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บทคัดยอ
ผลการวิจัยจาก ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,496 คนสวนใหญเปนเพศชาย 52.41% (784 คน) และเปนเพศหญิง 47.59 %
(712 คน) โดยมีอายุระหวาง 21 ถึง 30 ป มากที่สุด มีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปน 67.65 % อาชีพหรือสถานะ
สวนใหญประกอบอาชีพสวนตัว รองลงมาเปนอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา พนักงานของรัฐ รับราชการ และพนักงานบริษัทเอกชน
นอยที่สุดเรียงตามลําดับ ผลสํารวจความพึงพอใจตอสถานที่จัดงานอยูในระดับปานกลาง สวนดานความเหมาะสมของระยะเวลา
จัดงาน การตอนรับและใหขอมูลเจาหนาที่ รูปแบบการจัดงาน เนื้อหาและรายละเอียดของงาน ประโยชนจากเอกสารเผยแพรที่
ไดรับ ความพึงพอใจโดยรวม อยูในระดับนอย ตามลําดับ มีผูรูจักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยทราบขอมูล
ของมหาวิทยาลัยจากสื่อแผนพับโฆษณาประชาสัมพันธมากที่สุด 64.44 %รองลงมาคือสื่ออินเตอรเน็ต สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ
และสื่อ โทรทั ศ นเรียงตามลําดับ ส วนความสนใจที่จะใชบ ริการจากมหาวิทยาลัยทางดานงานวิจัย มีมากที่สุด คือ 55.08 %
รองลงมาคือ ดานการศึกษาตอ ดานบริการวิชาการ และดานคลินิกเทคโนโลยีเรียงตามลําดับ ความสนใจศึกษาตอในคณะตางๆ
พบวาคณะในมหาวิทยาลัยที่มีผูสนใจศึกษาตอมากที่สุด คือ เกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด30.48 % รองลงมา
คือคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 27.27 % คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 23.26 % คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 22.46 % คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร เทากัน 21.66 % คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร 21.39 % สถาบันเทคโนโลยีการบิน 20.59 % คณะศิลปศาสตร 20.05 % และคณะที่ไดรับความสนใจนอยที่สุดคือ
คณะเทคโนโลยีสังคม 16.58 % เรียงตามลําดับ
คําสําคัญ : แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการจัดงานบริการวิชาการ งานบริการวิชาการป 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Abstract
Tentative on development of the academic service of Rajamangala University of Technology Tawan-ok 2014
was aimed to examine the satisfaction and need of academic service, held on 1–9, December 2013 at Rajamangala University
of Technology, Bangpra Campus, Chonburi. The study also retrieved some information and suggestion to improve the next
academic service. The data was collected from 1,496 attendants through a set questionnaires. The results revealed that 52.41%
(784) of attendants were male and female 47.59% (712), most of them were 21-30 years old while their academic levels were
Bachelor degree 67.65%. Mostly were private company officers and lower percentages were students, government officers,
and governance officials, respectively. The satisfaction in academic service fair area (situation) was medium. Appropriate
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length time, service and informative, exhibition format, detail and content of the exhibition, benefit from public documents,
and total benefit from exhibition were as in low level. The research, found that attendants had known Rajamangala
University of Technology Tawan-ok (RMUTTO) from public information was the highest level 64.44% and internet media
and lower from document which radio, news paper, and television was the same level respectively. For interesting in using
facilities providing from RMUTTO, 55.08% of them were interested in using research service, later was education service,
training service, and the last one was technology clinics service. Faculties which they were interested to study from high to
low percentage were Faculty of Agriculture and Natural Resources 30.48% followed by, Faculty of Humanities and Social
Science 27.27%, Faculty of Science and Technology 23.26%, Faculty of Administration and Information Technology
22.46%, Faculty of Engineering and Architecture and Faculty of Veterinary Medicine were equal as 21.66%, Faculty of
Agricultural Industrial Technology 21.39%, Institute of Aviation 20.59%, Faculty of Art 20.05%, and the last was Faculty of
Social Technology 16.58%, respectively.
Keyword : Tentative on development, Development of the academic service ,
Academic service fair 2014, Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

1.บทนํา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ไดจัดงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก จัดขึ้นเปนประจําทุกป เพื่อเปนการสงเสริมการจัดการศึกษา เผยแพรความรูนวัตกรรมใหมๆ งานวิจัยและ
เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม สู ป ระชาคมในเขตภาคตะวัน ออก ซึ่ งแต ล ะป มี ผูส นใจร ว มงานจํ า นวนมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ดั ง นั้น จึ ง
จําเปนตองมีการประเมินผลการจัดงานบริการวิชาการเพื่อรับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูเขารวมงาน และเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการงานบริการวิชาการในปตอไป ใหเปนไปตามความตองการของผูเขารับบริการ
ตามวัตถุประสงคของการจัดงาน และตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (วีระพล, 2553) ดังนั้นจึงไดทําการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการจัดงานบริการวิชาการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ป 2557 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเพื่อใชในการ
พัฒนาในการจัดงานบริการวิชาการใหดียิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงคของการจัดงานบริการวิชาการ ใหตรงตามความตองการ
ของกลุมเปาหมาย ซึ่งนําไปสูการพัฒนาความรูใหชุมชน เพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ ชีวิตสวนตัว การรักษาสิ่งแวดลอม
และรักษโลกหรือในดานอื่นๆที่จะมีคุณคาและประโยชนตอตนเองและมวลมนุษยชาติตอไป (วีระพล, 2555)

1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความตองการของผูใชบริการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ป 2557
2. เพื่ อ ศึ ก ษาข อ เสนอแนะและแนวทางการพั ฒ นาการจั ด งานบริ ก ารวิ ช าการ ให ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค ของ
กลุมเปาหมาย

1.2 ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหาศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวทางการพัฒนางาน บริการวิชาการ (Tentative on
development) ของผูรับบริการ
2. ขอบเขตประชากรเพื่อทราบความตองการของผูรับบริการงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ป 2557
3. ขอบเขตดานตัวแปร
- ตัวแปรอิสระ ไดแก ผูรับบริการ
- ตัวแปรตาม ไดแก ความตองการและพึงพอใจของผูเขารับบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ป 2557 และขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการใหบริการ
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1.3 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย (Conceptual Framework)
การวิจัย ที่มุ งศึก ษาความตอ งการและพึงพอใจของผูรั บ บริ ก ารวิ ช าการของมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคล
ตะวันออก ป 2557 ใน 5 ดาน คือ
1. สถานที่
2. ระยะเวลา
3. การใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก
4. รูปแบบและความเหมาะสมของกิจกรรมบริการวิชาการ
5. ประโยชนที่ไดรับ
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ความตองการและพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ
1. สถานที่
2. ระยะเวลา
3. การใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก
4. รูปแบบและความเหมาะสมของ
กิจกรรมบริการวิชาการ
5. ประโยชนที่ไดรับ

ลักษณะผูเขารวมงาน
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได

2. วิธีการศึกษา
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูที่เขารับบริการวิชาการในงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออกป 2557 โดยทําการเก็บตัวอยางจากการตอบแบบสอบถามจากผูตอบแบบสอบถามที่เขารับบริการวิชาการใน
ครั้งนี้ จํานวน 1,496 คน (Yamane, 1973)

2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การวางแผนการทดลอง การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Descriptive research) การเก็บขอมูล ดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามที่สรางขึ้น โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ไดแก แบบสอบถามที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารและ
รายงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงแบบสอบถามเปน 4 ขั้นตอน
ตอนที่ 1 เปน แบบสอบถามเกี ่ย วกับ สถานภาพของผู ต อบแบบสอบถาม ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อาชีพ อายุ ระดับการศึกษา ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการและพึงพอใจของผูรับบริการงานบริการวิชาการในงานบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกป 2557 ใน 5 ดาน คือ
1. สถานที่จัดงาน
2. ระยะเวลา
3. การอํานวยความสะดวก
4. รูปแบบและความเหมาะสมกิจกรรมบริการวิชาการดานตางๆ
5. ประโยชนที่ไดรับ
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ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูเขาชมงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกป 2557 โดยวัด
ความพึงพอใจใน 5 ดาน เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอย
ที่สุด ซึ่งมีคําถามในการวัดความพึงพอใจ ดังนี้
ซึ่งประกอบดวยแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ เพื่อวัดความพึงพอใจของผูรวมงานตอการ
จัดงานสัปดาหวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยกําหนดน้ําหนักคะแนน (Best and Kahn, 1993) ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจ มาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจ นอย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจ นอยที่สุด
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการจัดงานบริการวิชาการในครั้งตอๆไปขอเสนอแนะ ทําการ
รวบรวมประมวลผล ขอเสนอแนะทั้งหมดที่รวบรวมไดแลวทําการวิเคราะห เพื่อจัดลําดับ หมวดหมูและจัดเปนขอเสนอ
แนวทางในการพัฒนาจัดงานบริการวิชาการในครั้งตอไป

2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บขอมูลโดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามดวยการใหกลุมประชากรที่รับบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกป 2557 ตอบแบบสอบถามที่สรางขึ้น แลวนํามาวิเคราะหทางสถิติ

2.4 สถิติที่ใชวเิ คราะหขอมูล
นํา แบบสอบถามที่ไ ดต รวจสอบความถูก ตอ งและสมบูร ณใ นการตอบมากํา หนดรหัส ขอ มูล และบัน ทึก รหัส
ขอมูล แลวนําไปวิเคราะหหาคาดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สําหรับวินโดว ดังนี้
1. ขอมูลภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวยคาความถี่และคารอยละ
2. ระดับความพึงพอใจ วิเคราะหดวยคาคะแนนเฉลี่ย (X) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยกําหนดเกณฑ
ในการพิจารณา ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ มากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ มาก
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ ปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ นอย
1.0 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ นอยที่สุด

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกป 2557
โดยนําเสนอเปนประเด็นที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร
2. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ป 2557
3. การรูจักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4. ความสนใจใชบริการจากมหาวิทยาลัยดานตางๆ
5. ความสนใจศึกษาตอในคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
6. ความสนใจในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
7. ขอเสนอแนะ
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3.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร
จากการเก็บรวบรวมขอมูลตัวอยาง คือ ผูเขารับบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ใน
งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกป 2557 จํานวน 1,496 คน มีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูรับบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ป 2557
จําแนกตาม เพศ อาชีพ อายุ ระดับการศึกษา
ลักษณะทางประชากรศาสตร

จํานวน

รอยละ

1,496

100.00

784

52.41

หญิง

712

47.59

นักเรียน/นักศึกษา

388

25.94

รับราชการ

252

16.84

พนักงานของรัฐ

308

20.59

พนักงานบริษัทเอกชน

128

8.56

อาชีพสวนตัว

420

28.07

ต่ํากวา 15

20

1.34

ระหวาง 16 -20

268

17.91

ระหวาง 21 – 30

456

30.48

ระหวาง 31 -40

264

24.33

ระหวาง41 -50

256

17.11

51 ปขึ้นไป

132

8.82

มัธยมศึกษาตอนปลาย

208

13.90

ปริญญาตรี

1012

67.65

ปริญญาโท

188

12.57

ปริญญาเอก

48

3.21

อื่นๆ

40

2.67

รวม
เพศ
ชาย

อาชีพ

อายุ

ระดับการศึกษา
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3.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในงานบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกป 2557
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ป 2557
ระดับความพึงพอใจ
หัวขอ (Item)

มากที่สุด

ปานกลาง

มาก

นอย

นอยที่สุด

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

สถานที่จัดงาน

4.01

60

19.79

19.79

32.35

484

31.82

476

12.03

180

ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการจัด
งาน
การตอนรับและการ
ใหขอมูลของ
เจาหนาที่
รูปแบบของการจัด
งาน
เนื้อหาและ
รายละเอียดของงาน
ประโยชนจากเอกสาร
เผยแพรที่ไดรับ
ความพึงพอใจโดย
ภาพรวม

4.55

68

21.12

316

30.75

460

32.09

480

11.50

172

4.01

60

240

16.04

33.42

500

34.76

520

176

11.76

4.81

72

16.58

248

31.28

468

33.16

496

14.17

212

4.28

64

15.78

236

31.55

472

34.49

516

13.90

208

4.28

64

16.58

248

29.14

436

35.03

524

14.97

224

5.88

88

15.24

228

27.27

408

34.22

512

17.38

260

3.3 การรูจักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตารางที่ 3 การรูจักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ระดับการรับรู
รายการ

รูจัก
รอยละ

จํานวน

100

1,496

- สื่อวิทยุ

27.27

408

- สื่อโทรทัศน

15.78

236

- สื่อหนังสือพิมพ

17.38

260

- สื่ออินเตอรเน็ต

60.16

900

- สื่อแผนพับโฆษณาประชาสัมพันธ

64.44

964

การรูจักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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3.4 ความสนใจใชบริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตารางที่ 4 ความสนใจในการใชบริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ระดับความสนใจใชบริการ
รายการ

สนใจ
รอยละ

จํานวน

ความสนใจในการใชบริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

100

1,496

ดานบริการวิชาการ

51.07

764

ดานคลินิกเทคโนโลยี

48.66

728

ดานศึกษาตอ

53.23

668

ดานงานวิจัย

55.08

824

3.5 ความสนใจศึกษาตอในคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตารางที่ 5 ความสนใจศึกษาตอในคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ระดับความสนใจใชบริการ
รายการ

สนใจ

ไมสนใจ

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

ความสนใจศึกษาตอในคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
ต่ํากวาปริญาตรี

55.35

828

44.65

668

18.72

280

ระดับปริญาตรี

31.02

468

ระดับปริญาโท

31.28

468

ความสนใจศึกษาตอในคณะที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกคณะตาง ๆ
คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

30.48

456

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

27.27

408

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

23.26

348

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

22.46

336

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

21.39

320

คณะเทคโนโลยีสังคม

16.58

248

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

21.66

324

สถาบันเทคโนโลยีการบิน

20.59

308

คณะสัตวแพทย

21.66

324

คณะศิลปศาสตร

20.05

300
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3.6 การรูจักกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตารางที่ 6 การรูจักกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ระดับการรับรู
รายการ

สนใจ
รอยละ

จํานวน

ความสนใจในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

100

1,496

งานเกษตรบางพระแฟรภาคตะวันออก ชวงเดือนธันวาคม

100

1496

งานรักษเหลืองจันท ชวงเดือนกุมภาพันธ

54.55

816

งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

35.56

532

งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง

34.49

516

4. สรุปผลและขอเสนอแนะ
4.1 คุณลักษณะดานประชากรศาสตร
ผูเขารวมงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกป 2557 ที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัย
ครั้งนี้ มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,496 คน สวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 52.41 ผูเขาชมงานนิทรรศการและผลงานมี
อายุระหวาง 21 ถึง 30 ปคิดเปนรอยละ 30.48 มากที่สุดโดยมีอาชีพหรือสถานะอาชีพสวนตัวมากที่สุดคิดเปนรอยละ 28.07 จาก
ผู รั บ บริ ก ารวิ ช าการมี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม ากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 67.65 ซึ่ ง ตรงกั บ เป า หมายของการจั ด งาน เพื่ อ
ประชาสัมพันธใหมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเปนที่สนใจในสายตาประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นยังมีการประชาสัมพันธสําหรับ
ผูที่สนใจจะศึกษาตอในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาตอไปด ว ย (วุ ฒิ , 2556)

4.2 ความพึง พอใจของผูรับ บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกป 2557
ผูรับบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกป 2557 ที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้
มีความพึงพอใจตอสถานที่จัดงาน ในระดับปานกลางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 32.35 สวนความพึงพอใจตอความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการจัดงาน(32.09%) ความพึงพอใจตอการตอนรับและการใหขอมูลของเจาหนาที่ (34.76%) ความพึงพอใจตอ
รูปแบบของการจัดงาน (33.16%) ความพึงพอใจตอเนื้อหาและรายละเอียดของงาน (34.49%) ความพึงพอใจตอประโยชนจาก
เอกสารเผยแพรที่ไดรับ (35.03%) และความพึงพอใจภาพรวม (34.22%) ซึ่งทั้งหมดนี้มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่ง ตองมีการปรับปรุงพัฒนางานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการใหบริการ
วิชาการครั้งตอไป (กนิษฐา, 2539)
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4.3 การรูจักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู รับ บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกป 2557 รูจักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก รอยละ 100 เพราะผูตอบแบบสอบถามไดรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในการ
ตอบแบบสอบถาม โดยทราบขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยจาก สื่อแผนพับโฆษณาประชาสัมพันธมากที่สุด คิดเปนรอยละ
64.44 รองลงมาคือ สื่ออินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 60.16 สื่อวิทยุ คิดเปนรอยละ 27.27 สื่อหนังสือพิมพคิดเปนรอยละ 17.38
และ สื่อโทรทัศนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 15.78โดยมีผูทราบขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยจากงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกป 2557 แตยัง พบปญ หาวา ผูเ ขา รว มงานและผู ที่ไ มไ ดม าร ว มงานสวนใหญไม
ทราบขอมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทั้งทาง สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน สื่อหนังสือพิมพ สื่ออินเตอรเน็ต และ
สื่อแผนพับโฆษณาประชาสัมพันธ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกโดยหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะงาน
ประชาสัมพันธและหนวยงานสารสนเทศจึงเห็นควรเพิ่มและปรับปรุงขบวนการและวิธีดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการ
ประชาสัมพันธใหมากขึ้น เพื่อแกไขปญหาดังกลาวขางตน เพราะมีผลตอเนื่องกับจํานวนนักศึกษาที่เขามาศึกษาตอและภาพพจน
ของมหาวิทยาลัยตอสังคมภายนอก (อรทัย, 2543)

4.4 ความสนใจใชบริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู รับ บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกป 2557 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ
สนใจใชบริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีความสนใจใชบริการในดานงานวิจัยมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 55.08 รองลงมาคือ ดานการศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 53.23 ดานบริการวิชาการคิดเปนรอยละ 51.07 และสนใจดานคลินิก
เทคโนโลยีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 48.66 เรียงตามลําดับ ทั้งนี้ควรทําความเขาใจตอประชาชนในสังคมใหเขาใจรูปแบบ
ความหมายหนาที่และความสําคัญของงานแตละชนิดวามีขอดี ขอแตกตางกันอยางไรในการใชบริการเพื่อประโยชนในการใช
บริการในรูปแบบที่มีคุณคาและประโยชนที่แตกตางกันไป

4.5 ความสนใจศึกษาตอในคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู รับ บริก ารที่ตอบแบบประเมินสวนใหญ พบวามีผูมีความสนใจศึกษาตอในคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก คิดเปนรอยละ 100 คณะที่ผูตอบแบบสอบถามสนใจจะศึกษาตอคือคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 30.48 รองลงมาคือคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คิดเปนรอยละ 27.27 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 23.26 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 22.46 คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตรเทากันคิดเปนรอยละ 21.66 คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรมการเกษตร คิดเปนรอย
ละ 21.39 สถาบันเทคโนโลยีการบิน คิดเปนรอยละ 20.59 คณะศิลปะศาสตรคิดเปนรอยละ 20.05 และนอยที่สุด คือ คณะ
เทคโนโลยีสังคม คิดเปนรอยละ 24.60
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4.6 การรูจักกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประชากรผูรับ บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกป 2557 ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนผูรูจักกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จํานวน 660 คน คิดเปนรอยละ 100 (เพราะเปนผูรับบริการ
วิชาการ) ผูที่ตอบแบบสอบถามรูจักกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกงานเกษตรบางพระแฟรภาค
ตะวันออก ชวงเดือนธันวาคมมากที่สุด คือ รอยละ 100 รองลงมา คือ งานรักษเหลืองจันท ชวงเดือนกุมภาพันธ รอยละ 54.55
งานประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง รอยละ 34.49 ผูตอบแบบสอบถามรูจักนอยที่สุด คือ
งานประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เดือนพฤษภาคม รอยละ 35.56 เรียงตามลําดับ ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมอยูตางจังหวัดและ อยูไกลจากกรุงเทพฯ ทําใหไมสะดวกในการเดินทาง และตองเสียคาใชจายมาก
อีกสาเหตุหนึ่ง เนื่องจากการประชาสัมพันธและสารสนเทศยังไมสามารถสื่อขาวสารไดทั่วถึง

ขอเสนอแนะ
จากขอสรุปแบบสอบถาม งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ป 2557 หรือกลุมเปาหมายมี
ความสนใจจะใชบริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและสนใจในเรื่องงานวิจัยมากที่สุด รองลงมาคือบริการ
วิช าการ การเขา ศึก ษาต อ และ กิจ กรรมที่ มีผูส นใจนอ ย คือ คลี นิก เทคโนโลยี จึง มีข อ เสนอแนะว า ผูบ ริห ารมหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกโดยเฉพาะกลุม (CEO) ตองสรางความรวมมือสรางพลัง โดยใหทุกสวนงานของมหาวิทยาลัย
รวมมือ ประสานงานกัน โดยมองผลประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนที่ตั้ง รวมมือกันสรางชื่อเสียงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนที่
พึงพอใจของผูใชบ ริการและสังคม เพิ่ม จํานวนอาจารย นักวิจัย ที่มีคุณภาพและประสิท ธิ ภาพมีการนํางานวิจัย นวั ตกรรม
สิ่งประดิษฐใหมที่มีประโยชนใชไดจริงไปบริการวิชาการเพื่อแกปญหาของสังคมได และเผยแพรตอผูสนใจเพื่อสรางชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยสูสังคมในระดับสากลและนานาชาติตอไป งานดานการบริการวิชาการ คลินิกเทคโนโลยี และการศึกษาตอยังมี
ผูสนใจมาก เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตองชวยกันเรงดําเนินการใหประชาชนรูจัก และปรับปรุง
การบริการงานในดานดังกลาวใหเปนที่นาสนใจกอใหเกิดประโยชน มากยิ่งขึ้นกวานี้เพื่อกระตุนเราใหมีผูสนใจศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมากยิ่งขึ้นและเปนการเพิ่มจํานวนนักศึกษาตอของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออกดวย (วีระพล, 2553)
ควรมีการกระตุนและสรางแรงจูงใจใหอาจารยและนักวิจัยสนใจในการนําเสนอเผยแพรผลงานบริการวิชาการ และ
มีการสรางขวัญกําลังใจใหอาจารยและนักวิจัย เพื่อจะไดชวยกันผลิตผลงานใหเปนประโยชนตอสังคมและชุมชนตอไป จากผล
การประเมินการประชาสัมพันธแนะนํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามที่ผูรับบริการวิชาการไดตอบแบบ
ประเมินนั้น สรุปไดวาบุคคลทั่วไปที่รูจักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จะรูจักผานจากสื่อแผนพับโฆษณา
ประชาสัมพันธมากที่สุด รองลงมาคือสื่ออินเตอรเน็ต แตทางดาน สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน และสื่อหนังสือพิมพ ยังมีผูที่ทราบขอมูล
ในสื่อนี้ต่ํามาก ทางมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตองมีการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ใหเปนที่
รูจักใหมากกวานี้เพื่อดึงดูดใหนักเรียน/นักศึกษาเขาศึกษาตอ รวมทั้งบุคคลทั่วไป โดยมุงเนนผลงานทางดานงานวิจัยบริการ
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วิชาการ คลินิกเทคโนโลยี และงานดานอื่น ๆ ที่จะสรางชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และตองลบ
ภาพพจน ใ นแง ที่ ไ ม ดี ใ ห ห มดไปจากสั ง คมในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออกพร อ มทั้ ง ร ว มมื อ กั น เพื่ อ นํ า
มหาวิทยาลัยเขาสูมาตรสากลและเปนที่ยอมรับของสังคม โดยเฉพาะผูประกอบการ เจาของกิจการที่เปนผูใชบัณฑิตที่จบจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (สรียา, 2545)
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