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บทคัดย่อ
การจั ด การความรู้ แ ละรู ป แบบที่ เ หมาะสมในการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน ของคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ การบริการทางวิชาการ แก่ชุมชน สังคม
ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่คณะมีความเชี่ยวชาญ โดยจัดโครงการบริการวิชาการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 เป็นระยะเวลา 3 ปี มีการจานวนโครงการบริการ
วิชาการทั้ง 28 โครงการ ทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของของโครงการที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ นั่นแสดง
ให้เห็นถึงประชาชนมีความสนใจในการร่วมกิจกรรมหรือโครงการของคณะศิลปศาสตร์ และสร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ส่วนในการวางแผนการโครงการบริการวิชาการในอนาคตคณะศิลปศาสตร์
รวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับโครงการการให้บริการวิ ชาการของคณะศิลปศาสตร์ ที่ทางคณะศิลปศาสตร์
เคยดาเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2558 รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการวิชา
การของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันนี้ เพื่อนามาวิเคราะห์ผลและสร้างเครื่องมือในการวิจัย
จากการวิจัยพบว่าประชานหรือชุมชนมีความต้องการรับการอบรบตามลาดับดังนี้ การอบรม
ภาษาอังกฤษ บริการแปลภาษาอังกฤษ–ไทย และไทย–อังกฤษ อบรมภาษาจีน อบรบการทาอาหาร
อบรมด้านกฎหมาย และอบรมภาษาญี่ปุ่น อบรบการทาเบเกอรี่ การทาขนมปัง ขนมเค้กและขนมอบ
อบรมการเขียนหนังสือราชการ หรือการเขียนอื่น ๆ ในงานราชการ อบรมผสมเครื่องดื่มค็อกเทลเพื่อ
ประกอบอาชีพ อบรมผสมเครื่ องดื่มม็อกเทลเพื่อ อบรมด้านการเป็นพิธีกรหรือนักพูด อบรมเพื่อเป็น
มัคคุเทศก์ อบรมด้านการจัดดอกไม้และการแกะสลักผักผลไม้ อบรมเพื่อเป็นบริกรเพื่อประกอบอาชีพ
ด้านการโรงแรม สถานที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยว อบรมด้านประวัติ ศาสตร์ประเทศไทย อบรมการทา
วิจัย อบรมเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน อบรมด้านการพัฒนาบุ คลิกภาพ อบรมภาษาบาฮาซา อบรม
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ภาษาภาษาพม่า อบรมภาษารัสเซีย อบรมภาษาลาว อบรมภาษาเขมรและความต้องการด้านอบรม
ภาษาเวียดนาม ตามลาดับ
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ควรเป็นหัวข้อที่ชาวชุมชนสนใจ สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
นั้น ๆ โดยคานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนอย่างจริงจัง เพื่อการบริการวิชาการที่ยั่งยืนและไม่
สูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ และผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยต้องให้ความสาคัญและ
ถือ เป็นภารกิ จ หลัก อย่า งหนึ่งของ มหาวิ ท ยาลั ย ในการจัด บริก ารวิ ชาการแก่ สั ง คม เพื่ อ ให้เกิ ด การ
ขับเคลื่อนการจัดบริการวิชาการแก่สังคมในทุกระดับอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน
คาสาคัญ: การจัดการความรู,้ การบริการวิชาการ, ชุมชน

Abstract
Knowledge management and appropriate forms for providing academic services
to the community Of the Faculty of Arts Rajamangala University of Technology
Suvarnabhumi Academic services for social communities in various forms According to
their aptitude and in the area of expertise By organizing academic service projects from
fiscal year 2013 to 2015 for a period of 3 years. There are a total of 28 academic service
projects. All projects achieve the objectives of the project that has been targeted. That
shows that people are interested in participating in activities or projects of the Faculty
of Arts And create satisfaction for service recipients In the planning of future academic
service projects, the Faculty of Arts Include secondary information about the Faculty of
Liberal Arts academic service program at the FacultyLiberal arts has been operating since
the fiscal year 2013- 2015, including various researches. Relating to the provision of
academic services of other related organizations To analyze results and create research
tools
From the research, it was found that people or communities had the desire to
receive training in the following order. English language training English- Thai and ThaiEnglish translation services, Chinese language training, cooking lessons Legal training And
Japanese language training Baking, baking ( making bread Cakes and pastries Training for
writing government books Or other writing in government work Training mix cocktails for
a career Training mix drinks for cocktails Training in ceremonies or speakers Training to
become a guide And, respectively, the need for training in flower arrangements and fruit
and vegetable carving Training to be a waiter for a career in hotels, accommodation and
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attractions Academic training in Thailand Research training Training on ASEAN countries
Training on personality development Bahasa language training Burmese language training
Training in Russian language, Lao language training, Khmer language training and
Vietnamese language training needs respectively.
Providing academic services to the community Should be the topic that the
community is interested in In accordance with the context of that community By taking
into account the benefits that will happen to the community seriously For sustainable
academic services and without wasting budget And administrators at all levels of the
university must pay attention and be considered one of the main tasks of University in
providing academic services to society In order to drive the provision of academic
services to society at all levels that will bring maximum benefits to the community.
Keywords: Knowledge management, Academic service, Community

บทนา
การจัดการความรู้ในการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะศิลปศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ พึ ง ให้ บ ริ ก าร ทางวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน สั ง คม
และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่คณะมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทาง
วิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบ
การให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือ สัมมนาวิชาการ ทางานวิจัย
เพื่อตอบคาถามต่าง ๆ ชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการทาประโยชน์ให้สังคม
แล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะ
นามาสู่การพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้ านการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัย พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของ
นักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
จากเหตุ ผ ลดั งกล่า วผู้ วิ จั ย จึ ง เห็น ว่ า การจั ด การความรู้ ร่ ว มกั บ สารสนเทศเพื่ อ ช่ ว ยในการ
ตัดสินใจจึงจัดทางานวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้และรูปแบบที่เหมาะสมในการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ” ซึ่งผู้วิจัยได้มุ่งเน้นในการ
รวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ องค์ความรู้ภายใต้การดาเนินการเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน ของคณะศิลปศาสตร์ที่ผ่านมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
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และเป็นวงจรการสร้างความรู้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการแสวงความรู้ วิเคราะห์สารสนเทศ จัดเก็บ
ความรู้ จัดการสารสนเทศในการความรู้เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะศิลปศาสตร์
พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้นั้นโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายสารสนเทศเป็นเครื่องมือในลักษณะจัดทาเป็น
เอกสารออนไลน์ ด้ ว ยการใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บการจั ด เก็ บและเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ สู่
ภายนอกองค์กร และเพื่อเป็นการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน รวมไปถึง
สร้ า งความรู้ ร่ว มกั นของบุค ลากรภายในหน่ ว ยงานของคณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องของชุมชนในการรับบริการวิชาการจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ พ บจากการให้ บ ริ ก ารการวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนของคณะ
ศิลปศาสตร์

วิธีการดาเนินการวิจัย
เป็นการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับโครงการการให้บริการวิชาการของคณะศิลปศาสตร์
ที่ ท างคณะศิ ล ปศาสตร์ เคยด าเนินการมาตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ 2556-2558 รวมถึง งานวิ จั ย ต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันนี้ เพื่อนามาวิเคราะห์ผลและสร้าง
เครื่องมือในการวิจัยต่อไป
รูปแบบการวิจัย
เป็นการสารวจความต้องการในการรับบริการวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ เพื่อใช้ในการวาง
แผนการให้บริการทางวิชาการของทางคณะฯ ต่อไป
การวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็ น การสั ม ภาษณ์ ข้ อ มู ล ด้ า นการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการของคณะศิ ล ปศาสตร์ จ ากผู้ บ ริ ห าร
คณาจารย์ และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการให้บริการวิชาการของคณะฯ ทั้งแบบหารายได้ และแบบ
ให้เปล่า
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ที่ 1 ได้ แ ก่ บุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง านโครงการบริ ก ารวิ ช าการของคณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถึงปี 2558 ทาการศึกษา
ในลักษณะวิเคราะห์จัดแยกหมู่ประเภทการให้บริการวิชาการ เน้นการศึกษาเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยว
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ของกับตัวชี้วัดของระบบประกันคุณภาพการศึกษาในเรื่องการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ของคณะศิลป
ศาสตร์
กลุ่มที่ 2 ประชาชน หรือ ชุมชนที่เคยใช้บริการวิชาการของคณะศิ ลปศาสตร์ รวมถึงกลุ่ม
บุคคลที่เคยรับบริการทางวิชาการที่คณะศิลปศาสตร์จัดขึ้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
เครื่องมือการวิจัย
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการรับบริการวิชาการของ
ชุมชนต่อคณะศิลปศาสตร์ โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสารวจปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ต้องการใช้บริการวิชาการของคณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสารวจความต้องการของชุมชนในการรับบริการวิชาการของคณะศิลป
ศาสตร์ที่มีความเกี่ยวเนื่องในด้านภาษา (สาขาภาษา) ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม (สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรม) และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (สาขาวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์) โดยลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนโดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert’s
Scale) 5 ระดับ คือ ความต้องการในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ตามลาดับโดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความต้องมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความต้องการมาก
3 คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความต้องการปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความต้องการน้อย
1 คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความต้องการน้อยที่สุด
การแปลผลจากการประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ของข้อคาถาม
ซึ่งสามารถแปลผลในแต่ละช่วงชั้นได้ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 แปลผลว่า มีความต้องการมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 แปลผลว่า มีความต้องการมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 แปลผลว่า มีความต้องการปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 แปลผลว่า มีความต้องการน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 แปลผลว่า มีความต้องการน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด (Open ended question)
โดยให้เขียนบรรยาย
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ผลการวิจัย
1. ผลการศึก ษาความต้ องการของชุม ชนในการรั บ บริ การวิชาการจากคณะศิล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผลการวิจัย ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ

จานวน(คน)

ร้อยละ

รวม

26
74
100

26
74
100

รวม

18
34
32
16
100

18
34
32
16
100

รวม

47
51
2
0
100

47
51
2
0
100

4. อาชีพ
รับราชการ/รัฐสาหกิจ
พนักงานราชการ/รัฐสาหกิจ
พนักงานบริษัท
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
นักเรียน/นักศึกษา
ค้าขาย/อาชีพอิสระ
รับจ้าง
เกษตรกร/ประมง
อื่น ๆ
รวม

11
13
14
5
4
19
23
7
3
1
100

11
13
14
5
4
19
23
7
3
1
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
รายการ

จานวน(คน)

ร้อยละ

รวม

32
21
28
19
100

32
21
28
19
100

5. รายได้ส่วนตัวต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,000 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท

จากตารางที่ 1 พบว่า
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 74 คิดเป็นร้อยละ 74 และรองลงมา
เป็นเพศชายมีจานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 26
อายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี มีจานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาอายุ 31-40 ปี
มีจานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมามีอายุน้อยกว่า 20 มีจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18
และมีอายุมากว่า40 ปี ขึ้นไปจานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16
ระดั บ การศึ ก ษา ส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี จ านวน 51 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 51
รองลงมาเป็นระดับต่ากว่าปริญญาตรี มีจานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาเป็นระดับปริญญา
โท มีจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 และระดับปริญญาโทไม่พบระหว่างเก็บข้อมูล
อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา มีจานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ
23 รองลงมาเป็นลูกจ้างชั่วคราวจานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19 รองลงมาประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัท มีจานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14 รองลงมาเป็นพนักงานราชการหรือรัฐสาหกิจ มีจานวน 13
คน คิดเป็นร้อยละ 13 รองลงมารับราชการหรือรัฐสาหกิจจานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11 รองลงมา
ประกอบอาชีพค้าขายหรืออาชีพอิสระ มีจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7 รองลงมาเป็นลูกจ้างประจา
มี จ านวน 5 คน คิ ด เป็นร้อ ยละ 5 รองลงมาเป็นลู ก จ้ า งชั่ ว คราว มี จ านวน 4 คน คิ ด เป็นร้ อ ยละ 4
รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง มีจานวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 3 รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือ
ประมง มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1และประกอบอาชีพอื่นไม่พบระหว่างเก็บข้อมูล
รายได้ส่วนตัวต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท มีจานวน 32
คน คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท มีจานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28
รองลงมามีรายได้ 10,000 – 15,000 บาท มีจานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21 และมีรายได้มากกว่า
20,000 บาท จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ความต้องการด้านการอบรมหรือกิจกรรมที่ต้องการรับบริการจาก
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตารางที่ 2 แสดงความต้องการด้านการอบรมหรือกิจกรรมที่ต้องการรับบริการจากคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายการ
สาขาวิชาภาษา
1. ความต้องการด้านการอบรมภาษาอังกฤษ
2. ความต้องการด้านอบรมภาษาไทย
3. ความต้องการด้านอบรมภาษาจีน
4. ความต้องการด้านอบรมภาษาญี่ปุ่น
5. ความต้องการด้านอบรมภาษาเกาหลี
6. ความต้องการด้านอบรมภาษารัสเซีย
7. ความต้องการด้านอบรมภาษาบาฮาซา
8. ความต้องการด้านอบรมภาษาเขมร
9. ความต้องการด้านอบรมภาษาลาว
10. ความต้องการด้านอบรมภาษาเวียดนาม
11. ความต้องการด้านอบรมภาษาภาษาพม่า
12. ความต้องการอบรมการเขียนหนังสือราชการ หรือการ
เขียนอื่น ๆ ในงานราชการ
13. ความต้องการบริการแปลภาษาอังกฤษ–ไทย และ
ไทย–อังกฤษ
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรม
1. ความต้องการอบรมเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
2. ความต้องการอบรมเพื่อเป็นบริกร เพื่อประกอบอาชีพ
ด้านการโรงแรม สถานที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยว
3. ความต้องการด้านอบรมผสมเครื่องดื่มม้อกเทลเพื่อ
ประกอบอาชีพ
4. ความต้องการด้านอบรมผสมเครื่องดื่มค็อกเทลเพื่อ
ประกอบอาชีพ
5. ความต้องการอบรมการทาอาหาร
6. ความต้องการอบรบการทาเบเกอรี่(การทาขนมปัง ขนม
เค้กและขนมอบ)
7. ความต้องการอบรมด้านการจัดดอกไม้และการ
แกะสลักผักผลไม้

Mean

S.D.

แปลผลความต้องการ

4.73
3.36
4.56
4.25
3.92
1.72
2.45
1.62
1.78
1.52
1.72
4.11

0.62
0.51
0.54
0.44
0.63
0.57
0.53
0.44
0.52
0.57
0.33
0.48

มีความต้องการมากที่สุด
มีความต้องการปานกลาง
มีความต้องการมากที่สุด
มีความต้องการมากที่สุด
มีความต้องการมาก
มีความต้องการน้อยที่สุด
มีความต้องการน้อย
มีความต้องการน้อยที่สุด
มีความต้องการน้อยที่สุด
มีความต้องการน้อยที่สุด
มีความต้องการน้อยที่สุด
มีความต้องการมาก

4.61

0.49

มีความต้องการมากที่สุด

3.54
3.25

0.51
0.52

มีความต้องการมาก
มีความต้องการปานกลาง

3.78

0.57

มีความต้องการมาก

3.80

0.76

มีความต้องการมาก

4.48
4.12

0.61
0.52

มีความต้องการมากที่สุด
มีความต้องการมาก

3.41

0.62

มีความต้องการมาก
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
รายการ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1. ความต้องการอบรมการทาวิจัย
2. ความต้องการอบรมด้านกฎหมาย
3. ความต้องการอบรมด้านการเป็นพิธีกรหรือนักพูด
4. ความต้องการอบรมด้านการพัฒนาบุคคลิกภาพ
5. ความต้องการอบรมเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน
6. ความต้องการอบรมด้านประวัตศาสตร์ประเทศไทย

Mean

S.D.

แปลผลความต้องการ

2.88
4.37
3.55
2.22
2.87
3.04

0.54
0.47
0.55
0.62
0.53
0.71

มีความต้องการปานกลาง
มีความต้องการมากที่สุด
มีความต้องการมาก
มีความต้องการน้อย
มีความต้องการปานกลาง
มีความต้องการปานกลาง

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าการให้บริการวิชาการเรียงตามลาดับความต้องการจากมากที่สุด
ถึงความต้องการน้อยที่สุด ดังนี้ การอบรมภาษาอังกฤษ บริการแปลภาษาอังกฤษ–ไทย และไทย–
อังกฤษ อบรมภาษาจีน อบรบการทาอาหาร อบรมด้านกฎหมาย และอบรมภาษาญี่ปุ่น อบรบการทา
เบเกอรี่ (การทาขนมปัง ขนมเค้กและขนมอบ) อบรมการเขียนหนังสือราชการ หรือการเขียนอื่น ๆ
ในงานราชการ อบรมผสมเครื่องดื่มค็อกเทลเพื่อประกอบอาชีพ อบรมผสมเครื่องดื่มม้อกเทล เพื่ออบรม
ด้านการเป็นพิธีกรหรือนักพูด อบรมเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ อบรมด้านการจัดดอกไม้และการแกะสลักผัก
ผลไม้ อบรมเพื่อเป็นบริกรเพื่อประกอบอาชีพด้านการโรงแรม สถานที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว อบรม
ด้านประวัตศาสตร์ประเทศไทย อบรมการทาวิจัย อบรมเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน อบรมด้านการ
พัฒนาบุคลิกภาพ อบรมภาษาบาฮาซา อบรมภาษาภาษาพม่า อบรมภาษารัสเซีย อบรมภาษาลาว
อบรมภาษาเขมรและความต้องการด้านอบรมภาษาเวียดนาม ซึ่งจากการวิจัยให้ทราบถึงองค์ความรู้ของ
คณะศิลปศาสตร์และความต้องการรับการบริการวิชาการของคณะ
2. ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการให้บริการด้านวิชาการ
จากการศึ ก ษาปัญหาและอุ ปสรรค์ ที่ พ บจากการให้บริ ก ารการวิ ช าการ พบว่ า ปัญ หาและ
อุปสรรคที่สาคัญคือ ไม่สามารถจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามเวลาที่กาหนดเนื่องจากขึ้นอยู่
กับความพร้อมของอาจารย์และชุมชน เมื่อจัดบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนงานที่กาหนด แต่เมื่อลง
พื้นที่จริงพบปัญหาเกี่ยวกับการเมืองในชุมชน จึงมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนพื้นที่ใหม่ ทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการจัดบริการวิชาการแก่สังคมและชาวชุมชนบางกลุ่มอาจยังไม่เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่พวกเขา
คาดว่าจะได้รับ จึงอาจทาให้เหลือบุคคลเพียงบางกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการตั้งแต่ต้นจนจบ
ทาให้การพัฒนางานบริการวิชาการให้ตรงจุดนั้นเป็นไปได้ค่อนข้างยาก
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อภิปรายผล
การรวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ ความรู้และผลการดาเนินงาน รวมถึง วิเคราะห์ความ
เชี่ยวชาญในการให้บริการวิ ชาการแก่ชุมชนของคณะศิลปศาสตร์ โดยการจัดโครงการบริการวิชาการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 เป็นระยะเวลา 3 ปี มีจานวนโครงการบริการวิชาการทั้ง
28 โครงการ ทุ ก โครงการบรรลุวั ต ถุประสงค์ ของโครงการที่ ไ ด้ ตั้ ง เป้า หมายไว้ นั่นแสดงให้เห็น ถึ ง
ประชาชนมีความสนใจในการร่วมกิจกรรมหรือโครงการของคณะศิลปศาสตร์ และสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้รับบริการส่วนร่วมโครงการหรือกิจกรรม ในการว่าแผนการโครงการบริการวิชาการในอนาคต
คณะศิลปศาสตร์ ควรให้บริการจากการสารวจ คือด้านการอบรมภาษาอังกฤษ บริการแปลภาษาอังกฤษ
–ไทย และ ไทย–อังกฤษ อบรมภาษาจีน อบรบการทาอาหาร อบรมด้านกฎหมาย และอบรมภาษาญี่ปุ่น
อบรบการทาเบเกอรี่(การทาขนมปัง ขนมเค้กและขนมอบ อบรมการเขียนหนังสือราชการ หรือการ
เขียนอื่น ๆ ในงานราชการ อบรมผสมเครื่องดื่มค็อกเทลเพื่อประกอบอาชีพ อบรมผสมเครื่องดื่มม้อก
เทลเพื่อ อบรมด้านการเป็นพิธีกรหรือนักพูด อบรมเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ อบรมด้านการจัดดอกไม้และการ
แกะสลักผักผลไม้ อบรมเพื่อเป็นบริกรเพื่อประกอบอาชีพด้านการโรงแรม สถานที่พัก และสถานที่
ท่องเที่ยว อบรมด้านประวัตศาสตร์ประเทศไทย อบรมการทาวิจัย อบรมเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน
อบรมด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ อบรมภาษาบาฮาซา อบรมภาษาภาษาพม่า อบรมภาษารัสเซีย อบรม
ภาษาลาว อบรมภาษาเขมรและความต้องการด้านอบรมภาษาเวียดนาม ตามลาดับ ซึ่งการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน เป็นการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในฐานะที่พึ่งของชุมชนในด้านวิชาการหรือ
การพั ฒ นาความรู้ ตลอดจนความเข้ ม แข็ ง ประเทศชาติ แ ละนานาชาติ ให้ ก ารบริ ก ารวิ ช าการแก่
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย อาจเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทนและบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการ
นาความรู้และประสบการณ์ไปใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยและการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน คือการนาความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ชุมชนสนใจหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ไปพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ไปบรรยายให้กับคนในชุมชนได้รับ
ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ ในเรื่องของประโยชน์ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน คือ การพัฒนา
ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่
สู่สาธารณชน ดังนั้น จึงถือได้ว่าการบริการวิชาการเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น การบริการ
วิชาการแก่ชุมชนแบ่งประโยชน์เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือต่อชุมชน คือชุมชนได้รับความรู้เพื่อนาไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต หรือวิถีทางในการดาเนินชีวิต ส่วนที่ 2 คือนาข้อมูลจากชุมชนมาพัฒนางานบริการวิชาการ
ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ชุมชนต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของเพลินพิศ จุฬพันธ์ทอง (2557)
ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริการวิช าการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า สภาพการปฏิบัติงานการบริการวิชาการ ตามความคิดเห็นของอาจารย์
พบว่า ข้อที่อาจารย์เห็นว่ามีการปฏิบัติจานวนมากที่สุด ได้แก่ มีการประเมินพึงพอใจของการให้บริการ

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562)
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วิชาการด้านความรู้และประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นทุกโครงการ/กิจกรรม และข้อที่อาจารย์จานวนมากที่สุด
เห็ น ว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ น้ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่ การพิ จ ารณาแนวทางเรื่ อ งค่ า ตอบแทน/รางวั ล ที่ พึ ง พอใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ปัญหาการบริการวิชาการโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง
ส่ ว นความต้ อ งการการบริก ารโดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ ใ นระดั บมาก ส าหรั บความคิ ด เห็นของ
บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้รับบริการวิชาการ พบว่า ข้อที่จานวนบุคคลภายนอกจานวนมากที่สุดเห็นว่ามี
การปฏิบัติ ได้แก่ บุคลากรในหน่วยงานนาความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ และข้อที่เห็นว่ามีการปฏิบัติน้อย
ที่สุด ได้แก่ งานบริการด้านติดตั้ง จัดวาง ตรวจสอบระบบงานของหน่วยงาน ปัญหาการบริการวิชาการ
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความต้องการการบริการวิชาการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก
การบริก ารวิ ช าการของคณะศิ ล ปศาสตร์ ส ร้ า งประโยชน์ใ ห้กั บประชาชนหรื อ คนในชุ ม ชน
ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนและนาเสนอความรู้ของผู้เชี่ยวชาญในศิลปศาสตร์สู่สังคม โดยเน้น
บทบาทเป็นผู้เสนอทางออกให้แก่ สัง คม สร้ า งความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมกันให้บริการวิชาการแบบองค์รวม โดยมีการกาหนด Theme การให้บริการวิชาการ การคณะ
ศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมบริการวิชาการ โดยคานึงถึงบริบทของแต่ละชุมชน ทาให้ความรู้ที่นาไปคืนให้กับ
ชุมชนนั้น ชาวชุมชนสามารถนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้ สอดคล้องกับงานวิจัย ของ
ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต (2553) ที่ทาการศึกษาเรื่องความต้องการของชุมชนลาดกระบังต่อหลักการ
ให้บริการและรูปแบบการบริการวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ในเรื่องของชุมชนมีความต้องการในระดับรูปแบบการให้บริการวิชาการ ตามองค์ความรู้ที่ประชาชนหรือ
ชุมชนต้องการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุกุมา อ่วมเจริญ (2558) ที่ทาการศึกษาเรื่องการบริการ
วิชาการแก่สังคมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อเสนอแนะ
ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนควรเป็นหัวข้อที่ชาวชุมชนสนใจจริง ๆ สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชนนั้น ๆ โดยคานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนอย่างจริงจัง เพื่อการบริการวิชาการที่ยั่งยืน
และไม่ สู ญ เสี ย งบประมาณโดยเปล่ า ประโยชน์ และผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งให้
ความสาคัญและถือเป็นภารกิ จหลั กอย่างหนึ่ง ของ มหาวิทยาลัยในการจัดบริการวิชาการแก่ สั ง คม
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดบริการวิชาการแก่สังคมในทุกระดับอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดกับ
ชุมชน และคงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุ มชน
สังคม และนานาชาติ”
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