กำรแยะขยะตำมประเภท กำรจัดกำรน้ ำเสียจำก
ครัวเรือนแบบเบื้อนต้น เพ่ือจัดกำรขยะง่ำยขึ้นครับ 
  7. อยำกให้มีกำรจัดอบรมเรื่องปุ๋ยหมัก 


