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บทคัดย่อ 
 

การส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านบริการวิชาการ เป็นส่วนหนึ่งของการน าข้อมูลจากการส ารวจด้านบริการวิชาการ
ไปสู่การจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565 – 2569  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนในระดับต่าง ๆ ของประเทศและสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนเสียในทุกมิติ  

ส าหรับการส ารวจการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านบริการวิชาการ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือส ารวจความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์                              
2) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพสภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT)  โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) ผู้น าชุมชนและชาวบ้าน 
จ านวน 30 คน  7 อ าเภอ จังหวัดปทุมธานี 2) ภาคเอกชน จ านวน 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จ านวน 1 คน ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนวนคร จ านวน 1 คน ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยปทุมธานี 
จ านวน 1 คน ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยพระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 คน บริษัท แสแท็ซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด จ านวน 1 คน บริษัท ซีพี ออล์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1 คน และ บริษัทเอส บี เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
จ านวน 1 คน   

ส าหรับวิธีที่ใช้ในการส ารวจ ได้แก่ 1) การศึกษาทางเอกสาร (Documentary) เช่น แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1               
(พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นต้น 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interviews) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
กลุ่มองค์กรธุรกิจ จ านวน 7 คน และตัวแทนชุมชนและชาวบ้าน 3) สัมภาษณ์กลุ่ม (Focus groups interview) 
จ านวน  30 คน 7 อ าเภอ จังหวัดปทุมธานี โดยใช้กระบวนการ World Café  

จากการส ารวจความต้องการและความคาดหวังในการบริการวิชาการ มีดังนี้  
ประเด็นแรก ความต้องการ/ความคาดหวัง ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นต่อมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ผลการศึกษาพบว่า ด้านเศรษฐกิจ และการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความต้องการ
และความคาดหวัง ได้แก่ ความต้องการแปรรูปในด้านผลิตภัณฑ์ของชุมชน ความต้องการพัฒนาการตลาด
สินค้าของชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และความเป็นอักลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น ส าหรับด้านสังคม          
มีความต้องการและความคาดหวัง ได้แก่ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน การส่งเสริมสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง และผู้พิการ การพัฒนาเยาวชนแกนน าเพ่ือสืบสานการท างานเพ่ือท้องถิ่น               
และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ส าหรับด้านวัฒนธรรม มีความต้องการและความคาดหวัง 
ได้แก่ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมไทยรามัญ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจั งหวัด (จุดเด่น เช่น ประเพณี
และวิถีมอญ ข้าวหอมปทุม วัดร้างสามโคก) ส าหรับด้านสิ่งแวดล้อม มีความต้องการและความคาดหวัง ได้แก่ 
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ต้องการใหม้มหาวิทยาลัยช่วยศึกษาวิจัยและน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้ชุมชน เช่น หาวิธีก าจัดหญ้าวัชพืช
แทนการใช้สารเคมี  การหนุนเสริมการจัดการน้ าเน่าเสียของชุมชน และการหนุนเสริมการจัดการขยะ และการ
สร้างมูลค่าจากขยะ  และส าหรับด้านการศึกษา  ความต้องการและความคาดหวัง ได้แก่ การใช้ภาษาและการ
สื่อสาร เสริมพลังผู้น าด้านการศึกษา และให้ความรู้กับชุมชนแบบ Coaching กับศูนย์เรียนรู้และโรงเรียน 
  ประเด็นทีส่อง ผลการศึกษารูปแบบกิจกรรม/โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องการ พบว่า มีความต้องการ
และความคาดหวังได้แก่  กิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่เป็นภาระ          
ต่อผู้อ่ืนผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี การอบรมระยะสั้นการจัดท าแผนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น การฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพสตรี เช่น อาหาร หัตถกรรม โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่โคกหนองนา              
การอบรมการตลาดเพ่ือการขายสินค้าของชุมชน และการพัฒนากิจกรรมร่วมกันกับโรงเรียนชุมชนผ่านผู้รู้หรือ
ปราชญ์ชุมชน เป็นต้น 
  ประเด็นที่สาม ผลการศึกษาความพร้อมความสามารถในการปรับตัว/แนวทางการรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงประเทศ ในชุมชนท้องถิ่น พบว่า มีความต้องการและความคาดหวัง ได้แก่ ควรสร้างแกนน าชุมชน 
แกนน าเยาวชน การสร้างระบบ Logistic และ Supply Chain  ควรมีการปลูกจิตส านึกของชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาในชุมชน และ ผู้น าชุมชนต้องปรับความคิด/ทัศนคติเพ่ือให้รองรับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นที่สี่ ผลการศึกษา ด้านความร่วมมือกับเครือข่าย สถานประกอบการเพ่ือจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่
เดิม พบว่า มีความต้องการและความคาดหวังได้แก่ ความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
องค์กรปกครองท้องถิ่นธนาคาร บริษัทประชารัฐรักสามัคคี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กศน. อบต. พช , 
มหาวิทยาลัยฯ ฯลฯ 

ประเด็นที่ห้า ผลการศึกษา กลไกความเข้มแข็งของชุมชน (การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมและสร้าง
ความต่อเนื่องยั่งยืนของชุมชน พบว่า มีกระบวนการตั้งแต่การพัฒนากระบวนการต้นน้ า ต้องเริ่มขั้นจากการ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน ค้นหาผลิตภัณฑ์ ทรัพยากร ฯลฯ  การพัฒนาแกนน า/คณะท างาน วิเคราะห์ต้นทุน ปัจจัย
การผลิต วัตถุดิบ สินค้า ผลิตภัณฑ์ และการเสริมองค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาความรู้แกนน า             
ขั้นกระบวนการพัฒนากลางน้ า เริ่มต้นจากพัฒนากระบวนผลิตให้มีมาตรฐาน ทั้งรสชาด คุณภาพ ความสะอาด 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และกระบวนการบริหารจัดกลุ่ม แกนน าอาชีพ  และปลายน้ า การตลาด ช่องทาง
การตลาด และการประชาสัมพันธ์  การประเมินผลและปรับปรุง 

ส าหรับภาคเอกชน ผลการศึกษาพบว่า การท างานร่วมกับภาคเอกชนด้านงานพันธกิจสัมพันธ์          
เพ่ือสังคม สามารถด าเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ การบริการวิชาการแบบให้เปล่า และการบริการวิชาการแบบ
จัดหารายได้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิชาชีพหรือพันธกิจของหน่วยงาน ด้านก ารปรับตัวของ
มหาวิทยาลัยในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน มหาวิทยาลัยควรการสร้างวิธีคิด (Mind set). 
เกิดขึ้นกับนักศึกษา เป็นลักษณะของวิธีคิดเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยควรจะผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพ
ทางด้านวิชาชีพสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ โดยสร้างหลักสูตรที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาด วิเคราะห์จุดเด่นของตัวเอง รวมทั้งจัดการอบรมทักษะที่จ าเป็นต่อนักศึกษาหรือกลุ่มลูกค้า 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดขึ้นในชีวิต รวมทั้งการออกแบบการเรียนรู้หรือนวัตกรรมใหม่เพ่ือตอบโจทย์ความ
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ต้องการของสังคมได้ ส่วนด้านความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการเพ่ือการจัดการเรียนรู้ คือ             
การจัดการเรียนการสอน การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยมีลักษณะ
แบบให้เปล่า และจัดหารายได้ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
หลักกำรและเหตุผล 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี ระยะที่  1 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นการเริ่มต้น        
การพัฒนาการวางแผนและการปรับโครงสร้างองค์กรในทุกมิติ  ได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่แผน
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564  และแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ มีการติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานทุกไตรมาส และเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ให้แก่คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านงบประมาณและการเงิน สภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับทราบและพร้อมให้ข้อวินิจฉัย ข้อเสนอแนะ ข้ อสั่งการ              
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ในปีงบประมาณถัดไป 

มหาวิทยาลัยจึงทบทวนแนวทางการด าเนินงานในปีผ่านมา ศึกษาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด              
เป้าสงค์ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยเพ่ือประกอบการ
วิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ นโยบายแนวทาง             
การด าเนินงานของรัฐบาล กระทรวง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องต่อภาระกิจของมหาวิทยาลัยจะต้อง
ด าเนินการ  มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากบุคลากร ผู้บริหาร ร่วมกันก าหนดเป้าหมายขององค์กรระยะ 
5 ปี และได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565  ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย           
แผนระยะ 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2569)  
พัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด  เปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่าง 
ไร้ขอบเขต 

ดังนั้น เพ่ือให้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565 – 
2569  แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
เกิดประสิทธิภาพมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนในระดับต่าง ๆ ของประเทศและสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้มีส่วนเสียในทุกมิติ 
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วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านบริการวิชาการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
2. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพสภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT)  
 

ขอบข่ำยของงำน 
 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนสีย ขอบเขตและก าหนดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายใน
การส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย  
 2. เก็บข้อมูล และส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 3. วิเคราะห์และประมวลผลการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 4. รายงานผลการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 โดยจะจ าแนกกลุ่มเป้าหมายหลักในการส ารวจออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่   
  1.กลุ่มเป้าหมายด้านการจัดการเรียนการสอน   
 2.กลุ่มเป้าหมายด้านการบริการวิจัย  
 3.กลุ่มเป้ำหมำยด้ำนบริกำรวิชำกำร  
 4.กลุ่มเป้าหมายด้านการเป็นผู้ประกอบการ  
 5. กลุ่มเป้าหมายด้านการบริหารจัดการ  
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1. ท าให้ทราบความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านบริการวิชาการที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 2. สามารถน าข้อมูลผลการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านบริการวิชาการที่มี
ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการวางแผน ก าหนดกลยุทธ์            
และก าหนดเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  
 3. มหาวิทยาลัยน าข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้          
ส่วนเสียไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น  
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นิยำมศัพท ์
 
ภำคเอกชน ได้แก่ หน่วยงานภาคธุรกิจ บริษัทเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ที่มีข้อตกลงทางบริการ

วิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประชำชน ได้แก่ แกนน าชุมชน ชาวบ้าน ที่ได้รับบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ์จังหงัดปทุมธานี  
โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ์
บุคลำกร ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เศรษฐกิจ และกำรน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

และท้องถิ่น โดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพ่ือเพ่ิมรายได้ครัวเรือน การประกอบอาชีพ 
แนวทางการส่งเสริมการขาย วิธีการเพ่ิมผลผลิต จัดตลาดนัดชุมชน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
และการจัดการท่องเที่ยว 

ด้ำนสังคม / วัฒนธรรม หมายถึง การให้บริการวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม             
ในท้องถิ่น เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะของคนในชุมชนเพ่ือลดอัตราการป่วยลดลง การส่งเสริมดูแล
ผู้สูงอายุหรือกลุ่มเปราะบาง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา การจัดงานประเพณีต่าง ๆ 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม หมายถึง การให้บริการวิชาการในการตระหนักรู้ และจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน
ชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี การจัดการน้ าเน่าเสีย การจัดประกวดชุมชน            
สีเขียว เป็นต้น 

ด้ำนกำรศึกษำ หมายถึง การให้บริการวิชาการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการจัด
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา เช่น การสร้างสื่อนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้แก่ครูผู้สอนและ
นักเรียนในเขตพ้ืนที่ให้บริการจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว  
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กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

ตารางที่ 1 การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมวด 2 กลยุทธ์  

กลุ่มเป้ำหมำย/
ประเภทกลุ่มผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย นัก
ศึก

ษำ
 

ภำ
คร

ัฐ 

ภำ
คเ

อก
ชน

 

ปร
ะช

ำช
น 

ผู้ป
กค

รอ
ง 

ชุม
ชน

 

ศิษ
ย์เ

ก่ำ
 

ผู้ใ
ช้บ

ัณ
ฑิต

 

ผู้ส
่งม

อบ
บร

ิกำ
ร 

บุค
คล

ำก
ร 

1.ด้านจัดการเรียน
การสอน 

 - - -      - 

2.ด้านวิจัย  -    - - - - - - 
3.ด้านบริการวิชาการ -    -  - - - - 
4.ด้านผู้ประกอบการ   -   - - - -   
5.ด้านบริหารจัดการ  - - - - -  - -  

  

หมำยเหตุ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  - ผู้ไม่เก่ียวข้อง 
 
 

วิธีกำรขั้นตอนในกำรส ำรวจ และวิเครำะห์ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 วิธีการข้ันตอนในการส ารวจ และวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย                                       

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย 

การก าหนดเครื่องมือ                                         

วิธีการและส ารวจข้อมูล 

วิเคราะห์ประมวลผล                                           

การส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จัดท าเล่มสรุปผลความต้องการ                            

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรายงานผล 



5 
 

กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหำวิทยำลัย  
 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ จากหมวดโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความ            
เป็นเลิศ (EdPEx) โดยประชุมร่วมกันก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย แบ่งออก 
เป็น 5 กลุ่ม ได้แก ่
  1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายด้านการจัดการเรียนการสอน 
  1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายด้านการวิจัย  
  1.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้ำหมำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร  
  1.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายด้านผู้ประกอบการ 
  1.5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายด้านบริหารจัดการ  
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ วิธีกำรส ำรวจข้อมูล 

 
แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ด้ำนบริกำรวิชำกำร 

การวิจัยการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบด้านบริการวิชาการต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ใช้แนวคิดและทฤษฎี ดังนี้ 

  
2.1 ทฤษฎีควำมคำดหวัง 
      ทฤษฎีความคาดหวังถูกน าเสนอโดย Victor Vroom (1964) ได้เสนอรูปแบบของความคาดหวัง

ใน การท างานซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการท างาน  
โดย Vroom มีความเห็นว่าการที่จะจูงใจให้พนักงานท างานเพ่ิมขึ้นนั้นจะต้องเข้าใจกระบวนการทางความคิด
และการรับรู้ของบุคคลก่อน โดยปกติเมื่อคนจะท างานเพ่ิมขึ้นจากระดับปกติเขาจะคิดว่าเขาจะได้อะไรจาก 
การกระท านั้นหรือการคาดคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเขาได้แสดงพฤติกรรมบางอย่างในกรณีของการท างาน 
พนักงานจะเพ่ิมความพยายามมากขึ้นเมื่อเขาคิดว่าการกระท านั้นน าไปสู่ผลลัพธ์บางประการที่เขามีความพึง
พอใจ เช่น เมื่อท างานหนักข้ึน ผลการปฏิบัติงานของเขาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีขึ้นท าให้เขาได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เลื่อนต าแหน่งและได้ค่าจ้างเพ่ิมขึ้น ค่าจ้างกับต าแหน่งเป็นผลของการท างานหนักและเป็นรางวัลที่เขาต้องการ             
เพราะท าให้เขารู้สึกว่าได้รับการยกย่องจากผู้อ่ืนมากขึ้น แต่ถ้าเขาคิดว่าแม้เขาจะท างานหนักขึ้น เท่าไรก็ตาม 
หัวหน้าของเขาก็ไม่เคยสนใจดูแลยกย่องเขาจึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง
เขาก็ไม่เห็นความจ าเป็นของการท างานเพ่ิมขึ้น ความรุนแรงของพฤติกรรมที่จะท างานขึ้นอยู่กับการคาดหวังที่
จะกระท าตามความคาดหวังนั้นรวมถึงความดึงดูดใจของผลลัพธ์ที่จะได้รับซึ่งจะมีเรื่องของการดึงดูดใจ       
การเชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน และการเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายามโดยทฤษฎีนี้จะเน้นเรื่องของ
การจ่ายและ การให้รางวัลตอบแทนเน้นในเรื่องพฤติกรรมที่คาดหวังเอาไว้ต่อเรื่องผลงาน ผลราง วัลและ
ผลลัพธ์ของความพึงพอใจต่อเป้าหมายจะเป็นตัวก าหนดระดับของความพยายามของพนักงาน 

Vroom ได้เสนอรูปแบบของความคาดหวังในการท างานเรียกว่า VIE Theory ซึ่งได้รับความนิยมอย่าง
มากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการท างาน 

V = Valance หมายถึงระดับความรุนแรงของความต้องการของบุคคลในเป้าหมายรางวัล                  
คือ คุณค่าหรือความส าคัญของรางวัลที่บุคคลให้กับรางวัลนั้น 

I = Instrumentality หมายถึงความเป็นเครื่องมือของผลลัพธ์ (Outcomes) หรือรางวัลระดับที่ 1           
ที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ 2 หรือรางวัลอีกอย่างหนึ่ง คือเป็นการรับรู้ในความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ที่ได้ (เชื่อมโยง
รางวัลกับผลงาน) 

E = Expectancy ได้แก่  ความคาดหวังถึงความเป็นไปได้ของการได้ซึ่ งผลลัพธ์หรือรางวัล                      
ที่ต้องการเมื่อแสดงพฤติกรรมบางอย่าง (การเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายาม) 
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ตามหลักทฤษฎีความคาดหวังจะแย้งว่า ผู้บริหารจะต้องพยายามเข้าไปแทรกแซงในสถานการณ์             
การท างาน เพ่ือให้บุคคลเกิดความคาดหวังในการท างาน คุณลักษณะที่ใช้เป็นเครื่องมือ และคุณค่าจากผลลัพธ์
สูงสุด ซึ่งจะสนับสนุนต่อวัตถุประสงค์ขององค์การด้วยโดย 

1. สร้างความคาดหวังโดยมีแรงดึงดูด ซึ่งผู้บริหารจะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถให้การอบรม
พวกเขา ให้การสนับสนุนพวกเขาด้วยทรัพยากรที่จ าเป็น และระบุเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน 

2. ให้ เกิดความเชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน โดยผู้บริหารควรก าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง                     
ผลการปฏิบัติงานกับรางวัลให้ชัดเจน และเน้นย้ าในความสัมพันธ์เหล่านี้โดยการให้รางวัลเมื่อบุคคลสามารถ
บรรลุผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

3. ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายามซึ่งเป็นคุณค่าจากผลลัพธ์ที่เขาได้รับ ผู้บริหาร
ควรทราบถึงความต้องการของแต่ละบุคคล และพยายามปรับการให้รางวัลเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของพนักงานเพ่ือเขาจะได้รู้สึกถึงคุณค่าของผลลัพธ์ที่เขาได้รับจากความพยายามของเขามีการแบ่งรางวัล
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) รางวัลภายนอก (Extrinsic rewards) เป็นรางวัลที่นอกเหนือจากการท างาน เช่น การเพ่ิม
ค่าตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง หรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ (Schermerhorn, Hunt and Osborn 2003 
: 118) หรือเป็นผลลัพธ์ของการท างานซึ่งมีคุณค่าเชิงบวกที่ให้กับบุคคลในการท างาน 

2) รางวัลภายใน ( Intrinsic rewards) เป็นรางวัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน ประกอบด้วย ความ
รับผิดชอบ ความท้าทาย หรือเป็นผลลัพธ์ของการท างานที่มีคุณค่าเชิงบวกซึ่งบุคคลได้รับโดยตรงจากผลลัพธ์
ของการท างาน ตัวอย่างเช่น ความรู้สึกของความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่ความท้าทาย 

แนวทางในการจัดสรรรางวัลภายนอก มีดังนี้ 
1. ระบุถึงพฤติกรรมที่พึงพอใจให้ชัดเจน 
2. ธ ารงรักษาการให้รางวัลที่มีศักยภาพที่จะช่วยให้เกิดการเสริมแรงเชิงบวก 
3. คิดเสมอว่าบุคคลจะมีความแตกต่างกัน จึงต้องให้รางวัลที่มีคุณค่าเชิงบวกส าหรับแต่ละบุคคล 
4.  ให้แต่ละบุคคลรู้ อย่ า งชัด เจนถึ งสิ่ งที่ เ ขาจะต้องปฏิบัติ เ พ่ือ ให้ ได้ รับรางวัลที่ ต้ องการ                

ก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและให้ข้อมูลป้อนกลับในการปฏิบัติงาน 
5. การจัดสรรรางวัลให้อย่างทันทีทันใดเมื่อเกิดพฤติกรรมที่พึงพอใจ 
6. จัดสรรรางวัลให้ตามตารางที่ก าหนดเพื่อให้เกิดการเสริมแรงเชิงบวก 
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2.2 ทฤษฎีแห่งควำมคำดหวัง (Expectancy Theory)  
     ทฤษฎีแห่งความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของ Vroom (1964, pp. 91-103) บางที

เรียกว่า ทฤษฎี V. I. E. เนื่องจากมีองค์ประกอบของทฤษฎีที่ส าคัญ คือ 
      V มาจากค าว่า Valence ซึ่ง หมายถึง ความพึงพอใจ 
      I มาจากค าว่า Instrumentality ซึ่งหมายถึง สื่อเครื่องมือ วิถีทางที่จะน าไปสู่ความพึงพอใจ 
      E มาจากค าว่า Expectancy หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้น ๆ บุคคล มีความ

ต้องการและมีความคาดหวังในหลายสิ่งหลายอย่าง ดังนั้นจึงต้องพยายามกระท าการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง  
เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ ซึ่ง เมื่อได้รับการตอบสนองแล้วตามที่ตั้งความหวัง  
หรือคาดหวังเอาไว้นั้น บุคคลก็จะได้รับความพึงพอใจ และขณะเดียวกันก็จะคาดหวังในสิ่งที่สูงขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ 

แนวความคิดนี้ Vroom เป็นผู้เสนอ โดยมีความเห็นว่าบุคคลจะพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่          
โดยจะเลือกทางเลือกที่เชื่อว่าจะน าไปสู่ผลตอบแทน หรือรางวัลที่เขาต้องการมากที่สุด ทฤษฎีนี้ท านายว่า 
บุคคลแต่ละคนจะเลือกทางเลือกที่มีผลตอบแทนสูงที่สุด ทฤษฎีการคาดหวังของ Vroom มีข้อสังเกต 
คือ บุคคลใดจะไต้รับการจูงใจที่จะใช้ความพยายามในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ ให้ส าเร็จ           
ต่อเป้าหมาย ก็ต่อเมื่อ เชื่อในความสามารถของตนเองว่าความพยายามในการปฏิบัติงานจะมีผลในทางดี              
และผลการปฏิบัติงานจะช่วยให้ได้ผลตอบแทน ตามที่ต้องการหรือพึงปรารถนา หรืออาจ สรุปได้ว่าการที่          
จะโน้มน้าวจิตใจให้คนท างานขึ้นอยู่กับ ความคาดหวัง (expectancy) ที่ คนเชื่อว่า ความพยายามของคนจะ
สัมฤทธิผลออกมาเป็นระดับผลงาน ดังนั้นบุคคลจะท างานให้ส าเร็จหรือไม่ประการใด ย่อมขึ้นอยู่กับจิตภาพ 
และความเชื่อของเขาว่าเขาต้องการหรือไม่ต้องการอะไร และจะใช้กลยุทธ์อะไรในอันที่จะด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่เขาเลือกทางเดินเอาไว้ 

 
ปัจจัยหลักทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom มี 4 ประการ คือ 
1. ความคาดหมาย หรือความคาดหวัง คือ ความเชื่อเกี่ยวกับความน่าจะเป็นพฤติกรรม อย่างใดอย่าง

หนึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะความมากน้อยของความเชื่อจะอยู่ในช่วงระหว่าง 0 (ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท า และผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งเลย) และ 1 (มีความแน่ใจว่าการกระท าอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง จะก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ) 

2. ความพอใจ คือ ความรุนแรงของความต้องการของพนักงานส าหรับผลลัพธ์อย่างใด อย่างหนึ่ง 
ความพอใจอาจจะเป็นบวกหรือลบได้ภายในสถานการณ์ของการท างานเราอาจจะคาดหมายได้ว่าผลลัพธ์ เช่น 
ผลตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง และการยกย่อง โดยผู้บังคับบัญชาจะให้ความพอใจในทางบวกผลลัพธ์ เช่น 
ความขัดแย้งกับเพ่ือนร่วมงาน หรือการต าหนิจากผู้บังคับบัญชาจะให้ความพอใจในทางลบ ในทางทฤษฎีแล้ว
ผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องให้ความพอใจ เพราะว่าผลลัพธ์ดังกล่าวนี้จะเกี่ยวพันกับความต้องการของ
บุคคล 
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3. ผลลัพธ์ คือ ผลที่ติดตามมาของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งและอาจจะแยกประเภทเป็นผลลัพธ์
ระดับที่หนึ่ง และผลลัพธ์ระดับที่สองผลลัพธ์ระดับที่หนึ่งจะหมายถึงผลการปฏิบัติงานที่สืบเนื่องมาจากการใช้
ก าลังความพยายามของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น ผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน หรือ การเลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น 

4. สื่อกลาง หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ระดับที่หนึ่ง และระดับที่สองตามทัศนะของ 
Vroom นั้น สื่อกลางหรือความคาดหมายแบบที่สองจะอยู่ภายในช่วง +1.0 ถ้าหากว่าไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ 
ระหว่างผลลัพธ์ระดับท่ีหนึ่ง และผลลัพธ์ระดับท่ีสองแล้ว สื่อกลางจะมีค่าเท่ากับ 0 

Vroom ชี้ให้เห็นว่า ความคาดหมาย และความพอใจ จะเป็นสิ่งที่ก าหนดก าลังความพยายาม หรือ
แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ถ้าหากว่าความพอใจ หรือความคาดหมายเท่ากับศูนย์แล้ว แรงจูงใจจะ
เท่ากับศูนย์ด้วย หากพนักงานคนหนึ่งต้องการ เลื่อนต าแหน่งเป็นอย่างมาก (ความพอใจสูง) แต่ไม่มีความเชื่อ
ว่า เขามีความสามารถ หรือทักษะส าหรับการปฏิบัติงานที่มอบหมายให้ได้ (ความคาดหมายต ่า) หรือถ้าหากว่า 
พนักงานมีความเชื่อว่า เขาสามารถปฏิบัติงานที่มอบหมายให้ได้ (ความคาดหมายสูง) แต่ผลที่ติดตามมาไม่มี
คุณค่าส าหรับเขา (ความพอใจต ่า) แรงจูงใจของการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีน้อยมาก 

ตามทัศนะของ Vroom การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมจะขึ้นอยู่กับ กระบวนการของ
ความคิดดังต่อไปนี้ ซึ่งกระบวนการของความคิดดังกล่าวนี้อาจจะเป็นจิตส านึกของจิตใต้ส านึกก็ได้ 

1. ผลลัพธ์ระดับที่สองที่แตกต่างกันมีความส าคัญมากน้อยแค่ไหน เช่น การเลื่อนต าแหน่ง การเพ่ิม
เงินเดือน (ความพอใจ) 

2. ผลลัพธ์ระดับที่หนึ่ง (ผลการปฏิบัติงานที่ดี) จะน าไปสู่การเลื่อนต าแหน่ ง หรือการเพ่ิมเงินเดือน
หรือไม่ (สื่อกลาง) 

3. การใช้ก าลังความพยายาม จะประสบความส าเร็จทางด้านผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือไม่ (ความ
คาดหมาย) 

ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom เป็นทฤษฎีที่ ให้ค าอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจูงใจ            
โดยกล่าวถึงประสิทธิภาพของความคาดหวังในความพยายามของแต่ละบุคคล ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง  
และเกิดขึ้นด้วยองค์ประกอบใดเป็นตัวผลักดันสนับสนุน ผลงาน ของ Vroom มีส่วนส าคัญที่จะชี้ให้บุคคลต่าง 
ๆ เห็นว่า ความคาดหวังเป็นความรู้สึกของบุคคลถึงพฤติกรรม หรือต าแหน่งที่เหมาะสมของตนเอง หรือของ
ผู้อ่ืน เป็นความคาดหวัง ที่แสดงออกมาในรูปความรู้สึกว่า ควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์ต่าง ๆ 
หรือต่องานที่ตนรับผิดชอบอยู่ ทฤษฎีความคาดหวังนี้มีประโยชน์ในการอธิบายพฤติกรรมของคนในการท างาน              
ทั้งยังให้แนวคิดเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพโดยการพิจารณาเลื่อนยศเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือน              
เพ่ือตอบแทนการท างานของพนักงานควรจะเป็นไปในทางยุติธรรม โปร่งใส เหมาะสมตามความคาดหวังของ
ลูกจ้าง หรือพนักงานที่ท างานให้องค์กร 

สรุปได้ว่า ความคาดหวังเป็นความรู้สึกของบุคคลถึงพฤติกรรม หรือต าแหน่ง ที่เหมาะสมของตนเอง 
หรืออาจเป็นความรู้สึกถึงความเหมาะสมในบทบาทของผู้อ่ืน หรืออีกนัยหนึ่งความคาดหวังของบุคคล เป็น
ความรู้สึกของบุคคลต่อตนเองอย่างหนึ่งว่าตนเองควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไร ในสถานการณ์ต่าง ๆ หรือต่อ
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งานที่ตนรับผิดชอบอยู่ ความคิดดังกล่าวนี้ยังรวมไปถึงการคิดถึงบุคคลอ่ืน เช่น ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผู้ร่วมงาน 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ 

  ผลกระทบ ความหมายของผลกระทบ ค าว่า “ผลกระทบ” มีนักวิชาการได้ให้ความหมายที่
หลากหลายดังต่อไปนี้ 
   นิสาชล ทองแย้ม (2528: 4) ได้นิยามศัพท์ของผลกระทบ ( Impact) ไว้ว่า หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นใหม่ ทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ทั้งกายภาพ (Physical) และนามธรรม 
(Abstracts) เมื่อเกิดแล้วจะท าให้คุณภาพชีวิตทั้งหลายที่อาศัยอยูในระยะนั้น เปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อย 
  อนันต์ เกตุวงศ์ (2541: 14) ได้ให้ความหมายของผลกระทบว่า หมายถึง ผลที่ตามมาจากผลงาน
หรือผลผลิต หรือผลประโยชน์ในระดับประถม (Primary Effect) ของแผนหรือโครงการ ผลกระทบอาจเป็นไป
ได้ทั้งทางบวกและทางลบ อาจเกิดขึ้นกบกลุ่มเป้าหมายที่มิใช่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ยังให้
ความหมายของผลกระทบอีกว่า เป็นผลของการเปลี่ยนแปลง ระดับประถม เป็นผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์
ของแผนงานและโครงการ ซึ่งผลอันนี้จะมีส่วนท าให้ เกิดผลกระทบต่อไปได้อีกระดับหนึ่ง หรือหลายระดับได้
เป็นกรณี ๆ ไป 
   ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ (2542: 10) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบ (Impact) โดยทั่วไป หมายถึง ผล
ของการด าเนินกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อม โดยผลกระทบดังกล่าว อาจจ าแนก            
ออกตามประเภท ขนาด และระยะเวลา ได้ดังนี้ ประเภทของผลกระทบ ได้แก่ การสูญเสีย ทางเศรษฐกิจ เช่น 
การสูญเสียงาน ที่ดินท ากิน มูลค่าบ้านและทรัพย์สินลดลง ความสูญเสียบริการ ทางสังคม ความสูญเสีย
เกี่ยวกับวิถีด าเนินชีวิต ระดับของผลกระทบมีตั้งแต่ระดับที่น้อยจนถึงมาก ระยะเวลาของผลกระทบมีทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว 
  อ านวย วงษ์พานิช (2549: 15) ได้สรุปความหมายของผลกระทบ คือ ผลที่เกิดขึ้นจากการกระท า 
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเป็นผลที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ อาจขึ้นกับ
กลุ่มเป้าหมายและมิใช่กลุ่มเป้าหมาย หรือผลกระทบต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  ดาย (Dye. 1982: 19) ได้ให้ความหมายของผลกระทบวาหมายถึง การแยกแยะปัญหาของสังคม
เพ่ือให้ทราบถึงองค์ประกอบอันเป็นธรรมชาติ และที่เป็นปัญหารวมถึงการสืบสาวหาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ 
เหล่านั้น ตลอดจนการเสนอวิธีแกไขปัญหาได้สรุปผลกระทบ ซึ่งแบ่งผลกระทบได้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเนื้อหา แบ่งออกได้เป็น ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การบริหาร สิ่งแวดล้อม และกายภาพ เช่น ผลกระทบจากการด าเนินนโยบาย 
  2. การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมของความเป็นจริงที่เกิดขึ้น (Reality) แบ่งได้เป็น 2 ประเภท  
คือ ผลกระทบในเชิงภาวะวิสัย (Objective Impact) ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ข้ึนอยู่กับ ความรู้สึกนึก
คิดของคน และอีกประเภทหนึ่ง คือ ผลกระทบเชิงอัตวิสัย (Subjective Impact) ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ในความรู้สึกนึกคิดของคน 
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  3. การแบ่งตามแง่มุมของทิศทางที่กระทบ (Direction Impact) แบ่งออกได้เป็น ผลกระทบ
โดยตรง (Direct Impact) ผลกระทบทางอ้อม (Indirect Impact) 

  4. การแบ่งตามแง่มุมของคุณค่าของผลกระทบ แบ่งออกได้เป็น ผลกระทบในเชิงบวก (Positive 
Impact) หมายถึง ผลกระทบที่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาและผลกระทบในเชิงลบ (Negative Impact) ได้แก่ 
ผลกระทบที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนา 

ประเภทของผลกระทบ แบ่งได้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเนื้อหา อาจแบ่งออกได้เป็นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 

ผลกระทบทางด้านสังคม และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบทางกายภาพ 
  2. การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมของความเป็นจริงที่เกิดขึ้น (Reality) แบ่งเป็น 2 ประเภท  
     2.1 ผลกระทบเชิงภาวะวิสัย (Objective Impact) ได้แก่ ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ขึ้นอยู่

กับความรู้สึกนึกคิดของคน เช่น การด าเนินนโยบายคุมก าเนิดจะท าให้สัดส่วนของผู้สูงอายุ เพ่ิมขึ้นไม่วาใคร 
จะรับรู้หรือไม่ก็ตาม 

     2.2 ผลกระทบเชิงอัตวิสัย (Subjective Impact) ได้แก่ ผลกระทบในความรู้สึกนึกคิด   
ของคน เช่น การด าเนินนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการขยายตัวของโสเภณี ท าให้คนไทย จ านวน
มากรู้สึกอับอายต่างชาติ 

  3. การแบ่งตามแง่มุมของทิศทางท่ีกระทบอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ทาง ได้แก่ 
     3.1 ผลกระทบโดยตรง (Direct Impact) 
     3.2 ผลกระทบทางอ้อม (Indirect Impact) 
  4. การแบ่งตามแง่มุมของคุณค่าของผลกระทบแบ่งออกได้เป็น 2 ทาง ได้แก่ 
     4.1 ผลกระทบในเชิงบวก (Positive Impact) หมายถึง ผลกระทบที่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนา 
     4.2 ผลกระทบในเชิงลบ (Positive Impact) หมายถึง ผลกระทบที่ไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนา 
  5. การแบ่งผลกระทบตามเวลา แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ 
     5.1 ผลกระทบระยะสั้น หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน 
     5.2 ผลกระทบระยะยาว หมายถึง ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  6. การแบ่งผลกระทบตามความรุนแรง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
     6.1 ผลกระทบที่มีความรุนแรงและเกิดขึ้นในขอบเขตวงกว้าง 
     6.2 ผลกระทบที่ไม่รุนแรงและเกิดขึ้นในวงแคบ ๆ สรุปผลกระทบ คือ ผลที่เกิดขึ้นจาก  

การกระท าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเป็นผลที่เกิดขึ้นทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต เป็นได้ทั้งทางบวก  และ ทางลบ 
และอาจเกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายและมิใช่ กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกระทบต่อสิ่งต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ 
  จากการศึกษาค้นคว้างานเอกสารและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ และมีผู้วิจัย

หลาย ท่าน ได้ให้ความหมายแนวคิดและทฤษฎี ไว้ดังนี้ 
  Wolman (1973) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ( Feeling)                              

มีความสุข เมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายที่ต้องการหรือตามแรงจูงใจ 
  Vroom (1964) ได้กล่าวว่า ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้เพราะทั้ง

สองค านี้ หมายถึง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนทคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นถึงสภาพ 
ความพึงพอใจในสิ่งนั้นและทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ 

  Thomas & Eart (1973) ได้ให้แนวคิดความพึงพอใจว่า การวัดความพึงพอใจเป็นวิธีหนึ่ง                        
ที่ใช้กันอยู่ เพ่ือทราบผลของการให้บริการที่ดีเลิศท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเป็นสิ่งที่บริษัทเชื่อว่ามีคุณค่า
และควรให้ความเข้าใจในความต้องการและปัญหาของลูกค้าในการให้บริการด้านสุขภาพ ผู้บริหารขององค์กร 
จึงต้องมีความรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลและให้ผลดีอย่างต่อเนื่อง 

  Barnard (อ้างถึงในราชันย์ ธงชัย, 2555) กล่าวถึง สิ่งจูงในหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้ 

 
  1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ ได้แก่ เงิน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ฯลฯ 
  2. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับโอกาส เช่น โอกาสเกี่ยวกับความมีชื่อเสียง ความมีอิทธิพลโดยการได้รับ

ต าแหน่งดีๆ เป็นต้น 
  3. สิ่งจูงใจเก่ียวกับสภาพความช่วยเหลือการได้รับบริการต่าง ๆ 
  4. ความสามารถขององค์การที่จะให้ความพึงพอใจแก่บุคคลโดยเปิดโอกาสให้แสดงอุดมคติโดย

เสรีเพ่ือกระตุ้นให้บุคคลเกิดความภูมิใจในฝีมือ และมีโอกาสได้รับสวัสดิการต่าง ๆ 
  5. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับผู้ร่วมงานการมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับบุคคลในหน่วยงานความผูกพันและ

การได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมขององค์การ 
  6. สิ่งจูงใจเก่ียวกับสภาพการท างานที่เป็นอยู่ตามปกติประจ าวัน 
  7. สิ่งจูงใจเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยทางสังคม 
  8. มีความม่ันคงในการท างานและการมีหลักประกันให้อยู่ดีกินดี 
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริกำร 

  จากการศึกษาค้นคว้างานเอกสารและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าผลการวิจัยและมีผู้วิจัยหลายท่าน ได้ให้ความหมายแนวคิดทฤษฎี ไว้ดังนี้ 

  Groonroo (1990) ได้ให้ค านิยามไว้ว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหนึ่งหรือกิจกรรมหลาย
อย่างที่มีลักษณะไม่อาจจับต้องได้ ซึ่งโดยทั่วไปไม่จ าเป็นต้องทุกกรณีท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า
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กับพนักงานบริการและหรือลูกค้ากับบริษัทผลิตสินค้ากับระบบของการให้บริการที่ได้จัดไว้ เพ่ือช่วยผ่อนคลาย
ปัญหาของลูกค้า 

  Kotler (1997) ได้ให้ค านิยามไว้ว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการใด ๆ ที่กลุ่ม
บุคคลหนึ่งสามารถน าเสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหนึ่งซึ่งไม่สามารถจับต้องได้ และไม่ได้ส่งผลของความเป็นเจ้าของ
สิ่งใด ทั้งนี้การกระท าดังกล่าวอาจจะรวมหรือไม่รวมอยู่กับสินค้าที่มีตัวตนได้ 

  อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2555) ได้ศึกษาการบริการประชาชน เช่น 
หลักการ ที่ส าคัญของการให้บริการขององค์กรของรัฐ ประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ คือ 

  1. การติดต่อเฉพาะงาน (Specificity) เป็นหลักการที่ต้องการให้บทบาทของประชาชนและ
เจ้าหน้าที่อยู่ในวงจ ากัด เพ่ือให้การควบคุมเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และท าได้ง่าย ทั้งนี้โดยดูจากเจ้าหน้าที่
ที่ให้บริการว่าให้บริการประชาชนเฉพาะเรื่องที่ติดต่อหรือไม่ ปฏิบัติหรือมีการสอบถามเรื่องอ่ืนหรือไม่เก่ียวข้อง
กับเรื่องที่ติดต่อหรือไม่ หากมีการให้บริการ ที่ไม่เฉพาะเรื่องและสอบถามเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากจะท าให้
ล่าช้าแล้วยังท าให้การควบคุมเจ้าหน้าที่เป็นไปได้ยาก 

  2. การให้บริการที่มีลักษณะเป็นทางการ (Universality) หมายถึง การที่ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติ
ต่อผู้รับบริการอย่างเป็นทางการไม่ยึดถือความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ยึดถือการให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกันในทางปฏิบัติ 

  3. การวางตัวเป็นกลาง (Affective Neutrality) หมายถึง บริการแก่ผู้รับบริการโดยจะต้องไม่
น าเอาเรื่องของอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการเข้ามาเกี่ยวข้อง 

  ในสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการต่อกันนั้น ได้มีการให้การบริการเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐ              
และภาคเอกชน ซึ่งการบริการที่เกิดขึ้นนั้น ต่างก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปโดยสามารถแบ่ง ออกได้เป็น 
2 ประเภท คือ 

  1. การบริการเชิงธุรกิจ (Business service) เป็นการให้บริการที่มุ่งแสวงหาผลก าไรที่เกิดจาก
การให้บริการนั้นๆ โดยผู้ ให้บริการเป็นผู้ลงทุนในการผลิตสินค้าบริการและมีการคาดหวัง ผลก าไร  
เป็นค่าตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่ภาคเอกชนจะเป็นผู้ด าเนินการเองเกือบทั้งสิ้น  เช่น ธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหารสายการบินต้นทุนต่ า ร้านค้าปลอดภาษา หรือการนวดแผนโบราณแบบสปา เป็นต้น 

  2.  การบริการสาธารณะ (Public service)  เป็นการให้บริการโดยหน่วยงานของรั ฐ  
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์และสวัสดิภาพของประชาชน เพ่ือให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข เช่น 
การให้ความคุ้มครองเด็กและสตรี การจัดให้มีการบริการรถเมล์โดยสารสาธารณะ บริการ ด้านการแพทย์ 
ไฟฟ้า น้ าประปา เป็นต้น 
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2.6 กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคล ชุมชน หรือองค์การที่ให้ความสนใจต่อผลการด าเนินงาน 
และกิจกรรมขององค์การ แผนงาน ซึ่งผลการด าเนินงานขององค์การและแผนงานนั้นสามารถส่งผลบวกและ
ผลลบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 3 กลุ่มได้ดังนี้ 

  1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (key stakeholders) คือ ผู้ซึ่งสามารถมีอิทธิพลที่ส าคัญหรือมี
ความส าคัญต่อความส าเร็จของกิจกรรม เช่น ลูกค้า ผู้ส่งมอบ มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญต่อการผลิต และ/หรือ
การบริการตลอดจนการปรับปรุง 

  2. ผู้มีส่วนได้ส่วนส่วนขั้นพ้ืนฐาน (primary stakeholders) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลล ผู้ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรม ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบทางบวกหรือทางลบได้ โดยทั่วไปจะเป็นองค์การที่เป็น
ส่วนหนึ่งในห่วงงโซ่อุปทาน (supply chain) เช่น ผู้บริโภค ตัวแทนทางการค้า ผู้ผลิต ในขั้นต้น จะได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาขาย การปรับเปลี่ยนนโยบายทางการค้าทั้งการจัดซื้อและการขาย 

  3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นรอง คือ ทุกหน่วยที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากการด าเนินงานขององค์การซึ่งไม่
มีส่วนเกี่ยวข้องต่อองค์การโดยตรง 

  ดังนั้น องค์การต้องการชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือการรับฟังความคิดเห็น การพิจารณาการ
สื่อสาร การพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานขององค์การการลดผลกระทบทาง
ดารลบต่อองค์การ การเสริมภาพบวกต่อองค์การ การก าหนดบทบาทหน้าที่ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของอค์การ ผลจากการรับฟังความคิดเห็น น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการ
จัดท าแผนงานในการบริหารจัดการขององค์การ 

  การมีอิทธิพลและความส าคัญ หมายถึง พลังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะช่วยสนับสนุนหรือการ
ขัดขวางการบรรลุผลของวัตถุประสงค์และกิจกรรมขององค์การ  

  การล าดับความส าคัญต่อการให้ความพึงพอใจในความจ าเป็นและความสนใจของแต่ละผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

 
ตารางที่ 2  Matrix ความสัมพันธ์ระหว่างความส าคัญและการมีอิทธิพล 

A 
ส าคัญมาก/มีอิทธิพลน้อย 

B 
ส าคัญมาก/มีอิทธิพลมาก 

C 
ส าคัญน้อย/มีอิทธิพลน้อย 

D 
ส าคัญน้อย/มีอิทธิพลมาก 

 
  Harrison and St.John (1994) ได้แบ่งปัจจัยสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น 3 ส่วน  

คือ 1) สิ่งแวดล้อมในภาพกว้าง ประกอบด้วย สังคม เทคโนดลยี เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมายที่แสดงให้
เห็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับ Five Force Model  
ของ Porter (1985) 2) สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติการ ประกอบด้วย ผู้ขายปัจจัยการผลิต ลูกค้า คู่แข่งขัน 
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สหภาพ ตัวกลางทางการเงิน ชุมชน และหน่ยงานภาครัฐ และ 3) องค์กร ประกอบด้วย เจ้าของกิจกรรมหรือผู้
บริการและพนักงาน  

 
2.7 แนวคิดของควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
  สภาธุ รกิ จ โลกเ พ่ือการ พัฒนาอย่ างยั่ งยืน  (World Business Council for Sustainable 

Development) (CSR:  Meeting Changing Expectations, 1999) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ขององค์กร คือความมุ่งมั่นหรือพันธสัญญาที่ธุรกิจมีอยู่อย่างต่อเนื่องในการที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานตลอดจน
ครอบครัวของเขาเหล่านั้น มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง 

  องค์การสหประชาชาติด้วยการค้าและการพัฒนา (UNTAD) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจ คือ การที่บริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องและมีผลกระทบเชิงบวกต่อความต้องการและเป้าหมายของสังคม
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission Green Paper) ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) 
คือ แนวคิดที่บริษัทจะบูรณาการ งานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในกิจการของประเทศ และการ
ปฏิสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder) โดยสมัครใจองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน ( ISO) 
กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) คือ การที่องค์กรตอบสนองต่อประเด็น เศรษฐกิจสังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์หลักชุมชมและสังคม นอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของบทบาท  
ขององค์กรธุรกิจในสังคมเพ่ือน าไปสู่การด าเนินธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอย่างยังยืน 

ระดับข้ันความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
   สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (CSR. 2009: 7 ได้ก าหนดการปฏิบัติตามหลัก CSR ที่น ามาประยุกต์ 

ใช้ควบคู่กับธุรกิจ แบ่งได้เป็น 4 ขั้น ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 mandatory level: ข้อก าหนดตามกฎหมาย (legislation) หมายถึง การที่ธุรกิจมีหน้าที่

ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตมกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายแรงงาน          
การจ่ายภาษี เป็นตัน 

  ขั้นที่ 2 elementary levels: ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (economic profit) หมายถึง การที่ธุรกิจ
ค านึงถึความสมารถในกรอยู่รอดและให้ผลตอบแทนแผู้ถือหุ้น ซึ่งในขั้นนี้รุกิจควรหมั่นตรวจตราว่า ก าไรที่ได้
นั้นต้องมิไช่ก าไรซึ่งเกดิจากการเบียดเบียนสังคม 

  ขั้นที่ 3 preemptive levels: จรรยาบรรณทางธุรกิจ (business code of conduct) หมายถึง 
การที่ธุรกิสามารถสร้างก าไรแผู้ถือหุ้นได้ในอัตรที่เหมาะสม และผู้ประกอบธุรกิจได้ใส่ใจเพ่ือให้ประโยชน์ตอบ
แทนแก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้ที่อยู่รอบข้างที่มีความคาดหวังว่าจะได้รับการดูแลหรือเอาใจใส่ 
จากผู้ประกอบธุรกิจ 
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  ขั้นที่ 4 voluntary level: ความสมัครใจ (voluntary action) หมายถึง การด าเนินธุรกิจควบคู่
กับการปฏิบัติตามแนวทาง CR ด้วยความสมัครใจ โดยไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคมแต่อย่างใด ซึ่งในขั้นนี้การ
ประกอบธุรกิจะอยู่บนพ้ืนฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นส าคัญ และการด าเนินการ CSR ในส่วนนี้
สมควรได้รับความยกย่องชื่นชมจากสังคมอย่างแท้จริง 

  ฟิลิป คอตเลอร์ และแนนซี่ลื  (Phillp Kotler; &Nancy Loe. 2005: 25) ได้จ าแนกความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) เป็น 6 ชนิดกิจกรรม ได้แก่ 

  1. การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็นการจัดหาเงินทุน วัด
สิ่งของ หรือทรัพยากรอ่ืนขององคัก เพ่ือขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็นปัญหาทางส่งตมนั้น ตลตจน
นับสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือการฟันหาอาสาสมัครเพื่อการ 

  ดังกล่าว องค์กรธุรกิจอาจริเริ่มและบริหารงนสงเสริมนั้นตัวยตนอง หรือร่วมมือกับองค์กร 
หนึ่งองค์กรหรือกับหลายๆ องค์กรก็ได้ 

  2. การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เป็นการอุดหนุน 
หรืการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์เพ่ือช่วยเหลือ หรือร่วมแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคม
จ าเพาะหนึ่ง ๆ ซึ่งมักมีช่วงเวลาที่จ ากัดแน่นอน หรือด าเนินการแบบจ าเพาะผลิตภัณฑ์ หรือให้แก่การกุศลที่ 
ระบุไว้เท่านั้น กิจกรมซีเอสอาร์ชนิดนี้ องค์กรธุรกิจมักร่วมมือกับองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์หาก าไร เพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพในประโยชน์ร่วมกัน ด้วยวิธีการเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑ์ เพ่ือน าเงินรายได้ไปสนับสนุนกิจกรกรกุศล
นั้น ๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการกุศลผ่านทางการซื้อ
ผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นใดเพ่ิมเติม 

  3. การตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็นการสนับสนุนการ
พัฒนาหรือการท าให้เกิดผลจากการรณรงค์เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัย 
ด้านสิ่แวดล้อม หรือด้านสุขภาวะ ความแตกต่างส าคัญระหว่างการตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมกับการ
ส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม คือ การตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมจะเน้นที่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม (Behavior Change) เป็นหลัก ในขณะที่การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมจะเน้นที่ 
การสร้างความตระหนัก (Awareness) ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรด้านทุนและอาสาสมัครเพ่ือให้รับรู้ถึง
ประเด็นปัญหาดังกลา่ว 

  4. การบริจาคเพ่ือการกุศลอาสาสมัครเพ่ือให้รับรู้ถึงประเด็นปัญหาดังกล่าวการบริจาคเพ่ือการ
กุศล (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือไปที่ประเด็นปัญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการ
บริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ เป็นกิจกรรมชีเอสอาร์ที่พบเห็นในแทบทุกองค์กรธุรกิและโดยมากมักจะเป็นไปตาม
กระแสความต้องกจากภายนอกหรือมีผู้เสนอให้ท ามากกว่าจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรม 
จากภายในอค์กรเองท าให้ไม่เกิดการเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายหรือพันธกิจขององค์กรเท่าใดนัก 

  5. การอสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนับสนุนหรือจูงใจให้
พนักงาน ต้ร่วมสละเวลาและแรงานในการท างานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่และเพ่ือตอบสนองต่อประเด็น
ปัญหาทางสัดมที่องค์กรให้ความสนใจหรือห่วงไย องค์กรธุรกิอาจเป็นผู้ด าเนินการเองโดยล าพัง หรือร่วมมือกับ
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องค์กรหนึ่งองค์กรใด และอาจเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมอาสาดังกล่าวขึ้นเอง หรือให้พนักงานเป็นผู้คัดเลือก
กิจกรรมแล้วน าเสนอต่อองค์กรเพ่ือพิจรณาไห้การสนับสนุน โดยที่พนักงานสามารถได้รับการชดเชยในรูป 
ของวันหยุดหรือวันลาเพ่ิมเติม 

  6. การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business Practices) 
เป็นการต าเนินกิจกรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งในเชิงป้องกันด้วยการหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดปัญหา 
ทางสังคม หรือในเชิงร่วมแก้ไขด้วยการช่วยเหลือเยี่ยวยาปัญหาทางสังคมนั้น ๆ ด้วยกระบวนการทางธุรกิจ 
เพ่ือการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยที่องค์กรธุรกิจสามารถที่จะด าเนินการเอง
หรือเลือกที่จะร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได้ 
 
 2.8 ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วม 

  ทฤษฎีการกระท าทางสังคม (The Theory of Social Action) ของ เยาวมาลย์ จ้อยจุฬี (2542, 
หน้า 15 - 16) ได้อธิบายถึงการกระท าทางของมนุษย์ (Action of Human) ในลักษณะที่สามารถน าไปปรับใช้
ทางสังคมทั่วไป กล่าวคือ การกระท าใด ๆ ของมนุษย์จะข้ึนอยู่กับความสนใจและระบบค่านิยมของบุคคล 

  1. บุคลิกภาพของแต่ละ บุคคล (Personality) 
  2. ระบบสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ (Social System) 
  3. วัฒนธรรม (Cuue) ในสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่และวัฒนธรรมนี้จะเป็นตัวก าหนด

เกี่ยวกับความคิด ความเชื่อถือ (Idea of Believes) ความสนใจ (Primary of Interest) และระบบค่านิยม 
ของบุคคล (System of Value Orientation) 

  จ านง อดิวัฒนสิทธิ์ (2532, หนา้ 60 - 63) ได้ศึกษาเรื่องการกระท าของมนุษย์ (Human Action) 
คขให้ก าหนดความการกระท าว่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งที่เป็นแบบเปิดและลึกลับซึ่งบุคคลผู้ท าก าหนดให้มี
ความหมายเป็นส่วนตัว ความเข้าใจในระบบความหมายเกิดขึ้นได้ 2 ประการ กล่าวคือ 

  1. ความหมายส่วนตัวจากการกระท าของบุคคลหนึ่งสามารถเข้าใจได้จากการสังเกตโดยตรง 
  2. มีการเข้าใจสิ่งเร้า เราสามารถแสดงความรู้สึกออกมาด้วยตัวเราเองในการให้เหตุผล ซึ่งเป็น

วัตถุประสงค์ของผู้น าหรือการกระท าของบุคคลไม่มีหตุผลแล้วอาจจะเข้าไปในส่วนประกอบแห่งอารมณ์ที่มีการ
กระท าเกิดขึ้น โดยอาศัยการเข้าไปมีส่วนร่วมที่มีความเห็นอกเห็นใจต่อมนุษย์ผู้สังเกต ไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย
กับแนวทฤษฎีหรือจุดมุง่หมายขั้นสูงสุดหรือค่านิยมของผู้น า แต่โดยสติปัญญาแล้วราอาจเข้าใจสถานการณ์และ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง อีกนัยหนึ่งการกระท าบางอย่างเกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นสามารถส่ อได้ถึงการอธิบาย 
ที่แท้จริงของการกระท าเพราะแรงกระตุ้นจะมีอยู่ในส่วนลึกของจิตใจผู้ กระท าและส าหรับผู้สังเกตนั้น  
แรงกระตุ้นเป็นพ้ืนฐานที่เหมาะส าหรับการศึกษาพฤติกรรม และเวเบอร์ได้กล่าวว่า การกระท าทางสังคม 4 ขั้น 
คือ 
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  2.1 การกระท าที่มีหตุผลเป็นการกระท าที่ใช้วิธีการอันเหมาะสมในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่
เลือกไว้อย่างมีหตุผล การกระท าดังควมุ่งไปในค้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

  2.2 การกระท าที่เกี่ยวกับค่นิขม เป็นการกระท าช่นนี้มุงไปในด้นจริยธรรมและศีลธรรมอย่างอ่ืน 
เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบในชีวิตทางสังกม 

  2.3 การกระท าตามประเพณี เป็นกรกระท าที่ไม่เปลี่ยนแปลง โดยยืดแบบอย่างที่ท ากันมาใน
อดีตป็นหลัก พฤติกรรมการกระท าตามประเพณีท่ีไม่ค านึงถึงเหตุผล 

ลักษณะและรูปแบบของกำรมีส่วนร่วม 
  แอนดรูว์ และสตีเฟล (Andrew & Stefel, 1980 อ้างถึงใน ทานตะวัน อินทร์จันทร์ , 2546, 

หน้า 19) ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ 4 ประการ คือ 
  1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  2. การมีส่วนร่วมในข้ันปฏิบัติการ 
  3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 

  อิระวัชร์ จันทรประเสริฐ (2541 อ้งถึงใน ณรงค์ วารีชล, 2551, หน้า 6) กล่าวไว้คือ 
       1. การมีส่วนร่วมในลักนณะตัวบุคคล ให้ความส าคัญกับปัจจกบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมต่าง ๆ 
       2. การมีส่วนร่วมในลักษณะของกลุ่มขบวนการ ที่มุ่งสร้างพ้ืนฐานอ านาจจากการสร้างกลุ่ม  

และโครงสร้างภายในหน่วยงาน 
       3. การมีส่วนร่วมในลักษณะ โครงการให้ความส าคัญที่การจัดโครงการอันก่อให้เกิดการมี

ส่วนร่วมที่ดีเน้นกลุ่มเป้าหมาย การถ่ายทอดระบบ เทคนิค ความรู้ การกระจายอ านาจสู่ประชาชน 
       4. การมีส่วนร่วมในลักษณะสถาบัน ให้ความส าคัญในแง่ของการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางสถาบัน มีการถ่ายเทหรือขยายโครงการสร้างอ านาจของกลุ่ม ผลประโยชนแ์ละชั้นทางสังคม 
       5. การมีส่วนร่วมในลักษณะนโยบาย เน้นเรื่องหลักการยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชน  

และผู้เสียเปรียบในสังคม และน ามาก าหนดนโขบายและแผนงานระคับชาดิ 
 
  สุรี ศรสวรรค์ (2538, หน้า 37 - 38) ได้แบ่งรูปแบบของการมีส่วนร่วมออกเป็น 10 แบบ 
       1. การมีส่วนร่วมประชุม 
      2. การมีส่วนร่วมออกเงิน 
   3. การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ 
   4. การมีส่วนร่วมเป็นผู้น า 
   5. การมีส่วนร่วมสัมภาษณ์ 
   6. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ชักชวน 
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   7. การมีส่วนร่วมเป็นผู้บริโภค 
   8. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ประกอบการ 
   9. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ใช้แรงงาน 
   10. การมีส่วนร่วมออกวัสดุอุปกรณ์ 
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บทที่ 3 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 
3.1 วิธีกำรส ำรวจข้อมูล 

 
กลุ่มเป้ำหมำย/ 
วิธีกำรส ำรวจ 

แบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์   หมำยเหตุ 

1.ด้านจัดการเรียนการสอน  -  
2.ด้านวิจัย  -   
3.ด้ำนบริกำรวิชำกำร -   
4.ด้านผู้ประกอบการ   -  
5.ด้านบริหารจัดการ  -  

  
  3.1.1 ด้ำนบริกำรวิชำกำร 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบไปด้วย  

1. ผู้น าชุมชนและชาวบ้าน จ านวน 30 คน  7 อ าเภอ จังหวัดปทุมธานี 
2. ภาคเอกชน  จ านวน 7 คน ได้แก่  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ านวน 1 คน  ชมรมเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยนวนคร จ านวน 1 คน ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยปทุมธานี จ านวน 1 คน 
ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยพระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 คน   บริษัท แสแท็ซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด จ านวน 1 คน  บริษัท ซีพี ออล์ จ ากัด (มหาชน)จ านวน 1 คน และ บริษัทเอส บี 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด จ านวน 1 คน   

3. โรงเรียนวัดสระแก จ านวน 1 คน 
 3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรส ำรวจ คือ แบบสัมภาษณ์ โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ทั้งใน
ส่วนภาคชุมชน และภาคเอกชน โดยมีประเด็นสัมภาษณ์ ดังนี้ 

ประเด็นสัมภำษณ์ผู้น ำชุมชนและชำวบ้ำน มีประเด็นค ำถำมดังนี้ 
1. ความต้องการ/ความคาดหวัง ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อย่างไร 
     1.1 ด้านเศรษฐกิจ และการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   (ตัวอย่าง รายได้ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน, ประกอบอาชีพหลากหลาย, แนวทางการส่งเสริมการขาย, วิธีการ
เพ่ิมผลผลิต, จัดตลาดนัดชุมชน, ธุรกิจ SME, การท่องเที่ยว) 

   1.2 ด้านสังคม และวัฒนธรรม 
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   (ตัวอย่าง อัตราการป่วยลดลง, เกิดศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา, จัดงานประเพณีต่างๆ, การส่งเสริม
ดูแลผู้สูงอาย,ุ กลุ่มเปราะบาง) 

   1.3 ด้านสิ่งแวดล้อม  
   (ตัวอย่าง ชุมชนมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี, มีการจัดการน้ าเน่าเสีย, จัดประกวดชุมชนสีเขียว) 
   1.4 ด้านการศึกษา  
   (ตัวอย่าง ครูพ่ีเลี้ยง, จ านวนปราชญ์ชาวบ้านเพิ่มขึ้น, นวัตกรรมการจัดการห้องเรียน) 
2. ความต้องการ/ความคาดหวัง รูปแบบกิจกรรม/โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีต้องการ 
3. ความพร้อมความสามารถในการปรับตัว/แนวทางการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ ในชุมชน 

ท้องถิ่นเป็นอย่างไร 
4. ความต้องการ/ความคาดหวัง ความร่วมมือกับเครือข่าย สถานประกอบการเพ่ือจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่

เดิมหรือมีความต้องการเป็นอย่างไร 
5. ความต้องการ/ความคาดหวัง ของกลไกความเข้มแข็งของชุมชนเป็นอย่างไร (การบริหารจัดการ 

การมีส่วนร่วมและสร้างความต่อเนื่องยั่งยืนของชุมชน ศักยภาพของพื้นที่) 
 
ประเด็นสัมภำษณ์ภำคเอกชน มีประเด็นค ำถำมดังนี้ 
ค ำถำมบริกำรวิชำกำรกับภำคธุรกิจ 
1. ความต้องการ/ความคาดหวัง ด้านการบริการวิชาการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างไร 

1.1 ด้านเศรษฐกิจ และการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    (ตัวอย่าง รายได้ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน, ประกอบอาชีพหลากหลาย, แนวทางการส่งเสริมการขาย, 

วิธีการเพ่ิมผลผลิต, จัดตลาดนัดชุมชน, ธุรกิจ SME, การท่องเที่ยว) 
1.2 ด้านสังคม  

    (ตัวอย่าง อัตราการป่วยลดลง, เกิดศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา, จัดงานประเพณีต่างๆ, การส่งเสริม
ดูแลผู้สูงอายุ, กลุ่มเปราะบาง) 

1.3 ด้านสิ่งแวดล้อม  
    (ตัวอย่าง การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี, การจัดการน้ าเน่าเสีย, จัดประกวดชุมชนสีเขียว) 

1.4 ด้านการศึกษา  
   (ตัวอย่าง หลักสูตรที่ร่วมมือกับองค์กร) 
2. ความคาดหวังรูปแบบกิจกรรม การฝึกอบรมระยสั้น เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ ในสายธุรกิจ/สถาน

ประกอบการ ควรเป็นอย่างไร 
3. ความสามารถในการปรับตัว/แนวทางการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ เช่น การพัฒนา

นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยควรเป็นอย่างไร 
4. ความร่วมมือกับเครือข่าย สถานประกอบการเพ่ือจัดการเรียนรู้ ควรเป็นอย่างไร 
5. วัฒนธรรมสามารถต่อยอดและสร้างมูลค่าในการให้บริการวิชาการต่อองค์กรภาคธุรกิจได้อย่างไร 
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3.2 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.2.1 ศึกษำทำงเอกสำร (Documentary)   
       (1) เอกสำรปฐมภูมิ ได้แก่ เอกสารการประชุม แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี 
       (2) เอกสำรทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
3.2.2 กำรสัมภำษณ์กลุ่ม (focus group) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จะใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม 

(Focus group interview) กับกลุ่มผู้น าชุมชน และชาวบ้าน โดยใช้กระบวนการ ที่เรียกว่า World Café  
ในช่วงเช้า จะตอบประเด็นค าสัมภาษณ์ในข้อที่1 เป็นแบ่งกลุ่มออกมา 4 กลุ่ม และแบ่งจ านวนผู้เข้าร่วมกลุ่มละ 
6-7 คน รวมทั้งหมด 30 คน  โดยมีประเด็นค าถามแยกตามกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่ม 1 ประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
กลุ่มท่ี 2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม กลุ่ม 3 ด้านสิ่งแวดล้อม และกลุ่มที่ 4 ด้านการศึกษา ผู้เข้าร่วมจะอยู่ประจ า
กลุ่ม และจะเคลื่อนย้ายกลุ่มเพ่ือเวียนตอบค าถามทุกฐานให้ครบ ที่มีอยู่ทั้งหมด 4 ฐาน โดยจะมีเวลาให้ตอบ
ค าถามฐานละ 20-30 นาที   

ส าหรับช่วงบ่าย ใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group interview) กับกลุ่มผู้น าชุมชน และชาวบ้าน 
โดยใช้กระบวนการ  ที่เรียกว่า World Café  ในช่วงเช้า จะตอบประเด็นค าสัมภาษณ์ในข้อที่ 1 เป็นแบ่งกลุ่ม
ออกมา 4 กลุ่ม และแบ่งจ านวนผู้เข้าร่วมกลุ่มละ 6-7 คน รวมทั้งหมด 30 คน  โดยมีประเด็นค าถามแยกตาม
กลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่ม 1 ค าถามข้อที่ 2  ความต้องการ/ความคาดหวัง รูปแบบกิจกรรม/โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีต้องการ กลุ่มท่ี 2 ค าถามข้อที่ 3 ความพร้อมความสามารถในการปรับตัว/แนวทางการรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงประเทศ ในชุมชน ท้องถิ่นเป็นอย่างไร กลุ่ม 3 ค าถามข้อที่ 4 ความต้องการ/ความคาดหวัง ความ
ร่วมมือกับเครือข่าย สถานประกอบการเพ่ือจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมหรือมีความต้องการเป็นอย่างไร และกลุ่มที่ 
4 ค าถามข้อที่ 5 ความต้องการ/ความคาดหวัง ของกลไกความเข้มแข็งของชุมชนเป็นอย่างไร (การบริหาร
จัดการ การมีส่วนร่วมและสร้างความต่อเนื่องยั่งยืนของชุมชน ศักยภาพของพ้ืนที่)  ผู้เข้าร่วมจะอยู่ประจ ากลุ่ม 
และจะเคลื่อนย้ายกลุ่มเพ่ือเวียนตอบค าถามทุกฐาน ที่มีอยู่ทั้งหมด 4 ฐาน โดยจะมีเวลาให้ตอบค าถามฐานละ 
20-30 นาที   

 
3.2.3  กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (in-depth interviews) การสัภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มองค์กรธุรกิจ 

จ านวน 7 คน  
 
3.3 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยดังนี้ 

ขั้นที่หนึ่ง ผู้วิจัยติดต่อประสานงานทางโทรศัทพ์ กับ ชุมชน องค์กรธุรกิจ และโรงเรียน เพ่ือท าความ
เข้าใจในหลักการและการให้ความยินยอมในการขอสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์กลุ่ม เพ่ือขอเก็บรวบรวมขอมูล
ด้วยความยินดี และสร้างความมั่นใจและไว้วางใจในการด าเนินงานของผู้วิจัย 
          ขั้นที่สอง ผู้วิจัยจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และเตรียมในการออกแบบ
สัมภาษณ์ในส่วนชุมชน และส่วนภาคธุรกิจ 
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ขั้นที่สำม ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งการสัมภาษณ์กลุ่ม ผ่านการท ากระบวนการกลุ่ม             
ที่เรียกว่า World Cafe ในการเก็ยบรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มชุมชน การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ 
เชิงลึกกับภาคธุรกิจ และทางโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน ทั้งหมด 7 อ าเภอ จ านวน 30 คน โดยขออนุญาตเชิญ             
เข้าร่วมกระบวนการเก็บข้อมูล ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 

2) ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากภาคธุรกิจในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเฉพาะหน่วนงานที่ได้ท าความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย จ านวน 7 คน  

3) ผู้วิจัยเลือกกลุ่มเป้าหมายกับทางโรงเรียน ในการสัมภาณ์เชิงลึก กับทาโรงเรียนวัดสะแก จ านวน           
1 คน 

  
3.4 หลักเกณฑ์ในกำรค ำนวณคะแนนและกำรประเมินผล 

       3.4.1 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) จัดหมวดหมู่ในประเด็นต่าง ๆ และ
น าเสนอข้อมูลในลักษณะบรรยาย 

       3.4.2 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา            
จัดหมวดหมู่ ในประเด็นต่าง ๆ และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบการบรรยาย 
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บทที่ 4 
ผลกำรวิเครำะห์ 

 

  ผลการวิ เคราะห์ความต้องการ/ความคาดหวัง ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น                          

ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏในมิติของชุมชน และภาคธุรกิจ โดยเสนอผลการวิเคราะห์เป็นล าดับ ประกอบด้วย           

4 ประเด็น คือ  

1) ด้านเศรษฐกิจ และการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

3) ด้านสิ่งแวดล้อม 

4) ด้านการศึกษา   

  

4.1 ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังมิติชุมชน 

      4.1.1 ด้ำนเศรษฐกิจ และกำรน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานการณ์ในปัจจุบัน จังหวัดปทุมธานีเป็นพ้ืนที่ชุมชนเมืองกึ่งชนบท ประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็น
อาชีพรับจ้างทั่วไปค้าขาย ท านา เกษตรกรรม โรงงาน ผลิตสินค้าแปรรูป ไม้ประดับ ปศุสัตว์ สภาพปัญหาทาง
เศรษฐกิจปัจจุบันรายได้ลดรายจ่ายเพ่ิม มีปัญหาหนี้สินครัวเรือน ข้าวของแพง ปัญหาการว่างาน ชุมชนเอง            
มีการแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1) ยากจนจริง 2) ยากจนเพราะมีของมาแจกมีการต่อรองก็จะเข้ามาร่วม
กิจกรรม ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุน เช่น กศน. กองทุนฟ้ืนฟู กองทุนหมู่บ้านประชารัฐ 
รวมถึงมหาวิทยาลัย ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต่างเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์  
การส่งเสริมทางการตลาดนัดชุมชน และมีโครงการเข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ 
โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี ส่งเสริมอาชีพ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ อบรมการแปรรูปอาหาร 

สภาพปัญหาที่เกิดจากการจัดฝึกอบรมหรือพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน            
การพัฒนาที่ท าแล้วเกิดปัญหาคือมีสินค้าแต่ไม่มีแหล่งที่จัดจ าหน่าย ขาดตลาด ขาดความพร้อมในเรื่องของการ
ผลิต ขาดความต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องค านึงถึงคือเรื่องของความขัดแย้งในชุมชน ผลประโยชน์
ของชุมชน สินค้าที่ซ้ าซ้อนกัน ความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงชุมชนไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ใหม่ 
ขาดการประเมินผลความเป็นไปได้ ความอยู่รอดของปากท้อง การสร้างอาชีพท าให้เกิดรายได้อย่างแท้จริ ง 
นอกจากนี้ชุมชนหรือหน่วยงานภาครัฐส่งเสริมตามความถนัดของตนเอง ท าให้ชุมชนยังต้องผลิตสินค้าตาม
ความถนัดแต่ไม่มีความต้องการของตลาด รวมทั้งไม่มีเอกลักษณ์เป็นของชุมชนไม่มีแรงดึงดูดหรือจุดขาย 
ปัญหายังไม่มีการรวมตัวเป็นผู้ประกอบการในพ้ืนที่ซึ่งไม่มีผู้มีความรู้มาร่วมวิเคราะห์และน าจุดเด่นของชุมชน
มาพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวชุมชน ขาดก าลังบุคลากรพัฒนาสินค้าของชุมชน ชาวบ้านยังไม่ทราบ
ข้อดีของการรวมกลุ่ม 
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ด้านความต้องการในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในระยะ 5 ปี ส าหรับในปีที่ 1 เน้นการพัฒนาด้านการ
แปรรูปผลิตผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่า/การพัฒนาผลผลิตของเกษตรกร การส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างแรงดึงดูด
กลุ่มเป้าหมาย  การสร้างสถานที่ส าคัญ (Landmark) การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวตลาดชุมชน การวางแผน
ออกแบบการตลาดของชุมชน การจัดท าแผนที่ท่องเที่ยวของชุมชน การจัดการตลาดส่งเสริมการขาย          
การอบรมการขายสินค้าออนไลน์ การส ารวจและจัดท าประวัติเรื่องเล่าของชุมชน การออกแบบบรรจุภัณฑ์
หรือโลโก้ผลิตภัณฑ์ การจัดฝึกอบรมความรู้ด้านการออมเงิน การจัดท าบัญชีครัวเรือน การลดรายจ่าย การ
เลี้ยงปลาในนาข้าว เทคนิคการปลูกข้าวอินทรีย์ ควรมีตลาดรองรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตออกมา                 
ซึ่งมหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของชุมชนเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

ปีที่ 2 เน้นการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ การอบรมใช้แอพพลิเคชั่นช็อปปี้ ลาซาด้ามาเป็นช่องทางใน
การขายอย่างทันสมัยขายง่ายและรวดเร็ว การพัฒนาบรรจุภัณฑ์/การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการของชุมชน
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนรวมถึงการสร้างมาตรฐานสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รวมทั้งอาจให้การสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์งบประมาณในการด าเนินโครงการ โฮมสเตย์ส าหรับการท่องเที่ยววิถีชุมชน 

ปีที่ 3 หมู่บ้านการท่องเที่ยวการเกษตรแบบครบวงจรมีรถน าเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์
สร้างตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าภายในชุมชน การประชาสัมพันธ์สินค้า 

ปีที่ 4 ชุมชนต้องการมีแผนพัฒนาหรือนโยบายในด้านการจัดการท่องเที่ยวในเทศบาลอ าเภอที่มี
สถานที่ประวัติศาสตร์แต่ยังขาดเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลส าคัญการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือการจัดการ
ความรู้ในชุมชน สินค้ายังขาดความมีอัตลักษณ์ของพ้ืนที่และชุมชนควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือแม้แต่
สินค้าประเภทโอทอป (OTOP) ควรสร้างอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ของชุมชนในสินค้าหรือบริการ ให้ค าปรึกษาในการ
พัฒนาสินค้าในชุมชนเช่น package รสชาติอาหาร การดึงดูดนักท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์
ในจังหวัดให้มากขึ้น 

ปีที่ 5 ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ด้านความคาดหวังต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พบว่า ชุมชนคาดหวังการสร้างชุมชน       

สีเขียวตลาดปลอดภัย 100% เป็นสถานที่ท่องเที่ยววันเดย์ทริป มีการอนุรักษ์อาหารพ้ืนถิ่น เช่น แกงบอน 
น้ าพริกขนมจีน แกงมะตาด มีการพัฒนาในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องยาวนานและยังยืน ชุมชนมีรายได้มีงานท า/เพ่ิม
รายได้และสร้างอาชีพให้คนในชุมชน ชุมชนปลอดยาเสพติด สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้การรับรองมาตรฐาน 
พัฒนาในมิติทางด้านวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ การน าสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอด  
สอนช่องทางการขายสินค้าทางออนไลน์/ตั้งคืนที่ตลาดให้คนในชุมชนได้น าสินค้าออกมาจ าหน่าย รับซื้อสินค้า
ทางการเกษตรจากชุมชนไปขายให้ สร้างความโดดเด่นมิติทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชุมชนตั้งความเชื่อ
ความศรัทธาของชุมชนเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในชุมชนควรส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ร่วมค้นหา            
อัตลักษณ์ร่วมกับชุมชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอาชีพในชุมชน ควรมีการรวบรวมข้อมูลทางด้านสถานที่องค์
ความรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของชุมชน 
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ตารางที่ 3  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความต้องการ/ความคาดหวังด้านเศรษฐกิจ และการน้อมน าหลักปรัชญา      

               เศรษฐกิจพอเพียงมิติชุมชน 
สภาพปัจจุบัน ความต้องการ ความคาดหวัง 

1. ปทุมธานีเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
มีความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจสูง 
2. ปัญหาการว่างงานหลังโควิดสูงขึ้น 
3. ปัญหารายจ่ายมากกว่ารายได้ 
4. เศรษฐกิจชุมชนก าลังมีปัญหา ขาด
การพัฒนาระบบการตลาด 
5. การมีประชากรแฝงจ านวนมาก แย่ง
งาน แย่งอาชีพ และแย่งสาธารณูปโภค 

1.การต้องการพัฒนาการตลาดสินค้า
ของชุมชน 
2.  ความต้ อ งการแปรรู ป ในด้ าน
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
3. การจัดตลาดนัดชุมชน เช่น ตลาด
นัดสีเขียว (การเกษตรปลอดภัย) 
4. การพัฒนามัคคุเทศน์น้อยเพื่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5.  การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การ
รวมกลุ่มอาชีพ 
6. การส่งเสริมการขายออนไลน์ 
 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวของวิถี
ชุมชน 
3. การความเป็นอักลักษณ์ของชุมชน 
ท้องถิ่น 
4. พัฒนาการผลิตสินค้า/บริการชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 
5. การหาตลาดรองรับการผลิตสินค้า/
บริการของชุมชน 
6. สร้างชุมชนสีเขียวตลาดปลอดภัย 
100% 
7. ชุมชนมีรายได้มีงานท า/เพิ่มรายได้
และสร้างอาชีพให้คนในชุมชน  
8. ชุมชนปลอดยาเสพติด 

 

4.1.2 ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม 

สภาพปัจจุบันด้านสังคมของจังหวัดปทุมธานี จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ขาดความร่วมมือ

ของประชาชนในการจัดการส่วนรวมทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ มีการแข่งขันสูงทางด้านการงาน อาชีพ

จ านวนมาก เพราะด้วยประชากรในพ้ืนที่และประชากรแฝง นอกจากนี้ยังมีเป็นชุมชนเมืองมีการขยายเมือง

จ านวนมาก ส่งผลชุมชนถูกรุกรานด้วยพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรม การเข้ามาของแรงงานต่างด้าว ปัญหาไม่มี

ที่ดินท ากิน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  ด้วยเหตุของลักษณะความเป็นสังคมเมือง ย่อมส่งผลต่อการ ขาด

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ มีปัญหาด้านยาเสพติดจ านวนมาก อีกในมิติของผู้น าท้องถิ่นยังไม่เข้าถึง

ประชาชนในการพัฒนา หรือตอบสนองความต้องการชุมชน 

ส าหรับความต้องการของการภาคประชาชน พบว่า ชุมชนมีความต้องการในการให้มหาวิทยาลัย             

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าไปร่วมในการให้บริการวิชาการและการท างานเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ 

การส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ กลุ่มเปาะบาง และผู้พิการ การฟ้ืนฟูตลาดเก่าชุมชน การพัฒนาเยาวชนแกน

น าเพ่ือสืบสานการท างานเพ่ือท้องถิ่น การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาและร่วมในการ

สร้างแผนพัฒนาชุมชนตามหลักทางวิชากการเพ่ือสู่การพัฒนาพ้ืนที่อย่างข้มแข็ง  การพัฒนาทักษะเรื่องฝีมือ

แรงงาน การขับเคลื่อนสุขภาวะของชุมชน และการขับเคลื่อนสุขภาวะของชุมชน 



27 
 

อย่างไรก็ตามในความคาดหวังของประชาชน ในอนาคตตลอด 5 ปี พบว่า ความคาดหวังในเกิดทั้ง 

การพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน เยาวชนรุ่นใหม่สามารถเข้ามามีบทบาทเป็นผู้น าชุมชนต่อจากแกนน ารุ่น

เก่า และประการส าคัญ คือ การขาดระบบฐานข้อมูลชุมชน ที่มหาวิทยาลัยควรต้องรวบรวมในเป็นระบบ และ

มีข้อมูลของชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีประสิทธิผล จะส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตารางที่ 4  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความต้องการ/ความคาดหวังด้านสังคม 

สภาพปัจจุบัน ความต้องการ ความคาดหวัง 
1.ขาดความร่วมมือของประชาชนใน
การจัดการส่วนรวมทั้งคนรุ่นเก่าและ
คนรุ่นใหม ่
2. มีการแข่งขันสูงทางด้านการงาน 
อาชีพ 
3. เห็นผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า
ส่วนรวม 
4. ผู้น าท้องถิ่นยังไม่เข้าถึงประชาชน
ในการพัฒนา หรือตอบสนองความ
ต้องการชุมชน  
5. การขยายตัวของชุมชนเมือง 
6. ชุมชนถูกรุกรานด้วยพื้นที่โรงงาน
อุตสาหกรรม การเข้ามาของแรงงาน
ต่างด้าว 
7. ขาดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับ
ผู้ใหญ่ 
8. ปัญหาไม่มีที่ดินท ากิน ไม่มีที่อยู่
อาศยัเป็นของตนเอง   
9. ปัญหายาเสพติด 

1.  การพัฒนาและร่วมในการสร้าง
แผนพัฒนาชุมชนตามหลักทางวิชาการ
เพื่อสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างข้มแข็ง 
2. การขับเคลื่อนสุขภาวะของชุมชน
การส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ        
กลุ่มเปราะบาง และผู้พิการ 
3. การสร้างกระบวนการมีสว่นร่วมของ
ชุมชน 
4. การพัฒนาทักษะเรื่องฝีมือแรงงาน 
5. การฟื้นฟูตลาดเก่าชุมชน  
  
 

1. การพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินท า
กิน 
2. เยาวชนรุ่นใหม่สามารถเข้ามามี
บทบาทเป็นผู้น าชุมชนต่อจากแกนน า
รุ่นเก่า 
3. ระบบฐานข้อมูลชุมชน 
 

 

ด้ำนวัฒนธรรม 

ส าหรับปทุมธานีในด้านวัฒนธรรมนั้น เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้ง วัฒนธรรม

ไทย มอญ วัฒนธรรมไทยจีน ความหลากหลายทางด้านศาสนา ทั้ง ไทยพุทธ ไทยมุสลิม ไทยคริสต์ อีกทั้ง

ประวัติศาสตร์ที่ผูกพันกับพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่ในอดีต เช่น สมเด็นพระเจ้าตากสินมหาราช ยกพลขึ้นฝั่ง  

และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชด าเนิน ทรงทอดพระเนตรพ้ืนที่ ต าบลบ้านงิ้ว 

อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิด
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ศาลาว่าการจังหวัดธัญบุรี ฯลฯ เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมที่มีความ

หลากหลาย แต่ปัญหาคือ ขาดการรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรม อย่างจริงจัง  

และมีระบบรวบรวมในลักษณะของฐานข้อมูล 

ตารางที่ 5  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความต้องการ/ความคาดหวังด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 

สภาพปัจจุบัน ความต้องการ ความคาดหวัง 
1. การขาดหายประวัติศาสตร์ชุมชน 
เ ช่น ตลาดเก่า 100 ปี  วัดร้ างใน    
อ าเภอสามโคก ประวัติศาสตร์มอญ
ปทุมธาน ี
2.  การขาดการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธร รม  เ ช่ น  ป ร ะ เพณีมอญ 
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของคนใน
ชุมชน 
3. ขาดการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญา
ส าคัญของชุมชน 

1. ค ว ร มี ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล
ประวัติศาสตร์  และภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของจังหวัด (จุดเด่น เช่น 
วัฒนธรรมมอญ ข้าวหอมปทุม วัดร้าง
สามโคก) 
2.  การพัฒนาผู้น าทางจิตวิญญาณ
ทางด้านวัฒนธรรม 
3. การอนุรักษ์/ฟื้นฟูพื้นที่เก่าแก่ของ
ชุมชน เช่น ตลาดเก่า (ล าไทร) กลับมา
มีชีวิตอีกครั้งในอนาคต 
4.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น เพลงล า
ตัด เพลงเรือ ดนตรีไทย ทั้งเยาวชนและ
ผู้สูงอาย ุ
5. การน าวัฒนธรรมมอญมาต่อยอด
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
6. การอนุรักษ์ประเพณีที่เป็นความโดด
เด่นของจังหวัดปทุมธานี เช่น สงกรานต์
มอญ การจุดลูกหนู การอนุรักษ์เพลง
เรือ การแสดงพื้นบ้านล าตัดหวังแต๊ะ 
การแห่หางหงส์ธงตะขาบ 

1. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรม
ไทยรามัญ 
2. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. การสร้างความภูมิใจ และจิตส านึก
ในวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีการสืบ
ทอดประเพณีวัฒนธรรมให้กับเยาวชน 
4. การพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (ล า
ตัด, เพลงเรือ, ดนตรีไทย ทั้งเยาวชน
และผู้สูงอายุ) 
 
 

ดังนั้น ในด้านความต้องการของประชาชน จากการสัมภาษณ์กลุ่ม จะพบว่า ประชาชนมีความต้องการ

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัด (จุดเด่น เช่น วัฒนธรรมมอญ 

ข้าวหอมปทุม วัดร้างสามโคก) การอนุรักษ์/ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เก่าแก่ของชุมชน เช่น ตลาดเก่า (ล าไทร) กลับมามีชีวิต

อีกครั้งในอนาคต การจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เช่น เพลงล าตัด เพลงเรือ ดนตรีไทย 

ทั้งเยาวชนและผู้สูงอายุ สงกรานต์มอญ การจุดลูกหนู การอนุรักษ์เพลงเรือ การแสดงพ้ืนบ้านล าตัดหวังแต๊ะ 

การแห่หางหงส์ธงตะขาบ ฯลฯ  การน าวัฒนธรรมมอญมาต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและ

ท้องถิ่น เป็นต้น 
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นอกจากนี้ ในความคาดหวัง ในอีก 5 ปีข้างหน้า ชุมชนมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ                

วไลยอลงกรณ์ฯ เข้าไปร่วมด าเนินการบริการวิชาการและการท างานลักษณะเชิงพ้ืนที่ พบว่า ประชาชนมีความ

คาดหวังว่า ในจังหวัดปทุมธานี ต้องเกิดศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมไทยรามัญ 

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  การสร้างความภูมิใจ และจิตส านึกในวัฒนธรรม

ของชุมชน โดยมีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมให้กับเยาวชน การพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (ล าตัด , เพลง

เรือ, ดนตรีไทย ทั้งเยาวชนและผู้สูงอายุ) 

 

4.1.3 ด้ำนสิ่งแวดล้อม  

จังหวัดปทุมธานี มีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่มีความหลากหลาย แบ่งเป็นสภาพแวดล้อม 

ในท้องถิ่น และสภาพแวดล้อมในตัวเมือง รวมไปถึงการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจังหวัด           

ด้วยความหลากหลายทางด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการปัญหา

ขยะ ปัญหาน้ าเน่าเสีย ปัญหาวัชพืชและการใช้สารเคมีต่อการเกษตร และมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการขนส่ง

ทางอุตสาหกรรม ปัญหาดังกล่าวเป็นสาเหตุส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเหล่านั้น อีกทั้งการขาด

ความตะหนักรู้ในการหวงแหนและร่วมกันรักษาระบบนิเวศภายในชุมชน  

สภาพปัจจุบันที่พบ คือ ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ชาวบ้านสะท้อนขึ้นมานั้น มีทั้งปัญหาน้ าเน่า

เสีย ปัญหาจากขยะ ปัญหาจากฝุ่นควัน ปัญหาจากการใช้สารเคมี และอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ปัญหาน้ าเน่าเสีย มีปัญหาน้ าเน่าเสียในแหล่งน้ าหลายแห่งในจังหวัดปทุมธานี เช่น พ้ืนที่ต าบล

คลองสาม อ าเภอคลองหลวง พ้ืนที่ต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ เป็นต้น โดยสาเหตุที่ท าให้น้ าเน่าเสียนั้น

เกิดจากหลายสาเหตุเนื่องจากน้ าไม่ไหลเวียน (น้ านิ่ง) มีการปล่อยน้ าจากบ่อปลาทิ้งลงมาในคลอง มีการปล่อย

น้ าทิ้งจากครัวเรือนลงคลองสาธารณะ โดยไม่ผ่านการบ าบัดโดยเฉพาะบ้านเก่าที่ยังไม่มีระบบบ าบัด               

และการทิ้งขยะในคูคลอง นอกจากนี้ ยังพบปัญหาผัดตบชวาที่ขึ้นอยู่เป็นจ านวนมากในคลอง เช่น ในพ้ืนที่             

หมู่ 8 ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก พ้ืนทีต่ าบลเชียงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก และพ้ืนที่คลองสิบสอง ต าบล

ล าไทร ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เข้ามาดูแลในเรื่องผักตบชวา ส่วนบางพ้ืนที่มีความพยายามใน             

การเข้ามาจัดการแล้ว แต่ยังใช้วิธีการไม่เหมาะสม เช่น การฉีดยาฆ่าหญ้าในล าคลองโดย ส.อบต. รวมไปถึง   

การใช้สารเคมีในการเกษตรของชาวบ้านในการท านาและระบายน้ าที่ปนเปื้นสารเคมีลงสู่ล าคลองสาธารณะ 

และปัญหาส าคัญอีกอย่างที่พบในพ้ืนที่ปทุมธานีคือ ปัญหาสนิมเหล็กเกาะบนผิวดิน/หน้าดิน ซึ่งชาวบ้าน            

ส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุ และปัญหานี้ก็ส่งผลต่อทัศนียภาพและท าให้ปลาตาย โดยปัญหาเรื่องน้ าเน่าเสียนี้           

ที่ผ่านมาหน่วยงานท้องถิ่นบางแห่งเคยมาแก้ไขปัญหา ด้วยการลอกคลอง แต่ก็พบบางพ้ืนที่ยังไม่เคยมี            

การจัดการน้ าเน่าเสียเลย เช่น พ้ืนที่ หมู่ 3 และหมู่ 7 ต าบลศาลาครุ ยังไม่มีหน่วยงานลงมาให้ความช่วยเหลือ 
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โดยชาวบ้านสะท้อนว่าภาครัฐไม่ได้จัดระบบน้ าเสียอย่างจริงจังและไม่มีเครื่องบ าบัดน้ าเสีย และในบางพ้ืนที่            

ไม่มีการขุดลอดคูคลอง ไม่มีการบริหารจัดการต้นไม้ต้นหญ้าริมคลอง ซึ่งปัญหาน้ าเน่าเสียท าให้เกิดผลกระทบ

ตามมาคือ ส่งผลให้ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบไม่สวยงาม และเกิดปัญหาลูกน้ ายุงลาย ท าให้เกิดโรคไข้เลือดออก 

ปัญหาจากขยะ ซึ่งพบว่าปัญหาที่ส าคัญของเรื่องขยะคือในพ้ืนที่ยังไม่มีการจัดการขยะที่ดีและ

ถูกต้อง มีการทิ้งขยะตามที่สาธารณะ และส่วนในครัวเรือนยังไม่มีการคัดแยกขยะ บางหมู่บ้านมีจ านวนขยะ

จ านวนมากเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้ามาเก็บขยะสัปดาห์ละครั้งและก็เก็บขยะไปไม่หมด ปัญหาการใช้โฟมใส่อาหาร

ท าให้มีขยะที่ย่อยสลายไม่ได้เหลือทิ้งอยู่ในพ้ืนที่จ านวนมาก บางแห่งมีการน าขยะจากครัวเรือนไปกองทิ้ง

บริเวณริมคลองพอมีจ านวนมากก็ล้นลงมาในคลอง นอกจากนี้ยังพบปัญหาเรื่องกลิ่นขยะซึ่งเป็นกลิ่นเหม็น            

จากโรงงาน เช่น กลิ่นพลาสติกตากโรงงาน บริเวณ ม.8 คลองควาย กลิน่จากการโรงงานผลิตมอาหารที่ อ าเภอ 

ลาดหลุมแก้ว โดยสาเหตุนั้นเกิดจากชุมชนยังขาดจิตส านึกในการจัดการขยะ และท้องถิ่นยังไม่มีความจริงใจ  

ในการลงมาท างานแก้ไขปัญหาขยะอย่างจริงจัง คนต่างด้าวไม่ใส่ใจและไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการขยะ  

ซึ่งชาวบ้านมองว่าหากมีการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ สร้างระบบการคัดแยกขยะในบ้าน และมีคนออกไป

รับซื้อน่าจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ นอกจากนี้ชาวบ้านยังสะท้อนปัญหาการซื้อของมือสองจากต่างประเทศ

เข้ามา เช่น จากญี่ปุ่น โดยมองว่าสิ่งของเหล่านี้เปรียบเหมือนการน าขยะจากประเทศอ่ืนมาทิ้งที่ประเทศไทย 

ซึ่งน่าจะสร้างปัญหาได้ในอนาคต 

ปัญหาจากฝุ่นควัน ปัจจุบันพบว่าในพ้ืนที่มีฝุ่นละอองเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากการจราจรที่หนาแน่นขึ้น 

และการมีโรงงานเข้ามาตั้งในพื้นที่ เช่น บริเวณบ้านงิ้ว ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก 

ปัญหาจากการใช้สารเคมีของเกษตรกรจ านวนมากที่ส่งผลต่อแหล่งน้ า ดิน รวมไปถึงสุขภาพของ

เกษตรกรเองที่พบว่ามีปริมาณสารเคมีจากยาฆ่าแมลงในเลือดสูงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง 

ปัญหาอ่ืน ๆ ได้แก่ ปัญหาดินเค็มในพ้ืนที่ส่งผลต่อการเพาะปลูก เช่น ในพ้ืนที่บ้านงิ้ว อ า เภอสามโคก  

ปัญหาภัยแล้งท าให้เกิดน้ าเค็มในพ้ืนที่ ต าบลหนองเสือ ปัญหาน้ าเปรี้ยวที่ อ าเภอหนองเสือ ปัญหาชุมชนแออัด

ปลูกบ้านข้างคลอง คลอง 12 อ าเภอหนองเสือ ปัญหาระบบน้ าประปาไม่ได้มาตรฐานโดยพบบางพ้ืนที่              

น้ ามลีักษณะเป็นสีด า ๆ แดง ๆ เป็นต้น 

การบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ผ่านมา พบว่า ยังประสบกับปัญหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องของชุมชนยังไม่ตระหนักถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม ขาดจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม ขาดความร่วมมือของ

ประชาชนในการดูแลบริเวณหน้าบ้านของตนเอง และชาวบ้านบางส่วนมองว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของ 

อบต. ทั้งหมดจึงขาดความตระหนักในการจัดการปัญหาในระดับครัวเรือน 
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ผู้น ายังไม่เห็นความส าคัญ ไม่เป็นผู้น าในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและยังเสียสละน้อย บางพ้ืนที่

ชาวบ้านอยากท าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่หน่วยงานไม่ให้การสนับสนุน บางที่หน่วยงาน 

(อบต.) อยากท าแต่ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือ หน่วยงานรัฐไม่เปิดโอกาสให้ชุมชนแสดงความคิดเห็น ไม่เคยฟัง

ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง จึงท าให้การวางแผนโครงการของ อบต. ไม่ตรงกับปัญหา โดยชุมชนมอง

ว่าหน่วยงานรัฐมักจะเชิญคนมาร่วมท าแผนซึ่งคนเหล่านั้นไม่เข้าใจปัญหา และไม่กระตือรือร้นในการแสดง

ความคิดเห็นเพ่ือชุมชน  

ปัญหาทะเลาะวิวาท/ความขัดแย้ง จากปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะหมู่บ้านจัดสรรกับพ้ืนที่

เพาะปลูก ขาดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เช่น ปัญหากลิ่นขยะจากโรงงาน ชาวบ้านเคยเข้าร้องเรียน อบต. 

เรื่องถูกส่งต่อขึ้นไปที่จังหวัด และสั่งการให้ลงมาแก้ไขปัญหาแล้ว แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานปัญหาเดิมก็กลับมา

เป็นอีก ซึ่งสร้างความเบื่อหน่ายให้กับคนในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก เพราะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ใช้กฎหมายเข้มงวด

ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและเท่าเทียม โดยมักจะปล่อยปะละเลย  

ชาวบ้าน/ชุมชน ยังขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการบ าบัดน้ าเสียจากบ่อเลี้ยงปลา และบ่อเลี้ยงกุ้ง 

นอกจากนี้พบว่าบางปัญหานั้นชาวบ้านทราบดีว่าตามหลักการไม่สามารถปฏิบัติได้ แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถ

ท าได้เพราะไม่ทราบว่าถ้าไม่ท าแบบเดิมแล้วจะต้องท าอย่างไร เช่น ปัญหาการใช้สารเคมี ปัญหาการเผาตอ/

ฟางข้าว เป็นต้น 

หน่วยงานรัฐยังไม่เป็นต้นแบบในการจัดการขยะอย่างจริงจัง เช่น ในการจัดประชุมสัมมนายังมีการใช้

ภาชนะที่ท าจากกล่องโฟม เป็นต้น หน่วยงานรัฐไม่เคยติดตามผลโครงการที่เคยท าให้ชุมชนไปแล้วว่าสามารถ

แก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่ มากน้อยแค่ไหน เพราะบางโครงการที่ลงมาท าในพ้ืนที่นั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

จริง อุปกรณ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ เช่น จ านวนรถเก็บขยะมีไม่เพียงพอ 

เมื่อพิจารณาถึงด้านความต้องการ พบว่า ชุมชนมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยเข้าไปหนุนเรื่องการ

จัดการขยะ ต้องการให้มีการจัดการขยะแบบครบวงจร ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึ งการแปรรูปขยะ และให้

ความรู้เกษตรกรเรื่องการจัดการขยะจากภาคเกษตรกรรม มีการจัดการและรับซื้อขยะตามบ้าน ส่งเสริมให้มี

การใช้ปิ่นโตใส่อาหารแทนการใช้ภาชนะโฟม/พลาสติก ควรมีการออกแบบรถเก็บขยะใหม่ที่มีการเก็บและแยก

ขยะได้ เพราะที่ผ่านมาพบว่าแม้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ แต่เมื่อรถเก็บขยะมาเก็บได้มีการเทรวมไปในถัง

เดียวกัน แม้คนเก็บขยะของบางพ้ืนที่จะมีการแยกขยะบ้าง แต่จะแยกเฉพาะขยะที่ขายได้ ส่วนขยะอย่างอ่ืนก็

เทรวมกัน 

 



32 
 

ต้องการให้มีการขุดลอกคูคลองไม่ให้ตื้น และปรับทัศนียภาพริมคลองให้สะอาดมีการจัดระบบน้ าทิ้งใน

ชุมชน แก้ไขระบบน้ าท่วมขัง แอ่งน้ าชุมชน สนับสนุนการจัดการปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ า น าผักตบชวาไป

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพ่ิม มีการสร้างกระบวนการจัดการน้ าเสียโดยชุมชนเอง ต้องการให้มีพ่ีเลี้ยง

ไปสอนชุมชน เพราะบางชุมชนไปดูงานมาแล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือท า  

นอกจากนี้ชุมชนยังขาดทักษะการสื่อสาร/น าเสนอจึงอยากให้มหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยสอน จัดหา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบสภาพ/คุณภาพของอากาศ รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการลดมลพิษจากจราจร/

โรงงาน ร่วมกับผู้น าชุมชนตรวจสอบการก่อมลพิษทางอากาศ รวมถึงการจัดให้มีการรณรงค์เรื่องการลดใช้

สารเคมี 

มหาวิทยาลัยควรท าการศึกษาวิจัยและน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้ชุมชน เช่น หาวิธีก าจัดหญ้าวัชพืช

แทนการใช้สารเคมีแบบที่มีประสิทธิภาพ วิธีการหมักฟางข้าวได้เร็วขึ้น ศึกษาและแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวใน

พ้ืนที่ เป็นต้น บูรณาการการท างานระหว่างมหาวิทยาลัย ท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ  รวมถึงผู้ประกอบการ

ภาคเอกชน ต้องการให้ผู้ประกอบการใส่ใจและมีจิตส านึกร่วมกับชุมชนตั้งแต่เด็ก และต้องการส่งเสริมให้คนมี

จิตส านึกต่อสาธารณะมากขึ้นจัดบริการและสนับสนุนสถานที่ส าหรับจัดประชุม หรือให้เช่าในราคา

สมเหตุสมผล 

การสร้างเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ต้องการให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และหน่วยงานรัฐ เข้ามาหนุนเสริมชุมชน และการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนในการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ค้นหาชุมชนต้นแบบที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม หากประสบ

ความส าเร็จก็ขยายผลต่อไปที่ชุมชนอื่น ๆ การจัดค่ายให้ผู้น าชุมชนเข้าใจเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ด้านความคาดหวังของชุมชนพบว่า ชุมชนมีความรักความสามัคคีกัน คาดหวังให้เยาวชนเป็นเด็ก

ดีเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน ส่งเสริมให้เด็กเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อม คาดหวังให้มีการแก้ไขปัญหาแบบ

บูรณาการ และเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ดินดี อุดมสมบูรณ์ ปลูกอะไรก็งาม มีอากาศที่ดีมีคุณภาพไม่ต่ ากว่า

มาตรฐานสากลที่ก าหนดทุกช่วงเวลา เป็นเมืองปลอดขยะ แหล่งน้ าสะอาดชุมชนสามารถลงไปใช้ประโยชน์ได้

และไม่มีผักตบชวา ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม ปลอดภัย และเกิดรายได้ เช่น           

การแปรรูปขยะได้จริง ขายสินค้าที่แปรรูปจากขยะได้ และเกิดรายได้ สร้างงานให้ผู้สูงอายุจากการแปรรูปขยะ

มีโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ และโรงก าจัดขยะไฟฟ้า มีวิธีการก าจัดหญ้าแทนการใช้สารเคมีที่อันตราย มีวิธี

ทดแทนการเผานาและตอซังข้าว มีนวตกรรมใหม่ๆ ในการก าจัดน้ าเสีย มีการบริหารงานอย่างดี มีธรรมาภิบาล 

รับฟัง จริงใจ บูรณาการความรู้ คาดหวังให้ อบต. ใช้งบประมาณเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  
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มีศูนย์ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนของแต่ละต าบล มีศูนย์การเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมในจังหวัดปทุมธานี มีการจัดการขยะแบบถูกต้องครบวงจร ปลอดภัย สภาพอากาศดี และคาดหวัง

ให้มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ตารางที่ 6  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความต้องการ/ความคาดหวังด้านสิ่งแวดล้อม 

สภาพปัจจุบัน ความต้องการ ความคาดหวัง 
1. ปัญหาน้ าเน่าเสีย 
2. ปัญหาการขาดระบบบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน 
3. ปัญหาฝุ่นละออง 
4. มลพิษจากโรงงาน 
5.ชาวบ้าน/ชุมชน ยังขาดความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายการบ าบัดน้ าเสียจาก
บ่ อ เ ลี้ ย ง ป ล า  แ ล ะ บ่ อ เ ลี้ ย ง กุ้ ง 
นอกจากนี้ พบว่ า  บ า งปัญหานั้ น
ชาวบ้านทราบดีว่าตามหลักการไม่
สามารถปฏิบัติได้ แต่ในทางปฏิบัติไม่
สามารถท าได้เพราะไม่ทราบว่าถ้าไม่
ท าแบบเดิมแล้วจะต้องท าอย่างไร เช่น 
ปัญหาการใช้สารเคมี ปัญหาการเผา
ตอ/ฟางข้าว เป็นต้น 
6. หน่วยงานรัฐยังไม่เป็นต้นแบบใน
การจัดการขยะอย่างจริงจัง เช่น ใน
การจัดประชุมสัมมนายังมีการใช้
ภาชนะท่ีท าจากกล่องโฟม เป็นต้น 
7.  หน่วยงานรั ฐไม่ เคยติดตามผล
โครงการที่เคยท าให้ชุมชนไปแล้วว่า
สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่ มาก
น้อยแค่ไหน เพราะบางโครงการที่ลง
มาท าในพื้นที่นั้นไม่สามารถแก้ ไข
ปัญหาได้จริง 
 

1. มหาวิทยาลัยช่วยศึกษาวิจัยและน า
องค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้ชุมชน เช่น 
หาวิธีก าจัดหญ้าวัชพืชแทนการใ ช้
สารเคมีแบบที่มีประสิทธิภาพ วิธีการ
หมักฟางข้าวได้เร็วขึ้น แก้ไขปัญหาดิน
เปรี้ยวในพ้ืนท่ี เป็นต้น 
2. การหนุนเสริมการจัดการน้ าเน่าเสีย
ของชุมชน 
3. การหนุนเสริมการจัดการขยะ และ
การสร้างมูลค่าจากขยะ 
 4.  บูรณาการการท างานระหว่าง
มหาวิทยาลัย ท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ 
รวมถึ งผู้ประกอบการภาคเอกชน 
ต้องการให้ผู้ประกอบการใส่ใจและมี
จิตส านึกร่วมกับชุมชน 
5. ต้องการให้มหาวิทยาลัยบริการและ
สนับสนุนสถานที่ส าหรับจัดประชุม 
หรือให้เช่าในราคาสมเหตุสมผล 
6. ต้องการให้มีการปลูกจิตส านึกของ
ชุมชนตั้งแต่เด็ก และต้องการส่งเสริม
ให้คนมีจิตส านึกต่อสาธารณะมากข้ึน 
7. การร่วมมือประสานเครือข่ายในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ต้องการให้
หน่วยงาน อบต. และหน่วยงานรัฐ เข้า
มาหนุนเสริมชุมชน  
8.  การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้ชุมชนในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ค้นหาชุมชนต้นแบบที่จะ
เป็นจุดเริ่มต้นในการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม หากประสบความส าเร็จก็
ขยายผลต่อไปท่ีชุมชนอื่น ๆ  

1. มีการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่นระบบ
บ าบัดน้ าเสีย เส้นทางการคมนาคม
ชนบท ลดมลพิษทางอากาศ 
2.  การบริหารทรัพยากร/จัดสรร
งบประมาณที่เพียงพอสอดคล้องกับ
ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น ท้ อ ง ถิ่ น ด้ า น
สิ่งแวดล้อม 
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สภาพปัจจุบัน ความต้องการ ความคาดหวัง 
9. การให้มีการจัดค่ายให้ผู้น าชุมชน
เข้าใจเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม 

  

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ท าให้ทราบความต้องการให้มหาวิทยาลัยมี

ส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนในการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม ค้นหาชุมชนต้นแบบที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและชุมชน  

นอกจากนี้ ในความคาดหวัง ในอีก 5 ปีข้างหน้าที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ             

มีส่วนในการช่วยตลอดทั้งการสร้างเสริมความตระหนักรู้และร่วมกันรักษาระบบนิเวศในชุมชน และมีส่วนช่วย

ในการบริหารจัดการหรือจัดสรรงบประมาณที่ เพียงพอและสอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้าน

สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 

4.1.4 ด้ำนกำรศึกษำ  

สถานการณ์ในปัจจุบันทางด้านการศึกษา พบว่า มีการแข่งขันเชิงธุรกิจค่อนข้างสูง ซึ่งหลักสูตรมีการ
ปรับการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ทักษะชีวิต หรือทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการปฏิบัติ
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน นอกจากนี้ยังมีการน าปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นผู้สอนในโรงเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการด ารงชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคม 
การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม รวมถึงรู้วิถีทางประวัติศาสตร์ของชุมชนทางด้านความสัมพันธ์หรือการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอดีต ความเป็นมาวัฒนธรรมและภูมิปัญาของผู้รู้ในชุมชน 

ด้านสภาพปัญหา พบว่า มีแนวโน้มที่เกิดปัญหาตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน สังคมและเศรษฐกิจ
จนน าไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต  

ปัญหาระดับครอบครัว เช่น ผู้ปกครองยังขาดการดูแลบุตรหลาน พ่อแม่ไม่มีเวลา  ซึ่งผู้ปกครองผลัก
ภาระการเรียนรู้ไปที่สถาบันการศึกษาเพียงที่เดียว  

ปัญหาที่พบจากโรงเรียนคือ ครูกับนักเรียนยังมีช่องว่าง จ านวนของครูไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  

ขาดการเอาใจใส่นักเรียนของครู ครูไม่สนใจการบ้าน นักเรียนยังพบปัญหาเรื่องอ่านออกเขียนได้ ใช้เวลสในการ
เรียนเยอะแต่สามารถน ามาใช้ประโยชน์จริงได้น้อย ขาดการเรียนรู้ทักษะในการใช้ชีวิต ครูผู้สอนมีภาระงาน
ค่อนข้างมากตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ. และต้องการพัฒนาต าแหน่งเพ่ือขอเลื่อนวิทยะฐานะของตนเอง 
รวมถึงภาระงานอ่ืน ๆ ท าให้ขาดการดูแลเอาใจใส่ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ท าให้ครูบกพร่องเรื่อง
การสอน ภาระงานหน้าที่อ่ืนเยอะกว่าเวลาสอน นักเรียนขาดความเข้าใจการตีความหมายการเข้าใจของเด็กท่ี
คาดเคลื่อน หลักสูตรไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย เช่น บางวิชายังไม่จ าเป็นต้องเรียนก็ได้ ระบบการคัดเลือกเข้า
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การศึกษา บางคนมีความสามารถแต่สอบไม่ผ่านการประเมิน เด็กไม่สนใจเรียน ไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
จริงได ้

เมื่อพิจารณาถึงความต้องการทางด้านการศึกษา พบว่า ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาและ          
การสื่อสารได้อย่างถูกต้องของนักเรียนเพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงในการด าเนินชีวิต การแนะน า             
ให้ค าปรึกษาการค้นหาตัวตน ความชอบให้กลุ่มเด็ก เพ่ือแนะแนวทางการศึกษาต่อหรือเสริมทักษะที่จ าเป็นใน
การใช้ชีวิต การให้ความรู้กับชุมชนแบบ Coaching กับศูนย์เรียนรู้และโรงเรียน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ใน
รูปแบบใหม่ที่ไม่มุ่งเน้นการเรียนการสอนโดยฟังจากผู้สอนอย่างเดียว ปรับรูปแบบให้ผู้สอนท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
และช่วยแนะน าผ่านการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติของผู้เรียนเอง  มหาวิทยาลัยสนับสนุนและเต็มเติมให้ กับครูใน
ชุมชนเพ่ือเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัด
อบรมหลักสูตร หรือการอบรมระยะสั้นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทักษะภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษามอญ (ชาวบ้าน, 
นักเรียน, นักศึกษา) จัดหลักสูตรผู้ประกอบการทางสังคมส่งเสริมอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนให้
ประชาชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  หลักสูตรการจัดการความรู้ในชุมชน และรวบรวมจัดแสดงในห้องสมุด
ชุมชน  และการหนุนเสริมพลังผู้น าชุมชนด้านการศึกษาโดยการน าปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นผู้สอนในสถานศึกษา
โดยมหาวิทยาลัยท าหน้าที่เติมเต็มและส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านเพ่ือให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ตารางที่ 7  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความต้องการ/ความคาดหวังด้านการศึกษา 

สภาพปัจจุบัน ความต้องการ ความคาดหวัง 
1.จ านวนครูผู้สอนไม่เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน บางแห่งขาดความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน 
2. ครูผู้สอนมีภาระงานค่อนข้างมากตาม
เกณฑ์การประเมินของ สมศ. และ
ต้องการพัฒนาต าแหน่งเพื่อขอเลื่อน
วิทยะฐานะของตนเอง รวมถึงภาระงาน
อื่น ๆ ท าให้ขาดการดูแลเอาใจใส่ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  
3. ผู้เรียนอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ 
4.  ผู้ เ รี ย น ไ ด้ รั บ ศึ ก ษ าต าม เ กณฑ์
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่มีเป้าหมาย
ในการศึกษาต่อหรือมุ่งหวังโอกาสใน
หน้าท่ีการงาน 
5. ผู้ปกครองผลักภาระการเรียนรู้ไปที่
สถาบันการศึกษาเพียงที่เดียว 

1. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาและการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้องของนักเรียน 
2. แนะน า ให้ค าปรึกษาการค้นหาตัวตน 
ความชอบให้กลุ่มเด็ก เพื่อแนะแนวทาง
การศึกษาต่อ หรือการด ารงชีวิต 
3. จัดอบรมระยะสั้นทักษะภาษาท้องถิ่น 
เช่น ภาษามอญ (ชาวบ้าน, นักเรียน, 
นักศึกษา) 
4. เสริมพลังผู้น าชุมชนด้านการศึกษา
โดยการน าปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นผู้สอน
ในสถานศึกษา 
5. หลักสูตรการจัดการความรู้ในชุมชน 
และรวบรวมจัดแสดงในห้องสมุดชุมชน 
6.ให้ความรู้กับชุมชนแบบ  Coaching 
กับศูนย์เรียนรู้และโรงเรียน 
7.จัดหลักสูตรผู้ประกอบการทางสังคม
ส่งเสริมอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

1.นักศึกษาที่เรียนจบมาสามารถ
บูรณาการให้ เป็น ไม่อิ งทฤษฎี
จนเกินไป 
2. เด็กมีความรู้ด้านภูมิปัญญาชุมชน 
3. ผู้สอนให้ความส าคัญ ดูแลเอาใจ
ใส่ต่อผู้เรียนในการจัดการเรียนสอน 
นิเทศ/เยี่ยมบ้าน การใช้ชีวิตความ
เป็นอยู่ 
4.  สร้ า งนวัตกรรมการจั ดการ
ห้องเรียน 
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สภาพปัจจุบัน ความต้องการ ความคาดหวัง 
6. หลักสูตรบางอย่างโบราณ ไม่มีการ
ปรับให้ทันสมัย เ ช่น บางวิชายังไม่
จ าเป็นต้องเรียนก็ได้ 
7. ครูผู้สอนบางท่านไม่มีการพัฒนาด้าน 
EQ พอที่จะรับปัญหา 

ชุมชนให้ประชาชนที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษา 
8. มหาวิทยาลัยเติมเต็ม ส่งเสริมครูใน
ชุมชน 

 

4.1.2 รูปแบบกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ต้องกำร 

 ประเด็นความต้องการของภาคประชาชน และเอกชน ในการจัดรูปแบบกิจกรรม และโครงการพัฒนา

ท้องถิ่น ได้มีการแบ่งประเด็นไว้ 4 ด้าน ประกอบไปด้วยด้านเศรษฐกิจและการน้อมน า หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ด้ำนเศรษฐกิจและกำรน้อมน ำ หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   ประชาชนมีความต้องการให้

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม และโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

ส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาความรู้เรื่องการจัดการผลิตภัณฑ์ผลิตผลทางการเกษตรการ

สร้าง stories ของสินค้า การจัดตลาดนัดชุมชนเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน/การจัดตลาดนัดชุมชนเพ่ือส่งเสริม

การท่องเที่ยวชุมชน/ทดลองการท่องเที่ยว   และโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่โคก

หนองนา 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าสนใจ คือ การจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เป็นความต้องการของ

ประชาชนในการจัดอบรมโดยมีหลักสูตรระยะสั้น  ได้แก่  หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  หลักสูตร

เครื่องดนตรีไทยประดับมุก  หลักสูตรการแปรรูปเห็ดครบวงจร  หลักสูตรการท าอาหาร  หลักสูตรงาน

หัตถกรรม หลักสูตรการประดิษฐ์ไม้ประดับมุก หลักสูตรการตลาดเพื่อการขายสินค้าของชุมชน เป็นต้น 

ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม ประชาชนมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม และโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ การรวบรวมและเผยแพร่ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น เช่น            

ล าตัด เพลงเรือ อาหารพ้ืนถิ่น สไบมอญ  การส ารวจและรวบรวมประวัติศาสต์ชุมชนในบางพ้ืนที่ที่มีความ

ต้องการเร่งด่วน กิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่เป็นภาระต่อผู้อ่ืน

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนปลอดยาเสพติดการออกก าลังกาย  กิจกรรมการสืบทอด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การท าอาหาร ช่างฝีมือ การพัฒนาเยาวชนต้นแบบ   
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ส าหรับการอบรมระยะสั้นด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ หลักสูตรวิทยากรกระบวนการของผู้น า

ชุมชน หลักสูตรการจัดท าแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรเสริมสร้างพลังชุมชน และการสร้างกระบวนการ

มีส่วนร่วมของชุมชน หลักสูตรการจัดการความรู้ชุมชน 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จัดกิจกรรม

ส่งเสริมและโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ การจัดการขยะให้สามารถก่อให้เกิดรายได้ เช่นขยะ แปรรูป/การน า

ขยะมารีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่/สร้างอาชีพ/ชุมชนปลอดขยะ/สร้างความตระหนักให้ชุมชนรู้จักการ

คัดแยกขยะครัวเรือน/ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะปรับปรุงภูมิทัศน์ เปลี่ยนบ่อน้ าเสียเป็นบ่อน้ าสะอาด 

ปรับวิสัยทัศน์ผู้น าท้องถิ่นทุกระดับเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม การอบรมปลูกจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อม การ

ส ารวจและการจัดท าฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมชุมชน เช่น ขยะ น้ าเสีย เป็นต้น และ พัฒนาชุมชนต้นแบบชุมชน

สิ่งแวดล้อม 

ด้ำนกำรศึกษำ ประชาชนมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จัดกิจกรรมและ

โครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ พัฒนาโรงเรียนและการสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน หลักสูตรการพัฒนาครู             

เพ่ือเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอน การพัฒนากิจกรรมร่วมกันกับโรงเรียนชุมชนผ่านผู้รู้หรือปราชญ์

ชุมชน  การอบรมครูเพ่ือเลื่อนต าแหน่งวิทยฐานะ หลักสูตรภาษาต่างๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 

ตารางที่ 8  วิเคราะห์รูปแบบกิจกรรม/โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องการ 

ด้านเศรษฐกิจและการน้อมน า 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

1. ส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
2. การพัฒนาความรู้เรื่องการจัดการผลิตภัณฑ์ผลิตผลทาง
การเกษตรการสร้าง stories ของสินค้า การจัดตลาดนัด
ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน/การจัดตลาดนัดชุมชน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน/ทดลองการท่องเที่ยว 
3. จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
    3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
    3.2 เครื่องดนตรีไทยประดับมุก 
    3.3 การแปรรูปเห็ดครบวงจร 
    3.4 การท าอาหาร 
    3.5 งานหัตถกรรม 
    3.6 การประดิษฐ์ไม้ประดับมุก 
    3.7 การตลาดเพื่อการขายสินค้าของชุมชน 
4. โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่
โคกหนองนา 

1. การรวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ล าตัด 
เพลงเรือ อาหารพื้นถ่ิน สไบมอญ 
2. การส ารวจและรวบรวมประวัติศาสต์ชุมชนในบางพื้นท่ีที่
มีความต้องการเร่งด่วน 
3. กิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
มีความสุขไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนปลอดยาเสพติดการออกก าลัง
กาย 
5.  กิจกรรมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เ ช่น การ
ท าอาหาร ช่างฝีมือ 
6. การพัฒนาเยาวชนต้นแบบ  
7.จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
   7.1 วิทยากรกระบวนการของผู้น าชุมชน 
   7.2 การจัดท าแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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ด้านเศรษฐกิจและการน้อมน า 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

5. ส่งเสริมการขายออนไลน์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และ
การท่องเที่ยว 
6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้ 

9.หลักสูตรเสริมสร้างพลังชุมชน และการสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน 
10.การจัดการความรู้ชุมชน 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา 
1. การจัดการขยะให้สามารถก่อให้เกิดรายได้ เช่นขยะ แปร
รูป/การน าขยะมารีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่/สร้าง
อาชีพ/ชุมชนปลอดขยะ/สร้างความตระหนักให้ชุมชนรู้จัก
การคัดแยกขยะครัวเรือน/ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
ขยะปรับปรุงภูมิทัศน์ เปลี่ยนบ่อน้ าเสียเป็นบ่อน้ าสะอาด 
2. ปรับวิสัยทัศน์ผู้น าท้องถิ่นทุกระดับเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
3. การอบรมปลูกจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อม  
4. การส ารวจและการจัดท าฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมชุมชน 
เช่น ขยะ น้ าเสีย เป็นต้น 
5. พัฒนาชุมชนต้นแบบชุมชนสิ่งแวดล้อม 

1. พัฒนาโรงเรียนและการสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
2. หลักสูตรการพัฒนาครูเพื่อเสริมศักยภาพการจัดการเรยีน
การสอน 
3. การพัฒนากิจกรรมร่วมกันกับโรงเรียนชุมชนผ่านผู้รู้หรือ
ปราชญ์ชุมชน 
4. การอบรมครูเพื่อเลื่อนต าแหน่งวิทยฐานะ 
5. จัดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น เช่น อาหาร กาแฟ เบเกอร์รี่ 
6. หลักสูตรภาษาต่างๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 
 

 

4.1.3 ปัญหำควำมสำมำรถในกำรปรับตัว/แนวทำงกำรรองรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงประเทศ           

ในชุมชน ท้องถิ่น 

 ด้ำนเศรษฐกิจ ปัญหาความสามารถในการปรับตัวของชุมชน และแนวทางการรองรับต่อการ

เปลี่ยนแปลงประเทศ  ในชุมชน ท้องถิ่น พบว่า ชุมชนยังขาดความสามารถในการจัดตั้งหรือรวมกลุ่มเพ่ือ

พัฒนาอาชีพ เนื่องจากผู้น าชุมชนยังไม่ให้ความส าคัญ ทั้งนี้ ชุมชนมีแนวทางการการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง

ในชุมชนและท้องถิ่น ดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9  วิเคราะห์ความพร้อมความสามารถในการปรับตัว/แนวทางการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ      

              ในชุมชน ท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 

ปัญหาในการปรบัตัว แนวทางการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
- การรวมกลุ่ม/กิจกรรมกลุ่มอาชีพ 
- การประกอบอาชีพหลังโควิด 

 

- การค้นหาศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับปัญหา
เศรษฐกิจ ศึกษาปัญหาให้ชัดเจน 

- การสร้างข้อตกลงร่วมกับชุมชน 
- การรวมกลุ่ม/พัฒนาอาชีพ 
- การรวมกลุ่ม ต่อรองราคาพ่อค้าคนกลาง 
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ปัญหาในการปรบัตัว แนวทางการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
- การพัฒนาศักยภาพรองรับความต้องการของ

ชุมชน 
- การลดต้นทุนการประกอบการ 
- หน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น อสม. เกษตร

อ าเภอ ต้องเข้าใจชุมชน เน้นความยั่งยืน 
- พัฒนาระบบ Logistic และ Supply Chain 
- สร้างระบบแลกเปลี่ยนสินค้า/อาหาร ภายใน

ชุมชน 
- สร้างตลาดออนไลน์ 
- มีอาชีพส ารองมากกว่าหนึ่ง 
- การสร้างคลังอาหารของชุมชน (เศรษฐกิจ

พอเพียง) 

 

ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม ปัญหาความสามารถในการปรับตัวของชุมชน และแนวทางการรองรับต่อ

การเปลี่ยนแปลงประเทศ  ในชุมชน ท้องถิ่น พบว่า ชุมชนยังมีปัญหาเรื่องของการปรับตัว/การเปลี่ยนแปลง 

GEN ของคนในสังคมความแตกต่างระหว่างวัย เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างวัยที่เกิดขึ้น รูปแบบวิธีการคิด 

รูปแบบพฤติกรรมที่แตกต่างกัน อันมีสาเหตุมาจากการเลี้ยงดูและบรรยากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย            

ทีไ่ม่เหมือนกัน ทั้งนี้ ชุมชนมีแนวทางการการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและท้องถิ่น ดังตารางที่ 10 

 

ตารางที่ 10  วิเคราะห์ปัญหาในการปรับตัว/แนวทางการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศในชุมชน ท้องถิ่น 

      ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

ปัญหาในการปรบัตัว แนวทางการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
- การปรับตัว/การเปลี่ยนแปลง GEN ของคนใน

สังคมความแตกต่างระหว่างวัย 
 

- สร้างความเข้าใจในความแตกต่างของ Gen 
- สร้างสังคมที่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างช่วง

วัย เช่น การมีประเพณี วัฒนธรรม เรียนรู้ร่วมกัน 
- การสร้างแกนน าชุมชน แกนน าเยาวชนให้เข้า

มา มีบทบาทส าคัญร่วมกับภาคีเครือข่าย 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน            

การปกครองท้องถิ่น  
- การลดสังคมก้มหน้า เพื่อมีเวลาพูดคุยกันใน

ครอบครัว 
- เยาวชนทุกคนควรรู้เท่าทันสื่อ/เทคโนโลยี/ข่าว 
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ด้ำนสิ่งแวดล้อม ปัญหาความสามารถในการปรับตัวของชุมชน และแนวทางการรองรับต่อ                  

การเปลี่ยนแปลงประเทศในชุมชน ท้องถิ่น พบว่า ชุมชนมีพฤติกรรมไม่คัดแยกขยะ ยังไม่ปรับตัวในการใช้

ชีวิตประจ าวันเพ่ือรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เช่น การลดการใช้พลาสติก  กล่องโฟม การซื้อสินค้า            

โดยการน าภาชนะไปใส่อาหาร การขาดจิตส านึกของชุมชน อันเนื่องมาจากการขัดเกลาทางสังคม จนกลายเป็น

วิถีปฏิบัติที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ชุมชนมีแนวทางการการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและ

ท้องถิ่น ดังตารางที่ 11 

 

ตารางที่ 11  วิเคราะห์ปัญหาในการปรับตัว/แนวทางการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศในชุมชน ท้องถิ่น 

      ด้านสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาในการปรบัตัว แนวทางการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
- ชุมชนมีพฤติกรรมไม่คัดแยกขยะ 
- ยังไม่ปรับตัวในการใช้ชีวิตประจ าวันเพื่อ

รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เช่น การลดการใช้
พลาสติก กล่องโฟม การซื้อสินค้าโดยการน าภาชนะไป
ใส่อาหาร 

- การขาดจิตส านึกของชุมชน อันเนื่องมาจาก
การขัดเกลาทางสังคม จนกลายเป็นวิถีปฏิบัติที่ไม่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- การปรับพฤติกรรมของคน 
- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
- การสร้างมูลค่าของปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น 

การน าขยะมาเป็นมูลค่า 
- การไปลดนโยบาย 
- พ.ร.บ. นโยบายสาธารณะ 
- การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 

 

ด้ำนกำรศึกษำ ปัญหาความสามารถในการปรับตัวของชุมชน และแนวทางการรองรับต่อ                  

การเปลี่ยนแปลงประเทศในชุมชน ท้องถิ่น พบว่า เกิดความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการจัดการศึกษา จ านวน

บุคลากรครูและความเชี่ยวชาญของครูผู้สอน และระบบเทคโนโลยีอ านวยความสะดวก เช่น การเข้าถึง

สารสนเทศเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ชุมชนมีแนวทางการการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและ

ท้องถิ่น ดังตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12  วิเคราะห์ปัญหาในการปรับตัว/แนวทางการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศในชุมชน ท้องถิ่น 

      ด้านการศึกษา 

ปัญหาในการปรบัตัว แนวทางการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
- ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
- จ านวนบุคลากรครูและความเชี่ยวชาญของ

ครูผู้สอน 
- ปัญหาความไม่เสถียรของระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 

- ปรับมาตรฐานการศึกษาเดียวกัน 
- ระเบียบข้าราชการครู ควรเปิดกว้างในรายวิชา

ทักษะปฏิบัติ 
- การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
- บริหารจัดการ การใช้สื่อ การจัดกิจกรรม 
- สื่อการสอนผ่านเทคโนโลยี 
- ส่ ง เ ส ริ ม ค รู ใ น ก า ร ใ ช้ / เ ข้ า ถึ ง  internet  

ในการสอน 
- การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎี

ใหม่ โคกหนองนา มาใช้ในการเรียน 
- DLTV: Distance Learning Television 
- ลดขนาดห้องเรียน (จ านวนครู :  จ านวน

นักเรียน) 
- ควรมีการวิเคราะห์/สังเคราะห์ ข้อมูลสื่อที่

ได้รับ 

 

4.1.4 ควำมร่วมมือกับเครือข่ำย สถำนประกอบกำรเพื่อจัดกำรเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมหรือมีควำม

ต้องกำรเป็นอย่ำงไร 

 ความร่วมมือกับเครือข่าย สถานประกอบการเพ่ือการจัดการเรียนรู้ โดยมีการสัมภาษณ์ประชาชน 

และภาคเอกชน มีการแบ่งประเด็นความร่วมมือกับเครือข่าย ไว้ 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา  

 ด้ำนเศรษฐกิจ พบว่า ลักษณะของความร่วมมือ  ควรเป็นลักษณะของการวางนโยบายส่งเสริมสินค้า

ของชุมชน เช่น การลดภาษี ให้เอกชนที่รับสินค้าชุมชนไปจ าหน่าย ให้ทุนสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม

อาชีพ วิทยากรมาสอนการแปรรูป/การพัฒนาสูตรอาหาร/สอนวิธีท า  สอน/ออกแบบ Logo สินค้า พัฒนา

บรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย การก าหนดราคาสินค้า การตลาด ต้องการขายในห้าง และการขายออนไลน์ 

 ส าหรับความร่วมมือเครือข่าย และสถานประกอบการ พบว่า มึความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด, 

องค์กรปกครองท้องถิ่นธนาคาร บริษัทประชารัฐรักสามัคคี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การศึกษานอกโรงเรียน 

(กศน) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  พัฒนาชุมชน (พช.) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  หอการค้าจังหวัด
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ปทุมธานี  ห้างเซียร์รังสิต, ห้างไอทีสแคว บริษัทประชารัฐรักสามัคคี พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด Trader 

(Lotus, Big C, ห้างสรรพสินค้า) 

 ด้ำนสังคม และวัฒนธรรม พบว่า ลักษณะความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย  ให้ความรู้ด้านการ

ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการดูแลเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย  ให้ความรู้/สนับสนุน

วิทยากร/สื่อ ให้ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติด ให้งบประมาณด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 

และสนับสนุนอุปกรณ์ ให้ข่าวสารที่เป็นจริง ไม่บิดเบือน และ มหาวิทยาลัยควรท าความร่วมมือกับฝ่าย CSR 

บริษัทที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อการไปบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการตรงประเด็น 

 ส าหรับความร่วมมือเครือข่าย และสถานประกอบการ พบว่า ร่วมมือกับเครือข่ายต ารวจ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สาธารณสุขจังหวัด  มหาวิทยาลัยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พัฒนาชุมชน  พอช. กศน. เกษตร สาธารณสุข อสม. สสส. กาชาด สปสช.กรม

ประชาสัมพันธ์ CSR กับบริษัทคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 

  ด้ำนสิ่งแวดล้อม พบว่า ลักษณะของความร่วมมือในควบคุม ตรวจสอบ การจัดการสิ่งแวดล้อมของ

โรงงาน  ให้ความรู้ด้านการจัดการแหล่งน้ า การแปรรูปขยะ สร้างคุณค่าผักตบชวา ปุ๋ยหมัก ถังปลอดมลพิษ 

ถ่านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเสริมพลัง ให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน า เป็นพ่ีเลี้ยง การให้ความรู้ชาวบ้านเรื่อง

การก าจัดศัตรูพืช การจัดการข้าวดีด การก าจัดตอฟางข้าว ฯลฯ การสร้างจิตส านึกให้กับชุมชน 

 ส าหรับความร่วมมือเครือข่าย และสถานประกอบการ พบว่า เครือข่ายสถานประกอบการ โรงงาน 

ส านักงานอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย NECTEC เกษตรจังหวัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงพลังงาน กรมการข้าว เกษตรจังหวัด ปราชญ์ชาวบ้าน สาธารณสุข(สวล.)

กศน. พช. อปท. ปราชญ์ชาวบ้าน โรงงานในพ้ืนที่ สาธารณสุข กลุ่มสตรี  CSR บริษัทคู่ความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัย 

 ด้ำนกำรศึกษำ พบว่า ลักษณะของความร่วมมือ ควรเป็นลักษณะ  การอบรมการประกอบอาชีพ เช่น 

การท ากระเป๋า อาหาร สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอน/อบรมเรื่องที่ชาวบ้านต้องการ การให้ความรู้เรื่อง

สิทธิ กฎหมายครอบครัว การให้ความรู้เรื่องการออกก าลังกาย การสนับสนุนศูนย์ดูแลเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้ 

หลักสูตรที่ร่วมกับ CP ในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เช่น กาแฟ เบเกอรรี่ 

 ส าหรับความร่วมมือเครือข่าย และสถานประกอบการ พบว่า เครือข่าย  กศน. มหาวิทยาลัย พช., 

อปท. ปราชญ์ชาวบ้าน โรงงานในพ้ืนที่ สาธารณสุข กลุ่มสตรี บริษัท CP Central 
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ตารางที่ 13 วิเคราะห์ความร่วมมือกับเครือข่าย สถานประกอบการเพ่ือจัดการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ 

ด้ำนเศรษฐกิจ: ลักษณะควำมร่วมมือ เครือข่ำย/สถำนประกอบกำร 
- วางนโยบายส่งเสรมิสินค้าของชุมชน เช่น ลดภาษี

ให้ภาคเอกชนท่ีรับสินคา้ชุมชนไปจ าหน่าย 
- ให้ทุนสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ 
- วิทยากรมาสอนการแปรรูป/การพฒันาสูตร

อาหาร/สอนวิธีท า 
- สอน/ออกแบบ Logo สินค้า 
- พัฒนาบรรจุภณัฑ์ให้ทันสมัย 
- การก าหนดราคาสินค้า การตลาด ต้องการขายใน

ห้าง และการขายออนไลน ์

- ผู้ว่าราชการจังหวัด, องค์กรปกครองท้องถิ่น
ธนาคาร, บริษัทประชารัฐรักสามัคคี, กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี, กศน., อบต., พช., 
มหาวิทยาลยัฯ คณะคหกรรม/คณะเกษตร, 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี , หอการค้าจังหวัด, 
มหาวิทยาลยั คณะวิทยาการจดัการ ห้างเซียร์
รังสิต, ห้างไอทีสแคว, บริษัทประชารัฐรักสามัคคี, 
มหาวิทยาลยั, อบต., ททท., พาณชิย์จังหวัด, 
เกษตร, พช., Trader (Lotus, BigC, 
ห้างสรรพสินค้า) 

 

ตารางที่ 14 วิเคราะห์ความร่วมมือกับเครือข่าย สถานประกอบการเพ่ือจัดการเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม : ลักษณะควำมร่วมมือ เครือข่ำย/สถำนประกอบกำร 
- บังคับใช้กฎหมาย 
- ให้ความรู้/สนับสนุนวิทยากร/สื่อ ให้ความรู้ด้าน

การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมการดูแลเด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ ผู้ป่วย 

- ให้ความรู้/สนับสนุนวิทยากร/สื่อ ให้ความรู้ด้าน
การป้องกันยาเสพติด 

- ให้งบประมาณด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสังคม และสนับสนุนอุปกรณ ์

- ให้ข่าวสารที่เป็นจริง ไม่บดิเบือน 
- มหาวิทยาลยัควรท าความร่วมมือกับฝ่าย CSR 

บริษัทท่ีมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อการไป
บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการต้อง
ประเด็น 

- ต ารวจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พม., 
สาธารณสุข, มหาวิทยาลยัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, มหาวิทยาลัย, พช., พอช., กศน., เกษตร, 
สาธารณสุข, อสม., สสส. กาชาด, สปสช.,กรม
ประชาสมัพันธ์ 

- CSR กับบริษัทคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 15 วิเคราะห์ความร่วมมือกับเครือข่าย สถานประกอบการเพ่ือจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม : ลักษณะควำมร่วมมือ เครือข่ำย/สถำนประกอบกำร 
- ควบคุม ตรวจสอบ การจดัการสิ่งแวดล้อมของ

โรงงาน 
- ให้ความรู้ด้านการจดัการแหล่งน้ า 
- แปรรูปขยะ สร้างคณุค่าผักตบชวา ปุ๋ยหมัก ถัง

ปลอดมลพิษ ถ่านท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- เสรมิพลัง ให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน า เป็นพ่ีเลี้ยง 
- ให้ความรู้ชาวบ้านเรื่องการก าจัดศตัรูพืช การ

จัดการข้าวดดี การก าจดัตอฟางขา้ว ฯลฯ 
- สร้างจิตส านึกให้กับชุมชน 

- สถานประกอบการ, โรงงาน, ส านกังาน
อุตสาหกรรม 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
มหาวิทยาลยั, NECTEC 

- เกษตร, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กระทรวง
พลังงาน, มหาวิทยาลัย 

- กรมการข้าว, เกษตร, ปราชญ์ชาวบ้าน 
- สาธารณสุข(สวล.) 
- กศน., มหาวิทยาลยั, พช., อปท., ปราชญ์ชาวบ้าน

, โรงงานในพ้ืนท่ี, สาธารณสุข, กลุม่สตร ี
- CSR บริษัทคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 

 

ตารางที่ 16 วิเคราะห์ความร่วมมือกับเครือข่าย สถานประกอบการเพ่ือจัดการเรียนรู้ด้านการศึกษา 

ด้ำนกำรศึกษำ : ลักษณะควำมร่วมมือ เครือข่ำย/สถำนประกอบกำร 
- อบรมการประกอบอาชีพ เช่น การท ากระเป๋า 

อาหาร 
- สนับสนุนการเรยีนรู้ตลอดชีวิต สอน/อบรมเรื่องที่

ชาวบ้านต้องการ 
- ให้ความรู้เรื่องสิทธิ กฎหมายครอบครัว 
- ให้ความรู้เรื่องการออกก าลังกาย 
- สนับสนุนศูนย์ดูแลเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้ 
- หลักสตูรที่ร่วมกับ CP ในการพัฒนาหลักสตูร

ระยะสั้น เช่น กาแฟ เบเกอรรี่  

- กศน., มหาวิทยาลยั, พช., อปท., ปราชญ์ชาวบ้าน
, โรงงานในพ้ืนท่ี, สาธารณสุข, กลุม่สตรี บริษัท 
CP Central 

 

4.1.5 กลไกควำมเข้มแข็งของชุมชนเป็นอย่ำงไร (กำรบริหำรจัดกำร กำรมีส่วนร่วมและสร้ำง

ควำมต่อเนื่องย่ังยืนของชุมชน 

กลไกความเข้มแข็งของชุมชนเป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการตนเอง  

เพ่ือน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน จากการระดมความคิดเห็นของกลุ่มที่เข้าร่วมในการประชุม และ           

ถอดบทเรียนกลไกความเข้มแข็งของชุมชน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านเศรษฐกิจ และการน้อมน า             

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 3) ด้านสิ่งแวดล้อม และ 4) ด้านการศึกษา โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
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ด้ำนเศรษฐกิจ และกำรน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

กลไกความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจ และการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีข้ันตอน 

3 ขั้นตอน ได้แก่ กระบวนการต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 

กระบวนการต้นน้ า ขั้นตอนนี้เริ่มต้นจากส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน ค้นหาผลิตภัณฑ์ ทรัพยากร เพ่ือให้เห็น

ถึงศักยภาพของชุมชน และน าไปสู่การพัฒนาแกนน า/คณะท างานในการขับเคลื่อนการท างานของชุมชน 

เพราะโดยปกติทั่วไปแล้ว คนในชุมชนที่มีลักษณะ “หัวไวใจสู้” พร้อมที่จะท างานจะมีกลุ่มคนอยู่ไม่มาก         

แต่จะมีพลังในการพัฒนาชุมชน ดังนั้น การจัดตั้งแกนน าชุมชนเพ่ือจะเป็นแกนน าหลักส าคัญในการท างาน 

และเมื่อได้แกนน าที่มีความพร้อมในการท างานแล้ว มหาวิทยาลัยควรที่จะต้องมีการพัฒนาหรือเสริมพลัง        

แกนน าชุมชนให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในระดับเดียวกัน หลังจากการจึงเป็นการวิเคราะห์ต้นทุน ปัจจัย             

การผลิต วัตถุดิบ สินค้า ผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางสังคม หรือทรัพยากรที่มีอยู่ของชุมชน เสริมองค์

ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาความรู้ที่จ าเป็นส าหรับแกนน าชุมชน 

กระบวนการกลางน้ า ถือเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการในการด าเนินงานที่น าไปสู่ผลผลิตในขั้น

ปลายน้ า เริ่มตั้งแต่การพัฒนากระบวนผลิต/บริการ ให้มีมาตรฐาน ทั้งรสชาติ คุณภาพ ความสะอาด และ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ือสร้างมูลค่าของสินค้า/บริการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้บริโภค และเป็นที่ยอมรับของตลาด 

กระบวนการปลายน้ า ถือเป็นเรื่องส าคัญเพราะชุมชนส่วนใหญ่ ขาดความสามารถในการค้นหา

เครือข่าย และการตลาดรองรับการผลิตสินค้า/บริการ ช่องทางการจัดจ าหน่ายการจายสินค้า รวมถึงการ

ประชาสัมพันธ์ และการพัฒนายังคงต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องของการประเมินผลและปรับปรุง

กระบวนการท างาน และสร้างเครือข่าย/ยกระดับกลุ่มอาชีพ ดังภาพที่ 2 
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รูปแบบกลไกควำมเข้มแข็งแข็งชุมชนด้ำนเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 รูปแบบกลไกความเข้มแข็งแข็งชุมชนด้านเศรษฐกิจ 

ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม 

กลไกความเข้มแข็งของชุมชนด้านสังคมและวัฒนธรรม มีข้ันตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ กระบวนการต้นน้ า 

กลางน้ า และปลายน้ า 

กระบวนการต้นน้ า ขั้นตอนนี้เริ่มต้นจากส ารวจข้อมูลชุมชน เพ่ือค้นหาศักยภาพ ทรัพยากร ของชุมชน 

เนื่องจากการส ารวจข้อมูลชุมชนนี้ จะช่วยท าให้ได้สภาพปัญหาและศักยภาพของชุมชนที่แท้จริง เพ่ือน าไปสู่

การตั้งประเด็นโจทย์ในการท างานและแก้ไขปัญหาของชุมชน หลังจากนั้น เมื่อได้โจทย์ประเด็นปัญหาของ

ชุมชนจะเริ่มต้นด้วยการประสานสร้างแกนน าชุมชน/คณะท างาน/สร้างแกนน ารุ่นใหม่/ภาคีเครือข่าย เพ่ือมา

พูดคุยในการน าไปสู่การจัดตั้งคณะท างานร่วมกัน เมื่อมีแกนน า คณะท างาน ภาคีเครือข่ายและคนรุ่นใหม่เข้า

มาท างานร่วมกัน จะต้องเริ่มต้นด้วยการเสริมสร้างพลังชุมชน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือร่วมกัน

ส ารวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และน าข้อมูลกลับคืนสู่ชุมชน โดยจัดเวทีประชาคมพูดคุยกับชุมชน ในการ

ก าหนดข้อตกลงร่วม/กติกาชุมชนร่วมกัน เพ่ือจะแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาชุมชนร่วมกัน 

การพัฒนา  

กระบวนการต้นน้ า 

ส ารวจข้อมลูพื้นฐาน ค้นหา

ผลิตภณัฑ์ ทรัพยากร 

พัฒนาแกนน า/ คณะท างาน  

วิเคราะหต์้นทุน ปัจจัย        

การผลิต วัตถุดิบ สินค้า 

ผลิตภณัฑ ์

เสรมิองค์ความรู้ การพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ พัฒนาความรู้        

แกนน า 

การพัฒนา          

กระบวนกลางน้ า 

กระบวนการบริหาร                    

จัดกลุ่มแกนน าอาชีพ  

พัฒนากระบวนผลิต ให้มมีาตรฐาน 

ทั้งรสชาติ คุณภาพ ความสะอาด 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  

การออกแบบบรรจภุัณฑ์  

การพัฒนา        

กระบวนการปลายน้ า 

การประเมินผล                     

และปรับปรุง 

การตลาด ช่องทางการตลาด  

และการประชาสัมพันธ์   

สร้างเครือข่าย/ยกระดับ        

กลุ่มอาชีพ 
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กระบวนการกลางน้ า ถือเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการในการด าเนินงานที่น าไปสู่ผลผลิตในขั้น

ปลายน้ า เมื่อมีการจัดตั้งคณะท างานในขั้นตอนต้นน้ า คณะท างานจะมีลักษณะที่เป็นกลไกส าคัญในการท างาน

ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการแกนน าหลังจากนั้น จะเริ่มต้นของการพัฒนาพ้ืนที่เชิง

ประเด็น การพัฒนาชุดความรู้ที่จ าเป็นต่อกลไกความเข้มแข็งแข็งชุมชนด้านสังคม ร่วมกันระหว่างคณะท างาน 

หรือแกนน าชุมชน กับคนในชุมชนโดยการท างานอย่างมีส่วนร่วม 

กระบวนการปลายน้ า ถือเป็นขั้นต้นที่เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ในการด าเนินงาน จากการท างาน

กระบวนการต้นน าและกลางน้ า จะต้องมีการพัฒนาระบบการประเมินติดตามการท างาน และปรับปรุงการ

ท างาน ดังนั้นลักษณะของการติดตามประเมินผล จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน             

ใน 3 ระยะ คือ ก่อนด าเนินโครงการ ระหว่างการด าเนินโครงการ และหลังการด าเนินโครงการ หลังจากการ

ติดตามประเมนิผล  ชุมชนและคณะท างานจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการถอดบทเรียน การถอดบทเรียน การเรียนรู้

ของชุมชนสู่การเกิดโจทย์ใหม่ในการพัฒนาเพ่ือให้ได้บทเรียนการเรียนรู้ของชุมชนเพ่ือน าไปสู่การเกิดโจทย์ใหม่

ของชุมชนต่อไป ดังภาพที่ 3 

รูปแบบกลไกควำมเข้มแข็งแข็งชุมชนด้ำนสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ภาพที่ 3 รูปแบบกลไกความเข้มแข็งแข็งชุมชนด้านสังคม 

การพัฒนา

กระบวนการต้นน้ า 

ส ารวจข้อมลูชุมชน เพื่อค้นหา

ศักยภาพ ทรัพยากร ของชุมชน   

เสรมิสร้างพลังชุมชน           

และสร้างกระบวนการมสี่วนร่วม  

ประสานสรา้งแกนน าชุมชน/

คณะท างาน/สรา้งแกนน ารุ่นใหม/่

ภาคีเครือข่าย 

การพัฒนา

กระบวนการกลางน้ า 

วิเคราะห์ คืนข้อมลูชุมชน 

การก าหนดข้อตกลงร่วม/          

กติกาชุมชนร่วมกัน  

การพัฒนาพื้นที่เชิงประเด็น 

การพัฒนาระบบกลไกการ

บริหารจดัการแกนน า 

การพัฒนาชุดความรู้ที่จ าเป็น

ต่อกลไกความเข้มแข็งแข็ง

ชุมชนด้านสังคม 

การพัฒนา

กระบวนการปลายน้ า 

การพัฒนาระบบ         

การประเมินตดิตาม         

และปรับปรุง 

การถอดบทเรยีน        

การเรยีนรู้ของชุมชน        

สู่การเกดิโจทย์ใหม่ใน

การพัฒนา 
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ด้ำนสิ่งแวดล้อม  

กระบวนการต้นน้ า เริ่มต้นด้วยการท าความรู้จักปัญหาของชุมชนให้ดีก่อนว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไร 

กระบวนการที่ส าคัญจึงเริ่มด้วยการส ารวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสิ่งที่ชุมชนเคย

ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหานั้นมาก่อน และผลลัพธ์เดิมที่ได้จากการแก้ไขที่ผ่านมา น าข้อมูลมาวิเคราะห์

เบื้องต้น และเข้าประชุมร่วมกับแกนน าชุมชน ร่วมกันประสานแกนน าและภาคีเครือข่ายเพ่ิมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับการด าเนินการ เมื่อได้คณะท างานมาแล้วจึงจัดประชุมคณะท างานและร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานการ

จัดการสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดร่วมกันจากนั้นคณะท างานนัดหมายชุมชนและจัดกิจกรรมคืนข้อมูล

ให้กับชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชน ให้ความส าคัญกับปัญหาที่เริ่ม

แก้ไขได้ด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนก่อน จากนั้นร่วมกันก าหนดกติกาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ข้อก าหนดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนร่วมกัน  

กระบวนการกลางน้ า คณะท างานที่ประกอบด้วยแกนน าชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมกันด าเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการที่ได้ออกแบบไว้ โดยมีการส ารวจความต้องการและความจ าเป็นของชุมชนในการพัฒนา

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม จากนั้นจัดกิจกรรมเสริมองค์ความรู้ให้กับคณะท างานและ

ชุมชน เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เป็นต้น จากนั้นแกนน าและชุมชนร่วมกันลงมือปฏิบัติการแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และร่วมกันพัฒนานวัตกรรม กิจกรรม หรือกระบวนการเพ่ือจัดการสิ่งแวดล้อมที่

สอดคล้องกับบริบทของชุมชน คณะท างานและชุมชนร่วมกันพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามผลการ

ปฏิบัติงาน และน าวิธีการติดตามลงปฏิบัติ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลและคืนข้อมูลให้กับชุมชนทราบเป็นระยะ 

หากพบปัญหาหรือแนวทางที่ดีจึงท าการปรับปรุงพัฒนาแผนการท างานให้เหมาะสมควบคู่ไปกับการปฏิบัติ  

โดยในระหว่างปฏิบัติคณะท างานได้จัดกิจกรรมเสริมพลังชุมชนและการมีส่วนร่วม โดยจัดกิจกรรยกย่อง/ค้นหา

ต้นแบบ 

กระบวนการปลายน้ า เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยคณะท างานร่วมกันแกน

น าชุมชน และภาคีเครือข่ายร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติที่ผ่านมา วิเคราะห์ความส าเร็จและความล้มเหลวของ

การด าเนินงาน แก้ไขปรับปรุงแผน และด าเนินการตามแผนที่พัฒนาขึ้น จากนั้นท าการประเมินผลและให้

ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแผนส าหรับน าไปใช้ด าเนินการในครั้งต่อไป ดังภาพที่ 4 
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รูปแบบกลไกควำมเข้มแข็งแข็งชุมชนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 รูปแบบกลไกความเข้มแข็งแข็งชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้ำนกำรศึกษำ  

กระบวนการต้นน้ าเริ่มต้นด้วยการท าความรู้จักพ้ืนฐานข้อมูลของชุมชนก่อนว่ามีข้อมูลพ้ืนฐานด้าน

การศึกษาและศักยภาพชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทั้งในแง่ของ

สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นและศักยภาพต่างๆด้านการศึกษาที่มีในชุมชน เช่น ครูในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านใน

ชุมชน จากนั้นน ามาสู่การรวมกลุ่มประสานงานสร้างแกนน าชุมชนและคณะท างาน/ประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือ

น าเสนอข้อมูลดังกล่าวโดยมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน เพ่ือให้ตระหนักร่วมกันถึง

ส ารวจข้อมลูสถานการณ์

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 

ประสานงานสร้างแกนน า

ชุมชนและคณะท างาน/

ประสานภาคเีครือข่าย 

 

คณะท างานและภาคีร่วมมือ

กันจัดท าแผนปฏิบัติงาน

จัดการสิ่งแวดล้อม 

 

วิเคราะห์และคืนข้อมูล        

ให้กับชุมชน 

 

การพัฒนา          

กระบวนกลางน้ า 

พัฒนาระบบประเมินผลและติดตาม 

เสรมิองค์ความรู้ในเรื่องการจัดการ

สิ่งแวดล้อมให้คณะท างาน        

และคนในชุมชน 

 

การลงมือปฏิบตัิการ                  

จัดการสิ่งแวดล้อม 

 

พัฒนานวัตกรรม/กิจกรรม/

กระบวนการเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม 

 

การพัฒนา        

กระบวนการปลายน้ า 

การประเมินผล                     

และปรับปรุง 

ร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบตั ิ

การพัฒนา          

กระบวนต้นน้ า 

ก าหนดข้อตกลง/กติกาของ

ชุมชนร่วมกัน 

 

เสรมิพลังชุมชนและการมสี่วนร่วม 

โดยจดักิจกรรยกย่อง/ค้นหาต้นแบบ 
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สถานการณ์การศึกษาของชุมชนร่วมกัน เพ่ือหาช่องว่างที่เกิดขึ้นและน ามาสู่การ เสริมองค์ความรู้ที่จ าเป็นครู

และปราชญ์ชาวบ้านให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

การพัฒนากระบวนกลางน้ า เน้นการออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการบรูณา

การหลักสูตรกับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีมหาวิทยาลัยช่วยท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและผู้อ านวยความสะดวกเพ่ือ

การพัฒนาชุดความรู้ และนวัตกรรมที่จ าเป็นต่อกลไกความเข้มแข็งด้านการศึกษาในชุมชน โดยมุ่งเน้นการมี

ส่วนร่วมของคนในชุมชนและเน้นการเรียนรู้จากแห่งการเรียนรู้จริงในชุมชน  

การพัฒนากระบวนปลายน้ า เป็นผลผลิตที่เกิดจากพัฒนาจากระยะที่ผ่านมา น ามาสู่นวัตกรรม

การศึกษาจากความต้องการของชุมชน น าไปสู่การทดลองใช้นวัตกรรมดังกล่าว นั้นจากนั้นท ามาสู่การติดตาม

และประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงขึ้น ส าหรับน าไปใช้ด าเนินการในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมาก ดังภาพที่ 5 

รูปแบบกลไกควำมเข้มแข็งแข็งชุมชนด้ำนกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

ภาพที่ 5 รูปแบบกลไกความเข้มแข็งแข็งชุมชนด้านการศึกษา 

 

 

 

ส ารวจข้อมลูพื้นฐานด้าน

การศึกษาและศักยภาพชุมชน 

ประสานแกนน าชุมชน/

คณะท างาน/ภาคีเครือข่าย 

สร้างกระบวนการ                   

มีส่วนร่วมในชุมชน 

เสรมิองค์ความรู้ที่จ าเป็นครู

และปราชญ์ชาวบ้าน 

การพัฒนา          

กระบวนกลางน้ า 

การออกแบบหลักสูตรการจัดการ

เรียนการสอน 

การบรณูาการหลักสูตร 

กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

การพัฒนาชุดความรู้ และนวัตกรรม

ที่จ าเป็นต่อกลไกความเข้มแข็ง        

ด้านการศึกษาในชุมชน 

การพัฒนา        

กระบวนการปลายน้ า 

การติดตามและประเมินผล

เพื่อการปรับปรุงการ

ด าเนินงาน 

การพัฒนา          

กระบวนต้นน้ า 

นวัตกรรมการศึกษา 
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4.2 ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังภำคธุรกิจ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างไร 

แผนระยะยาว 5 ปี ของภาคธุรกิจ พบว่า  

กำรท ำงำนร่วมกับภำคเอกชนด้ำนงำนพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม  

มหาวิทยาลัยมีการท างานลักษณะที่เรียกว่างานพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม (Engagement) หมายถึง 
โครงการหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกับองค์กรชุมชนร่วมคิดและร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน มีการใช้ความรู้หรือ
เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดประโยชน์ร่วมกันและเกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคมที่ประเมินได้ ตามหลัก 4 ประการ 
ได้แก่  

-    Partnerships คือ ต้องมีการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมทุน จากทุกฝ่าย 
-    Mutual benefits คือ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
-    Scholarships คือ ต้องท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
-    Measurable Social Impact คือ ก่อให้เกิดผลดีแก่สังคมท่ีวัดได้  
ในส่วนภาคธุรกิจจะเรียกว่า การรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: corporate social responsibility) 

หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลก าไร หรือที่เรียกว่า “CSR” และมีอีกค าที่น่าสนใจ ส าหรับกลุ่มภาค
ธุรกิจอย่างบริษัทกลุ่มเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ที่ก าลังด าเนินการในรูปแบบของ “การสร้างคุณค่าจากสินค้าหรือ
บริการของธุรกิจให้กับสังคม” (CSV: Creating Shared Value) หรือที่เรียกว่า “CSV” ซึ่งมีความหมายว่า                     
การปรับเปลี่ยนของ ‘การด าเนินธุรกิจ’ โดยการสร้างกระบวนการใหม่ ๆ ให้สามารถสร้างคุณค่าจากสินค้าหรือ
การบริการของธุรกิจให้กับสังคม ซึ่งเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งกับการด าเนินงานลักษณะเช่นนี้กับการร่วมมือหรือ
สร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจ เพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นแบบ Partnerships สอดคล้องกับแนวคิดการท างาน
ในลักษณะ Engagement ของมหาวิทยาลัย เป็นการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน โดยถ้าไม่มีหน่วยงาน
สนับสนุนแล้ว ยังสามารถท ามาหากินได้ในระยะยาว (Long-term) โดยวิธีการที่เราจะสอนให้เขาจับปลาโดย
เราม่จับปลาให้เขานี่คือ Concept ที่ต่างจาก CSR  

 
กำรปรับตัวของมหำวิทยำลัยในสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันควรปรับ 

ในโลกปัจจุบันมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย อย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในมิติของชุมชนที่มีทั้งชุมชนที่เข้มแข็งและชุมชนที่เปราะบาง จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี

การปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ

การพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเน้นการท างานเชิงพ้ืนที่ หนุนเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ดังนั้น เมื่อเหตุจ าเป็นที่

เปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีแนวคิดในการท างานและหาแนวทาง เช่น มี Key 
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Person ที่เข้ามาดูแลสนับสนุนประสานงานกับภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นปัญหาส าหรับภาคธุรกิจที่เข้ามาสนับสนุนใน

เรื่องของการจัดการศึกษาและท าความร่วมมือ มหาวิทยาลัยควรมีลักษณะแบบ One stop service  

อย่างไรก็ตาม มุมมองของภาคธุรกิจที่มีต่อมหาวิทยาลัยต่อการปรับตัวของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ดังนี้ 

1. การสร้างวิธีคิด (Mind set). เกิดขึ้นกับนักศึกษา  เป็นลักษณะของวิธีคิดเชิงธุรกิจ หรือเรียกได้ว่า
ให้เขาเกิดความรู้สึก Business for life ให้เรื่องความเข้าใจในธุรกิจเป็นเรื่องใกล้ตัวและเกิดขึ้นปกติใน
ชีวิตประจ าวันของตนเอง และเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่ควรรู้ในทุกสาขาวิชา 

2. อย่าสร้างหลักสูตรให้เกิดขึ้นเยอะเพราะถือว่าเป็นการใช้ต้นทุนอย่างสิ้นเปลืองเกินไป อย่าคิดนิวโพ
ดักเยอะ เก็บจากความต้องการของตลาดและน ามาสู่การออกแบบเพ่ือดูความต้องการของลูกค้า ตามความ
จ าเป็นแต่ให้เป็นลักษณะของหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของตลาดจริงๆ  

3. ต้องวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองให้ได้สิ่งที่จ าเป็นคือมหาวิทยาลัยไม่จ าเป็นจะต้องเปลี่ยน
ตามที่ภาคเอกชนเสนอให้ทั้งหมดเพียงแต่จะต้องวิเคราะห์หาจุดแข็งของตนเองแล้วน าสิ่งที่ภาคเอกชน
เสนอแนะเข้ามาเสริมจุดอ่อนให้มีความแข็งแรงขึ้นเพราะถ้าเปลี่ยนตามที่เอกชนแนะน าทั้งหมดก็จะขาดความ
เป็นตัวเองน่าจะท าให้หลักสูตรไม่เกิดความยั่งยืน   

4. การอบรมทักษะที่จ าเป็นให้เกิดข้ึนในชีวิตเขาจนเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะเรื่องของภาษาอังกฤษและ
การใช้คอมพิวเตอร์ ด้วยการเก็บชั่วโมงตลอดสี่ปีแล้วออกเป็นเกรดเมื่อจบการศึกษาตลอดจนการจัดกิจกรรม
ต่างๆที่ท าให้นักศึกษาสนุกสนานไปกับการใช้ภาษาและการใช้คอมพิวเตอร์ทักษะสองอย่างนี้จ าเป็นมากส าหรับ
การรับนักศึกษาเข้าท างานโดยส่วนตัวมองว่าเป็นตัวที่แสดงถึงทักษะของนักศึกษาและเป็นตัวคัดเลือกคนเข้า
ท างานที่ส าคัญทีเดียว 

มหาวิทยาลัยควรจะผลิตที่มีความเป็นมืออาชีพทางด้านวิชาชีพสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้เฉพาะ

หน้าแก้ปัญหาได้ ซึ่งส่วนส าคัญคือมหาวิทยาลัยควรจะมีการสนับสนุนดูแลนักศึกษาหลังจากจบการศึกษาแล้ว

และเป็นพ่ีเลี้ยงให้เมื่อเขามีข้อสงสัยหรือมีสิ่งที่ต้องการค าปรึกษาหลังจากจบการศึกษา และทักษะที่ส าคัญคือ

ทักษะด้านภาษาเพราะเป็นตัววัดความรู้ความสามารถส่วนหนึ่งที่ทางไว้งานพิจารณารับบัณฑิตเข้าท างาน 

ออกแบบการเรียนรู้หรือนวัตกรรมใหม่ใหม่เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้ โดยเน้นที่บัณฑิต

สามารถจบออกมาแล้วมีงานท า สามารถปรับตัวได้ มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ โดยสิ่งส าคัญคือมี

ทักษะชีวิตที่ดีเพราะถ้ามีทักษะชีวิตที่ดีมีความรับผิดชอบเรื่องอ่ืนๆ ก็จะสามารถท าได้ดีด้วยมีการบูรณาการ

ศาสตร์เพื่อนน ามาประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตและการท างานได้ 
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ควำมร่วมมือกับเครือข่ำยสถำนประกอบกำรเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ส าหรับมุมมองของภาคธุรกิจ ความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการเพ่ือการจัดการเรียนรู้             

เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับภาคชุมชนและภาคธุรกิจ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้ 
    1. ควรพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการในการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์                
เพ่ือสร้างความยืดหยุ่นในระบบการจัดการเรียนการสอน (Flexible) และเกิดความคล่องตัวส าหรับผู้เรียนเอง 
    2. การฝึกงานผ่านสหกิจศึกษา การไปฝึกสอนตามโรงเรียน การไปฝึกงานในสถานประกอบการกับ
บริษัทที่ท าความร่วมมือ 
 3. การจัดฝึกอบรม (Training) หรือจัดอบรมระยะสั้น (Short course) จัดหารายได้มีความจ าเป็นต้อง
ใช้บุคลากรทางการศึกษามาสนับสนุนในการพัฒนา Soft skills เช่น หลักสูตรการพัฒนาทีมงาน การมีส่วนร่วม 
(Participation) การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน (Collaboration) การท างานเป็นทีม (Teamwork) ภาวะผู้น า 
(Leadership) รวมถึงอบรมการท าอาหารเบเกอร์รี่ กาแฟ 
 4. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน
วิชาชีพ (Safety Officer) หลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงภายใน
โรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตรผู้รับผิดชอบพลังงาน หลักสูตรความปลอดภัยทางรังสี หลักสูตรการยศาสตร์ 
(กา-ระ-ยะ-สาด) 
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บทที่ 5 
สรุปและอภิปรำยผล 

 
การส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านบริการวิชาการ เป็นส่วนหนึ่งของการน าข้อมูลจากการส ารวจด้านบริการวิชาการ
ไปสู่การจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565 – 2569  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้เกิด
ประสิทธิภาพมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนในระดับต่าง ๆ ของประเทศและสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนเสียในทุกมิติ 
 
สรุปผลกำรวิจัย  

จากการวิจัยพบว่า ส าหรับการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านบริการวิชาการ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือส ารวจ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2) เพ่ือ
วิเคราะห์ศักยภาพสภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT)  โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) ผู้น าชุมชนและชาวบ้าน 
จ านวน 30 คน 7 อ าเภอ จังหวัดปทุมธานี 2) ภาคเอกชน จ านวน 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จ านวน 1 คน ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนวนคร จ านวน 1 คน ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยปทุมธานี 
จ านวน 1 คน ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยพระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 คน บริษัท แสแท็ซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด จ านวน 1 คน บริษัท ซีพี ออล์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1 คน และ บริษัทเอส บี เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
จ านวน 1 คน   

ส าหรับวิธีที่ใช้ในการส ารวจ ได้แก่ 1) การศึกษาทางเอกสาร (Documentary) เช่น แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1               
(พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นต้น 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interviews) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
กลุ่มองค์กรธุรกิจ จ านวน 7 คน และตัวแทนชุมชนและชาวบ้าน 3) สัมภาษณ์กลุ่ม (Focus groups interview) 
จ านวน  30 คน 7 อ าเภอ จังหวัดปทุมธานี โดยใช้กระบวนการ World Café  

จากการส ารวจความต้องการและความคาดหวังในการบริการวิชาการ มีดังนี้  
ประเด็นแรก ความต้องการ/ความคาดหวัง ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นต่อมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ผลการศึกษาพบว่า ด้ำนเศรษฐกิจ และกำรน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง มีความต้องการ
และความคาดหวัง ได้แก่ ความต้องการแปรรูปในด้านผลิตภัณฑ์ของชุมชน ความต้องการพัฒนาการตลาด
สินค้าของชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และความเป็นอักลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น ส าหรับด้ำนสังคม          
มีความต้องการและความคาดหวัง ได้แก่ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน การส่งเสริมสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง และผู้พิการ การพัฒนาเยาวชนแกนน าเพ่ือสืบสานการท าง านเพ่ือท้องถิ่น               
และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ส าหรับด้ำนวัฒนธรรม มีความต้องการและความคาดหวัง 
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ได้แก่ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมไทยรามัญ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัด (จุดเด่น เช่น ประเพณี
และวิถมีอญ ข้าวหอมปทุม วัดร้างสามโคก) ส ำหรับด้ำนสิ่งแวดล้อม มีความต้องการและความคาดหวัง ได้แก่ 
ต้องการใหม้มหาวิทยาลัยช่วยศึกษาวิจัยและน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้ชุมชน เช่น หาวิธีก าจัดหญ้าวัชพืช
แทนการใช้สารเคมี  การหนุนเสริมการจัดการน้ าเน่าเสียของชุมชน และการหนุนเสริมการจัดการขยะ และการ
สร้างมูลค่าจากขยะ  และส าหรับด้ำนกำรศึกษำ  ความต้องการและความคาดหวัง ได้แก่ การใช้ภาษาและการ
สื่อสาร เสริมพลังผู้น าด้านการศึกษา และให้ความรู้กับชุมชนแบบ Coaching กับศูนย์เรียนรู้และโรงเรียน 
  ประเด็นที่สอง ผลการศึกษารูปแบบกิจกรรม/โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องการ พบว่า มีความต้องการ
และความคาดหวังได้แก่  กิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่เป็นภาระ           
ต่อผู้อ่ืนผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี การอบรมระยะสั้นการจัดท าแผนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น การฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพสตรี เช่น อาหาร หัตถกรรม โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่โคกหนองนา              
การอบรมการตลาดเพ่ือการขายสินค้าของชุมชน และการพัฒนากิจกรรมร่วมกันกับโรงเรียนชุมชนผ่านผู้รู้หรือ
ปราชญ์ชุมชน เป็นต้น 
  ประเด็นที่สาม ผลการศึกษาความพร้อมความสามารถในการปรับตัว/แนวทางการรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงประเทศ ในชุมชนท้องถิ่น พบว่า มีความต้องการและความคาดหวัง ได้แก่ ควรสร้างแกนน าชุมชน 
แกนน าเยาวชน การสร้างระบบ Logistic และ Suply Chain  ควรมีการปลูกจิตส านึกของชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาในชุมชน และ ผู้น าชุมชนต้องปรับความคิด/ทัศนคติเพ่ือให้รองรับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นที่สี่ ผลการศึกษา ด้านความร่วมมือกับเครือข่าย สถานประกอบการเพ่ือจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่
เดิม พบว่า มีความต้องการและความคาดหวังได้แก่ ความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
องค์กรปกครองท้องถิ่นธนาคาร บริษัทประชารัฐรักสามัคคี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กศน. อบต. พช , 
มหาวิทยาลัยฯ ฯลฯ 

ประเด็นที่ห้า ผลการศึกษา กลไกความเข้มแข็งของชุมชน (การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมและสร้าง
ความต่อเนื่องยั่งยืนของชุมชน พบว่า มีกระบวนการตั้งแต่การพัฒนากระบวนการต้นน้ า ต้องเริ่มขั้นจากการ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน ค้นหาผลิตภัณฑ์ ทรัพยากร ฯลฯ  การพัฒนาแกนน า/คณะท างาน วิเคราะห์ต้นทุน ปัจจัย
การผลิต วัตถุดิบ สินค้า ผลิตภัณฑ์ และการเสริมองค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาความรู้แกนน า             
ขั้นกระบวนการพัฒนากลางน้ า เริ่มต้นจากพัฒนากระบวนผลิตให้มีมาตรฐาน ทั้งรสชาด คุณภาพ ความสะอาด 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และกระบวนการบริหารจัดกลุ่ม แกนน าอาชีพ  และปลายน้ า การตลาด ช่องทาง
การตลาด และการประชาสัมพันธ์  การประเมนิผลและปรับปรุง 

ส าหรับภาคเอกชน ผลการศึกษาพบว่า การท างานร่วมกับภาคเอกชนด้านงานพันธกิจสัมพันธ์           
เพ่ือสังคม สามารถด าเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ การบริการวิชาการแบบให้เปล่า และการบริการวิชาการแบบ
จัดหารายได้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิชาชีพหรือพันธกิจของหน่วยงาน ด้านการปรับตัวของ
มหาวิทยาลัยในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน มหาวิทยาลัยควรการสร้างวิธีคิด (Mind set). 
เกิดขึ้นกับนักศึกษา เป็นลักษณะของวิธีคิดเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยควรจะผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพ
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ทางด้านวิชาชีพสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ โดยสร้างหลักสูตรที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาด วิเคราะห์จุดเด่นของตัวเอง รวมทั้งจัดการอบรมทักษะที่จ าเป็นต่อนักศึกษาหรือกลุ่มลูกค้า 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดขึ้นในชีวิต รวมทั้งการออกแบบการเรียนรู้หรือนวัตกรรมใหม่เพ่ือตอบโจทย์ความ
ต้องการของสังคมได้ ส่วนด้านความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการเพ่ือการจัดการเรียนรู้  คือ             
การจัดการเรียนการสอน การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยมีลักษณะ
แบบให้เปล่า และจัดหารายได้ 
 
อภิปรำยผล 
 จากการศึกษาความต้องการ/ความคาดหวังมิติชุมชน ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ และ
การน้อมน าหลักปรัชญาเศราฐกิจพอเพียง ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา พบว่า 
ความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อการบริการวิชาการและการท างานเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยสอดคล้อง
กับแนวคิดการมีส่วนร่วมของ Andrew & Stiefel (อ้างถึงใน ทานตะวัน อินทร์จันทร์, 2546 หน้า 19) ได้
กล่าวถึงแนวคิดลักษณะของการมีส่วนร่วมประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในขั้น
ปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่งจะ เห็นได้ว่า จากการ
ระดมความเห็นของกลุ่มตัวอย่างในมติชุมชน ชี้ให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อการพัฒนาชุมชน 
น าไปสู่การวางแผนปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการได้รับผลประโยชน์ของชุมชนในการพัฒนา
พ้ืนที่/ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในขณะเดียวกัน กระบวนการพัฒนาของชุมชนยังต้องมีการทบทวนและติดตาม
ประเมินผลการท างานก่อน ระหว่างและหลังการด าเนินงาน ยังก่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนให้
มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 
 นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Victer Vroom (1996, p.91-103) ทฤษฎีความคาดหวังใน
การท างาน ซึ่งเป็นกระบวนการจูงใจการท างานให้เข้าใจกระบวนการทางความคิดและการรับรู้ของบุคคล โดย
คนจะท างานเพ่ิมขึ้นจากระดับปกติ โดยคาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการกระท านั้น หรือคาดว่าอะไรจะ
เกิดขึ้นเมื่อได้แสดงพฤติกรรมบางอย่าง ตามแนวคิด V.I.E ประกอบไปด้วย V คือ Valence เกิดความพึงพอใจ
กับผลลัพธ์ที่อาจแสดงเป็นในลักษณะของคุณค่า รางวัลที่มีความส าคัญ I คือ Instrumentality ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่น าไปสู่ระดับความพึงพอใจที่เพ่ิมขึ้นตามระดับจากผลลัพธ์การท างานของชุมชน หรือรางวัลที่มี
คุณค่าโดยเชื่อมโยงกับผลงาน ส่วน E คือ Expectancy ซึ่งจะเป็นการต่อยอดโดยเชื่อมโยงผลงานกับความ
พยายามที่เพ่ิมขึ้น ดังจะเห็นได้จากสังเกตพฤติกรรมของชุมชนที่ร่วมแสดงความเห็น มักจะแสดงออกถึง
แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมทางความคิด และได้รับผลประโยชน์ต่อชุมชนและตนเอง สามารถเห็นถึงแนวทางการ
พัฒนาต่อยอดจากทรัพยากรที่มีในชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าแก่สินค้าผลิตภัณฑ์/บริการของชุมชน และเมื่อทุ่มเท
การท างานเพ่ิมมากขึ้นก็จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมมากขึ้นแก่ตนเองและชุมชนจน
น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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จากการศึกษาความต้องการ/ความคาดหวังมิติภาคเอกชนพบว่า มุ่งเน้นการด าเนินงานด้านธุรกิจ  
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักจริยธรรมและการก ากับจริยธรรม  
ที่ดี เพ่ือน าไปสู่การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยด าเนินงานในลักษณะร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม มีหลักการที่
ส าคัญคือ ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีความส าคัญยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินงานธุรกิจ ดังนั้นธุรกิจควรจัดกิจกรรมทางสังคมหรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และสังคม (วิภาดา วีระสัมฤทธิ์, 2553. หน้า 17) โดยรูปแบบของกิจกรรม CSR ส่วนมากเป็นรูปแบบไม่
แสวงหาผลก าไร มุ่งแก้ไขปัญหาสังคม เป็นการสนับสนุนพัฒนาทางสังคมตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรด้านทุน
และอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือประเด็นปัญหาทางสังคมโดยตรง เกิดจากการวางแผนและออกแบบกิจกรรม
ภายในองค์กรที่ตอบสนองพันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Philip Kotler; & Nancy Lee. 
(2005, p.25) ได้จ าแนกความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ซึ่งเก่ียวข้องกับกระบวนการทาง CSR ของ
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)ที่เกี่ยวข้องกับมิติทางธุรกิจเริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ชุมชน น าไปสู่กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน และได้รับรองคุณภาพ ซึ่งภาคธุกิจมีช่องทางในการกระจายสินค้า 
การตลาด การประชาสัมพันธ์ และการขายสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเครือข่ายครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั่ว
ประเทศ มีความสามารถทางการแข่งขันน าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนั้น โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ
การด าเนินงานที่จะน าไปสู่ความส าเร็จด้านการเงิน ของภาคธุรกิจและภาคชุมชน เช่น การท ากิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมในเครือบริษัท เซนทรัล จ ากัด (มหาชน)  ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่
ระดับอนุบาล ถึงระดับปริญญาตรี และโครงการแม่ไก่ไข่ร่วมกับบริษัท เบทาโก จ ากัด พัฒนาเด็กที่อยู่ในพ้ืนที่
ทุรกันดาร ซึ่งน าแม่ไก่ไปให้โรงเรียนเลี้ยงจากนั้นน าเอาไข่ไก่ไปจ าหน่ายเพ่ือน าเงินกลับมาหมุนเวียนคืนสู่ชุมชน
และโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีโครงการในลักษณะสร้างคุณค่าจากสินค้าหรือบริการของธุรกิจให้กับสังคม โดยที่
บริษัทร่วมกับภาคการศึกษาไปพัฒนาสินค้าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม เช่น ผลิตภัณฑ์แบมบูชาโคล (Bamboo 
Charcoal) และขยายช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยน าสินค้าที่เป็นเกษตรอินทรีย์มา
จ าหน่ายในร้าน Top Supermarket โดยให้พื้นที่ในการจัดจ าหน่ายสินค้า นอกจากนี้ยังมีการน าวัฒนธรรมของ
ชุมชนมาก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ เช่น การน าวัฒนธรรมมาออกแบบไว้บนผลิตภัณฑ์ อาทิ แบรนด์ กู๊ด กู๊ด 
เป็นผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรมาช่วยในการยกระดับทั้งในเชิงวัฒนธรรมและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 

1. ควรมีการส ารวจข้อมูลน ามาจัดท าเป็นระบบฐานข้อมูลศักยภาพของชุมชน อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาที่เกิดจากข้อมูลและความต้องการของชุมชนที่แท้จริง 

2. ควรสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง  
3. ควรสร้างเครือข่ายประสานการท างานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

มหาวิทยาลัย  
4. มหาวิทยาลัยควรค้นหาศักยภาพของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ให้เป็นรูปธรรม 

ในด้านบริการวิชาการแก่สังคมระดับสถาบัน หน่วยงานคณะ รวมไปถึงกลุ่มนักศึกษา 
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5. ควรพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการแบบหารายได้ ประเภทหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตรเพ่ือ
การพัฒนาชุมชน และหลักสูตร Reskill / Upskill 

6. ควรพัฒนาหลักสูตรทักษะชีวิต (Soft skill) เช่น ทักษะการจัดการอารมณ์ ความสามารถในการ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การสื่อสาร การเป็นผู้น า การคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจริยธรรม
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