
 

 
 
 
 
 

รายงานผลการส ารวจความต้องการ ความคาดหวังและความผูกพัน 
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ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ค าน า 
 

ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้จัดท ำกำรส ำรวจควำม
ต้องกำร ควำมคำดหวังและควำมผูกพันที่มีต่อกำรให้บริกำรงำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์  ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เพ่ือส ำรวจควำมต้องกำร ควำมคำดหวังและควำมผูกพันที่มี
ต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ  ใช้เป็นข้อมูลในกำรน ำมำปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำร
ให้บริกำรของงำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ เป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
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รายงานผลการส ารวจความต้องการ ความคาดหวังและความผูกพัน 
ที่มีต่อการให้บริการ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

รายละเอียดการส ารวจ 
ความเป็นมา : 
 ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้จัดท ำแบบส ำรวจควำม
ต้องกำร ควำมคำดหวังและควำมผูกพันที่มีต่อกำรให้บริกำรงำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์  ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ  
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปีงบประมำณ 2563  
 
หลักการและเหตุผล : 
 กำรวัดระดับหรือส ำรวจควำมต้องกำรควำมคำดหวังและควำมผูกพันของศิษย์เก่ำที่มตี่อกำรให้บริกำรงำน
ศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   
 ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้จัดท ำแบบส ำรวจควำม
ต้องกำร ควำมคำดหวังและควำมผูกพันที่มีต่อกำรให้บริกำรงำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์  
 
วัตถุประสงค์ :  
 1.เพ่ือส ำรวจควำมต้องกำร ควำมคำดหวังและควำมผูกพัน ของศิษย์เก่ำที่มีต่อกำรให้บริกำร ของงำนศิษย์
เก่ำสัมพันธ์ ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 
 2.เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำพันธกิจ/ภำรกิจ กระบวนงำน กำรให้บริกำรของส ำนักงำนให้สอดรับ
กับบริทบปัจจุบัน และสนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
 
กลุ่มเป้าหมาย : ศิษย์เก่ำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
 
ผู้รับผิดชอบหลัก : นำงปทัดตำ  มุขขันธ์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ : เมษำยน – กันยำยน 2563  
 
แหล่งข้อมูล : ศิษย์เก่ำจำกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี และภำยนอก 
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หน่วยงานจัดเก็บแบบส ารวจและรวบรวม : งำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี 
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล :  
แบบส ำรวจควำมต้องกำร ควำมคำดหวังและควำมผูกพันที่มีต่อกำรให้บริกำร งำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ส ำนักงำน
พัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี แบ่งเนื้อหำของแบบส ำรวจเป็น 4 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ ช่วงอำยุ คณะ กำรรับข้อมูลข่ำวสำร 
 ตอนที่ 2 ความคาดหวังของศิษย์เก่าที่มีต่อการให้บริการของส านักงานพัฒนานักศึกษา จ านวน 3 
ด้าน 10 ข้อ  แบ่งเป็นระดับควำมพึงพอใจ 5 ระดับ 
  ระดับ 1 หมำยควำมว่ำ มีควำมคำดหวังน้อยที่สุด 
  ระดับ 2 หมำยควำมว่ำ มีควำมคำดหวังน้อย 
  ระดับ 3 หมำยควำมว่ำ มีควำมคำดหวังปำนกลำง 
  ระดับ 4 หมำยควำมว่ำ มีควำมคำดหวังมำก 
  ระดับ 5 หมำยควำมว่ำ มีควำมคำดหวังมำกท่ีสุด 
 
 ก ำหนดเกณฑ์กำรแบ่งช่วงคะแนนเป็น 5 ระดับ โดยใช้สูตรค ำนวณ ดังนี้ 
 =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ ำสุด 
   จ ำนวนระดับชั้น 
 = 5-1 
   5 
 = 0.8 
 เกณฑ์ความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยความคาดหวัง: 

คะแนนเฉลี่ย  4.21 - 5.00 หมำยควำมว่ำ คำดหวังมำกที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมำยควำมว่ำ คำดหวังมำก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมำยควำมว่ำ คำดหวังปำนกลำง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมำยควำมว่ำ คำดหวังน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมำยควำมว่ำ คำดหวังน้อยที่สุด 

 
 ตอนที่ 3 ความต้องการด้านการให้บริการงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
 ตอนที่ 4 ความผูกพันที่มีต่อการให้บริการงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
 
ช่องทางการเก็บข้อมูลแบบส ารวจ : 
 1.จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์/อีเมล์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี (UBU Mail) หรือ 
 2.เว็บไซต์ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ/ Facebook Fanpage ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 
 3.สแกน QR Code หรือ https://forms.gle/wVEpLp6CK9TpjPLg6 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล : 
 กำรส ำรวจควำมต้องกำร ควำมคำดหวังและควำมผูกพันที่มีต่อกำรให้บริกำรงำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์  
ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ในครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ส ำรวจควำม
ต้องกำร คำดหวังและควำมผูกพันของศิษย์เก่ำ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำพันธกิจ/ภำรกิจ กระบวนงำน กำร
ให้บริกำรของงำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ เพ่ือให้สอดรับกับบริบทปัจจุบัน และสนองตอบควำมต้องกำรต่อผู้รับบริกำร คือ 
ศิษย์เก่ำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  ที่มตี่อกำรให้บริกำรงำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ โดยแบ่งเนื้อหำเป็น 4 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ เป็นแบบเลือกตอบ ใช้วิธีกำรวิเครำะห์ โดยน ำเสนอเป็นตำรำงแสดง
ควำมถี่และค่ำร้อยละ 
 ตอนที่ 2 ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของงำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม IBM SPSS Statistics 24 เพ่ือหำค่ำควำมถี่ (Frequncy) ค่ำร้อยละ(Percentage) ค่ำเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)  

ตอนที่ 3 ควำมต้องกำรของศิษย์เก่ำที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ เป็นแบบระบุควำม
ต้องกำรและเลือกตอบ ใช้วิธีรวบรวมสรุปข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลหำค่ำควำมถี่และร้อยละ 
 ตอนที่ 4 ควำมผูกพันที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ เป็นแบบเลือกตอบ ใช้วิธี
วิเครำะห์ข้อมูล หำค่ำควำมถี่และร้อยละ 
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ผลการส ารวจความต้องการ ความคาดหวังและความผูกพันของศิษย์เก่าต่อการให้บริการ  

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวนแบบประเมินจ านวนทั้งสิ้น จ านวน 101 คน 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ  
ตารางท่ี 1 จ านวน ร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ  (N = 101) จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

1.1 ชำย 47 46.5 
1.2 หญิง 54 53.5 

รวม 101 100.0 
2. ช่วงอายุ   

2.1 อำยุระหว่ำง 23-29 ปี 49 48.5 
        2.2 อำยุระหว่ำง 30-34 ปี 22 21.8 
        2.3 อำยุระหว่ำง 35-39 ปี 17 16.8 
        2.4 อำยุระหว่ำง 40-44 ปี 9 8.9 
        2.4 อำยุ  45 ปีขึ้นไป 4 4.0 

รวม 101 100.0 
3. ท่านเป็นศิษย์เก่าคณะ   

3.1 เกษตรศำสตร์ 14 13.9 
3.2 วิทยำศำสตร์ 18 17.8 
3.3 วิศวกรรมศำสตร์ 12 11.9 
3.4 ศิลปศำสตร์ 14 13.9 
3.5 เภสัชศำสตร์ 4 4.0 
3.6 บริหำรศำสตร์ 17 16.8 
3.7 นิติศำสตร์ 8 7.9 
3.8 รัฐศำสตร์ 13 12.9 
3.9 ศิลปประยุกต์และกำรสำธำรณสุข 1 1.0 
3.10 คณะพยำบำลศำสตร์ 0 0.0 
3.11 วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 0 0.0 

รวม 101 100.0 
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4. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของศิษย์เก่าผ่านช่องทางใด (เลือกได้มากกว่า 1ช่องทาง) 

ช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสาร จ านวน(คน) ร้อยละ 
ผู้ตอบแบบส ารวจทั้งสิ้น (101 คน)   
4.1 Social Networks (Facebook Fanpage) 95 80.5 
4.2 Website 11 9.3 
4.3 Email,จดหมำย 2 1.7 
4.4 อ่ืน ๆ 10 8.5 

รวม 118 100.0 
 

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ศิษย์เก่ำที่ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 54 คนคิดเป็นร้อยละ 
53.5 และเพศชำย จ ำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 มีช่วงอำยุระหว่ำง 23-29 ปี มำกที่สุด จ ำนวน 49 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.5 รองลงมำคือ อำยุระหว่ำง 30-34 ปี จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 อำยุระหว่ำง 35-39 ปี 
จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 อำยุระหว่ำง 40-44 ปี จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 และอำยุ 45 ปีขึ้นไป 
จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 เป็นศิษย์เก่ำคณะวิทยำศำสตร์มำกที่สุด จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 
คณะบริหำรศำสตร์ จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 คณะเกษตรศำสตร์ จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 
คณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 14 คิดเป็นร้อยละ 13.9 คณะรัฐศำสตร์ จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 12 คน คิดเป็น 11.9 คณะนิติศำสตร์ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 คณะเภสัชศำสตร์ 
จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และคณะศิลปประยุกต์และกำรออกแบบ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
ตำมล ำดับ ศิษย์เก่ำส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่ำวสำรและกิจกรรมผ่ำน Social Networks (Facebook Fanpage) 
จ ำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 รองลงมำคือ Website จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 อ่ืน ๆ จ ำนวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 และ Email,จดหมำย จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตำมล ำดับ 

 
ตอนที่ 2 ความคาดหวังของศิษย์เก่าที่มีต่อการให้บริการงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

กำรส ำรวจควำมคำดหวังที่มีต่อกำรให้บริกำรงำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี ใช้วิธีส ำรวจโดยให้ผู้ตอบแสดงควำมคิดเห็นโดยก ำหนดค่ำคะแนนระดับควำมคำดหวังแบ่งเป็น 5 
ระดับดังนี ้

ระดับ 1 หมำยควำมว่ำ มีควำมคำดหวัง น้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมำยควำมว่ำ มีควำมคำดหวัง  น้อย 
ระดับ 3 หมำยควำมว่ำ มีควำมคำดหวัง ปำนกลำง 
ระดับ 4 หมำยควำมว่ำ มีควำมคำดหวัง มำก 
ระดับ 5 หมำยควำมว่ำ มีควำมคำดหวัง มำกที่สุด 
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เกณฑ์ควำมหมำยของค่ำคะแนนเฉลี่ยควำมคำดหวัง 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมำยควำมว่ำ  คำดหวังมำกท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมำยควำมว่ำ คำดหวังมำก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40  หมำยควำมว่ำ คำดหวังปำนกลำง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60  หมำยควำมว่ำ คำดหวังน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80  หมำยควำมว่ำ คำดหวังน้อยที่สุด 
 

ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละ และค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคาดหวังของศิษย์เก่าที่มีต่อการ
ให้บริการงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 
การให้บริการ 

ระดับความคาดหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย 

5 4 3 2 1 

1.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 นโยบำย ประกำศ แนวทำงกำร
ด ำเนินงำนท่ีชัดเจน 

17 
(16.8) 

46 
(45.5) 

27 
(26.7) 

10 
(9.9) 

1 
(1.0) 

3.67 .907 มำก 

1.2 แจ้งข้อมูลข่ำวสำรกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

22 
(21.8) 

43 
(42.6) 

28 
(27.7) 

7 
(6.9) 

1 
(1.0) 

3.77 .907 มำก 

1.3 ช่องทำงกำรสื่อสำรออนไลน์กบั
ศิษย์เก่ำ เช่น Website,Facebook 
Fanpage,Line กลุ่มตัวแทนรุ่นเขำ้
ร่วมเป็นสมำชิก 

32 
(31.7) 

41 
(40.6) 

18 
(17.8) 

8 
(7.9) 

2 
(2.0) 

3.92 .997 มำก 

1.4 ฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ 
มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนีท่ีสำมำรถ
ตรวจสอบได ้

22 
(21.8) 

36 
(35.6) 

31 
(30.7) 

9 
8.9) 

3 
(3.0) 

3.64 1.016 มำก 

รวม 3.75 .863 มาก 
2.ด้านการระดมทุน  
2.1 ก ำหนดแนวทำง วำงแผนกำร
ด ำเนินกิจกรรม เกี่ยวกับกำรหำ
รำยได้ที่ชัดเจน 

12 
(11.9) 

38 
(37.6) 

36 
(35.6) 

15 
(14.9) 

0 
(0) 

3.47 .890 มำก 

2.2 กำรจัดกิจกรรมเพื่อหำรำยได้ 
เพื่อกำรด ำเนินงำนด้ำนศิษย์เก่ำ
สัมพันธ์ เช่น กิจกรรมจ ำหน่วยของที่
ระลึก กิจกรรมคืนสู่เหย้ำ เป็นต้น 

15 
(14.9) 

42 
(41.6) 

31 
(30.7) 

11 
(10.9) 

2 
(2.0) 

3.56 .943 มำก 

รวม 3.51 .867    มาก 
3. ด้านกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ ์
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การให้บริการ 

ระดับความคาดหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย 

5 4 3 2 1 

3.1 กิจกรรมเพื่อเชื่อมควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบัน 
เช่น กำรเป็นผู้บรรยำย กำรให้
ค ำปรึกษำ เป็นต้น 

18 
(17.8) 

39 
(38.6) 

30 
(29.7) 

11 
(10.9) 

3 
(3.0) 

3.57 1.003 มำก 

3.2 กิจกรรมเพื่อเชื่อมควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงศิษย์เก่ำ เช่น กำร
ติดต่อสื่อสำรผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ 
บทควำม รูปภำพ วำรสำรศิษย์เกำ่ 
เป็นต้น 

21 
(20.8) 

31 
30.7) 

36 
(35.6) 

10 
(9.9) 

3 
(3.0) 

3.56 1.024 มำก 

3.3 กิจกรรมเพื่อเชื่อมควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงศิษย์เก่ำ และคณะ/วิทยำลัย 

16 
(15.8) 

35 
(34.7) 

32 
(31.7) 

16 
(15.8) 

2 
(2.0) 

3.47 1.006 มำก 

3.4 กิจกรรมเพื่อเชื่อมควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงศิษย์เก่ำและมหำวิทยำลัย 
เช่น กำรให้ควำมรู้ อบรมประเด็นที่
อยู่ในกระแสหรือที่ศิษย์เก่ำต้องกำร 

16 
(15.8) 

35 
(34.7) 

34 
(33.7) 

13 
(12.9) 

3 
(3.0) 

3.48 1.006 มำก 

รวม 3.52 .962 มาก 
รวมทุกด้าน 3.60 .833 มาก 

 

จำกตำรำงที่ 2 จะเห็นได้ว่ำ ศิษย์เก่ำมีควำมคำดหวังต่อกำรให้บริกำรของงำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ในภำพรวม
ทุกด้ำน อยู่ในเกณฑ์คำดหวังมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.60 ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำรมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.75 ด้ำนกำร 
ด้ำนกิจกรรมศิษย์เก่ำสัมพันธ์ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.52 ด้ำนกำรระดมทุน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.51 ตำมล ำดับ โดยศิษย์
เก่ำมีควำมคำดหวังมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก มีช่องทำงกำรสื่อสำรออนไลน์กับศิษย์เก่ำ เช่น Website,Facebook 
Fanpage,Line กลุ่มตัวแทนรุ่นเข้ำร่วมเป็นสมำชิก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.92 แจ้งข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนอย่ำง
สม่ ำเสมอ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.77และนโยบำย ประกำศ แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.67 
ตำมล ำดับ สำมำรถสรุปค่ำเฉลี่ยเป็นรำยด้ำนได้ดังนี้ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ พบว่ำ ศิษย์เก่ำมีควำมคำดหวังต่อกำรให้บริกำรภำพรวมด้ำนนี้ อยู่ในเกณฑ์ 
คำดหวังมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.75  โดยคำดหวังให้หน่วยงำนมีช่องทำงกำรสื่อสำรออนไลน์กับศิษย์เก่ำ เช่น 
Website,Facebook Fanpage,Line กลุ่มตัวแทนรุ่นเข้ำร่วมเป็นสมำชิก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.92 แจ้งข้อมูลข่ำวสำร
กำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.77 นโยบำย ประกำศ แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.67 และมีฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีที่สำมำรถตรวจสอบได้ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
3.64 ตำมล ำดับ 
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ด้านการระดมทุน พบว่ำ ศิษย์เก่ำมีควำมคำดหวังต่อกำรให้บริกำรภำพรวมด้ำนนี้ อยู่ในเกณฑ์คำดหวัง
มำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.51 โดยคำดหวังให้มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือหำรำยได้ เพ่ือกำรด ำเนินงำนด้ำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
เช่น กิจกรรมจ ำหน่วยของที่ระลึก กิจกรรมคืนสู่เหย้ำ เป็นต้น มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.56 และก ำหนดแนวทำง วำง
แผนกำรด ำเนินกิจกรรม เกี่ยวกับกำรหำรำยได้ท่ีชัดเจน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.47 ตำมล ำดับ 

ด้านกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ พบว่ำ ศิษย์เก่ำมีควำมคำดหวังต่อกำรให้บริกำรภำพรวมด้ำนนี้ อยู่ใน
เกณฑ์คำดหวังมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.52 โดยคำดหวังให้หน่วยงำนจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบัน ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.57 กิจกรรมเพ่ือเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษย์เก่ำ เช่น กำร
ติดต่อสื่อสำรผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ บทควำม รูปภำพ วำรสำรศิษย์เก่ำ เป็นต้น มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.56  กิจกรรม
เพ่ือเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษย์เก่ำและมหำวิทยำลัย เช่น กำรให้ควำมรู้ อบรมประเด็นที่อยู่ในกระแสหรือที่
ศิษย์เก่ำต้องกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.48 และกิจกรรมเพ่ือเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษย์เก่ำ และคณะ/วิทยำลัย 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.47 ตำมล ำดับ 

ตอนที่ 3 รายงานผลความต้องการด้านการให้บริการ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานพัฒนานักศึกษา  

3.1 การให้บริการด้านงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ศิษย์เก่าต้องการให้ด าเนินการ 

 ส่งข่ำวสำรต่ำงๆของ ม. ให้ศิษย์เก่ำทรำบ ให้สิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำต่อในระดับ ป.โท/เอก กับศิษย์เก่ำ 
 ศิลปวัฒนธรรม  
 จัดงำนที่ให้ศิษย์เก่ำมีควำมสัมพันธ์กับรุ่นน้องเเละอำจำรย์ รวมถึงจัดตั้งชมรมศิษย์เก่ำให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่

มีศิษย์เก่ำอำศัยอยู่มำก เช่น กทม เป็นต้น 
 จัดงำนคืนสู่เหย้ำศิษย์เก่ำม.อุบลฯ 
 กำรประชำสัมพันธ์ มีกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน ปัจจุบันน้อยมำก 
 กำรช่วยเหลือมหำลัย เช่น ทุนกำรศึกษำ, กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรศิษย์เก่ำทุกด้ำน เช่น กำรรับสมัคร

งำน 
 ด้ำนกำรจัดหำงำนให้ศิษย์เก่ำที่ว่ำงงำน 
 จัดอบรม 
 จัดท ำรำยชื่อศิษย์เก่ำแต่ละรุ่น แต่ละคณะ ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีสมำคมศิษย์เก่ำ งำนประเพณีคืนสู่

เหย้ำ เหมือนๆ กับ มช. มก. และสร้ำงอนุเสำวรีย์คณำจำรย์ผู้ก่อตั้ง บุกเบิก สร้ำงสำน ม.อุบล  
 กำรระดมทุน เพ่ือช่วยเหลือรุ่นพี่รุ่นน้อง 
 กำรสร้ำง Connection ระหว่ำงบริษัทที่ท ำงำนหรือธุรกิจที่ท ำอยู่ 
 อยำกให้มีกำรจัดกิจกรรมสัมพันธ์ศิษย์เก่ำทุกปี และกำรเปิดโอกำสให้ศิษย์เก่ำเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ของมหำวิทยำลัย 
 ตั้งกลุ่มที่ศิษย์เก่ำมีส่วนร่วม เช่น line@ 
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 กำรจัดกิจกรรมรวมรุ่น งำนวิ่ง ระดมทุน ศิษย์เก่ำ  เพ่ือจัดหำทุน สร้ำง เสริม ซ่อม บ ำรุง หรือ พัฒนำมหำ
ลัย  

 กีฬำสำนสัมพันธ์ 
 กำรสร้ำงเครือข่ำยชมรมศิษย์เก่ำแต่ละจังหวัด และกำรขับเคลื่อนงำนสมำคมศิษย์เก่ำ / กำรจัดตั้งหอ

เกียรติยศ รำงวัลศิษย์เก่ำดีเด่น ท ำเนียบศิษย์เก่ำที่มีชื่อเสียงและท ำคุณประโยชน์ให้กับสังคม / กิจกรรม
กำรสร้ำงควำมเป็นหนึ่งเดียวกันให้ทุกคณะหลอมรวมกันเป็นช่อกันเกรำ 

 ด้ำนศีลธรรม 
 ประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงไปที่ศิษย์เก่ำควรมีส่วนร่วมอย่ำงทั่วถึง 
 สำยกำรงำนอำชีพ 
 กำรพบปะกันของศิษย์ อยำกให้ทุกคนมำร่วมงำนกันเยอะๆ 
 กำรตั้งกลุ่มศิษย์เก่ำ และประชำสัมพันธ์ศิษย์เก่ำทุกคนเข้ำร่วม หรือทำงมหำลัยมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้

ประชำสัมพันธ์ 
 ควรมีกำรประชุมศิษย์เก่ำ บ่อยๆครั้ง เพ่ือด ำเนินกิจกรรมในด้ำนต่ำงๆเก่ียวกับมหำลัย 
 สัมพันธ์ด้ำนพี่สู่น้อง กำรบอกเล่ำเรื่องรำวต่ำงๆจำกพ่ีสู่น้อง 
 พัฒนำองค์กรด้ำนกำรท ำงำนศิษย์เก่ำให้ทันสมัย เพ่ือให้ศิษย์เก่ำเข้ำถึง รับรู้กำรด ำเนินงำนขององค์กร  
 กิจกรรมระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับศิษย์เก่ำ ยังไม่ทั่วถึง และยำกที่จะเข้ำถึง  
 แนวทำงกำรประชำสัมพันธ์องค์กร ยังไม่มีมำกพอ และไม่เป็นที่รู้จักของศิษย์เก่ำ ดังนั้น จึงต้อง ด ำเนินกำร

ประชำสัมพันธ์ในส่วนของกิจกรรม เชิดชูศิษย์เก่ำในทุกคณะ ที่สร้ำงชื่อเสียง กำรส ำเร็จในกำรประกอบ
อำชีพให้มำกขึ้น  

 ควรมีกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ศิษย์เก่ำ อำทิ กำรก ำหนดรำงวัล ศิษย์เก่ำดีเด่นในแต่ละสำขำ หลำกหลำยด้ำน 
เป็นต้น เพ่ือให้ศิษย์เก่ำได้เข้ำไปมีส่วนรวมในกำรกลับมำแลกเปลี่ยนพัฒนำคณะของตนเอง และ
สร้ำงสรรค์ องค์กรให้เข็มแข็งมำกขึ้น  
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ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษา 

การส าเร็จการศึกษาของศิษย์เก่า จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.ส ำเร็จกำรศึกษำ 5 ปี 46 45.5 
2.ส ำเร็จกำรศึกษำ 10-15 ปี 29 28.7 
3.ส ำเร็จกำรศึกษำ 15-20 ปี 12 11.9 
4.ส ำเร็จกำรศึกษำมำกกว่ำ 20 ปี 5 5.0 
5. ไม่ระบุ 9 8.9 

รวม 101 100.0 
 

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำศิษย์เก่ำส่วนใหญ่ส ำเร็จกำรศึกษำมำแล้ว 5 ปี มีจ ำนวนเท่ำกับ 46 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.5 รองลงมำคือส ำเร็จกำรศึกษำ 10-15 ปี จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 ส ำเร็จกำรศึกษำมำแล้ว   
15-20 ปี จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 ไม่ระบุ จ ำนวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 8.9 ส ำเร็จกำรศึกษำมำกกว่ำ 
20 ปี จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ซึ่งแต่ละช่วงระยะเวลำที่จบกำรศึกษำของศิษย์เก่ำต้องกำรให้มหำวิทยำลัย
จัดกำรอบรมทีเ่พ่ิมพูนควำมรู้ให้ ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 4 

ตารางท่ี 4 การส าเร็จการศึกษา จ านวน และหัวข้อการอบรมที่อยากให้มหาวิทยาลัยเพิ่มพูนความรู้ให้ศิษย์เก่า 

การส าเร็จการศึกษา จ านวน(คน) หัวข้อการอบรมที่อยากให้มหาวิทยาลัยเพิ่มพูนความรู้ให้ศิษย์เก่า 
1.ส ำเร็จกำรศึกษำ 5 ปี 46  ด้ำนกำรประกอบอำชีพ 

 ศิษย์เก่ำจบกำรศึกษำแล้ว มีหน้ำที่กำรงำน ศิษย์เก่ำควร
เป็นผู้ให้ค ำแนะน ำและมีส่วนช่วยเหลือมหำวิทยำลัยในด้ำน
ต่ำงๆ มำกกว่ำ 

 ตลำดแรงงำนและประสบกำรณ์ในกำรประกอบอำชีพ 
 กำรแนะแนว ถ่ำยทอด อบรม ส่งต่อ ควำมรู้ จำกศิษย์เก่ำ  

ถึงศิษย์ ปัจจุบัน ในกิจกรรมรับน้อง  หรือกิจกรรม อื่นๆก็ได้ 
 โลกวิถีใหม่กับควำมท้ำทำยด้ำนอำชีพในอนำคต 
 เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพรำะในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ำมำเป็น

ส่วนหนึ่งในชีวิตของคนเรำมำกข้ึน 
 ศีลธรรมน ำชีวิต 
 วิทยำกรบรรยำยประสบกำรณ์ตรง ที่วิชำชีพที่ม.เปิดกำร

เรียนกำรสอน 
 แนวทำงกำรขับเคลื่อนสมำคมศิษย์เก่ำสู่เป้ำหมำยตำม

สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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การส าเร็จการศึกษา จ านวน(คน) หัวข้อการอบรมที่อยากให้มหาวิทยาลัยเพิ่มพูนความรู้ให้ศิษย์เก่า 
 กำรให้ควำมส ำคัญกับองค์กร และกำรประชำสัมพันธ์

องค์กร 
2.ส ำเร็จกำรศึกษำ 10-15 ปี 29  ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ 

 เทคโนโลยี 
 นวัตกรรมใหม่ๆ 
 คณะเกษตร  : ควำมรู้ส ำหรับปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร 

ตำม พรบ. ปุ๋ย, วัตถุอันตรำย และพันธุ์พืช ,อำหำร และ
อำหำรสัตว์ ฯลฯ 

 กำรพัฒนำทักษะกำรใช้สำรสนเทศ 
 ศีลธรรมในมหำวิทยำลัย 
 อำชีพ 
 ควำมกตัญญู 

3.ส ำเร็จกำรศึกษำ 15-20 ปี 12  กำรดูแลสุขภำพแต่ละช่วงวัย 
 กำรปลูกพืชอินทรีย์ ระบบกำรปลูกพืชอินทรีย์แบบอัตโนมัติ 
 ควำมรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมของแต่ละสำขำวิชำ ที่จ ำเป็นกำรกำร

ประกอบวิชำชีพ 
 กำรฝึกอบรมด้ำนวิชำชีพ 
 ฝึกอำชีพเสริมออนไลน์ 

4.ส ำเร็จกำรศึกษำมำกกว่ำ 
20 ปี 

5  กำรสร้ำงธุรกิจของตนเอง 
 กำรต่อยอดประกอบอำชีพหลังเรียนจบแล้วปรับตัวให้ได้ทุก

วิกฤต 
 

ตอนที่ 4 รายงานผลด้านความผูกพันที่มีต่อการให้บริการของส านักงานพัฒนานักศึกษา 

ตำรำงที่ 5 จ ำนวนและร้อยละ ทัศนคติด้ำนควำมผูกพันที่มีต่อกำรให้บริกำรของงำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 

ทัศนคติด้านความผูกพันที่มีต่อการให้บริการ จ านวน ร้อยละ 
4.1 ยินดี 99 98.0 

4.2 ไม่ยินดี 0 0.0 

4.3 ไม่ระบุ 2 2.0 

รวม 101 100.0 
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จำกตำรำงที่5 ศิษย์เก่ำส่วนใหญ่มีควำมยินดีที่จะประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ของส ำนักงำน
พัฒนำนักศึกษำ และกำรให้บริกำรของงำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ จ ำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 98.0  และไม่ระบุ 
จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0  

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 กิจกรรม สถำนที่ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 ให้มีช่องทำงประชำสัมพันธ์มำกกว่ำนี้ 
 ขอให้ส่งข่ำว และจัดท ำเว็บไซต์ทำงกำร เพ่ือประชำสัมพันธ์ข่ำว และจัดท ำจดหมำยข่ำวทุกๆเดือน เป็น

ประจ ำ  
 ค ำถำมของแบบสอบถำมในข้อ1-2 ไม่ชัดเจนไม่แน่ใจว่ำต้องกำรให้วัดผลของอะไรกันแน่ 
 ขอบพระคุณทีมงำนศิษย์เก่ำรุ่นพี่ๆ ที่สืบทอดสืบสำนต่อมำ 
 อยำกให้กำรพัฒนำ กำรพูดคุย ติดต่อ สื่อสำร แจ้งข่ำว ให้อย่ำงทั่วถึง และได้ประสิทธิผล สูงสุดครับ 
 1. กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่อเนื่อง 

2. มีกิจกรรมหลำกหลำยรูปแบบสร้ำงแรงจูงใจในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยฯ 
3. มีกิจกรรมให้ศิษย์เก่ำกับรุ่นปัจจุบันได้สำนสัมพันธ์กันให้มำกและต่อเนื่องเป็นงำนประจ ำปี 
4. มีกำรสร้ำงเครือข่ำยและงบประมำณสมำคมจัดสรรให้ท ำกิจกรรมแต่ละจั งหวัดให้กระจำยกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งเครือข่ำยสถำบัน" 

 กำรประชำสัมพันธ์ควรดีกว่ำนี้นะครับ 
 เห็นควรจัดประชุมสมำคมศิษย์เก่ำ ตัวแทนรุ่นแรกถึงปัจจุบันของแต่ละคณะ อย่ำงต่อเนื่อง และประชุม

ใหญ่เพ่ือหำแนวทำงขับเคลื่อนต่อไป 
 รู้สึกยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำนศิษย์เก่ำ ล้วนแต่

เป็นควำมภูมิใจที่ได้ตอบแทนสถำบัน ที่สร้ำงคุณวุฒิ และวัยวุฒิ ให้ก้ำวเดินอย่ำงภำคภูมิ 
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สรุปผลการส ารวจ 

 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจในครั้งนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือส ำรวจควำมต้องกำร ควำมคำดหวังและควำมผูกพันของ
ศิษย์เก่ำที่มีต่อกำรให้บริกำรงำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ  ที่มีต่อกำรให้บริกำรของงำนศิษย์เก่ำ
สัมพันธ์ ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำพันธกิจ/ภำรกิจ/กระบวนงำน กำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ให้สอดรับกับบริบทปัจจุบัน และสนองตอบควำมต้องกำรต่อผู้รับริกำร เครื่องมือส ำรวจ
ในครั้งนี้เป็นแบบประเมินควำมต้องกำร ควำมคำดหวังและควำมผูกพันที่มีต่อกำรให้บริกำรงำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์  
ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี แบ่งเนื้อหำของแบบส ำรวจเป็น 4 ตอน
ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 

 ตอนที่ 2 ควำมคำดหวังของศิษย์เก่ำที่มีต่อกำรให้บริกำรงำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์  ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 

 ตอนที่ 3 ควำมต้องกำรด้ำนกำรให้บริกำรงำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 

 ตอนที่ 4 ทัศนคติด้ำนควำมผูกผันที่มตี่อกำรให้บริกำรงำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 

จำกกำรส ำรวจสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 1.ศิษย์เก่ำตอบแบบประเมินควำมต้องกำร ควำมคำดหวังและควำมผูกพันที่มีต่อกำรให้บริกำรของศิษย์เก่ำ
สัมพันธ์ ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ปีงบประมำณ 2563 จ ำนวน
ทั้งสิ้น 101 คน  

 2.ศิษย์เก่ำที่ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 มีอำยุระหว่ำง 
23-29 ปีมำกที่สุด จ ำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 เป็นศิษย์เก่ำจำกคณะวิทยำศำสตร์มำกที่สุด จ ำนวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 และได้รับข้อมูลข่ำวสำรผ่ำน Social Network(Facebook Fanpage) มำกที่สุด จ ำนวน 
95 คน คิดเป็นร้อยละ 94.1 

 3.ศิษย์เก่ำคำดหวังต่อกำรให้บริกำรของงำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ในภำพรวมทุกด้ำนอยู่ในเกณฑ์คำดหวังมำก มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.60 โดยศิษย์เก่ำคำดหวังมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ ช่องทำงกำรสื่อสำรออนไลน์กับศิษย์เก่ำ เช่น 
Website,Facebook Fanpage,Line มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.92 แจ้งข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.77 และมีนโยบำย ประกำศ แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.67 ตำมล ำดับ 
สำมำรถสรุปค่ำเฉลี่ยเป็นรำยด้ำนได้ดังนี้ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ พบว่ำ ศิษย์เก่ำมีควำมคำดหวังต่อกำรให้บริกำรภำพรวมด้ำนนี้ อยู่ในเกณฑ์
คำดหวังมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.75  โดยคำดหวังให้งำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์มีช่องทำงกำรสื่อสำรออนไลน์กับศิษย์เก่ำ 
เช่น Website ,Facebook Fanpage,Line กลุ่มตัวแทนรุ่นเข้ำร่วมเป็นสมำชิก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.92 แจ้งข้อมูล
ข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.77 นโยบำย ประกำศ แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
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มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.67 และมีฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีที่สำมำรถตรวจสอบได้ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
3.64 ตำมล ำดับ 

ด้านการระดมทุน พบว่ำ ศิษย์เก่ำมีควำมคำดหวังต่อกำรให้บริกำรภำพรวมด้ำนนี้ อยู่ในเกณฑ์คำดหวัง
มำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.51 โดยคำดหวังให้งำนศิษย์เก่ำจัดกิจกรรมเพ่ือหำรำยได้ เพ่ือกำรด ำเนินงำนด้ำนศิษย์เก่ำ
สัมพันธ์ เช่น กิจกรรมจ ำหน่ำยของที่ระลึก กิจกรรมคืนสู่เหย้ำ เป็นต้น มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.56 และก ำหนดแนวทำง 
วำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรม เกี่ยวกับกำรหำรำยได้ท่ีชัดเจน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.47 ตำมล ำดับ 

ด้านกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ พบว่ำ ศิษย์เก่ำมีควำมคำดหวังต่อกำรให้บริกำรภำพรวมด้ำนนี้ อยู่ใน
คำดหวังมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.52 โดยคำดหวังให้งำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบัน เช่น กำรเป็นผู้บรรยำย กำรให้ค ำปรึกษำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.57 จัดกิจกรรมเพ่ือ
เชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษย์เก่ำ เช่น กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ บทควำม รูปภำพ วำรสำรศิษย์
เก่ำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.56 จัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษย์เก่ำและมหำวิทยำลัย เช่น กำรให้
ควำมรู้ อบรมประเด็นที่อยู่ในกระแสหรือที่ศิษย์เก่ำต้องกำร  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.48 และจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษย์เก่ำ และคณะ/วิทยำลัย มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.47 ตำมล ำดับ 

6.ศิษย์เก่ำมีควำมคำดหวังต่อกำรให้บริกำรของงำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำแนกรำยด้ำนได้ดังนี้ 

 1) ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.75 

 2) ด้ำนกิจกรรมศิษย์เก่ำสัมพันธ์ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.52 

 3) ด้ำนกำรระดมทุน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.51 

การให้บริการของงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานพัฒนานักศึกษา จากผลการส ารวจความคาดหวังของศิษย์
เก่าที่ มีต่อการให้บริการงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปีงบประมาณ 2563 ที่จะน ามาพัฒนาเพื่อสนองตอบความคาดหวังของผู้รับบริการปี 2564 

 ช่องทำงกำรสื่อสำรออนไลน์กับศิษย์เก่ำ เช่น Website,Facebook Fanpage,Line กลุ่มตัวแทนรุ่นเข้ำ
ร่วมเป็นสมำชิก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.92 

 แจ้งข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.77 
 นโยบำย ประกำศ แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.67 

* ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวังมำกท่ีสุด 3 อันดับ 
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        คณะผู้จัดท า 
 

ผู้สนับสนุนและท่ีปรึกษา 
 นำงสำวจรวยพร  แสนทวีสุข  รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
 นำยครรคิด  เครือวัลย์   หัวหน้ำส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 
 นำงธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์  หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 
 
หน่วยงานจัดเก็บแบบส ารวจและรวบรวม 
 งำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก : รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารูปเล่ม 
 นำงปทัดตำ มุขขันธ์   ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร ปฏิบัติงำน 
 

 
 

 
 


