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บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย ความต้อ งการของชุ มชนในอาเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุ รี ในการเข้า รั บบริ การ
วิชาการด้านคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการของ
ประชาชนในอาเภอบางกรวยต่ อการเข้า รับบริ การวิชาการด้า นคอมพิ ว เตอร์ ข องวิทยาลัย ราชพฤกษ์
2) เพื่อ ศึกษาถึง เนื้ อ หาของบริ การวิช าการด้า นคอมพิว เตอร์ ที่ป ระชาชนในอ าเภอบางกรวยมี ค วาม
ต้องการในการเข้า รับ บริ การ โดยการวิ จัยดังกล่ า วได้ใช้ป ระชนชนในเขตอาเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน โดยการด าเนิ นการวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกบั
ผูต้ อบแบบสอบถาม และความต้องการในการขอรับบริ การวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
ผลการวิจ ัยพบว่ า ประชาชนในอาเภอบางกรวย มีค วามต้องการที่ จะเข้ารับบริ การวิชาการด้า น
คอมพิว เตอร์ จ านวนร้อยละ 49.25 และจานวนร้ อยละ 40.00 ที่ มีค วามต้องการเข้า รั บบริ การแบบมี
เงื่อนไข เช่น วันเวลาในการรับบริ การ และหน่วยงานเป็ นผูต้ ดั สินใจ เป็ นต้น สาหรับผลการวิจัยในความ
ต้องการด้านเนื้อหาที่จะขอรับบริ การวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ พบว่า กลุ่มหลักสู ตรที่ ต้องการมากที่ สุด
คื อ กลุ่มอินเทอร์ เน็ต และสื่ อสังคมออนไลน์ ซึ่ งมีจานวนร้อยละ 30.25 รองลงมา คื อ กลุ่มโปรแกรม
สานักงาน มีจานวนร้อยละ 25.75 และสมาร์ทโฟน มีจานวนร้อยละ 15.00 ทั้งนี้ สามารถสรุ ปได้ว่า ความ
ต้องการด้า นเนื้ อหาของประชาชนในเขตอาเภอบางกรวย ไม่ไ ด้ข้ ึ น กบั ปั จ จัยในด้า นประเภทงานที่
รับผิดชอบ ประชาชนมีความต้องการในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู ้ ความสามารถ ด้ว ย
เหตุ น้ ี เนื้ อหาของบริ ก ารวิชาการที่ ค วรจัด บริ การแก่ป ระชาชนในเขตอาเภอบางกรวย ได้แ ก่ กลุ่ ม
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มโปรแกรมสานักงาน และสมาร์ทโฟน ตามลาดับ
คาสาคัญ: การบริ การวิชาการ บริ การวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
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Abstract
The purpose of this research was 1) study a need assesement of community in Bran Kruai district for
computer’s academic service of Ratchaphruek college. 2) study what a computer’s content that community in
Bang Kruai need to accept academic service. This research’s tool was the questionnaire about what content
that people need for computer’s academic service and used sample to 400 people in Bang Kruai district
Nontaburi province.
The result of this research found 49.25 percent of sample need to accept a computer’s academic service
and 40.00 percent need to accept with self condition such as they wanted to know schedule, their department
who was accept for academic service. This research found computer content that people need to accept
academic service were, 30.25 percent for Internet and Social community content, 25.75 percent for Microsoft
Office Program content and 15.00 percent for Smart Phone content. This research’s conclusion 1) their job and
work in responsible were not a factor for a need assessment of community in Bang Kruai district Nontaburi
province for computer’s academic service. People need to develop themselves for improve their skill,
knowledge and ability 2) Content of computer’s academic service for community in Bang Kruai district
Nontaburi province there were Internet and Social Community content, Microsoft Office Program content and
Smart Phone content.
Keywords: Academic Service, Computer’s Academic Service
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาความต้องการของชุ ม ชนในอาเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุ รี ในการเข้า รับบริ การ
วิชาการด้า นคอมพิว เตอร์ ข องวิท ยาลัย ราชพฤกษ์ ในครั้งนี้ จะส าเร็ จ ลุล่วงไปไม่ได้ หากไม่ได้รั บการ
สนับสนุนทั้งข้อมูล และงบประมาณ การให้คาปรึ กษา แนะนาในเรื่ องต่ าง ๆ รวมถึงกาลังใจในระหว่างการ
ดาเนินการศึกษาในหัวข้อดังกล่าว ซึ่ งเป็ นแรงผลักดันให้เกิดความกา้ วหน้าและสาเร็ จอย่างสมบู รณ์ ได้ใน
ที่สุด ผูท้ าวิจยั จึงใคร่ ขอขอบคุณดังนี้
ขอขอบคุณวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่ได้จดั สรรงบประมาณเพื่อสนับสนุ นความต้องการของชุ มชนใน
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในการเข้ารับบริ การวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์
ขอขอบคุณศูนย์วิจยั และพัฒนา วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ท้ งั ทางด้านค าปรึ กษา และ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั รวมถึงการประสานงานที่เกีย่ วข้องจนงานวิจยั นี้สาเร็จลุล่วง
ขอขอบคุณองค์การบริ หารส่วนตาบลและหน่วยงานท้องถิ่นในอาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุ รี ที่
อานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ต้องขอขอบคุณคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ทุกท่ านที่ ได้ให้
ความช่วยเหลือ คาปรึ กษา ตลอดจนกาลังใจในการดาเนินการวิจยั จนบรรลุเป้ าหมายในที่สุด
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
วิทยาลัยราชพฤกษ์จดั ตั้งขึ้นจากปณิ ธานของท่ า นอาจารย์ ดร.กมล ชู ทรัพย์ ซึ่ งเป็ นผูก้ อ่ ตั้ง
สถาบันในเครื อตั้งตรงจิตร ที่มีความมุ่งมัน่ อย่างแรงกล้าต่อการพัฒนาการศึกษาในระดับอุด มศึกษา
จึงเป็ นที่ มาของการก่อตั้งวิทยาลัยราพฤกษ์อย่า งเป็ นทางการในปี การศึกษา 2549 ดังปรัชญาที่ ว่า
“สถาบันแห่ งการเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ คุณ ภาพ คุ ณ ธรรม นาหน้า สู่ สากล” โดยที่ ต้ งั หลักของวิทยาลัย คื อ
เลขที่ 9 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ตาบลบางขนุน อาเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุ รี ในปั จจุ บันวิทยาลัย
ราชพฤกษ์เปิ ดด าเนิ นงานมากว่ า 6 ปี โดยมีการบริ ห ารงานและด าเนิ นการตามกรอบพันธกิจใน
หลาย ๆ ด้า น ซึ่ งการบริ การวิชาการแก่สังคม ถือเป็ นอีกหนึ่ งพันธกิจที่ สาคัญของวิทยาลัยฯ การ
บริ การวิชาการแก่สงั คมของวิทยาลัยราชพฤกษ์มีการจัดดาเนินโครงการขึ้ นอย่า งต่ อเนื่ องในแต่ ละปี
การศึ กษา ทั้งในการให้ บ ริ ก ารด้า นการศึ ก ษาในแขนงวิ ช าต่ า งๆ ด้า นการให้ ค วามรู ้ และการ
ให้บริ การด้านสถานที่ แก่สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่ต้ งั อยูโ่ ดยรอบวิทยาลัยฯ ในเขตอาเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เนื่องจากการดาเนิ นงานการให้บริ การวิชาการแก่ชุมชนมีห ลากหลายรู ปแบบและเนื้ อหา
ดังนั้น การอาศัยแต่ความรู ้และประสบการณ์ของผูร้ ับผิดชอบโครงการหรื อจากแหล่งข้อมูลทุ ติยภูมิ
เพียงอย่า งเดี ย วย่อมมี ค วามเสี่ ยง กล่ า วคื อ ความเป็ นไปได้ที่จะไม่ ประสบความสาเร็ จ เนื่ องจาก
วิธีการรู ปแบบและเนื้อหาอาจไม่ตรงต่อความต้องการชุ มชนในปั จ จุ บัน ซึ่ งส่ งผลต่ อความพึงพอใจ
ของผูเ้ ข้ารับบริ การวิชาการของชุ มชนในแต่ ละท้องถิ่น และทาให้โครงการบริ การวิชาการอาจไม่
ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร คณาจารย์รวมถึงผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจากชุ มชนมีค วามเสี่ ยงที่ จะได้รับ
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ผลตอบแทนไม่คุม้ ค่าก ับทรัพยากรที่เสียไป (ฉัตรพล มณี กูล และ พิเชษฐ์ ตั้งสงค์ไพบูลย์, 2552)
จากการเก็บรวบรวมข้อมู ลสถิติ ค วามต้อ งการของอาเภอบางกรวย พบว่า เนื้ อ หาวิ ชาที่
ต้องการในการเข้ารับการบริ การวิชาการ โดยพิจารณาจากความถี่แ ละร้อยละ เนื้ อหาวิชาที่ ต ้องการ
ในการเข้า รับการบริ การวิชาการ ลาดับหนึ่ งที่ ได้ค่ า มากที่ สุด คื อ คอมพิว เตอร์ คิ ด เป็ นร้อยละ 36
รองลงมา คือ สาธารณสุข, การบัญชี, ภาษาอังกฤษ, จาหน่ายสินค้า , สิ่ งแวดล้อม, กฎหมาย และการ
โฆษณา ตามลาดับ (ฉัตรพล มณี กูล และ พิเชษฐ์ ตั้งสงค์ไพบูลย์, 2552: 26)
ความต้อ งการในการพัฒ นาตนเองของประชาชนในชุ มชนบางขนุ น จังหวัด นนทบุ รี
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจ ารณาลงในรายละเอีย ด พบว่า ความต้องการฝึ กอบรมตามทักษะ
และคุณลักษณะเฉพาะสาขาวิชา เพื่อพัฒนาตนเองนั้น มีค วามต้องการร้อยละ 100 จากการสารวจ
ทั้งหมด โดยความต้องการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในเนื้ อหาที่ แ ตกต่ า งกนั ซึ่ งพบว่า มีประชาชน
288 คน ที่ ใ ห้ ค วามสนใจและต้อ งการการฝึ กอบรมทางด้ า นคอมพิ ว เ ตอร์ เช่ น การใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ต และการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่า งๆ เป็ นต้น โดยคิ ด เป็ นร้อยละ 26.3 จากประชากร
ทั้งหมด (ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี , 2553: 39-40)
จากข้อมูลดังกล่า วแสดงถึง ความต้อ งการในเนื้ อ หาวิช าที่ ข อรับ บริ ก ารวิช าการอย่า ง
ชัด เจน และแสดงถึง ข้อ เท็จ จริ ง ของเป้ าหมายในการให้บ ริ ก ารวิช าการแก ช่ ุ ม ชนที่ ค วรให้
ความสาคัญ อีกทั้งการให้บริ การวิชาการในด้า นการฝึ กอบรมเพื่อ พัฒ นาตนเองยัง เป็ นอีก สิ่ ง ที่
ประชาชนในชุ มชนใกล้เคี ยงให้ค วามสาคัญอีกด้ว ย ด้ว ยเหตุ น้ ี ทางสาขาคอมพิว เตอร์ แ อนิ เ มชัน
คณะวิทยาศาสตร์ แ ละสาธารณสุ ข ศาสตร์ ได้เล็งเห็ น ความสาคัญ ในความต้อ งการดัง กล่า ว จึ ง
ได้จ ัด ทางานวิจ ัย นี้ ซึ่ ง จะเป็ นประโยชน์ใ นการด าเนิ น งานด้า นบริ ก ารวิช าการแก ส่ ัง คมที ่ มี
คุ ณ ภาพมากขึ้ น
งานวิจ ัย นี้ จ ะช่ ว ยให้ท ราบถึง รายละเอีย ดและเนื้ อ หาวิช าที ่ ผู เ้ ข้า รับ บริ ก ารวิช าการ
ต้องการในเชิ งลึก โดยเฉพาะด้า นคอมพิว เตอร์ ซ่ ึ งมีค วามหลากหลาย เป็ นเทคโนโลยีที่ ท ัน สมัย
และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ต ลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบแนวทางในการจัด บริ ก ารวิช าการด้า น
คอมพิว เตอร์ ที่ชัด เจนมากขึ้ น และตรงกบั ความต้องการของสังคมในปั จ จุ บัน ด้ว ยเหตุ น้ี จึ ง ควร
ให้ค วามสาคัญถึงเนื้ อหาสาระที่ จ ะนาไปใช้ในงานด้า นบริ การวิช าการ การศึก ษาความต้อ งการ
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ของชุ ม ชนในครั้ ง นี้ จะนามาซึ่ ง ประโยชน์ข องทั้ง ผู ร้ ับ บริ ก ารวิช าการ คื อ ประชาชนในเขต
อาเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุ รี และผูใ้ ห้บริ ก ารวิช าการ คื อ วิท ยาลัย ราชพฤกษ์ ทั้ง นี้ เ พื่อ ให้
สามารถด าเนิ น การบริ ก ารวิช าการด้า นคอมพิว เตอร์ ไ ด้อ ย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ง ในด้า นการ
จัด สรรทรัพยากร การวางแผนการด าเนิ น งาน และยัง เป็ นแนวทางในการจัด ด าเนิ น โครงการ
บริ การวิชาการด้า นคอมพิว เตอร์ ต่อไปในอนาคต
1.2 คำถำมกำรวิจัย
1.2.1 ประชาชนในอาเภอบางกรวยมีความต้องการเข้า รับบริ การวิชาการด้า นคอมพิว เตอร์
ของวิทยาลัยราชพฤกษ์อย่างไร
1.2.2 ประชาชนในอาเภอบางกรวยมีความต้องการในการเข้ารับบริ การในเนื้อหาของบริ การ
วิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ดา้ นใด
1.3 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาความต้องการของประชาชนในอาเภอบางกรวยต่อการเข้ารับบริ การวิชาการ
ด้านคอมพิวเตอร์ ของวิทยาลัยราชพฤกษ์
1.3.2 เพื่อศึกษาถึง เนื้ อหาของบริ การวิชาการด้า นคอมพิว เตอร์ ที่ประชาชนในอาเภอบาง
กรวยมีความต้องการในการเข้ารับบริ การ
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ แบ่งขอบเขตของการศึกษา ดังนี้
1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้ หำ ในการวิจยั นี้จะศึกษาความต้องการในการขอรับบริ การวิชาการ
ด้านคอมพิวเตอร์
1.4.2 ขอบเขตด้ ำ นประชำกร ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย คื อ ประชาชนที่ พ ักอาศัยอยู่ใ น
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จานวน 112,429 คน (จานวน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554, วิกพิ ีเดี ย
, 2012)
1.4.3 ขอบเขตด้ ำ นระยะเวลำ ในการวิ จ ัยนี้ ผูท้ าวิ จ ัย ได้กาหนดกรอบระยะเวลาในการ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเป็ นเวลา 4 เดือน
1.4.4 ขอบเขตด้ ำ นพื้นที่ ในการวิจ ัยนี้ ผูท้ าวิจ ัยได้ทาการศึกษาเฉพาะพื้นที่ ในอาเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี
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1.5 นิยำมศัพท์ เฉพำะ
1.5.1 กำรบริก ำรวิช ำกำรแก่ ชุ ม ชน หมายถึง การให้บ ริ ก ารในเชิ ง วิช าการ ตามความ
ถนัด และด้า นที่ ผูใ้ ห้บริ การมีค วามเชี่ ยวชาญ ในรู ปแบบที่ เหมาะสมแก่ผูร้ ับบริ การโดยกว้า ง ทั้ง
องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรอิสระ องค์กรสาธารณะ และชุ มชน
1.5.2 ควำมต้องกำรในกำรเข้ำรับบริกำรวิชำกำร หมายถึง การให้ความสาคัญหรื อความเห็ น
ที่ส่งผลต่อระดับความสาคัญของบริ การวิชาการ ที่ ผูร้ ับบริ การมีต่ อผูใ้ ห้บริ การ ตามเนื้ อหาวิชาที่ ผู ้
ให้บริ การจัดขึ้น
1.5.3 กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนคอมพิวเตอร์ หมายถึง การให้บริ การในเชิ งวิชาการ โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 7 กลุ่ม ได้แ ก่ กลุ่ม โปรแกรมส านักงาน กลุ่ มติ ด ตั้งและบารุ ง รั กษาคอมพิว เตอร์ กลุ่ ม
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มการรักษาความปลอดภัยเครื อข่ า ย กลุ่มการออกแบบด้า น
กราฟิ กส์ กลุ่มการพัฒนาเว็บไซต์ และกลุ่มสมาร์ทโฟน
1.5.4 ประเภทของกำรให้ บริกำรวิชำกำร หมายถึง รู ปแบบหรื อวิธีการการให้บริ การเชิ ง
วิชาการ ในลักษณะต่ า ง ๆ เช่ น การอบรม สัมมนา การค้น คว้า ทาวิจัย การสารวจ ตรวจสอบ การ
ประดิษฐ์คิดค้น การให้คาปรึ กษาทางวิชาการ และการแนะนาทางวิชาชีพ เป็ นต้น
1.6 ประโยชน์ ที่คำดว่ ำ จะได้ รับ
1.6.1 เข้า ใจถึงความต้องการในการขอรับบริ การวิชาการด้า นคอมพิว เตอร์ และทราบถึง
ประเภทหรื อรู ปแบบของบริ การวิชาการด้า นคอมพิว เตอร์ ที่ ประชาชนในอาเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี ต้องการอย่างแท้จริ ง
1.6.2 เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาบริ การวิชาการด้า นคอมพิว เตอร์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และตรงต่อความต้องการของประชาชนในอาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มากขึ้น
1.5.3 เพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม องค์ ค วามรู ้ ง านวิ จ ัย ในด้า นการบริ ก ารวิ ช าการแก่สัง คมของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เป็ นประโยชน์ต่อการให้บริ การวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัย
ราชพฤกษ์

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาความต้องการของชุมชนในอาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุ รี ในการเข้า รับบริ การ
ด้า นคอมพิว เตอร์ ข องวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผูท้ าวิจัยได้ทาการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัย ที่
เกีย่ วข้องในประเด็น ต่ า ง ๆ ซึ่ งเป็ นข้อมูลและทฤษฎีที่จาเป็ นต่ อการทาวิจ ัยในเรื่ องนี้ โดยมีหัว ข้อ
ดังต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของอาเภอบางกรวย
2.2 บทบาทและความจาเป็ นในการบริ การวิชาการแก่สงั คม
2.3 รู ปแบบของการให้บริ การวิชาการแก่สงั คม
2.4 ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์
2.5 ทฤษฎีความต้องการของแมคเคลแลนด์
2.5 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
2.1 ข้อมูลทั่วไปของอาเภอบางกรวย
2.1.1 ที่ต้ งั และอาณาเขต
อาเภอบางกรวย เป็ นอาเภอที่มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดของจังหวัด นนทบุ รี และเป็ นอาเภอหนึ่ ง
ที่อยูต่ ิดก ับกรุ งเทพมหานคร แต่พ้นื ที่ส่วนใหญ่ยงั คงวิถีชีวิต แบบเรื อกสวนไร่ นาเอาไว้อย่า งชัด เจน
โดยอาเภอบางกรวยตั้งอยู่ทางใต้สุด ของจังหวัด ห่ า งจากตัว จังหวัด 16.86 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต่อดังนี้ (วิกพิ ีเดีย, 2012)
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2.1.1.1 ทิ ศเหนื อ ติ ด ต่ อกบั อาเภอบางใหญ่แ ละอาเภอเมืองนนทบุ รี มีค ลองขุด ใหม่
คลองจีนบ่าย ถนนบางม่วง-บางคูลดั คลองหัวคูใน (วัดพระเงิน) คลองบางนา คลองนาคเกี้ยว คลอง
บางค้อ คลองบางกอกน้อย คลองวัด แดง แนวรั้ว หมู่บ้า นเยาวพรรณ ถนนบางศรี เมือง 1 คลองวัด
สนาม คลองบางสีทอง ซอยบางกรวย-ไทรน้อย 30 (วัด รวกบางสี ทอง) ซอยบางไผ่ ซอย 3 (วัด รวก
บางสีทอง) ถนนบางไผ่พฒั นา คลองธรรมบาล และคลองบางกรวยเป็ นเส้นแบ่งเขต
2.1.1.2 ทิศตะวันออก ติดต่อก ับอาเภอเมืองนนทบุรีและเขตบางซื่อ (กรุ งเทพมหานคร)
มีแนวกึง่ กลางแม่น้ าเจ้าพระยาเป็ นเส้นแบ่งเขต
2.1.1.3 ทิ ศ ใต้ มี อ าณาเขตติ ด ต่ อก บั เขตบางพลัด เขตตลิ่ง ชัน และเขตทวีว ัฒ นา
(กรุ งเทพมหานคร) มีทางรถไฟสายใต้ คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์เป็ นเส้นแบ่งเขต
2.1.1.4 ทิศตะวันตก ติดต่อก ับอาเภอพุทธมณฑล (จังหวัดนครปฐม) มีค ลองนราภิรมย์
เป็ นเส้นแบ่งเขต
จังหวัดนนทบุรี

อาเภอบางกรวย

ภาพที่ 2-1 แผนที่แสดงอาณาเขตของอาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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2.1.2 ประวัติของอาเภอบางกรวย
อาเภอบางใหญ่ ได้รับการจัดตั้งเป็ นอาเภอเมื่อปี พ.ศ. 2447 ตั้งอยู่ทางทิ ศตะวันตกเฉี ยงใต้
ของจังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่กว้างขวางมาก ต่อมาเจ้าหน้า ที่ ราชการดู แ ลไม่ทั่ว ถึง จึ งได้แ บ่ งเขตการ
ปกครองตาบลบางใหญ่และบางม่วงทางด้านตะวันตกเฉี ยงเหนือไปตั้งเป็ นกิง่ อาเภอบางแม่นางในปี
พ.ศ. 2460 ขึ้นอยูก่ ับอาเภอบางใหญ่จนถึงปี พ.ศ. 2464 จึงได้ยกฐานะเป็ นอาเภอ
ต่อมาอาเภอบางใหญ่ซ่ ึงกลายเป็ นอาเภอทางใต้สุดของจังหวัดนนทบุ รีห ลังจากการแบ่ งเขต
มีรูปพื้นที่คล้ายกรวยยืน่ ออกไปทางแม่น้ า เจ้า พระยา คนส่ ว นใหญ่จึ งเรี ยกว่า "หัว แหลมบางกรวย"
กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่ออาเภอตามบริ เวณที่ ต้ งั อาเภอและตามการเรี ยกของคน
สมัยนั้นเป็ น อาเภอบางกรวย เมื่อวันที่ 19 ตุ ลาคม พ.ศ. 2473 พร้อม ๆ กบั ที่ อาเภอบางแม่นางได้
เปลี่ยนชื่อเป็ น "อาเภอบางใหญ่" แทน
ครั้นในปี พ.ศ. 2486 จังหวัดนนทบุรีถูกยุบลงเนื่องจากขณะนั้นเกิด ปั ญหาสภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่า อาเภอบางกรวยถูกโอนไปเป็ นส่วนหนึ่งของจังหวัด ธนบุ รี แต่ ภายหลังก็ได้กลับมาอยู่ในการ
ปกครองของจังหวัดนนทบุรีซ่ ึงได้รับการยกฐานะขึ้นมาอีกครั้งในปี พ.ศ. 2489
ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตตาบล
เดิมและตั้งตาบลใหม่ โดยแยกพื้นที่บางส่วนของตาบลบางกรวยจัด ตั้งเป็ นต าบลวัด ชลอ แยกพื้นที่
บางส่วนของตาบลมหาสวัสดิ์จดั ตั้งเป็ นตาบลบางขนุน และแยกพื้นที่บางส่ ว นของต าบลศาลากลาง
จัด ตั้ง เป็ นต าบลปลายบาง มี ผ ลตั้ง แต่ ว ัน ที่ 1 มิ ถุ น ายน ปี เดี ย วก นั ท้อ งที่ อ าเภอบางกรวยจึ ง
ประกอบด้วย 9 ตาบลจนถึงปั จจุบนั
2.1.3 การแบ่งเขตการปกครองของอาเภอบางกรวย
อาเภอบางกรวยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็ น 9 ตาบล แต่ ละตาบลแบ่ งออกเป็ นหมู่บ้าน
รวม 60 หมู่บา้ น (หรื อ 41 หมู่บา้ น หากไม่นับรวมในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยซึ่ งไม่มีตาแหน่ งกานัน
และผูใ้ หญ่บา้ นแล้ว) ได้แก่
1. วัดชลอ (Wat Chalo) มีท้ งั หมด 10 หมู่บา้ น
2. บางกรวย (Bang Kruai) มีท้ งั หมด 9 หมู่บา้ น
3. บางสีทอง (Bang Si Thong) มีท้ งั หมด 5 หมู่บา้ น
4. บางขนุน (Bang Khanun) มีท้ งั หมด 5 หมู่บา้ น
5. บางขุนกอง (Bang Khun Kong) มีท้ งั หมด 6 หมู่บา้ น
6. บางคูเวียง (Bang Khu Wiang) มีท้ งั หมด 7 หมู่บา้ น
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7. มหาสวัสดิ์ (Maha Sawat) มีท้ งั หมด 7 หมู่บา้ น
8. ปลายบาง (Plai Bang) มีท้ งั หมด 5 หมู่บา้ น
9. ศาลากลาง (Sala Klang) มีท้ งั หมด 6 หมู่บา้ น
2.1.3.1 การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อาเภอบางกรวยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ ง ได้แก่
1. เทศบาลเมืองบางกรวย ครอบคลุมพื้ นที่ ต าบลวัดชลอและต าบลบางกรวยทั้ง
ตาบล
2. เทศบาลตาบลปลายบาง ครอบคลุมพื้นที่ ต าบลบางคู เวียงทั้งต าบล ต าบลมหา
สวัสดิ์ (เฉพาะหมู่ที่ 1, 2, 6, 7 และบางส่วนของหมู่ที่ 5) และตาบลปลายบางทั้งตาบล
3. เทศบาลตาบลศาลากลาง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลศาลากลางทั้งตาบล
4. เทศบาลตาบลบางสีทอง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบางสีทองทั้งตาบล
5. องค์การบริ หารส่วนตาบลบางขนุน ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบางขนุนทั้งตาบล
6. องค์การบริ หารส่ วนต าบลบางขุนกอง ครอบคลุมพื้ นที่ ต าบลบางขุ นกองทั้ง
ตาบล
7. องค์การบริ หารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่ ต าบลมหาสวัสดิ์ (เฉพาะ
นอกเขตเทศบาลตาบลปลายบาง)
2.1.4 เทศบาลเมืองบางกรวย
เทศบาลเมื องบางกรวย หรื อ เมื องบางกรวย เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบ
เทศบาลในเขตอาเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุ รี และเป็ นเทศบาลเมื องหนึ่ งในสามแห่ งของจังหวัด
เนื่ องจากตั้งอยู่ใกล้ก บั ตัว เมืองชั้นในของกรุ งเทพมหานครมาก ในเขตเทศบาลจึ งเป็ นพื้นที่ อยู่อาศัย
หนาแน่ นของประชาชน ทั้งในรู ปแบบชุ มชนและหมู่บ้านจัดสรร มีต ลาด ร้ านอาหาร และโรงงาน
อุตสาหกรรม แต่ในขณะเดียวก ันก็ยงั มีสวนผลไม้ทวั่ ไปในพื้นที่ และยังคงพบวิถีชีวิตแบบดั้งเดิ มได้ตาม
ริ มคลองบางกอกน้อยและคลองบางกรวย (วิกพิ ีเดีย, 2012)
2.1.4.1 ประวัติเทศบาลเมืองบางกรวย
ในอดีตเขตเทศบาลเมืองบางกรวยมีทาเลที่ ต้ งั อยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา (ปั จจุ บันคื อ
คลองบางกอกน้อยและคลองบางกรวย) จึงเป็ นพื้นที่หนึ่งในจังหวัดนนทบุ รีที่มีการตั้งถิ่นฐานเป็ นชุ มชน
มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น โดยเฉพาะบริ เวณวัดชลอซึ่ งปรากฏรู ปแบบสถาปั ตยกรรมและจิ ตรกรรม
สมัยอยุธยา แต่ชุมชนแห่ งนี้กย็ งั มีขอบเขตไกลออกไปถึงวัดโตนด วัดกระโจมทอง และวัดลุ่มคงคาราม

9

เมื่อมีการปฏิ รูปการบริ หารราชการและการปกครองท้องที่ ในสมัยรัตนโกสิ นทร์
บริ เวณนี้จึงมีฐานะเป็ นต าบลบางกรวยตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ ต่ อมาในปี พ.ศ. 2490
ทางราชการได้แยกพื้นที่ดา้ นตะวันตกของตาบลบางกรวยจัดตั้งเป็ นตาบลวัดชลอ จนกระทั่งในบริ เวณนี้
มีประชากรหนาแน่นขึ้น เพื่อประโยชน์ในการทะนุบารุ งท้องถิน่ ให้เจริ ญก ้าวหน้า กระทรวงมหาดไทยจึ ง
ได้จดั ตั้ง สุขาภิบาลวัดชลอ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500 ครอบคลุมพื้นที่ ตาบลวัดชลอบริ เวณริ มคลองบางกอก
น้อย และจัดตั้ง สุ ขาภิบาลบางกรวย เมื่อปี พ.ศ. 2514 ครอบคลุมพื้นที่ ต าบลบางกรวยตั้งแต่ ริมแม่น้ า
เจ้าพระยาจนถึงคลองวัดจันทร์
สุขาภิบาลวัดชลอและสุ ขาภิบาลบางกรวยอันเป็ นท้องถิ่นบริ เวณที่ ต้ งั อาเภอบาง
กรวยมีประชากรและความเจริ ญมากขึ้ นเป็ นลาดับ ประกอบกบั พื้นที่ ที่ต้ งั อยู่ระหว่างเขตสุ ขาภิบาลทั้ง
สองแห่ งนั้นก็มีสภาพเช่นเดียวก ัน ทางราชการเล็งเห็ นความจ าเป็ นในการส่ งเสริ มให้ประชาชนในพื้นที่
ได้ทะนุ บ ารุ งท้องถิ่ นตามระบบเทศบาล จึ งได้ออกพระราชกฤษฎี การวมท้องที่ สุ ขาภิ บาลวัด ชลอ
สุขาภิบาลบางกรวย รวมทั้งท้องที่ตาบลวัดชลอและต าบลบางกรวยที่ อยู่นอกเขตสุ ขาภิบาลทั้งสองแห่ ง
ตั้งเป็ น เทศบาลต าบลบางกรวย เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับใช้ต้ ังแต่ ว ันที่ 25
สิงหาคม ปี เดียวก ัน
เนื่องจากเทศบาลตาบลบางกรวยเป็ นชุมชนเมืองที่ มีที่ต้ งั ติ ดกบั กรุ งเทพมหานคร มี
ระบบสาธารณู ปโภคสะดวกสบาย ทาให้ความเจริ ญหลัง่ ไหลเข้าสู่พ้นื ที่ อย่างรวดเร็ ว ในเขตเทศบาลจึ งมี
ประชากรหนาแน่นขึ้นมากและมีความเจริ ญทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้ นจนเข้าเกณฑ์ที่จะยกฐานะเป็ นเทศบาล
เมืองได้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2545 จึงมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตาบลบางกรวย
เป็ น เทศบาลเมืองบางกรวย โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 17 ธันวาคม เป็ นต้นมา
2.1.4.2 อาณาเขตและที่ต้ งั
เทศบาลเมืองบางกรวยมีพ้ื นที่ ท้ งั หมด 8.40 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตาบลวัด
ชลอ 10 หมู่บ้าน และต าบลบางกรวย 9 หมู่ บ้า น มี อาณาเขตติ ด ต่ อกบั องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ข้างเคียงดังต่อไปนี้
(ก) ทิศเหนือ ติดต่อก ับเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลบางขนุน เทศบาลตาบลบางสี
ทอง และองค์การบริ หารส่วนตาบลบางไผ่ (อาเภอเมืองนนทบุ รี) มีคลองวัดสักใหญ่ฝั่งเหนื อ แนวขนาน
ระยะ 500 เมตรจากกึง่ กลางคลองบางกอกน้อย คลองโพธิ์ฝั่งตะวันออก และคลองบางกรวยฝั่ งใต้เป็ นเส้น
แบ่งเขต
(ข) ทิศตะวันออก จรดแม่น้ าเจ้าพระยา

10

(ค) ทิศใต้ ติดต่อกบั แขวงบางอ้อ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด และแขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร มีแนวกึง่ กลางทางรถไฟสายใต้ คลองบางกอกน้อยฝั่ งตะวันออก และคลอง
มหาสวัสดิ์ฝั่งเหนือเป็ นเส้นแบ่งเขต
(ง) ทิศตะวันตก ติดต่อก ับเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลมหาสวัสดิ์ และองค์การ
บริ หารส่วนตาบลบางขนุน มีแนวขนานระยะ 400 เมตรจากกึง่ กลางคลองบางกอกน้อยเป็ นเส้นแบ่งเขต
2.2 บทบาทและความจาเป็ นในการบริการวิชาการแก่ สังคม
2.2.1 บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาต่อสังคม
การจัดการอุดมศึกษาของไทยได้เริ่ มมาตั้งแต่ รัชสมัยของสมเด็จ พระจุ ลจอมเกล้า เจ้า อยู่หัว
จนในปั จจุบนั มีสถาบันอุดมศึกษาในสังก ัดและในกาก ับทบวงมหาวิทยาลัยทั้งสิ้ น 74 แห่ ง แยกเป็ น
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาของรัฐในสังก ัดทบวงมหาวิทยาลัย 20 แห่ ง มหาวิทยาลัยของรัฐ
ในกาก ับของรัฐมนตรี ว่าการทบวงมหาวิท ยาลัย 4 แห่ ง มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชน 50 แห่ ง
(สมบัติ จ าปาเงิ น , 2544: 237-247) มีการปฏิ รูปอุด มศึกษาโดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการ
ปฏิรูปอุดมศึกษาที่สาคัญๆ ดังนี้
2.2.1.1 มีการรวบรวมสถาบันอุด มศึกษาที่ จ ัด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึ นไปให้มี
ระบบบริ ห ารเดี ย วก นั มี การร่ ว มมือ กนั ในด้า นวิ ชาการ การใช้ท รั พยากรตลอดจนมี มาตรฐาน
การศึกษาเป็ นที่ยอมรับ
2.2.1.2 ปรั บปรุ งระบบการบริ ห ารจัด การมหาวิท ยาลัยที่ เป็ นส่ ว นราชการ (Public
University) ไปเป็ นมหาวิ ท ยาลัย ของรั ฐ ที่ บ ริ หารแบบคล่ อ งตัว และตรวจสอบได้ ที่ เ รี ย กว่ า
มหาวิทยาลัยในกาก ับของรัฐ (Public Autonomous University)
2.2.1.3 นาระบบการประกนั คุ ณ ภาพการศึกษา (Quality Assurance) เข้า มาใช้ในการ
ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษาทั้งระบบ
2.2.1.4 ปรับปรุ งและนาวิธีการจัดสรรงบประมาณให้แ ก่สถาบันอุด มศึกษาของรัฐใน
ลักษณะเงินอุดหนุนทัว่ ไป (Block Grant) ให้ทุกสถาบัน
สถาบันอุดมศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมและได้รับการสนับสนุ นจากรายได้ภายในสังคม
จึ ง จ าเป็ นจะต้อ งมีจิ ต ส านึ ก ในการให้ บ ริ ก ารสนองตอบแก่สัง คม โดยมี ห น้า ที่ ส าคัญ คื อ การ
ให้บริ การแก่สงั คมที่สอดคล้องก ับความต้องการของสังคม และต้องมีการเรี ยนรู ้จากสังคมร่ ว มกนั
ด้วย (ระพี สาคริ ก, 2541: 83)
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จากความสาคัญดังกล่า วที่ สอดคล้องกบั รายงานการประชุ มสัมมนาทางวิชาการ เรื่ อง การ
พัฒนาการบริ ห ารมหาวิทยาลัยสู่ ค วามเป็ นเลิศ : แนวคิ ด และแนวปฏิ บัติเกีย่ วกบั มหาวิทยาลัยใน
กาก ับรัฐบาล (วันชนะ ศิริชนะ, 2540: 64) ที่ กล่า วไว้ว่า “ความสามารถในการตอบสนองต่ อความ
ต้องการของสังคมก็เ ป็ นสิ่ งที่ มหาวิทยาลัย จ าเป็ นที่ จ ะต้องรับผิด ชอบตรงนี้ อยู่ด ้ว ยเช่ นกนั ไม่ใ ช่
สนองตอบต่ อนโยบายของบ้า นเมืองอย่า งเดี ยว แต่ สังคมแวดล้อมที่ อยู่ด ้ว ยนั้นมหาวิทยาลัยคงมี
หน้าที่ที่จะดูแลตรงนี้อยูด่ ว้ ย”
ในปี พ.ศ. 2539 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิ บัติในการประกนั
คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาต้องรับผิดชอบ ดังนี้
1. การจัดการเรี ยนการสอน (การผลิตบัณฑิต)
2. การวิจยั
3. การให้บริ การวิชาการแก่สงั คม
4. การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
การที่มหาวิทยาลัยจะประกอบภารกิจทางด้า นการสอน การวิจัย การบริ การทางวิชาการแก่
สังคม ตลอดจนทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุเป้ าหมายตามภาระหน้า ที่
นั้น การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยจ าเป็ นต้องยืนอยู่อย่า งมัน่ คงบนหลักการสาคัญ 2ประการ คื อ
ความเป็ นอิสระในการดาเนินงานและดาเนินกิจการ (Academic Freedom) นั่นคื อ มีค วามเป็ นอิสระ
ในการตัด สิ นใจเกีย่ วก บั ทิ ศ ทางและทางเลือ กต่ า ง ๆ ในการบริ ห ารงานภายในสามารถเลื อกวิ ธี
ด าเนิ นงานได้อย่า งเป็ นเอกเทศ โดยปราศจากการแทรกแซงและควบคุ มจากภายนอกพร้อมทั้งมี
เสรี ภาพที่ จ ะศึกษา วิเคราะห์ วิจ ัย วิจารณ์ ด ้ว ยหลักวิชาการและความรั บผิด ชอบ โดยรักษาความ
สมดุลระหว่างความจาเป็ นที่จะต้องมีเสรี ภาพทางวิชาการ ก ับความจาเป็ นที่ มหาวิทยาลัยจะต้องรับ
ใช้สงั คมในทางที่ถูกต้อง ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม (สิ ริลกั ษณา คอมันตร์ และ สกนธิ์
วรัญญูวฒั นา, 2532: 32)
2.2.2 ความจาเป็ นในการบริ การวิชาการแก่สังคม
แม้ว่างานสอนงานวิจยั จะเป็ นงานหลักของสถาบันอุด มศึกษา แต่ การบริ การวิชาการ
ถือว่ามีความสาคัญไม่ยงิ่ หย่อนก ัน เพราะการบริ การวิชาการชุมชนจะช่วยสนับสนุ นให้การสอนการ
วิจยั ตรงก ับสภาพความเป็ นจริ งในสังคมมากที่สุด
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จากรายงานการสัมมนาเรื่ อง “ภารกิจของมหาวิทยาลัยที่สงั คมไทยมุ่งหวัง ” เมื่อ 14-17
ธันวาคม 2517 ณ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พิษณุ โลก (ธงชัย ปภัสราทร, 2517: 70) ได้สรุ ป
ความจาเป็ นที่มหาวิทยาลัยต้องให้บริ การทางวิชาการแก่สงั คมหรื อชุมชนดังนี้
(ก) เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ แ ละการเรี ยนรู ้ข องนักศึกษาและคณาจารย์ที่ออกไป
ปฏิบตั ิงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและเพื่อความก ้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
(ข) เป็ นการบุ กเบิ กในกิจ การบางอย่า งเพื่ อเปิ ดโอกาสให้ม หาวิ ทยาลัยได้เรี ยนรู ้
สภาพความเป็ นจริ งของสังคมภายนอกด้วยตนเองและทาให้สงั คมภายนอกรับรองมหาวิทยาลัยเป็ น
สถาบันสังคม
(ค) เป็ นการระดมสรรพกาลังเพื่อการพัฒนาชุมชน เปิ ดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาส
ฝึ กฝนความมีน้ าใจในการทางานร่ วมก ับผูอ้ ื่น เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ปฐม นิ ค มานนท์ (2525: 78-83) กล่ า วถึ ง ความจ าเป็ นที่ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาต้อ ง
ให้บริ การทางวิชาการแก่ชุมชนว่า
(ก) ประชาชนต้องการความรู ้ เพื่อปรับตัวให้เข้าก ับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงอย่า ง
รวดเร็วของสังคม
(ข) ความต้องการโปรแกรมที่ เ หมาะสมหรื อหลักสู ตรพิเศษของกลุ่ ม ต่ า ง ๆ เช่ น
กลุ่มลู กจ้า ง หน่ ว ยงานของรัฐ องค์ การอาสาสมัค รที่ ต้องการหลักสู ตรพิ เศษ สถาบัน อุด มศึกษา
สามารถสร้างหลักสูตรสนองความต้องการของประชาชนได้
(ค) ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อปั ญหาของสังคมและหาวิธีแก ้ไขปั ญหาใน
สังคมให้ลุล่วงไปด้วยดี
(ง)

การทดแทนกระบวนการที่ชุมชนเล็กๆ ถูกทาลาย ทั้งนี้ เพราะว่า การอุด มศึกษา

ทาให้ผคู ้ นในท้องถิ่นที่เรี ยนสาเร็ จ มาแล้ว ไม่มีโอกาสกลับมาในภูมิสาเนาของตน มหาวิทยาลัยจึ ง
ต้องสร้างโปรแกรมการศึกษา เพื่อสร้า งผูน้ าชุ มชนขึ้ นใหม่ ให้มีค วามรักและหวงแหนในท้องถิ่น
ของตน โดยการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน
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2.3 รูปแบบของการบริการวิชาการแก่ สังคม
งานบริ ก ารวิช าการเป็ นภารกิจ หลักที่ สาคัญ ประการหนึ่ งในภารกิจ หลัก 4 ประการของ
มหาวิท ยาลัย คื อ การจัด การเรี ย นการสอน การวิ จัย การบริ ก ารวิ ชาการชุ ม ชนและท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม การบริ การวิชาการของมหาวิทยาลัยมีห ลากหลายรู ปแบบ แต่ การที่ จะตัด สิ นใจว่า
ควรบริ การวิชาการในรู ปแบบใดต้องยึดหลัก ดังต่อไปนี้ (จารุ พรรณ มียมิ้ , 2550)
(ก) บริ การให้สอดคล้องก ับนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้ าหมายและแนวทางการพัฒนาชุมชน
ที่รัฐกาหนดไว้
(ข) บริ การให้สอดคล้องกบั ความต้องการอันจาเป็ น ความขาดแคลนของชุ มชนและการ
บริ การเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(ค) การจัดประชุ มสัมมนาวิชาการ เป็ นการให้บริ การวิชาการแก่ผูท้ ี่ สนใจในเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่งโดยเฉพาะ มีการบรรยาย อภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
(ง) นิทรรศการและการแสดง เป็ นการเผยแพร่ ค วามรู่ ออกสู่ มวลชน จัด ขึ้ นเพื่อเผยแพร่ ท้ งั
ภายในและภายนอกประเทศ ซึ่ งนาเอาเทคโนโลยีต่า ง ๆ มาให้ ชมพร้อมแสดงผลงานสิ่ งประดิ ษฐ์
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรื อการแสดงละคร ดนตรี ต่าง ๆ
(จ) การให้บริ การแนะนาช่วยเหลือและสาธิต ส่วนใหญ่เป็ นการบริ การให้ชุมชนในท้องถิ่น
ได้แก่ แนะนา ปรึ กษา ช่วยเหลือ ด้า นการประกอบอาชี พการเกษตร พัฒนาชุ มชนและสิ่ งแวดล้อม
ของโรงงาน
(ฉ) การให้บริ การผ่านสื่อและสิ่งพิมพ์เป็ นการให้ความรู ้ไปยังสังคมให้กว้างขวาง ได้แ ก่ การ
ผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์
(ช) การให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษาโครงการ การทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาโครงการ ส่ ว นใหญ่เป็ น
การบริ หารเชิงธุรกิจ เช่น เป็ นที่ปรึ กษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรเอกชน
กระบวนการฝึ กอบรมเป็ นกระบวนการที่จดั ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู ้แ ละทักษะให้แ ก่ผูเ้ ข้า รับ
การฝึ กอบรม โดยมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน คือ
(ก) เพิ่ ม พู น ความรู ้ ให้ ผู ้เ ข้า รั บ การฝึ กอบรมทัน ก บั เหตุ ก ารณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เพื่ อ
ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน

14

(ข) เพิ่มพูนทักษะและความชานาญ เพื่อบรรเทาการสู ญเสี ย เนื่ องจากการขาดทักษะและ
ประสบการณ์
(ค) เปลี่ยนแปลงทัศนคติ เพื่อก่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ตามความประสงค์
ของหน่วยงาน เพื่อพัฒนานิสยั หรื อพฤติ กรรมให้มีการกระทาที่ เหมาะสมถูกแบบแผนสาหรับการ
บริ การวิชาการของมหาวิทยาลัยมีหลากหลายรู ปแบบทั้งที่เป็ นแบบเดี่ ยวและรู ปแบบผสมผสานกนั
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ ับความต้องการ ความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของกลุ่มผูท้ ี่ขอรับบริ การ
2.4 ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการพืน้ ฐานของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of needs Theory)
แนวคิดของมาสโลว์ จัด อยู่ในกลุ่มมนุ ษยนิ ยม ซึ่ ง มีทัศนคติ ในการมองมนุ ษย์ด ้า นที่ ดีงาม
โดยอธิบายว่ามนุษย์มีธรรมชาติใฝ่ ดี สร้างสรรค์ความดี ปรารถนาความเจริ ญกา้ วหน้า รู ้จักคุ ณ ค่ า ใน
ตนเอง รู ้จกั ผิดชอบชัว่ ดี มีค วามรับผิด ชอบในชี วิต ทุ กสิ่ งเกิด จากการเลือกของตนเอง ที่ สาคัญคื อ
มนุษย์มีความปรารถนาจะประจักษ์รู้จักตนเอง และความสามารถเฉพาะของตนเอง เพื่อใช้ค วามรู ้
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ถ้ามนุษย์อยูใ่ นสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการวิว ฒั น์พฒั นาแล้ว เขาก็
จะพัฒนาไปสู่ความมุ่งดี ความเจริ ญของบุคลิกภาพและวุฒิภาวะเสมอ
มาสโลว์ เห็นต่างจากทฤษฎีบุคลิกภาพอื่นหลายทฤษฎีว่า ควรจะศึกษาจิ ตวิทยาจากบุ ค คลที่
มีสุขภาพจิตดี บุคลิกภาพมัน่ คง ประสบความสาเร็จและมีความสุขในชี วิต เพื่อค้นหาว่า คุ ณ ลักษณะ
ของบุ ค ลิก ภาพที่ ดี น้ นั ต้อ งมี องค์ป ระกอบอะไรบ้า ง มีแ นวทางพัฒ นามาอย่า งไร นอกจากนี้ ใ น
การศึกษาเรื่ องคนนั้นต้องศึกษาคนทั้งคน ไม่ใช่ศึกษาแยกเป็ นส่ ว นย่อยแล้ว นามาสรุ ปเป็ นกฎเกณฑ์
หรื อวิธีการบาบัด ซึ่งวิธีการนี้เสี่ยงต่อความผิดพลาดมาก (อนิ ชวัง แกว้ จานงค์ , 2552: 66-68 อ้า งถึง
ใน กนกพร สุโพภาค, 2553)
มาสโลว์ ระบุว่ามนุษย์จะมีความต้องการที่ เรี ยงลาดับจากระดับพื้นฐานไปยังระดับสู งสุ ด
ขอบข่ายทฤษฎีของ มาสโลว์ จะอยูบ่ นพื้นฐานของสมมติฐาน 3 ข้อ คือ
1. มนุษย์มีความต้องการอยูเ่ สมอและไม่มีที่สิ้นสุด
2. ความต้องการของบุคคลจะถูกเรี ยงลาดับตามความสาคัญ หรื อเป็ นลาดับขั้น
ความต้องการพื้นฐาน
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3. ความต้องการที่ ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็ นสิ่ งจู งใจของพฤติ กรรม
นั้น ๆ ต่อไป
ทฤษฎี Maslow’s Hierarchy of needs Theory แบ่งลาดับความต้องการของมนุษย์ไว้ดงั นี้
(1) ความต้องการทางด้า นร่ า งกาย (Physiological needs) ความต้องการในขั้นนี้ เป็ นความ
ต้องการพื้นฐานของมนุ ษย์ เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐาน (Basic needs) ซึ่ งมีพลังมากที่ สุด เพราะ
เป็ นความต้องการที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิต ตัวอย่า งเช่ น ความต้องการอากาศ อาหาร ยารักษาโรค
หากความต้องการขั้นแรกยังไม่ได้รับการตอบสนองก็ยากที่จะพัฒนาสู่ข้ นั อื่นๆ ได้
(2) ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย (Safety and security needs) ความต้องการในขั้นนี้
จะเกิด เมื่อขั้นแรกได้รับการตอบสนอง ความต้องการในขั้นนี้ เ ป็ นความต้องการที่ จ ะรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง หากไม่ได้รับการตอบสนองหากไม่ได้รับการตอบสนอง
จะเกิดความรู ้สึกหวาดกลัว ผวา รู ้สึกไม่มนั่ คง
(3) ความต้องการความรัก และความเป็ นเจ้าของ (Belonging and love needs) เมื่อ 2 ขั้นแรก
ได้รับการสนองความต้องการแล้ว มนุษย์จะสร้างความรักและความผูกพันก ับผูอ้ ื่น
(4) ความต้องการการได้รับการยกย่องนับ ถือ (Esteem needs) แบ่ ง ออกเป็ น 2 ลักษณะ
ได้แก่
(ก) ความต้องการนับถือตนเอง (Self-respect) คื อ ความต้องการมีอานาจ มีค วาม
เชื่อมัน่ ในตนเอง มีความสามารถและความสาเร็จ มีความเคารพนับถือตนเอง
(ข) ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem from others) คื อ ความต้องการ
ชื่อเสียงเกียรติยศ การยอมรับยกย่องจากผูอ้ ื่น
(ค) ความต้องการที่จะเข้าใจประจักษ์ตนเองอย่า งแท้จริ ง (Self-actualization needs)
เป็ นความต้องการเพื่อตระหนักรู ้ความสามารถของตนก ับประพฤติปฏิบตั ิตนตามความสามารถ และ
สุดความสามารถ โดยเพ่งเล็งประโยชน์ของคนอื่นและของสังคมส่วนรวมเป็ นสาคัญ
2.5 ทฤษฎีความต้องการของ McClelland (McClelland’s Needs Theory)
McClelland เป็ นทฤษฎีซ่ ึงเสนอแนะว่าความต้องการที่แสวงหาการเรี ยนรู ้โดยอาศัยชี วิตและ
การที่บุคคลมุ่งที่ความต้องการเฉพาะอย่างมากกว่าความต้องการอื่น (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2548)
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1. ความต้องการความสาเร็จ (need for Achievement)
ผูท้ ี่มีความต้องการความสาเร็จสูง จะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่ จะ เลือกทางานที่ มี
ลักษณะท้าทายให้บงั เกิดผลดี เป็ นบุคคลที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัวดังนี้
(ก) ชอบสถานการณ์ที่ทาให้ตนมีโอกาสได้รับผิด ชอบต่ อผลงานที่ ออกมาโดยตรง จึ ง
ไม่ชอบงานที่สถานการณ์เอื้อให้เกิดความสาเร็จได้โดยบังเอิญ เพราะถือว่า ทาให้ต น พลาดโอกาสที่
จะเรี ยนรู ้ต่อการสร้างความสาเร็จด้วยตนเอง
(ข) ชอบตั้งเป้ าหมายการทางานในระดับที่ ย ากปานกลาง มีค วามเสี่ ยงแต่ อยู่ในวิสัย
คาด ว่า จะสาเร็ จ ได้ ทั้งนี้ เพราะเห็ นว่า ความสาเร็ จ ที่ มาจากเป้ าหมายง่ า ย ๆ ไม่มีประโยชน์อะไร
ขณะเดี ย วก นั ถ้า ก าหนดเป้ าหมายยากเกิน ไปก็อาจพบความส าเร็ จ ได้น้อ ยมาก ความเสี่ ย งต่ อ
ความสาเร็จจึงเป็ นเครื่ องจูงใจสาหรับผูม้ ีความต้องการความสาเร็จสูง
(ค) ต้องการได้ข ้อมูลป้ อนกลับจากการทางานของตน ทั้งนี้ เ พราะต้องการใช้ข ้อมู ล
ป้ อนกลับที่ได้เพื่อการปรับปรุ งกลยุทธ์ที่จะให้บรรลุเป้ าหมายเพื่อประก ันความสาเร็ จในคราวต่ อไป
รวมทั้งเป็ นเครื่ องชี้วดั ความสาเร็จอีกด้วย
ผูท้ ี่มีความต้องการความสาเร็จสูงจะมุ่งแข่งขันกบั ตนเองและผูอ้ ื่นเพื่อให้ได้ผลงานดี ข้ ึ น สน
ใจต่อการริ เริ่ มเป้ าหมายที่ แ ปลกใหม่แ ละเป็ นเป้ าหมายระยะยาว โดยการกระทาดังกล่า ว มิได้มุ่ง
หมาย ที่จะเอาใจใครหรื อทาให้ใครเสียหาย แต่ที่ทาก็เพื่อมุ่งตอบสนองแรงจู งใจภายในของตน ด้ว ย
เหตุน้ ีจึงกล่าวได้ว่า ผูท้ ี่มีความต้องการความสาเร็จสูงตามทฤษฎีน้ ีเป็ นตัวอย่า งของผูม้ ีค วามต้องการ
ที่ได้ทาใน สิ่งที่ตนปรารถนา (Self-actualization) และผูท้ ี่ มีค วามต้องการงอกงาม (Growth needs)
ในทฤษฎีของมาสโลว์และแอลเดอเฟอร์ตามลาดับ
2. ความต้องการความรักใคร่ ผูกพัน (Need for Affiliation)
ผูท้ ี่มีความต้องการด้านความรักใคร่ ผูกพันสูง เป็ นผูท้ ี่ มีค วามปรารถนาอย่า งแรงกล้า ใน
การสร้าง และรักษามิตรภาพ ยึดมัน่ ต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กล่าวคือ เป็ นคนที่ รักใคร่ ผูกพัน
ต่ อผูอ้ ื่น และต้องการได้ผลตอบแทนทานองเดี ย วกนั จากผูอ้ ื่น เป็ นผู ้ มีค วามสามารถพิเศษในการ
สร้างเครื อข่ายก ับผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ว เก่งในการติ ด ต่ อสื่ อสารด้ว ยรู ปแบบวิธีการต่ า ง ๆ เป็ นคนที่
ชอบหลีกเลี่ยง ความขัด แย้งและแข่ งขันกบั ผูอ้ ื่น บางครั้งชอบผูกพันตนเองกบั ความต้องการของ
ผูอ้ ื่น ผูม้ ีความ ต้องการด้านความรักใคร่ ผูกพัน ตามทฤษฎีน้ ี จึ งตรงกบั ผูม้ ีค วามต้องการเป็ นสมาชิ ก
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ของสังคม (Belonging needs) และผูม้ ีค วามต้องการด้า นความสัมพันธ์ (Relatedness needs) ของ
ทฤษฎีมาสโลว์ และทฤษฎีอีอาร์จีตามลาดับ
3. ความต้องการมีอานาจ (Need for Power)
ผูท้ ี่ ต ้องการมีอานาจสู ง (nPow person) มีค วามปรารถนาแรงกล้า ที่ จะมีอิทธิ พลเหนื อ
ผูอ้ ื่น ต้องการสร้างผลกระทบหรื อสร้างความประทับใจต่อคนอื่น ผูท้ ี่ตอ้ งการมีอานาจสู งจะพยายาม
สร้างสถานการณ์ ห รื อสภาวะแวดล้อม ทางสังคมขึ้ น เพื่อให้ต นสามารถใช้อิทธิ พลควบคุ มกากบั
ผูอ้ ื่น บางครั้ งผูท้ ี่ ต ้องการมีอานาจสู งยอมที่ จะอยู่ในต าแหน่ งที่ เสี่ ยงอัน ตรายสู ง ผู กพันกบั การมี
เกียรติศกั ดิ์ศรี ของตน อย่า งไรก็ต ามความต้องการอานาจสู งเป็ นเรื่ องที่ มีค วามซับซ้อน ด้ว ยเหตุ ที่
อานาจสามารถใช้เพื่ อวัต ถุป ระสงค์ที่แ ตกต่ า งกนั กล่า ว คื อ บางคนต้องการมีอานาจเพื่อ ใช้เป็ น
เครื่ องมือแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ในขณะที่ บางคนต้องการ มีอานาจเพื่อจะใช้ในการให้บริ การ
แก่คนอื่น และทาประโยชน์แก่องค์กรได้มากขึ้น
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ฉัตรพล มณี กุล และ พิเชษฐ์ ตั้งสงค์ไพบูลย์ (2552) ความต้องการของชุ มชนในอาเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี ในการเข้ารับบริ การวิชาการของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้ศึกษาความต้องการ
ของชุมชนในอาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในการเข้า รับบริ การวิชาการของวิทยาลัยราชพฤกษ์
ซึ่งเป็ นการศึกษาเพื่อหาความต้องการตามปั จ จัยพื้นฐานต่ า ง ๆ ของประชาชนในอาเภอบางกรวย
และส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการเข้ารับบริ การวิชาการ โดยมีสมมุติ ฐานว่า ปั จจัย
ส่วนบุคคล และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อความต้องการในการเข้า รับบริ การวิชาการ
ของวิทยาลัยราชพฤกษ์
โดยมีการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึก ในหลายประเด็น ได้แ ก่ กลุ่มผูต้ ้องการ
บริ การทางวิชาการ เนื้ อหาวิชาที่ ต ้องการในการบริ การวิชาการ และการสนับสนุ นขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน่ ซึ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถามแยกตามระดับ
การศึ ก ษา มี ก ว่ า ร้ อ ยละ 43 ที่ จ บการศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี ส าหรั บ ด้า นเนื้ อ หาวิ ช าที่ ใ ห้
ความสาคัญหรื อมีความต้องการในการขอรับบริ การมากที่สุด คือ คอมพิวเตอร์ คิดเป็ นร้อยละ 36
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สรุ ปได้ว่า ปั จ จัยพื้นฐานต่ า ง ๆ มีส่ว นในการขอรับบริ การวิชาการของวิทยาลัยราช
พฤกษ์ และส่วนประสมทางการตลาดบริ การมีผลต่อความต้องการในการเข้า รับบริ การวิชาการของ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยมีผลจากการพิสูจน์สมมุติฐานต่าง ๆ ได้แ ก่ เนื้ อหาวิชา สถานที่ การเดิ นทาง
วัน เวลา การประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการบริ การ สังก ัดวิทยากร
ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี (2553) ความต้องการพัฒนาตนเองของประชากรในชุ มชนบาง
ขนุ น จังหวัด นนทบุ รี ได้ศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของชุ มชนบางขนุ น ซึ่ งเป็ นอีก
หนึ่ งต าบลในอาเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุ รี โดยมุ่งเน้นสารวจความต้องการของประชาชนที่
ต้องการพัฒนาตนเองในด้า นต่ า ง ๆ ซึ่ งพบว่า ประชาชนร้อยละ 100 มีค วามต้องการที่ จ ะพัฒนา
ตนเอง หรื อเรี ย นรู ้เพิ่มเติ ม เพื่ อเพิ่มศักยภาพให้กบั ตนเอง ทั้งนี้ ผลการศึกษาความต้องการพัฒนา
ตนเองของประชากรในชุมชนบางขนุน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งได้นามาอภิปรายผลไว้ในหลาย
ด้าน
ด้านจุดมุ่งหมายในการพัฒนาตนเอง พบว่าประชาชนมีค วามต้องการอยู่ในระดับมาก ด้า น
โอกาสในการนาความรู ้ ไปใช้ พบว่ า ประชาชนมีค วามต้องการอยู่ในระดับมาก และด้า นการหา
ความรู ้เพิ่มเติม พบว่าประชาชนมีค วามต้องการอยู่ในระดับมาก โดยเนื้ อหาสาระหรื อสาขาวิชาที่
ประชนต้องการและให้ความสนใจเพื่อพัฒนาตนเองมากที่สุด คือ ด้า นคอมพิว เตอร์ เช่ น การใช้งาน
อินเทอร์ เน็ต และการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่า ง ๆ เป็ นต้น ซึ่ งคิ ด เป็ นร้อยละ 26.3 ของประชากร
ทั้งหมด
สรุ ปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการในการพัฒนาตนเอง เพื่ อเพิ่มพูนความรู ้ และ
นาความรู ้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองไปใช้ โดยผ่า นรู ปแบบการฝึ กอบรมในสาขาวิชาที่ แ ตกต่ า ง
กนั ไป ถือได้ว่า การฝึ กอบรมก็เ ป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ งของการบริ การวิชาการแก่ชุมชนเช่ นกนั โดย
ผูว้ ิจยั ได้เสนอแนะว่าควรมีการจัดฝึ กอบรมในด้านต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น
จารุ พ รรณ มียิ้ม (2550) ความต้องการบริ การวิ ชาการชุ ม ชนด้า นฝึ กอบรมสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้ศึ กษาความต้อ งการของชุ มชนในเข้า รับ บริ ก ารวิช าการในเขตสามจัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ทาการสารวจถึงเนื้ อหาและรู ปแบบของการบริ การวิชาการที่ ชุมชนมีค วาม
ต้องการสูงสุด โดยงานวิจยั นี้สามารถสรุ ปผลการวิจยั ที่มีความเกีย่ วข้องกบั งานวิจ ัยที่ ผูว้ ิจ ัยได้จ ัด ทา
ขึ้นในด้านความต้องการรับบริ การด้านการฝึ กอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ระดับความต้องการด้านการฝึ กอบรมและจัด ลาดับความต้องการฝึ กอบรมของประชาชน
ทั่ว ไปและเจ้า หน้า ที่ ร าชการในสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ พบว่า ประชาชนมี ค วามต้องการ
ฝึ กอบรมด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านสุขภาพอนามัย การเมืองการปกครอง ธุ รกิจ
การเกษตร อาชีพ วัฒนธรรมและด้านเกษตรกรรม ตามลาดับ
สาหรั บ เจ้า หน้า ที่ ร าชการต้อ งการฝึ กอบรมด้า นเทคโนโลยีเ พื่ อ การสื่ อ สารมากที่ สุ ด
รองลงมา คื อ ด้า นการพัฒนาความรู ้แ ละทักษะตนเอง การเสริ มสร้า งขวัญและกาลังใจ ด้า นการ
บริ ห ารจัด การในองค์กร ด้า นเศรษฐกิจการเมื อง ด้า นการพัฒนาคุ ณ ภาพงานและการมีส่ว นร่ ว ม
ตามลาดับ ทั้งนี้ เนื่ องจากเจ้า หน้า ที่ ราชการมีค วามสนใจในเรื่ องที่ เกีย่ วข้องกบั การเพิ่มพูนความรู ้
ทักษะและความชานาญ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติเพื่อให้แสดงความรู ้ใหม่ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อการ
ท างานรวมทั้ง สภาพท้อ งถิ่ น ที่ ท างานในปั จ จุ บัน เป็ นสิ่ ง ที่ ใ กล้ต ัว เป็ นส่ ว นที่ ทัน สมัย และทั น
เหตุ ก ารณ์ ส ามารถน าไปปรั บ ใช้ก บั ลัก ษณะงานที่ ท าได้อ ย่า งแท้จ ริ ง เช่ น แผนนโยบายของ
หน่วยงาน เทคโนโลยี สถานการณ์ความรุ นแรงสามจังหวัดชายแดนใต้ เป็ นต้น
รู ปแบบและลักษณะความต้องการฝึ กอบรมของเจ้า หน้า ที่ ราชการในสามจังหวัด ชายแดน
ภาคใต้ พบว่า ต้องการให้จดั ฝึ กอบรมระยะสั้น เน้นหัวข้อเรื่ องเป็ นรายโครงการ ฝึ กอบรมเต็มวันใน
วันราชการและใช้สถานที่โรงแรมนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
งานวิจยั นี้มีความสอดคล้องก ับงานวิจยั ที่กล่าวมาแล้ว ในข้า งต้น ในด้า นความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การที่มุ่งเน้นในการเพิ่มพูนความรู ้และทักษะให้ก ับตนเองเป็ นสาคัญ

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาเรื่ อง ความต้องการของชุ มชนในอาเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุ รี ในการเข้า รับ
บริ การวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 การศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 การวิเคราะห์ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 สถิติที่ใช้ในการประเมินผล
3.1 กำรศึกษำประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
3.1.1 ประชากร
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนที่ อยู่ในเขตอาเภอบางกรวย ซึ่ งมี
ทั้งหมด 9 ต าบล โดยสามารถแบ่ ง ตามการปกครองส่ ว นท้องถิ่น ได้ท้ งั หมด 7 แห่ ง ทั้ง นี้ พ บว่ า
จานวนประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในอาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีจานวน 112,429 คน (จานวน
ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554, วิกพิ ีเดีย, 2012)
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อยูใ่ นเขตอาเภอบางกรวย ซึ่ ง
มีท้ งั หมด 9 ตาบล โดยสามารถแบ่งตามการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท้ งั หมด 7 แห่ ง โดยค านวณหา
ขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane โดยใช้สมการดังนี้
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สูตร
เมื่อ n =

n

N
1  N (e) 2

---------(1)

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

N=

ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจยั

e=

ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่าง (0.05)

จากสมการ (1) เมื่อคานวณที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% กาหนดให้มีค วามคลาดเคลื่อน
เท่าก ับ 0.05 ซึ่งจะได้จานวนตัวอย่าง คือ 400 ตัวอย่าง
3.2 กำรสุ่ มกลุ่มตัวอย่ำง
จากข้อ มู ลประชากรที่ ใช้ใ นการท าวิจ ัย นี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ท าการวิเ คราะห์ ก ลุ่ มประชากร คื อ
ประชาชนที่อยูใ่ นเขตอาเภอบางกรวย ซึ่งมีท้ งั หมด 9 ตาบล โดยสามารถแบ่ งตามการปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นได้ท้ งั หมด 7 เขต ได้แก่ เทศบาลเมืองบางกรวย เทศบาลตาบลปลายบาง เทศบาลตาบลศาลา
กลาง เทศบาลตาบลบางสีทอง องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลบางขนุ น องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลบาง
ขุนกอง และองค์การบริ หารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์
จากกลุ่มประชากรดังกล่าว ผูว้ ิจ ัยได้ใช้วิธีการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random
Sampling) ซึ่งในขั้นแรกใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยเลือกเขตการปกครองส่ ว นท้องถิ่นมา 2 เขต
จากทั้งหมด 7 เขต ได้แก่ เทศบาลเมืองบางกรวย และองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลบางขนุ น และสุ่ ม
ตัว อย่า งแบบง่ า ย โดยเลือ ก 10 หมู่บ้า นจากทั้งหมด 24 หมู่บ้า น จาแนกเป็ น 5 หมู่บ้า นจากเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย และ 5 หมู่บา้ นจากองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลบางขนุ น จากนั้นสุ่ มตัว อย่า ง
อย่างง่ายจากจานวนหมู่บ้า นดังกล่า วที่ ละ 40 ราย รวมเป็ นกลุ่มตัว อย่า งที่ เป็ นประชาชนในอาเภอ
บางกรวยทั้งหมด 400 ราย
โดยกลุ่มตัว อย่า งที่ ผูว้ ิจ ัยเน้นความสาคัญ คื อ กลุ่มประชาชนที่ มีห น้า ที่ รับผิด ชอบ หรื อมี
ความจาเป็ นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั ิงาน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างจะต้องมีห น้า ที่ เกีย่ วข้องกบั
การใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ความต้องการที่ตรงก ับวัตถุประสงค์งานวิจยั อย่างแท้จริ ง

22

3.3 เครื่องมือที่ใช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจยั นี้ คื อ แบบสอบถามที่ ผูว้ ิจ ัยได้สร้า งขึ้ น
โดยการศึกษาแนวทางจากกงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจ ัยนี้ แ บ่ งออกเป็ น
2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่ ว นบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นค าถามเกีย่ วกบั ปั จ จัย
ส่วนบุค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ และประสบการณ์ ในการเข้า รับบริ การวิชาการด้า น
คอมพิวเตอร์
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านความต้องการของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยเป็ นค าถามเกีย่ วกบั งานที่
ผูต้ อบแบบสอบถาม ที่ เป็ นปั จ จัยสาคัญในการเลือกรับบริ การวิชาการ ซึ่ งผูท้ าวิจัยได้กาหนดกลุ่ม
ของเนื้อหาหรื อหลักสูตรในการบริ การวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด 7 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มโปรแกรมสานักงาน
2. กลุ่มติดตั้งและบารุ งรักษาคอมพิวเตอร์
3. กลุ่มอินเทอร์เน็ตและสื่ อสังคมออนไลน์
4. กลุ่มการรักษาความปลอดภัยเครื อข่าย
5. กลุ่มการออกด้านกราฟิ กส์
6. กลุ่มการพัฒนาเว็บไซต์
7. กลุ่มสมาร์ทโฟน
สาหรับ แบบสอบถาม ในตอนที่ 1 ผูว้ ิจัยได้แ นวคิ ด จากงานวิจัย ที่ เกีย่ วข้อง ทาให้ผูว้ ิจัย
ลดทอนค าถามที่ ไม่ จ าเป็ นต่ อการวิจัย เนื่ องจากงานวิ จ ัยนี้ มีว ตั ถุประสงค์ เพื่ อต้อ งการทราบถึ ง
เนื้อหาการบริ การวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ผูว้ ิจยั จึงมุ่งเน้นแบบสอบถามในตอนที่ 2 โดยศึกษาและ
รวบรวมข้อมู ลต่ า ง ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์แ ละงานวิจ ัยที่ เกีย่ วข้อง เพื่อให้ ได้เนื้ อหาที่ ค รอบคลุมการ
บริ การวิชาการด้านคอมพิวเตอร์

23

3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้วิ จ ั ย ได้ ด าเนิ น การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามที่ ไ ด้ ส ร้ า งขึ้ น โดยแจก
แบบสอบถามให้ กบั กลุ่ม ตัว อย่า งด้ว ยตนเอง โดยมุ่ งเน้นแจกแบบสอบถามให้ กบั บุ ค ลากรใน
หน่วยงานภาครัฐ และพนักงานบริ ษทั เอกชนเป็ นหลัก เนื่ องจากเป็ นกลุ่มตัว อย่า งที่ ได้ศึกษามาจาก
งานวิ จ ั ย ที่ เ กี่ย วข้ อ งทั้ง นี้ การเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ดั ง กล่ า วทั้ งหมด 10 หมู่ บ้ า น ผู ้วิ จัย ได้ แ จก
แบบสอบถามเกินจ านวนเผื่อไว้สาหรับแบบสอบถามที่ ไม่มี การตอบกลับ โดยใช้แ บบสอบถาม
หมู่บา้ นละ 45 ชุด การเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ผวู ้ ิจยั ใช้เวลาทั้งสิ้น 3 เดือน ซึ่ งผูว้ ิจัยจะนาแบบสอบถาม
ที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป
3.5 สถิตทิ ี่ใช้ ในกำรประเมินผล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัว อย่า ง โดยมีวิธีการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่ ได้รับคื นในแต่ ละครั้งมาตรวจสอบความสมบู รณ์ อีกครั้งหนึ่ งก่อน
นาไปวิเคราะห์ทางสถิติ
2. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ในแต่ละครั้งแล้ว มาแจกแจงความถี่
และวิเคราะห์ค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมทางสถิติที่เกีย่ วข้อง ดังนี้
(ก) หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สูตร
n fx 2   fx 

2

สูตร
เมื่อ

S.D.=

nn  1

S.D.

คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง

x

คือ ข้อมูลจานวน

f

คือ ความถี่

n

คือ จานวนข้อมูลทั้งหมด



คื อ ผลรวม
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(ข) หาค่าเฉลี่ย

x

คือ ข้อมูลจานวน

n

คือ จานวนข้อมูลทั้งหมด



คือ ผลรวม

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
งานวิจยั เรื่ อง ความต้องการของชุ มชนในอาเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุ รี ในการเข้า รับ
บริ การวิ ชาการด้า นคอมพิว เตอร์ ข องวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู ้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ชุมชนในอาเภอบางกรวย ได้แ ก่ ประชาชนที่ อยู่ในเขตอาเภอบางกรวย ซึ่ งมีท้ งั หมด 9 ตาบล โดย
สามารถแบ่ ง ตามการปกครองส่ ว นท้องถิ่ นได้ท้ ังหมด 7 เขต ทั้ง นี้ ไ ด้สุ่ มเลื อกมา 2 เขต ได้แ ก่
เทศบาลเมืองบางกรวย และองค์การบริ หารส่วนตาบลบางขนุน ทั้งหมด 10 หมู่บา้ น โดยสุ่ มตัว อย่า ง
ตามสะดวกจากประชาชนจากจ านวนหมู่บ้า นดังกล่า วที่ ละ 40 ราย รวมเป็ นกลุ่มตัว อย่า งทั้งหมด
400 ราย และสามารถแจกแจงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วก ับผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความต้องการในการขอรับริ การวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
เนื่ องจากในการแจกแบบสอบถาม ผูว้ ิจัยใช้วิธีการการแจกเกินกว่า จานวนที่ ใช้จริ ง เพื่ อ
ป้ องก ันการไม่ได้รับคืนจากผูต้ อบแบบสอบถาม สาหรับกลุ่มตัวอย่า งที่ ได้รับแบบสอบถามเกินจาก
ที่ตอ้ งการ ผูว้ ิจยั ได้ทาการสุ่มเลือกออกไปโดยให้เหลือตามจานวนที่ตอ้ งการ คือ 400 ชุด
4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
4.1.1 ข้อมูลด้านเพศ
ในการเก็บข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในอาเภอบางกรวยพบว่า สามารถจ าแนก
เพศของผูต้ อบแบบสอบถามได้ดงั ตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 จานวนและร้อยละของผูแ้ บบสอบถามจาแนกด้วยเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ความถี่
154
246
400

ร้ อยละ
38.50
61.50
100
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จากตารางที่ 4-1 พบว่าจานวนผูต้ อบแบบสอบถามที่มีมากที่สุด คื อ เพศหญิง มีจานวน 246
คนจากทั้งหมด 400 คน โดยคิ ด เป็ นร้อยละ 61.50 ซึ่ งเป็ นเพศชายจานวน 154 คน คิ ด เป็ นร้อยละ
38.50 โดยแสดงการเปรี ยบเทียบได้ดงั ภาพที่ 4-1

ภาพที่ 4-1 แผนภูมิจานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
4.1.2 ข้อมูลด้านอายุ
ในการเก็บข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในอาเภอบางกรวยพบว่า สามารถจ าแนก
ช่วงอายุของผูต้ อบแบบสอบถามได้ดงั ตารางที่ 4-2
ตารางที่ 4-2 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามช่วงอายุ
ช่ วงอายุ
ต่ากว่า 21 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
มากกว่า 40 ปี
รวม

ความถี่
16
98
102
84
66
34
400

ร้ อยละ
4.00
24.50
25.50
21.00
16.50
8.50
100
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จากตารางที่ 4-2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม ช่วงอายุ 26-30 ปี มีจานวนมากที่สุด คื อ 102 คน
จากทั้งหมด 400 คน โดยคิดเป็ นร้อยละ 25.50 รองลงมา คื อ อายุ 21-25 ปี มีจานวน 98 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 24.50 และอายุ 31-35 ปี จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21 โดยมีรายละเอียดในภาพรวมช่ ว ง
อายุของผูต้ อบแบบสอบถาม แสดงดังภาพที่ 4-2

ภาพที่ 4-2 แผนภูมิจานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
4.1.3 ข้อมูลด้านการศึกษา
ในการเก็บข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในอาเภอบางกรวยพบว่า สามารถจาแนก
ระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามได้ดงั ตารางที่ 4-3
ตารางที่ 4-3 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุ ด
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ ปวช.
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ ปวช.
อนุปริ ญญา หรื อ ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม

ความถี่
34
54
101
186
25
400

ร้ อยละ
8.50
13.50
32.75
41.50
3.75
100
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จากตารางที่ 4-3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการศึกษาสู งสุ ด ระดับปริ ญญาตรี มีจานวน
มากที่สุด คือ 186 คนจากทั้งหมด 400 คน โดยคิดเป็ นร้อยละ 41.50 รองลงมา คื อ ระดับอนุ ปริ ญญา
หรื อ ปวส. มีจ านวน 101 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 32.75 โดยมีรายละเอียดในภาพรวมระดับการศึกษา
สูงสุดของผูต้ อบแบบสอบถาม แสดงดังภาพที่ 4-3

ภาพที่ 4-3 แผนภูมิจานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
4.1.4 ข้อมูลด้านอาชีพ
ในการเก็บข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในอาเภอบางกรวยพบว่า สามารถจาแนก
อาชีพของผูต้ อบแบบสอบถามได้ดงั ตารางที่ 4-4
ตารางที่ 4-4 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอาชี พ
อาชีพ
ข้าราชการ พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง หรื อ พนักงานบริ ษทั เอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อื่น ๆ
รวม

ความถี่
183
154
47
16
400

ร้ อยละ
45.75
38.50
11.75
4.00
100
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จากตารางที่ 4-4 พบว่าอาชีพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีมากที่สุด คือ ข้า ราชการ พนักงาน
ของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ จ านวน 183 คนจากทั้งหมด 400 คน โดยคิ ด เป็ นร้อยละ 45.75 รองลงมา คื อ
อาชีพลูกจ้าง พนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 154 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 38.50 ทั้งนี้ มีจ านวน 47 คนที่
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ได้แก่ ค้า ขายและรับจ้า งอิสระ โดยมีจานวน 16 คนที่ ประกอบอาชี พอื่น ๆ
ได้แก่ นักศึกษา โดยมีรายละเอียดในภาพรวม แสดงดังภาพที่ 4-4

ภาพที่ 4-4 แผนภูมิจานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพ
4.1.5 ข้อมูลด้านเข้ารับบริ การวิชาการ
ในการเก็บข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในอาเภอบางกรวยพบว่า สามารถจ าแนก
ข้อมูลด้านการเข้ารับบริ การของผูต้ อบแบบสอบถามได้ดงั ตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4-5 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามที่ เคยและไม่เคยเข้า รับบริ การวิชาการด้า น
คอมพิวเตอร์จากวิทยาลัยราชพฤกษ์
การเข้ารับบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
เคย
ไม่เคย
รวม

ความถี่
43
357
400

ร้ อยละ
10.75
89.25
100
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จากตารางที่ 4-5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเคยเข้า รับบริ การวิชาการด้า นคอมพิว เตอร์ มี
จานวน 43 คน โดยคิดเป็ นร้อยละ 10.75 และไม่เคยเข้า รับบริ การมีจานวน 357 คน คิ ด เป็ นร้อยละ
89.25 โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ เคยเข้า รับ บริ การวิชาการด้า นคอมพิว เตอร์ ระบุ ถึงบริ การที่ เคย
ได้รับมา ได้แก่ การอบรมโปรแกรมทางด้านบัญชี และการอบรมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
4.2 ความต้องการในการขอรับบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
4.2.1 ข้อมูลด้านงานที่รับผิดชอบ
ในการเก็บข้อมูลด้านความต้องการในการขอรับบริ การวิชาการด้านคอมพิว เตอร์ ข องผูต้ อบ
แบบสอบถามในอาเภอบางกรวย โดยให้ผูต้ อบแบบสอบถามระบุ ถึง ประเภทงานที่ รั บผิด ชอบ
พบว่าสามารถจาแนกจานวนผูต้ อบแบบสอบถามตามประเภทงานได้ดงั ตารางที่ 4-6
ตารางที่ 4-6 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประเภทงานที่รับผิดชอบ
ประเภทงาน
งานพิมพ์ เอกสารต่าง ๆ
งานคานวณ ข้อมูลตัวเลข
งานเก็บข้อมูล ประสานงาน
งานวิชาการ งานวิเคราะห์
งานนาเสนอ งานกราฟิ กส์
งานดูแลระบบ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อื่น ๆ
รวม

ความถี่
124
75
78
52
23
37
11
400

ร้ อยละ
31.00
18.75
19.50
13.00
5.75
9.25
2.75
100

จากตารางที่ 4-6 พบว่าประเภทงานที่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีห น้า ที่ รับผิด ชอบ จานวนที่ มีมาก
ที่ สุด คื อ งานพิมพ์ เอกสารต่ า ง ๆ จานวน 124 คนจากทั้งหมด 400 คน โดยคิ ด เป็ นร้อยละ 31.00
รองลงมา คื อ งานเก็บข้อมูล ประสานงาน จานวน 78 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 19.50 และงานค านวณ
ข้อมูลตัวเลข มีจานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.75 โดยมีรายละเอียดประเภทงานในภาพรวม แสดง
ดังภาพที่ 4-5
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ภาพที่ 4-5 แผนภูมิจานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประเภทงานที่ รับผิดชอบ
4.2.2 ข้อมูลด้านหลักสูตร
ในการเก็บข้อมูลด้านความต้องการในการขอรับบริ การวิชาการด้านคอมพิว เตอร์ ข องผูต้ อบ
แบบสอบถามในอาเภอบางกรวย โดยให้ผูต้ อบแบบสอบถามระบุ ถึง ประเภทงานที่ รั บผิด ชอบ
พบว่าสามารถจาแนกจานวนผูต้ อบแบบสอบถามตามประเภทงานได้ด ังตารางที่ 4-7
ตารางที่ 4-7 จานวนและร้อยละของหลักสูตรที่ผตู ้ อบแบบสอบถามต้องการขอรับบริ การ
ชื่อหลักสูตร
กลุ่ม โปรแกรมสานักงาน (Microsoft Office)
1. การใช้งาน Microsoft Office เบื้องต้น
2. การใช้งาน Microsoft Word เบื้องต้น – ขั้นสูง
3. การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น – ขั้นสูง
4. การใช้งาน Microsoft Power point เบื้องต้น – ขั้นสูง
กลุ่ม ติดตั้งและบารุ งรักษาคอมพิวเตอร์ (Computer Maintenance)
5. การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี
6. การติดตั้งและดูแลรักษาระบบปฏิบตั ิการ Windows
7. การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows เบื้องต้น
8. การดูแลรักษาและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ความถี่

ร้ อยละ

183
116
107
248

45.75
29.00
26.75
62.00

97
112
154
203

24.25
28.00
38.50
50.75
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ตารางที่ 4-7 จานวนและร้อยละของหลักสูตรที่ผตู ้ อบแบบสอบถามต้องการขอรับบริ การ (ต่อ)
ชื่อหลักสูตร
กลุ่ม อินเทอร์ เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (Internet and Social Media)
9. การใช้งานอินเทอร์เน็ตและเว็บเทคโนโลยีเบื้องต้น
10. การใช้งาน Facebook เพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
(Facebook Fanpage)
11. การใช้งาน Google Application เพื่อสนับสนุนการทางาน
12. การสืบค้นข้อมูลด้วย Google
กลุ่ม การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security)
13. การใช้งานระบบเครือข่าย Lan และ Wifi เบื้องต้น
14. การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
15. ความรู้เกีย่ วกับกฎหมายคอมพิวเตอร์
กลุ่ม การออกด้านกราฟิ กส์ (Graphic Design)
16. การออกแบบและผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
17. การใช้งาน Adobe Photoshop เบื้องต้น
18. การใช้งาน Adobe Illustrator เบื้องต้น
กลุ่ม การพัฒนาเว็บไซต์ (Web Development)
19. การออกแบบและสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น
20. การสร้างเว็บไซต์และบริหารจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Joomla
กลุ่ม สมาร์ ทโฟน (Smartphone)
21. การใช้งานสมาร์ทโฟนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เบื้ องต้น
22. การใช้งานสมาร์ทโฟนระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส เบื้องต้น

ความถี่

ร้ อยละ

96
324

24.00
81.00

209
82

52.25
20.50

126
101
210

31.50
25.25
52.50

155
118
61

38.75
29.50
15.25

127
105

31.75
26.25

156
118

39.00
29.50

จากตารางที่ 4-7 ได้แสดงให้เห็นถึงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งผูต้ อบ
แบบสอบถามสามารถเลือกหลักสู ต รที่ ต้องการเข้า รับบริ การวิชาการด้า นคอมพิว เตอร์ ได้มากกว่า
หนึ่งหลักสูตร ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาการแยกผลการเลือกหลักสู ต รตามกลุ่มหลักสู ต รทั้งหมด 7 กลุ่ม ดัง
ตารางที่ 4-8 ถึง 4-14
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ตารางที่ 4-8 จานวนและร้อยละของหลักสูตรในกลุ่มโปรแกรมสานักงาน
หลักสู ตร
การใช้งาน Microsoft Office เบื้องต้น
การใช้งาน Microsoft Word เบื้องต้น – ขั้นสูง
การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น – ขั้นสูง
การใช้งาน Microsoft Power point เบื้องต้น – ขั้นสูง

ความถี่
183
116
107
248

ร้ อยละ
45.75
29.00
26.75
62.00

จากตารางที่ 4-8 พบว่าหลักสูตรที่ผตู ้ อบแบบสอบถามมีความต้องการเข้ารับบริ การวิชาการ
มากที่ สุด ในกลุ่มโปรแกรมสานักงาน คื อ การใช้งาน Microsoft Power point เบื้ องต้น – ขั้นสู ง มี
จ านวน 248 คน โดยคิ ด เป็ นร้อยละ 62.00 รองลงมา คื อ การใช้งาน Microsoft Office เบื้ องต้น
จานวน 183 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.75
ตารางที่ 4-9 จานวนและร้อยละของหลักสูตรในกลุ่มติดตั้งและบารุ งรักษาคอมพิวเตอร์
หลักสู ตร
การใช้งานเครื่ องคอมพิว เตอร์ อย่างถูกวิธี
การติดตั้งและดูแลรักษาระบบปฏิบตั ิการ Windows
การใช้งานระบบปฏิบตั ิ การ Windows เบื้องต้น
การดูแลรักษาและแก ้ปั ญหาคอมพิวเตอร์เบื้ องต้น

ความถี่
97
112
154
203

ร้ อยละ
24.25
28.00
38.50
50.75

จากตารางที่ 4-9 พบว่าหลักสูตรที่ผตู ้ อบแบบสอบถามมีความต้องการเข้ารับบริ การวิชาการ
มากที่สุดในกลุ่มติ ด ตั้งและบารุ งรักษาคอมพิว เตอร์ คื อ การดู แ ลรักษาและแกป้ ั ญหาคอมพิว เตอร์
เบื้ องต้น มีจ านวน 203 คน โดยคิ ด เป็ นร้ อยละ 50.75 รองลงมา คื อ การใช้ง านระบบปฏิ บัติการ
Windows เบื้องต้น จานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.50
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ตารางที่ 4-10 จานวนและร้อยละของหลักสูตรในกลุ่ม อินเทอร์ เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
หลักสู ตร
การใช้งานอินเทอร์ เน็ตและเว็บเทคโนโลยีเบื้องต้น
การใช้งาน Facebook เพื่อการสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์
(Facebook Fanpage)
การใช้งาน Google Application เพื่อสนับสนุนการทางาน
การสืบค้นข้อมูลด้วย Google

ความถี่
96
324

ร้ อยละ
24.00
81.00

209
82

52.25
20.50

จากตารางที่ 4-10 พบว่ า หลัก สู ตรที่ ผู ้ตอบแบบสอบถามมีค วามต้อ งการเข้า รั บบริ ก าร
วิชาการในกลุ่มอิ นเทอร์ เ น็ต และสื่ อสัง คมออนไลน์ม ากที่ สุด คื อ การใช้ง าน Facebook เพื่ อการ
สื่ อสารและการประชาสัมพันธ์ (Facebook Fanpage) มีจานวน 324 คน โดยคิ ด เป็ นร้อยละ 81.00
รองลงมา คือ การใช้งาน Google Application เพื่อสนับสนุนการทางาน จานวน 209 คน คิ ด เป็ นร้อย
ละ 52.25
ตารางที่ 4-11 จานวนและร้อยละของหลักสูตรในกลุ่ม การรักษาความปลอดภัยเครื อข่าย
หลักสู ตร
การใช้งานระบบเครื อข่าย Lan และ Wifi เบื้ องต้น
การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
ความรู ้เกีย่ วก ับกฎหมายคอมพิวเตอร์

ความถี่
126
101
210

ร้ อยละ
31.50
25.25
52.50

จากตารางที่ 4-11 พบว่ า หลัก สู ตรที่ ผู ้ตอบแบบสอบถามมีค วามต้อ งการเข้า รั บบริ ก าร
วิชาการในกลุ่มการรักษาความปลอดภัยเครื อข่ายมากที่สุด คือ ความรู ้เกีย่ วกบั กฎหมายคอมพิว เตอร์
มีจานวน 210 คน โดยคิดเป็ นร้อยละ 52.50 รองลงมา คื อ การใช้งานระบบเครื อข่ า ย Lan และ Wifi
เบื้องต้น จานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.50
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ตารางที่ 4-12 จานวนและร้อยละของหลักสูตรในกลุ่ม การออกแบบกราฟิ กส์
หลักสู ตร
การออกแบบและผลิตสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้ องต้น
การใช้งาน Adobe Photoshop เบื้องต้น
การใช้งาน Adobe Illustrator เบื้องต้น

ความถี่
155
118
61

ร้ อยละ
38.75
29.50
15.25

จากตารางที่ 4-12 พบว่ า หลัก สู ตรที่ ผู ้ตอบแบบสอบถามมีค วามต้อ งการเข้า รั บบริ ก าร
วิ ช าการในกลุ่ ม การออกแบบ กราฟิ กส์ ม า กที่ สุ ด คื อ การออกแบบและผลิ ต สื่ อ เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์เบื้องต้น มีจานวน 155 คน โดยคิดเป็ นร้อยละ 38.75 รองลงมา คือ การใช้งาน Adobe
Photoshop เบื้องต้น จานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.50
ตารางที่ 4-13 จานวนและร้อยละของหลักสูตรในกลุ่ม การพัฒนาเว็บไซต์
หลักสู ตร
การออกแบบและสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น
การสร้างเว็บไซต์และบริ หารจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม
Joomla

ความถี่
127
105

ร้ อยละ
31.75
26.25

จากตารางที่ 4-13 พบว่ า หลัก สู ตรที่ ผู ้ตอบแบบสอบถามมีค วามต้อ งการเข้า รั บบริ ก าร
วิชาการในกลุ่มการพัฒนาเว็บไซต์มากที่ สุด คื อ การออกแบบและสร้า งเว็บไซต์เบื้ องต้น มีจานวน
127 คน โดยคิ ด เป็ นร้อยละ 31.75 รองลงมา คื อ การสร้า งเว็บไซต์ แ ละบริ ห ารจัด การข้อมูลด้ว ย
โปรแกรม Joomla จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.25
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ตารางที่ 4-14 จานวนและร้อยละของหลักสูตรในกลุ่ม สมาร์ทโฟน
หลักสู ตร
การใช้งานสมาร์ทโฟนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เบื้องต้น
การใช้งานสมาร์ทโฟนระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส เบื้องต้น

ความถี่
156
118

ร้ อยละ
39.00
29.50

จากตารางที่ 4-14 พบว่ า หลัก สู ตรที่ ผู ้ตอบแบบสอบถามมีค วามต้อ งการเข้า รั บบริ ก าร
วิชาการในกลุ่ มสมาร์ ทโฟนมากที่ สุ ด คื อ การใช้ง านสมาร์ ท โฟนระบบปฏิ บัติก ารแอนดรอยด์
เบื้ อ งต้น มี จ านวน 156 คน โดยคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 39.00 รองลงมา คื อ การใช้ง านสมาร์ ท โฟน
ระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส เบื้องต้น จานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.50
จากตารางที่ 4-7 ในภาพรวมของหลักสูตรที่ผตู ้ อบแบบสอบถามมีค วามต้องการในการเข้า
รับบริ ก ารวิชาการด้า นคอมพิว เตอร์ พบว่า หลัก สู ต รที่ มี ค วามต้องการมากที่ สุด คื อ การใช้งาน
Facebook เพื่อการสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์ (Facebook Fanpage) มีจานวน 324 คน โดยคิ ด
เป็ นร้อยละ 81.00 รองลงมา คือ การใช้งาน Microsoft Power point เบื้ องต้น – ขั้นสู ง มีจานวน 248
คน โดยคิดเป็ นร้อยละ 62.00 และความรู ้เกีย่ วกบั กฎหมายคอมพิว เตอร์ มีจานวน 210 คน โดยคิ ด
เป็ นร้ อยละ 52.50 ซึ่ ง ทั้ง 3 อันดับต่ า งอยู่ใ นกลุ่ม หลัก สู ต รที่ แ ตกต่ า งก นั ทั้งนี้ ผูว้ ิ จ ัยจึ งได้ท าการ
วิเคราะห์ แ ละค านวณหาค่ า เฉลี่ย ของทุ กกลุ่ม หลัก สู ต ร เพื่ อแสดงให้ เห็ นถึ งภาพรวมของความ
ต้องการในกลุ่มหลักสูตร โดยแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4-15
ตารางที่ 4-15 ค่าเฉลี่ยของกลุ่มหลักสู ตรที่ผตู ้ อบแบบสอบถามต้องการขอรับบริ การ
กลุ่มหลักสู ตร
กลุ่มโปรแกรมสานักงาน
กลุ่มติดตั้งและบารุงรักษาคอมพิวเตอร์
กลุ่มอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
กลุ่มการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
กลุ่มการออกด้านกราฟิ กส์
กลุ่มการพัฒนาเว็บไซต์
กลุ่มสมาร์ทโฟน

ความถี่ท้งั หมด
654/4
566/4
711/4
437/3
334/3
232/2
274/2

ค่ าเฉลี่ย ( X )
ความถี่
163.50
141.50
177.75
145.67
111.34
116.00
137.00

ร้ อยละ
40.86
35.38
44.44
36.42
27.83
29.00
34.25
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จากตารางที่ 4-15 พบว่า กลุ่ มหลักสู ต รที่ ผู ้ตอบแบบสอบถามมี ค วามต้องการเข้า รับบริ การ
วิชาการที่ ค่ า เฉลี่ยมากที่ สุด คื อ กลุ่มอินเทอร์ เน็ตและสื่ อสังคมออนไลน์ ซึ่ ง มีจานวนความถี่เฉลี่ย
177.75 โดยคิดเป็ นร้อยละ 44.44 รองลงมา คื อ กลุ่มโปรแกรมสานักงาน ซึ่ ง มีจานวนความถี่เฉลี่ย
163.50 โดยคิ ด เป็ นร้อยละ 40.86 และกลุ่มการรักษาความปลอดภัยเครื อข่ า ย ซึ่ งมีจานวนความถี่
เฉลี่ย 145.67 โดยคิดเป็ นร้อยละ 36.42 โดยแสดงรายละเอียดในภาพรวมดังภาพที่ 4-6

ภาพที่ 4-6 แผนภูมิค่าเฉลี่ยร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามกลุ่มหลักสูตร
4.2.3 ข้อมูลด้านความสาคัญของกลุ่มหลักสูตร
ในการเก็บข้อมูลด้านความต้องการในการขอรับบริ การวิชาการด้านคอมพิว เตอร์ ข องผูต้ อบ
แบบสอบถามในอาเภอบางกรวย โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบเลือกหลักสู ตรที่ มีค วามต้องการในการเข้า
รับบริ การวิชาการ ซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกได้มากกว่า หนึ่ งข้อ ตามที่ ได้แ สดงผลการ
วิเ คราะห์ ไ ปแล้ว ในหั ว ข้อ 4.2.2 ทั้ง นี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ด าเนิ น การสอบถามถึ ง กลุ่ ม หลัก สู ต รที่ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามมีค วามต้องการในการเข้า รับบริ การวิชาการด้า นคอมพิว เตอร์ มากที่ สุด โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามสามารถเลือกได้เพียงกลุ่มหลักสูตรเดียวเท่านั้น ซึ่งแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4-16
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ตารางที่ 4-16 จานวนและร้อยละของกลุ่มหลักสูตรที่ ผตู ้ อบแบบสอบถามต้องการมากที่ สุด
กลุ่มหลักสู ตร
กลุ่มโปรแกรมสานักงาน
กลุ่มติดตั้งและบารุงรักษาคอมพิวเตอร์
กลุ่มอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
กลุ่มการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
กลุม่ การออกด้านกราฟิ กส์
กลุ่มการพัฒนาเว็บไซต์
กลุ่มสมาร์ทโฟน

รวม

ความถี่
103
32
121
34
28
22
60
400

ร้ อยละ
25.75
8.00
30.25
8.50
7.00
5.50
15.00
100

จากตารางที่ 4-16 พบว่ากลุ่มหลักสูตรที่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีค วามต้องการเข้า รับบริ การ
วิชาการมากที่สุด คือ กลุ่มอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ มีจานวน 121 คน โดยคิ ด เป็ นร้อยละ
30.25 รองลงมา คื อ กลุ่มโปรแกรมสานักงาน มีจานวน 103 คน โดยคิ ด เป็ นร้อยละ 25.75 และ
สมาร์ทโฟน มีจานวน 60 คน โดยคิดเป็ นร้อยละ 15.00 โดยแสดงรายละเอียดในภาพรวมดังภาพที่
4-7

ภาพที่ 4-7 แผนภูมิร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามกลุ่มหลักสูตรที่ตอ้ งการมากที่สุด
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4.2.4 ข้อมูลด้านการเข้าร่ วมการบริ การวิชาการ
ในการเก็บข้อมูลด้านความต้องการในการขอรับบริ การวิชาการด้านคอมพิว เตอร์ ข องผูต้ อบ
แบบสอบถามในอาเภอบางกรวย ผูว้ ิจ ัยได้ทาการตั้งค าถามถึงการเข้า ร่ ว มในบริ การวิชาการด้า น
คอมพิว เตอร์ ห ากมีการด าเนิ นการจัด ให้บริ การตามหลักสู ตรที่ ผูต้ อบแบบสอบถามต้องการ โดย
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาจากงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง ซึ่ งพบว่า มีปัจจัยอื่น ๆ เช่ น วันเวลา และสถานที่ เป็ น
ต้น นั้น มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจในการเข้า ร่ ว ม ด้ว ยเหตุ น้ ี ผู ้วิ จ ัย จึ ง ได้ร ะบุ ส าเหตุ ใ นกรณี ที่ผู ้ต อบ
แบบสอบถามไม่แน่ใจว่าจะเข้าร่ วมได้หรื อไม่ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4-17
ตารางที่ 4-17 จานวนและร้อยละของที่ผตู ้ อบแบบสอบถามถึงความคิดเห็นในการเข้าร่ วม
ความคิดเห็น
เข้าร่ วม
ไม่แน่ ใจ
ไม่เข้าร่ วม
รวม

ความถี่
198
160
42
400

ร้ อยละ
49.50
40.00
10.50
100

จากตารางที่ 4-17 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 198 คน โดยคิ ด เป็ นร้อยละ 49.25 ที่
ระบุว่าสามารถเข้าร่ วมการบริ การวิชาการได้ โดยมีจานวน 160 คน โดยคิ ด เป็ นร้อยละ 40.00 ที่ ระบุ
ว่าไม่แน่ใจต่อการเข้าร่ วมบริ การวิชาการ และมีจานวน 42 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 10.50 ที่ ระบุ ว่า จะไม่
เข้าร่ วม โดยระบุเหตุผลที่ไม่เข้าร่ วม ได้แก่ ประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่สามารถเข้า ร่ ว มได้ กาลังศึกษา
อยู่ และบางส่วนไม่ระบุ เหตุ ผล ทั้งนี้ ในส่ ว นผูต้ อบแบบสอบถามที่ ระบุ ว่า ไม่แ น่ ใจในการเข้า ร่ ว ม
สามารถสรุ ปเหตุผลได้ดงั ตารางที่ 4-18
ตารางที่ 4-18 จานวนและร้อยละของที่ผตู ้ อบแบบสอบถามถึงความคิดเห็ น (ไม่แน่ใจ)
ไม่แน่ ใจ (เหตุผล)
หน่วยงานเป็ นผูต้ ดั สินใจ
วันและเวลาในการเข้ารับบริ การ
สถานที่แ ละการเดิ นทาง
อื่น ๆ
รวม

ความถี่
61
72
20
7
160

ร้ อยละ
38.13
45.00
12.50
4.37
100
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จากตารางที่ 4-18 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ ระบุ ว่า ไม่แ น่ ใจที่ จะเข้า ร่ ว มบริ การวิชาการ
ด้า นคอมพิ ว เตอร์ ให้เหตุ ผ ลมากที่ สุ ด คื อ วันและเวลาในการเข้า รับ บริ การ จานวน 72 คน จาก
ทั้งหมด 160 คิดเป็ นร้อยละ 45.00 รองลงมา คื อ หน่ ว ยงานเป็ นผูต้ ัด สิ นใจ จานวน 61 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 38.13 และสถานที่ แ ละการเดิ นทาง จานวน 20 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 12.50 นอกจากนี้ ยงั มี
ผูต้ อบแบบสอบถาม จ านวน 7 คนที่ ระบุ ว่า สาเหตุ อื่น ๆ ที่ ไม่แ น่ ใจจะเข้า ร่ ว ม ได้แ ก่ งบประมาณ
และกาลังศึกษาอยู่ โดยแสดงรายละเอียดในภาพรวมดังภาพที่ 4-8

ภาพที่ 4-8 แผนภูมิร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามสาเหตุที่ทาให้ไม่แน่ใจที่จะเข้าร่ วม

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั เรื่ อง ความต้องการของชุ มชนในอาเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุ รี ในการเข้า รับ
บริ การวิ ชาการด้า นคอมพิว เตอร์ ข องวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู ้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ชุมชนในอาเภอบางกรวย ได้แ ก่ ประชาชนที่ อยู่ในเขตอาเภอบางกรวย ซึ่ งมีท้ งั หมด 9 ตาบล โดย
สามารถแบ่ ง ตามการปกครองส่ ว นท้องถิ่ นได้ท้ ังหมด 7 เขต ทั้ง นี้ ไ ด้สุ่ มเลื อกมา 2 เขต ได้แ ก่
เทศบาลเมืองบางกรวย และองค์การบริ หารส่วนตาบลบางขนุน ทั้งหมด 10 หมู่บา้ น โดยสุ่ มตัว อย่า ง
ตามสะดวกจากประชาชนจากจ านวนหมู่ บ้า นดังกล่า วที่ ละ 40 ราย รวมเป็ นกลุ่มตัว อย่า งที่ เป็ น
ประชาชนในอาเภอบางกรวยทั้งหมด 400 ราย และสามารถแจกแจงผลการวิเคราะห์ ข ้อมูลต่ า ง ๆ
โดยผูว้ ิจยั มุ่งเน้นการวิเคราะห์ถึงเนื้อหาที่ประชาชนที่ตอ้ งการเข้ารับบริ การวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่ ง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.3 ปั ญหาและอุปสรรค
5.4 ข้อเสนอแนะ
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5.1 สรุปผลการศึกษา
ในการสรุ ปผลการศึกษาจะนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มานาเสนอเป็ นส่วน ดังนี้
5.1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประชาชนในอาเภอบางกรวยที่เป็ นผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง จานวน 246 คนจาก
โดยคิ ด เป็ นร้อ ยละ 61.50 สาหรับ เพศชายมี จานวน 154 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 38.50 โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามในช่วงอายุ 26-30 ปี มีจานวนมากที่สุด คือ 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.50 รองลงมา คื อ
อายุ 21-25 ปี มีจานวน 98 คน
สาหรับวุฒิการศึกษาระดับสู งสุ ด คื อ ระดับปริ ญญาตรี มีจานวน 186 คนจากทั้งหมด คิ ด
เป็ นร้อยละ 41.50 รองลงมา คื อ ระดับอนุ ป ริ ญญา หรื อ ปวส. มีจ านวน 101 คน คิ ด เป็ นร้อยละ
32.75 โดยอาชีพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีมากที่สุด คื อ ข้า ราชการ พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
จานวน 183 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.75 รองลงมา คือ อาชีพลูกจ้าง พนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 154
คน คิดเป็ นร้อยละ 38.50 ทั้งนี้ มีจ านวน 47 คนที่ ประกอบธุ รกิจส่ ว นตัว ได้แ ก่ ค้า ขายและรับจ้า ง
อิสระ และจานวน 16 คนที่เป็ นนักศึกษา
สาหรับ ข้อมูลทั่ว ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในภาพรวม ส่ ว นใหญ่เป็ นเพศหญิง โดยมี
การศึกษาในระดับสูง คือ ปริ ญญาตรี และอายุไม่เกิน 30 ปี อีกทั้งเป็ นข้า ราชการ และพนักงานของ
รัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ
5.1.2 ข้อมูลที่เกีย่ วข้องก ับการบริ การวิชาการ
สาหรับข้อมูลในด้านการเข้ารับบริ การวิชาการ มี ผูต้ อบแบบสอบถามเพียงจานวน 43 คน
คิ ด เป็ นร้ อยละ 10.75 ที่ เคยเข้า รับ บริ ก ารวิ ช าการด้า นคอมพิ ว เตอร์ จ ากวิ ท ยาลัย ฯ โดยผู ้ต อบ
แบบสอบถามที่ไม่เคยเข้ารับบริ การวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ มีจานวน 357 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.25
สาหรับ ประเภทงานที่ ผู ้ต อบแบบสอบถามมี ห น้า ที่ รั บผิ ด ชอบมากที่ สุด คื อ งานพิ ม พ์
เอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีจานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.00 รองลงมา คื อ งานเก็บข้อมูล ประสานงาน
จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.50 และงานคานวณ ข้อมูลตัว เลข มีจานวน 75 คน คิ ด เป็ นร้อยละ
18.75
จากข้อมูลดังกล่า ว พบว่า ในภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ไม่เคยเข้า รับบริ การ
วิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ส่วนกลุ่มที่เคยรับรับบริ การวิชาการด้านคอมพิว เตอร์ น้ นั สรุ ปได้ว่า มีเพียง
เนื้ อ หา 2 ประเภทเท่ า นั้น ได้แ ก่ การอบรมโปรแกรมทางด้า นบัญ ชี และการอบรมการเขี ย น
โปรแกรมเบื้ อ งต้น อี ก ทั้ งประเภทงานส่ ว นใหญ่ ที่ พ บในผู ้ต อบแบบสอบถาม คื อ งานด้า น
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเกีย่ วข้องก ับโปรแกรมในสานักงานและข้อมูลด้านตัวเลข
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5.1.3 ข้อมูลด้านความต้องการหลักสูตร
สาหรับการสรุ ปผลในด้านความต้องการหลักสูตร ตามที่ผทู ้ าวิจยั ได้แ บ่ งกลุ่มของหลักสู ตร
ไว้ท้ งั หมด 7 กลุ่ม พบว่าในกลุ่มโปรแกรมสานักงาน หลักสู ตรที่ ผูต้ อบแบบสอบถามต้องการมาก
ที่ สุด คื อ การใช้งาน Microsoft Power point เบื้ องต้น – ขั้นสู ง มีจ านวน 248 คน คิ ด เป็ นร้อยละ
62.00
สาหรับกลุ่มติดตั้งและบารุ งรักษาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรที่ผตู ้ อบแบบสอบถามต้องการมาก
ที่สุด คือ การดูแลรักษาและแก ้ปั ญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีจ านวน 203 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 50.75
และในกลุ่มอินเทอร์เน็ต และสื่ อสังคมออนไลน์ หลักสู ตรที่ ผูต้ อบแบบสอบถามต้องการมากที่ สุด
คื อ การใช้งาน Facebook เพื่อการสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์ (Facebook Fanpage) มีจานวน
324 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.00
สาหรับกลุ่มการรักษาความปลอดภัยเครื อข่าย หลักสูตรที่ ผูต้ อบแบบสอบถามต้องการมาก
ที่สุด คือ ความรู ้เกีย่ วก ับกฎหมายคอมพิวเตอร์ มีจานวน 210 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 52.50 และในกลุ่ม
การออกแบบกราฟิ กส์ หลักสูตรที่ผตู ้ อบแบบสอบถามต้องการมากที่ สุด คื อ การออกแบบและผลิต
สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น มีจานวน 155 คน โดยคิดเป็ นร้อยละ 38.75
สาหรับกลุ่มการพัฒนาเว็บไซต์ หลักสู ตรที่ ผูต้ อบแบบสอบถามต้องการมากที่ สุด คื อ การ
ออกแบบและสร้า งเว็บ ไซต์เบื้ องต้น มีจ านวน 127 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 31.75 และในกลุ่มสมาร์ ท
โฟน หลักสูตรที่ผตู ้ อบแบบสอบถามต้องการมากที่สุด คือ การใช้งานสมาร์ ทโฟนระบบปฏิ บัติการ
แอนดรอยด์ เบื้องต้น มีจานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.00
จากผลสรุ ป ในการศึ ก ษาที่ ก ล่ า วมาในข้า งต้น พบว่ า ภาพรวมของหลัก สู ต รที่ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามมีความต้องการในการเข้ารับบริ การวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ มากที่ สุด คื อ การใช้งาน
Facebook เพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ (Facebook Fanpage) ซึ่งมีจานวน 324 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 81.00 รองลงมา คือ การใช้งาน Microsoft Power point เบื้ องต้น – ขั้นสู ง มีจ านวน 248 คน
คิดเป็ นร้อยละ 62.00 และความรู ้เกีย่ วกบั กฎหมายคอมพิว เตอร์ มีจานวน 210 คน คิ ด เป็ นร้อยละ
52.50
โดยเมื่อ พิ จ ารณาถึ ง กลุ่ มหลักสู ตรที่ ผู ้ต อบแบบสอบถามมี ค วามต้อ งการเข้า รั บบริ ก าร
วิชาการโดยวัด จากค่ า เฉลี่ยที่ มากที่ สุด คื อ กลุ่มอินเทอร์ เน็ตและสื่ อสังคมออนไลน์ ซึ่ งมี ค่ า เฉลี่ ย
177.75 คิดเป็ นร้อยละ 44.44 รองลงมา คือ กลุ่มโปรแกรมสานักงาน ที่มีค่าเฉลี่ย 163.50 คิ ด เป็ นร้อย
ละ 40.86 และกลุ่มการรักษาความปลอดภัยเครื อข่ า ย ซึ่ งมีเฉลี่ย 145.67 โดยคิ ด เป็ นร้อยละ 36.42
จากที่กล่าวมาจึงสอดคล้องก ับความต้องการตามหลักสูตรที่มีความต้องการสูงสุด 3 อันดับแรก
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นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั สอบถามถึงความต้องการกลุ่มหลักสู ตร โดยวัด จากค่ า ความถี่ห รื อจานวน
ผูต้ อบแบบสอบภาม ซึ่งเลือกกลุ่มหลักสูตรที่ ตอ้ งการเข้ารับบริ การวิชาการมากที่ สุด โดยสรุ ปผลได้
ว่า กลุ่ม หลักสู ต รที่ ผูต้ อบแบบสอบถามต้อ งการมากที่ สุ ด คื อ กลุ่ มอิ น เทอร์ เ น็ ตและสื่ อ สัง คม
ออนไลน์ ซึ่ งมี จ านวน 121 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 30.25 รองลงมา คื อ กลุ่ มโปรแกรมสานักงาน มี
จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.75 และสมาร์ทโฟน มีจานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.00
จากผลสรุ ปการศึกษาข้างต้น พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามสาคัญต่ อกลุ่มหลักสู ตรที่
อยู่นอกเหนื อประเภทงานที่ ต นรั บผิ ด ชอบ โดยส่ ว นใหญ่เ ลื อกที่ จ ะเข้า รับ บริ ก ารวิ ช าการด้า น
คอมพิว เตอร์ ในกลุ่ มหลัก สู ต รอิ นเทอร์ เน็ต และสื่ อสังคมออนไลน์ รองลงมา คื อ กลุ่มโปรแกรม
สานักงาน
5.1.4 ข้อมูลด้านการเข้าร่ วมการบริ การวิชาการ
สาหรั บข้อ มู ล ด้า นการเข้า ร่ ว มการบริ ก ารวิ ช าการ ในการเก็บ ข้อมู ล ดังกล่ า วผูว้ ิ จัย ได้
ทาการศึกษาจากงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง ซึ่งพบว่ามีปัจจัยอื่น ๆ เช่ น วันเวลา และสถานที่ เป็ นต้น จากที่
กล่าวมาได้พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 198 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 49.25 ที่ ระบุ ว่า สามารถเข้า
ร่ วมการบริ การวิชาการได้ และผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 160 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 40.00 ที่ ระบุ ว่า
ไม่แน่ใจต่อการเข้าร่ วมบริ การวิชาการ ซึ่งมีเพียง 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.50 ที่ระบุว่าจะไม่เข้าร่ วม
เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามที่ระบุว่าไม่แน่ใจที่ จะเข้าร่ ว มบริ การวิชาการด้า น
คอมพิวเตอร์ สามารถสรุ ปได้ว่า เหตุผลที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกมากที่ สุด คื อ วันและเวลาในการ
เข้ารับบริ การ จานวน 72 คน จากทั้งหมด 160 คิ ด เป็ นร้อยละ 45.00 รองลงมา คื อ หน่ ว ยงานเป็ นผู ้
ตัดสินใจ จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.13 และสถานที่ แ ละการเดิ นทาง จานวน 20 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 12.50 นอกจากนี้ยงั มีผตู ้ อบแบบสอบถาม จ านวน 7 คนที่ ระบุ ว่า สาเหตุ อื่น ๆ ที่ ไม่แ น่ ใจจะ
เข้าร่ วม ได้แก่ งบประมาณ และกาลังศึกษาอยู่
จากผลสรุ ปดังกล่าว พบว่าในภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ที่ไม่แ น่ ใจจะเข้า ร่ ว ม
ให้ค วามส าคัญต่ อวันและเวลาในการเข้า รับบริ การ ซึ่ ง มีผลจากส่ ว นใหญ่มี อาชี พและงานที่ ต้อ ง
รับผิ ด ชอบ อีก ทั้งมี อาชี พเป็ นข้า ราชการ และพนัก งานของรั ฐ หรื อรั ฐ วิส าหกิจ ส่ ง ผลให้ผู ้ต อบ
แบบสอบถามที่ไม่แน่ใจให้เหตุผลรองลงมา คือ หน่วยงานเป็ นผูต้ ดั สินใจ
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากความต้อ งการของชุ มชนในอ าเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุ รี ในการเข้า รับ บริ การ
วิชาการด้านคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ สามารถอภิปรายผลได้ตามวัตถุประสงค์การวิจ ัยที่ ต้ งั
ไว้ ดังนี้
5.2.1 ในการศึกษาความต้องการของประชาชนในอาเภอบางกรวยต่ อการเข้า รับบริ การ
วิชาการด้านคอมพิว เตอร์ ข องวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผลการวิจัย คื อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี
ความต้องการที่ จ ะเข้า รับบริ การวิชาการด้า นคอมพิว เตอร์ เนื่ อ งจาก มี ผูต้ อบแบบสอบถามเพีย ง
จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.75 ที่เคยเข้ารับบริ การวิชาการด้านคอมพิว เตอร์ จ ากวิทยาลัยฯ โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ไม่เคยเข้ารับบริ การวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ มีจานวน 357 คน คิ ด เป็ นร้อยละ
89.25 และ ผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 198 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.25 ที่ ระบุ ว่า สามารถเข้า ร่ ว มการ
บริ การวิชาการได้ โดยผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 160 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 40.00 ที่ ระบุ ว่า ไม่แ น่ ใจ
ต่อการเข้าร่ วมบริ การวิชาการ ซึ่งมีเพียง 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.50 ที่ระบุว่าจะไม่เข้าร่ วม
โดยกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามที่ ไม่แ น่ ใจได้เลือกเหตุ ผลตามที่ ผูว้ ิจัยได้ระบุ ไว้ ซึ่ งได้ศึกษา
จากงานวิจ ัยที่ เกีย่ วข้อง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกเหตุ ผล ได้แ ก่ วันและเวลาในการเข้า รั บ
บริ การ จานวน 72 คน จากทั้งหมด 160 คิดเป็ นร้อยละ 45.00 รองลงมา คือ หน่วยงานเป็ นผูต้ ัด สิ นใจ
จานวน 61 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 38.13 และสถานที่ แ ละการเดิ นทาง จานวน 20 คน คิ ด เป็ นร้อยละ
12.50 นอกจากนี้ยงั มีผตู ้ อบแบบสอบถาม จานวน 7 คนที่ ระบุ ว่า สาเหตุ อื่น ๆ ซึ่ งมีค วามสอดคล้อง
ก ับงานวิจยั (ฉัตรพล มณี กูล และ พิเชษฐ์ ตั้งสงค์ไพบู ลย์, 2552) ที่ ระบุ ว่า ปั จจัยอื่น ๆ เช่ น วันเวลา
และสถานที่ เป็ นต้น เป็ นส่ ว นประสมทางการตลาดบริ การมีผ ลต่ อความต้องการในการเข้า รั บ
บริ การวิชาการของวิ ทยาลัยราชพฤกษ์ สอดคล้องต่ อแนวคิ ด ส่ ว นประสมการตลาดบริ การด้า น
สถานที่
จากความสอดคล้องดังกล่า ว ทาให้สามารถกล่า วได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มที่ ไม่
แน่ใจจะให้ความสาคัญต่อวันและเวลาในการเข้ารับบริ การ รวมไปถึงหน่วยงาน และสถานที่ แสดง
ถึงความต้องการที่จะเข้ารับบริ การวิชาการด้า นคอมพิว เตอร์ ข องวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยมีเงื่ อนไข
และปั จจัยอื่น ๆ เป็ นส่วนประกอบ เนื่ องด้ว ยผูต้ อบแบบสอบถามมีอาชี พ คื อ ข้า ราชการ พนักงาน
ของรัฐ รัฐ วิ สาหกิจ จ านวน 183 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 45.75 รองลงมา คื อ อาชี พลูกจ้า ง พนักงาน
บริ ษทั เอกชน จานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.50 ด้วยเหตุ น้ ี จึ งสรุ ปได้ว่า ประชาชนในอาเภอบาง
กรวยมีความต้องการที่จะเข้ารับบริ การวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์
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5.2.2 ในเพื่อศึกษาถึงเนื้อหาของบริ การวิชาการด้านคอมพิว เตอร์ ที่ประชาชนในอาเภอบาง
กรวยมีค วามต้องการในการเข้า รับบริ การ ผลการวิจัย คื อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ค วาม
ต้องการเนื้อหาในการขอรับบริ การวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ แยกตามกลุ่มหลักสูตร ดังนี้
5.2.2.1 กลุ่มโปรแกรมสานักงาน หลักสู ตรที่ ผูต้ อบแบบสอบถามต้องการมากที่ สุด
คือ การใช้งาน Microsoft Power point เบื้องต้น – ขั้นสูง มีจานวน 248 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.00
5.2.2.2 กลุ่ มติ ด ตั้ง และบ ารุ ง รั ก ษาคอมพิ ว เตอร์ หลัก สู ต รที่ ผู ้ตอบแบบสอบถาม
ต้องการมากที่สุด คือ การดูแลรักษาและแกป้ ั ญหาคอมพิว เตอร์ เบื้ องต้น มีจ านวน 203 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 50.75
5.2.2.3 กลุ่ มอิ นเทอร์ เ น็ตและสื่ อ สัง คมออนไลน์ หลักสู ตรที่ ผูต้ อบแบบสอบถาม
ต้องการมากที่ สุ ด คื อ การใช้งาน Facebook เพื่ อการสื่ อสารและการประชาสัมพัน ธ์ (Facebook
Fanpage) มีจานวน 324 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.00
5.2.2.4 กลุ่ มการรั ก ษาความปลอดภัย เครื อข่ า ย หลัก สู ตรที่ ผูต้ อบแบบสอบถาม
ต้องการมากที่สุด คือ ความรู ้เกีย่ วก ับกฎหมายคอมพิวเตอร์ มีจานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.50
5.2.2.5 กลุ่มการออกแบบกราฟิ กส์ หลักสูตรที่ผตู ้ อบแบบสอบถามต้องการมากที่ สุด
คือ การออกแบบและผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้ องต้น มีจ านวน 155 คน โดยคิ ด เป็ นร้อยละ
38.75
5.2.2.6 กลุ่มการพัฒนาเว็บไซต์ หลักสูตรที่ผตู ้ อบแบบสอบถามต้องการมากที่ สุด คื อ
การออกแบบและสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น มีจานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.75
5.2.2.7 กลุ่มสมาร์ทโฟน หลักสู ตรที่ ผูต้ อบแบบสอบถามต้องการมากที่ สุด คื อ การ
ใช้งานสมาร์ทโฟนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เบื้องต้น มีจานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.00
จากผลสรุ ป ในการศึ ก ษาที่ ก ล่ า วมาในข้า งต้น พบว่ า ภาพรวมของหลัก สู ต รที่ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามมีความต้องการในการเข้ารับบริ การวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ มากที่ สุด คื อ การใช้งาน
Facebook เพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ (Facebook Fanpage) ซึ่งมีจานวน 324 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 81.00 รองลงมา คือ การใช้งาน Microsoft Power point เบื้ องต้น – ขั้นสู ง มีจ านวน 248 คน
คิดเป็ นร้อยละ 62.00 และความรู ้เกีย่ วกบั กฎหมายคอมพิว เตอร์ มีจานวน 210 คน คิ ด เป็ นร้อยละ
52.50
โดยเมื่อ พิ จ ารณาถึ ง กลุ่ มหลักสู ตรที่ ผู ้ต อบแบบสอบถามมี ค วามต้อ งการเข้า รั บบริ ก าร
วิชาการโดยวัด จากค่ า เฉลี่ยที่ มากที่ สุด คื อ กลุ่มอินเทอร์ เน็ตและสื่ อสังคมออนไลน์ ซึ่ งมี ค่ า เฉลี่ ย
177.75 คิด เป็ นร้อยละ 44.44 รองลงมา คื อ กลุ่มโปรแกรมสานักงาน ที่ มีค่ า เฉลี่ย 163.50 คิ ด เป็ น
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ร้อยละ 40.86 และกลุ่มการรักษาความปลอดภัยเครื อข่าย ซึ่งมีเฉลี่ย 145.67 โดยคิดเป็ นร้อยละ 36.42
จากที่กล่าวมาจึ งสอดคล้องก ับความต้องการตามหลักสูตรที่มีความต้องการสูงสุด 3 อันดับแรก
สาหรับกลุ่มหลักสูตรที่ผตู ้ อบแบบสอบถามต้องการมากที่ สุด คื อ กลุ่มอินเทอร์ เน็ตและสื่ อ
สังคมออนไลน์ ซึ่งมีจานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.25 รองลงมา คือ กลุ่มโปรแกรมสานักงาน มี
จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.75 และสมาร์ทโฟน มีจานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.00
จากผลการศึกษาข้า งต้น พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามสาคัญต่ อกลุ่มหลักสู ตรที่ อยู่
นอกเหนื อ ประเภทงานที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบ โดยส่ ว นใหญ่ เ ลื อ กที่ จ ะเข้า รั บ บริ ก ารวิ ช าการด้า น
คอมพิว เตอร์ ในกลุ่ มหลัก สู ต รอิ นเทอร์ เน็ต และสื่ อสังคมออนไลน์ รองลงมา คื อ กลุ่มโปรแกรม
สานักงาน
ด้วยเหตุน้ ีความต้องการด้า นเนื้ อหาของประชาชนในเขตอาเภอบางกรวย จึ งไม่ได้ข้ ึ นกบั
ปั จจัยในด้านประเภทงานที่รับผิดชอบ ซึ่งประเภทงานที่ผูต้ อบแบบสอบถามมีห น้า ที่ รับผิด ชอบมาก
ที่สุด คือ งานพิมพ์ เอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีจานวน 124 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 31.00 รองลงมา คื อ งานเก็บ
ข้อมูล ประสานงาน จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.50 และงานคานวณ ข้อมูลตัว เลข มีจานวน 75
คน คิดเป็ นร้อยละ 18.75 อีกทั้งวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด คือ ระดับปริ ญญาตรี มีจานวน 186 คนจาก
ทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 41.50 รองลงมา คือ ระดับอนุปริ ญญา หรื อ ปวส. มีจานวน 101 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 32.75 ส่งผลให้เนื้ อหาที่ มีค วามต้องการสู งสุ ด นั้นไม่เกีย่ วข้องกบั การพัฒนาตนเองในด้า น
การนาไปประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อ ซึ่งสอดคล้องก ับงานวิจยั (ปวรรัตน เลิศสุ ว รรณเสรี , 2553) ที่
ได้อภิ ป รายไว้ คื อ จุ ด มุ่ งหมายในการพัฒ นาตนเอง มี ค วามต้อ งการในการพัฒ นาตนเอง ด้า น
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู ้ ความสามารถ อยู่ในระดับสู งกว่า ด้า น
โอกาสในนาความรู ้ไปใช้ เพื่อปฏิบตั ิงานจริ ง รวมไปถึงสร้างอาชีพ อีกทั้งกลุ่มประชาชนในงานวิจ ัย
นี้ผวู ้ ิจยั มุ่งเน้นกลุ่มประชาชนที่ การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ดังนั้นการให้ค วามสาคัญเนื้ อหาใน
การเข้ารับบริ การวิชาการด้านคอมพิว เตอร์ ที่เกีย่ วข้องกบั ประเภทงานที่ รับผิด ชอบเป็ นจึ งประเด็น
รองลงมา
ผลการศึกษางานวิจยั นี้ทาให้ทราบถึงเนื้อหาที่ประชาชนในเขตอาเภอบางกรวยต้องการเข้า
รับบริ การวิชาการด้า นคอมพิว เตอร์ คื อ กลุ่มอินเทอร์ เน็ ตและสื่ อสังคมออนไลน์ กลุ่มโปรแกรม
สานักงาน และสมาร์ทโฟน ตามลาดับ
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5.3 ปัญหาและอุปสรรค
จากการศึกษาต้องการของชุ มชนในอาเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุ รี ในการเข้า รับบริ การ
วิชาการด้านคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ดงั นี้
5.3.1 เนื่องจากความแตกต่างของพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ทาให้ การรวบรวมข้อมูลใช้เวลาค่ อนข้า งมาก เนื่ องจากบางกลุ่มหลักสู ตรมี ชื่ อของ
โปรแกรมหรื อศัพท์เฉพาะทางที่ผตู ้ อบแบบสอบถามไม่รู้จกั
5.3.2 เนื่ องจากกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามที่ ผู ว้ ิ จัยเน้นเป็ นส าคัญ คื อ กลุ่ มที่ มีการศึกษาและมี
อาชีพ ทาให้การเก็บรวบรวมข้อมูลล่าช้า เนื่องด้วยภาระงานและหน้าที่ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามรับผิดชอบ
5.4 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
5.4.1 เนื่องจากงานวิจยั นี้เป็ นเพียงการศึกษาเพื่อทราบถึงความต้องการและเนื้ อหาที่ ประชาชน
ในเขตอาเภอบางกรวยต้องการเข้ารับบริ การวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่ งเป็ นการศึกษาเนื้ อหาเพียงด้าน
เดียวเท่านั้น จึงควรมีการศึกษาเพิม่ เติมในเนื้อหาด้านอื่น ๆ ที่สาคัญรองลงมา
5.4.2 แนวทางในการศึกษาครั้งนี้ ควรนาไปเป็ นแนวทางในการจัดทาแผน หรื อสารวจความ
ต้องการจริ งก่อนดาเนินโครงการในด้านบริ การวิชาการแก่สงั คม ซึ่งจะทาให้การจัดทาโครงการดังกล่าว
เข้าถึงกลุ่มประชาชนในเขตอาเภอบางกรวยได้มากขึ้น
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แบบสอบถามเพื่องานวิจัย
เรื่อง “ความต้องการของชุ มชนบางกรวยในจังหวัดนนทบุรี ในการขอรับบริการวิชาการ
ด้านคอมพิวเตอร์ ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ”
โดยสาขาคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ และแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุ ขศาสตร์
วิทยาลัยราชพฤกษ์
โปรดเขียนเครื่ องหมาย
ในช่ องว่างที่กาหนด

ลงในช่ องว่างหน้าคาตอบที่ตรงก ับความเป็ นจริ ง หรื อกรอกข้อความลง

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ

□ 1. ชาย
□ 1. น้อยกว่า 21 ปี
□ 4. 31-35 ปี

□ 2. หญิง
□ 2. 21-25 ปี
□ 5. 36-40 ปี

□ 3. 26-30 ปี
□ 5. มากกว่า 40 ปี

3. ระดับการศึกษาสูงสุด

□ 1. ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ ปวช.

□ 2. มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรื อ ปวช.

□ 3. อนุปริ ญญา หรื อ ปวส.
□ 5. ปริ ญญาโท

□ 4. ปริ ญญาตรี
□ 6. อื่นๆ (โปรด

ระบุ)………………
4. อาชีพ

□ 1. ข้าราชการ พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
□ 2. ลูกจ้าง หรื อ พนักงานบริ ษทั เอกชน
□ 3. ประกอบธุ รกิจส่วนตัว (โปรดระบุ)………………………………………………
□ 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………
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5. ท่ า นเคยได้รับ บริ การวิช าการด้า นคอมพิ ว เตอร์ (อาทิ เ ช่ น การฝึ กอบรม การให้ ค วามรู ้ด ้ า น
คอมพิวเตอร์) จากทางวิทยาลัยราชพฤกษ์มาก่อนหรื อไม่

□ 1. เคย (โปรดระบุ) เรื่ อง…………………………………………………………
□ 2. ไม่เคย
ตอนที่ 2 ความต้องการในการขอรับบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
1. ปั จจุบนั งานที่ท่านรับผิดชอบ มีลกั ษณะใด

□ 1. งานพิมพ์ งานเอกสารต่าง ๆ □ 2. งานคานวณ ข้อมูลตัวเลข
□ 2. งานเก็บข้อมูล ประสานงาน □ 4. งานวิชาการ งานวิเคราะห์
□ 5. งานนาเสนอ งานกราฟิ กส์ □ 6. งานดูแลระบบ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
□ 7. อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………...……………………...……………………...
2. หากวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้จดั บริ การวิชาการด้านคอมพิว เตอร์ ท่ านมีความต้องการจะเข้ารับ
บริ การในหลักสูตรใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 หลักสูตร)
กลุ่ม โปรแกรมสานักงาน (Microsoft Office)
1. □ การใช้งาน Microsoft Office เบื้องต้น
2.
3.

□
□
□

การใช้งาน Microsoft Word เบื้องต้น – ขั้นสูง

□
□
□

การติดตั้งและดูแลรักษาระบบปฏิบตั ิการ Windows

การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น – ขั้นสูง

การใช้งาน Microsoft Power point เบื้องต้น – ขั้นสูง
4.
กลุ่ม ติดตั้งและบารุงรักษาคอมพิวเตอร์ (Computer Maintenance)
5. □ การใช้งานเครื่ องคอมพิว เตอร์ อย่างถูกวิธี
6.
7.

การใช้งานระบบปฏิบตั ิ การ Windows เบื้องต้น

การดูแลรักษาและแก ้ปั ญหาคอมพิวเตอร์เบื้ องต้น
8.
กลุ่ม อินเทอร์ เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (Internet and Social Media)
9. □ การใช้งานอินเทอร์ เน็ตและเว็บเทคโนโลยีเบื้องต้น

□
11. □
12. □
10.

การใช้งาน Facebook เพื่อการสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์ (Facebook Fanpage)
การใช้งาน Google Application เพื่อสนับสนุนการทางาน
การสืบค้นข้อมูลด้วย Google
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กลุ่ม การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security)
13. □ การงานระบบเครื อข่าย Lan และ Wifi เบื้องต้น

□
15. □
14.

การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
ความรู ้เกีย่ วก ับกฎหมายคอมพิวเตอร์

กลุ่ม การออกแบบด้านกราฟิ กส์ (Graphic Design)
16. □ การออกแบบและผลิตสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้ องต้น

□
18. □
17.

การใช้งาน Adobe Photoshop เบื้องต้น
การใช้งาน Adobe Illustrator เบื้องต้น

กลุ่ม การพัฒนาเว็บไซต์ (Web Development)
19. □ การออกแบบและสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น
20. □ การสร้างเว็บไซต์และบริ หารจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Joomla
กลุ่ม สมาร์ ทโฟน (Smartphone)
21. □ การใช้งานสมาร์ทโฟนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เบื้องต้น
22.

□

การใช้งานสมาร์ ทโฟนระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส เบื้องต้น

3. ท่านมีความต้องการในการเข้ารับบริ การวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ในกลุ่มเนื้ อหาใดมากที่สุด
(ให้ตอบเพียง 1 กลุ่มเท่านั้น)

□ 1. กลุ่มโปรแกรมสานักงาน
□ 2. กลุ่มติดตั้งและบารุ งรักษาคอมพิวเตอร์
□ 3. กลุ่มอินเทอร์ เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
□ 4. กลุ่มรักษาความปลอดภัยเครื อข่าย
□ 5. กลุ่มการออกแบบกราฟิ กส์
□ 6. กลุ่มการพัฒนาเว็บไซต์
□ 7. กลุ่มสมาร์ทโฟน
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4. หากวิทยาลัยราชพฤกษ์จดั บริ การวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรที่ ท่า นสนใจ ท่ า นคิ ด ว่า จะ
มาเข้าร่ วมในบริ การดังกล่าวหรื อไม่

□ 1. เข้าร่ วม
□ 2. ไม่แน่ ใจ
เหตุผล

□ 2.1 หน่วยงานเป็ นผูต้ ดั สินใจ
□ 2.2 วันและเวลาในการเข้ารับบริ การ
□ 2.3 สถานที่ และการเดินทาง
□ 2.4 อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………

□ 3. ไม่เข้าร่ วม (โปรดระบุเหตุผล)………………………………………………………

