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บทคัดย่อ 
 
การวิจัย ความต้องการของชุมชนในอ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี ในการเข้ารับบริการ

วิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ของวิทยาลยัราชพฤกษ์ ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความต้องการของ
ประชาชนในอ าเภอบางกรวยต่อการเข้ารับบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ของวิทยาลยัราชพฤกษ์  
2) เพ่ือศึกษาถึงเน้ือหาของบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ท่ีประชาชนในอ าเภอบางกรวยมีความ
ต้องการในการเข้ารับบริการ โดยการวิจัยดังกล่าวได้ใช้ประชนชนในเขตอ าเภอบางกรวย จังหว ัด
นนทบุรี เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน โดยการด าเนินการวิจัยได้เกบ็รวบรวมข้อมูลทั่วไปเก ีย่วกบั
ผูต้อบแบบสอบถาม และความตอ้งการในการขอรับบริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์  

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในอ าเภอบางกรวย มีความต้องการท่ีจะเข้ารับบริการวิชาการด้าน
คอมพิวเตอร์ จ านวนร้อยละ 49.25 และจ านวนร้อยละ 40.00 ท่ีมีความต้องการเข้ารับบริการแบบมี
เง่ือนไข เช่น วนัเวลาในการรับบริการ และหน่วยงานเป็นผูต้ดัสินใจ เป็นตน้ ส าหรับผลการวิจัยในความ
ตอ้งการดา้นเน้ือหาท่ีจะขอรับบริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ พบว่า กลุ่มหลกัสูตรท่ีต้องการมากท่ีสุด 
คือ กลุ่มอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงมีจ านวนร้อยละ 30.25 รองลงมา คือ กลุ่มโปรแกรม
ส านกังาน มีจ านวนร้อยละ 25.75 และสมาร์ทโฟน มีจ านวนร้อยละ 15.00 ทั้ งน้ีสามารถสรุปได้ว่าความ
ต้องการด้านเน้ือหาของประชาชนในเขตอ าเภอบางกรวย ไม่ได้ข้ึนกบัปัจจัยในด้านประเภทงานท่ี
รับผิดชอบ ประชาชนมีความตอ้งการในการพฒันาตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ด้วย
เหตุน้ี เน้ือหาของบริการวิชาการท่ีควรจัดบริการแกป่ระชาชนในเขตอ าเภอบางกรวย ได้แก ่กลุ่ม
อินเทอร์เน็ตและส่ือสงัคมออนไลน์ กลุ่มโปรแกรมส านกังาน และสมาร์ทโฟน ตามล าดบั  

 
ค าส าคัญ: การบริการวิชาการ บริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์  
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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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กติติกรรมประกาศ 
 

 การศึกษาความต้องการของชุมชนในอ าเภอบางกรวย จังหว ัดนนทบุรี ในการเข้ารับบริการ
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ท่ีสุด ผูท้ าวิจยัจึงใคร่ขอขอบคุณดงัน้ี   
 ขอขอบคุณวิทยาลยัราชพฤกษท่ี์ไดจ้ดัสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนความต้องการของชุมชนใน
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ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยั รวมถึงการประสานงานท่ีเก ีย่วขอ้งจนงานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วง 
 ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานท้องถ่ินในอ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี ท่ี
อ านวยความสะดวกในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 วิทยาลยัราชพฤกษจ์ดัตั้งข้ึนจากปณิธานของท่านอาจารย ์ดร.กมล ชูทรัพย ์ซ่ึงเป็นผูก้อ่ตั้ ง

สถาบนัในเครือตั้งตรงจิตร ท่ีมีความมุ่งมัน่อยา่งแรงกลา้ต่อการพฒันาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

จึงเป็นท่ีมาของการกอ่ตั้ งวิทยาลยัราพฤกษ์อย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2549 ดังปรัชญาท่ีว่า 

“สถาบนัแห่งการเรียนรู้ยคุใหม่ คุณภาพ คุณธรรม น าหน้าสู่สากล” โดยท่ีตั้ งหลกัของวิทยาลยั คือ

เลขท่ี 9 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี ในปัจจุบันวิทยาลยั

ราชพฤกษ์เปิดด าเนินงานมากว่า 6 ปี โดยมีการบริหารงานและด าเนินการตามกรอบพนัธกจิใน

หลาย ๆ ด้าน ซ่ึงการบริการวิชาการแกส่ังคม ถือเป็นอีกหน่ึงพนัธกจิท่ีส าคัญของวิทยาลยัฯ การ

บริการวิชาการแกส่งัคมของวิทยาลยัราชพฤกษมี์การจดัด าเนินโครงการข้ึนอย่างต่อเน่ืองในแต่ละปี

การศึกษา ทั้ งในการให้บริการด้านการศึกษาในแขนงวิชาต่างๆ ด้านการให้ความรู้ และการ

ให้บริการดา้นสถานท่ี แกส่ถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานท่ีตั้งอยูโ่ดยรอบวิทยาลยัฯ ในเขตอ าเภอ

บางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

เน่ืองจากการด าเนินงานการให้บริการวิชาการแกชุ่มชนมีหลากหลายรูปแบบและเน้ือหา 

ดงันั้น การอาศยัแต่ความรู้และประสบการณ์ของผูร้ับผิดชอบโครงการหรือจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

เพียงอย่างเดียวย่อมมีความเส่ียง กล่าวคือ ความเป็นไปได้ท่ีจะไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจาก

วิธีการรูปแบบและเน้ือหาอาจไม่ตรงต่อความตอ้งการชุมชนในปัจจุบัน ซ่ึงส่งผลต่อความพึงพอใจ

ของผูเ้ขา้รับบริการวิชาการของชุมชนในแต่ละท้องถ่ิน และท าให้โครงการบริการวิชาการอาจไม่

ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร คณาจารยร์วมถึงผูเ้ขา้ร่วมโครงการจากชุมชนมีความเส่ียงท่ีจะได้รับ
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ผลตอบแทนไม่คุม้ค่ากบัทรัพยากรท่ีเสียไป (ฉัตรพล มณีกูล และ พิเชษฐ์ ตั้งสงค์ไพบูลย,์ 2552)   

จากการเกบ็รวบรวมข้อมูลสถิติความต้องการของอ าเภอบางกรวย พบว่าเน้ือหาวิชาท่ี

ตอ้งการในการเขา้รับการบริการวิชาการ โดยพิจารณาจากความถ่ีและร้อยละ เน้ือหาวิชาท่ีต้องการ

ในการเข้ารับการบริการวิชาการ ล าดับหน่ึงท่ีได้ค่ามากท่ีสุด คือ คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 36 

รองลงมา คือ สาธารณสุข, การบญัชี, ภาษาองักฤษ, จ าหน่ายสินค้า, ส่ิงแวดลอ้ม, กฎหมาย และการ

โฆษณา ตามล าดบั (ฉัตรพล มณีกูล และ พิเชษฐ์ ตั้งสงค์ไพบูลย,์ 2552: 26) 

ความต้องการในการพัฒนาตนเองของประชาชนในชุมชนบางขนุน จังหว ัดนนทบุรี 

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เม่ือพิจารณาลงในรายละเอียด พบว่า ความต้องการฝึกอบรมตามทักษะ

และคุณลกัษณะเฉพาะสาขาวิชา เพ่ือพฒันาตนเองนั้น มีความต้องการร้อยละ 100 จากการส ารวจ

ทั้งหมด โดยความตอ้งการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาตนเองในเน้ือหาท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงพบว่ามีประชาชน 

288 คน ท่ีให้ความสนใจและต้องการการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเ ตอร์ เช่น การใช้งาน

อินเทอร์เน็ต และการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เป็นต้น โดยคิดเป็นร้อยละ 26.3 จากประชากร

ทั้งหมด (ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี, 2553: 39-40)    

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงความต้องการในเน้ือหาวิชาที่ขอรับบริการวิชาการอย่าง

ชัดเจน และแสดงถึงข ้อเท็จจริงของเป้าหมายในการให้บริการวิชาการแกชุ่มชนที่ควรให้

ความส าคัญ อีกทั้ งการให้บริการวิชาการในด้านการฝึกอบรมเพื่อพฒันาตนเองยงัเป็นอีกส่ิงท่ี

ประชาชนในชุมชนใกลเ้คียงให้ความส าคัญอีกด้วย ด้วยเหตุน้ีทางสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 

คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้เล็งเห็นความส าค ัญในความต้องการดังกล่าว จึง

ได ้จ ัดท างานวิจ ัยน้ี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานด ้านบริการวิชาการแกส่ังคมที่มี

คุณภาพมากข้ึน 

งานวิจ ัย น้ีจะช่วยให้ทราบถึงรายละเอียดและเน้ือหาว ิชาที่ผู เ้ข ้ารับบริการวิชาการ
ต้องการในเชิงลึก โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ซ่ึงมีความหลากหลาย เป็นเทคโนโลยีที่ท ันสมยั
และมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้ งน้ี เพ่ือให้ทราบแนวทางในการจ ัดบริการวิชาการด้าน
คอมพิวเตอร์ท่ีชัดเจนมากข้ึน และตรงกบัความต้องการของสังคมในปัจจุบัน ด ้วยเหตุน้ีจึงควร
ให้ความส าคัญถึงเน้ือหาสาระท่ีจะน าไปใช้ในงานด้านบริการวิชาการ การศึกษาความต้องการ
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ของชุมชนในคร้ังน้ี จะน ามาซ่ึงประโยชน์ของทั้ งผูร้ับบริการวิชาการ คือ ประชาชนในเขต
อ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี และผูใ้ห้บริการวิชาการ คือ วิทยาลยัราชพฤกษ์ ทั้ งน้ีเพื่อให้
สามารถด าเนินการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งในด้านการ
จัดสรรทรัพยากร การวางแผนการด าเนินงาน และยงัเป็นแนวทางในการจ ัดด าเนินโครงการ
บริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ต่อไปในอนาคต  

  
1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 

 1.2.1 ประชาชนในอ าเภอบางกรวยมีความต้องการเข้ารับบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
ของวิทยาลยัราชพฤกษอ์ยา่งไร 
 1.2.2 ประชาชนในอ าเภอบางกรวยมีความตอ้งการในการเขา้รับบริการในเน้ือหาของบริการ
วิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ดา้นใด 

 
1.3  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 1.3.1 เพ่ือศึกษาความตอ้งการของประชาชนในอ าเภอบางกรวยต่อการเขา้รับบริการวิชาการ
ดา้นคอมพิวเตอร์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์
 1.3.2 เพ่ือศึกษาถึงเน้ือหาของบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ท่ีประชาชนในอ าเภอบาง
กรวยมีความตอ้งการในการเขา้รับบริการ 
 
1.4  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ี แบ่งขอบเขตของการศึกษา ดงัน้ี 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ ในการวิจยัน้ีจะศึกษาความต้องการในการขอรับบริการวิชาการ
ดา้นคอมพิวเตอร์ 
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนท่ีพักอาศัยอยู่ใน
อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี จ านวน 112,429 คน (จ านวน ณ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554, วิกพีิเดีย
, 2012) 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ในการวิจัยน้ีผูท้ าวิจัยได้ก  าหนดกรอบระยะเวลาในการ
ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามเป็นเวลา 4 เดือน 
 1.4.4 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ในการวิจัยน้ีผูท้ าวิจัยได้ท าการศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีในอ าเภอบาง
กรวย จงัหวดันนทบุรี   
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.5.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน  หมายถึง การให้บริการในเชิงวิชาการ ตามความ
ถนัดและด้านท่ีผูใ้ห้บริการมีความเช่ียวชาญ ในรูปแบบท่ีเหมาะสมแกผู่รั้บบริการโดยกวา้ง ทั้ ง
องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรอิสระ องค์กรสาธารณะ และชุมชน  

1.5.2 ควำมต้องกำรในกำรเข้ำรับบริกำรวิชำกำร หมายถึง การให้ความส าคญัหรือความเห็น
ท่ีส่งผลต่อระดบัความส าคญัของบริการวิชาการ ท่ี ผูรั้บบริการมีต่อผูใ้ห้บริการ ตามเน้ือหาวิชาท่ีผู ้
ให้บริการจดัข้ึน  

1.5.3 กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนคอมพิวเตอร์ หมายถึง การให้บริการในเชิงวิชาการ โดยแบ่ง
ออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก ่กลุ่มโปรแกรมส านักงาน กลุ่มติดตั้ งและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ กลุ่ม
อินเทอร์เน็ตและส่ือสงัคมออนไลน์ กลุ่มการรักษาความปลอดภยัเครือข่าย กลุ่มการออกแบบด้าน
กราฟิกส์ กลุ่มการพฒันาเวบ็ไซต์ และกลุ่มสมาร์ทโฟน 

1.5.4 ประเภทของกำรให้บริกำรวิชำกำร หมายถึง รูปแบบหรือวิธีการการให้บริการเชิง
วิชาการ ในลกัษณะต่าง ๆ เช่น การอบรม สัมมนา การค้นควา้ท าวิจัย การส ารวจ ตรวจสอบ การ
ประดิษฐ์คิดคน้ การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการแนะน าทางวิชาชีพ เป็นตน้ 
 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.6.1 เข้าใจถึงความต้องการในการขอรับบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และทราบถึง

ประเภทหรือรูปแบบของบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ท่ีประชาชนในอ าเภอบางกรวย จังหวดั
นนทบุรี ตอ้งการอยา่งแทจ้ริง  

1.6.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ 
และตรงต่อความตอ้งการของประชาชนในอ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี มากข้ึน  

1.5.3 เพ่ือเป็นการเพ่ิมองค์ความรู้งานวิจัยในด้านการบริการวิชาการแกส่ังคมของ
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาการแกส่ังคมของวิทยาลยั
ราชพฤกษ ์  

 



บทที่ 2 
ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาความตอ้งการของชุมชนในอ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ในการเข้ารับบริการ

ด้านคอมพิวเตอร์ของวิทยาลยัราชพฤกษ์ ผูท้ าวิจัยได้ท าการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก ีย่วขอ้งในประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงเป็นข้อมูลและทฤษฎีท่ีจ าเป็นต่อการท าวิจัยในเร่ืองน้ี โดยมีหัวข้อ
ดงัต่อไปน้ี 

 2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของอ าเภอบางกรวย 

 2.2 บทบาทและความจ าเป็นในการบริการวิชาการแกส่งัคม 

 2.3 รูปแบบของการให้บริการวิชาการแกส่งัคม 

 2.4 ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว  ์

 2.5 ทฤษฎีความตอ้งการของแมคเคลแลนด์  

 2.5 งานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้ง  

2.1 ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอบางกรวย  

2.1.1  ท่ีตั้งและอาณาเขต 
อ าเภอบางกรวย เป็นอ าเภอท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีเลก็ท่ีสุดของจงัหวดันนทบุรี และเป็นอ าเภอหน่ึง

ท่ีอยูติ่ดกบักรุงเทพมหานคร แต่พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ยงัคงวิถีชีวิตแบบเรือกสวนไร่นาเอาไวอ้ย่างชัดเจน 
โดยอ าเภอบางกรวยตั้ งอยู่ทางใต้สุดของจังหวดั ห่างจากตัวจังหวดั 16.86 กโิลเมตร มีอาณาเขต
ติดต่อดงัน้ี (วิกพีิเดีย, 2012)  
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2.1.1.1 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอบางใหญ่และอ าเภอเมืองนนทบุรี มีคลองขุดใหม่  

คลองจีนบ่าย ถนนบางม่วง-บางคูลดั คลองหัวคูใน (วดัพระเงิน) คลองบางนา คลองนาคเก ี้ยว คลอง

บางคอ้ คลองบางกอกน้อย คลองวดัแดง แนวร้ัวหมู่บ้านเยาวพรรณ ถนนบางศรีเมือง 1 คลองวดั

สนาม คลองบางสีทอง ซอยบางกรวย-ไทรน้อย 30 (วดัรวกบางสีทอง) ซอยบางไผ่ ซอย 3 (วดัรวก

บางสีทอง) ถนนบางไผ่พฒันา คลองธรรมบาล และคลองบางกรวยเป็นเสน้แบ่งเขต 

2.1.1.2 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอเมืองนนทบุรีและเขตบางซ่ือ (กรุงเทพมหานคร) 

มีแนวก ึง่กลางแม่น ้ าเจา้พระยาเป็นเสน้แบ่งเขต 

2.1.1.3 ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตบางพลัด เขตตล่ิงชัน และเขตทวีว ัฒนา 

(กรุงเทพมหานคร) มีทางรถไฟสายใต ้คลองบางกอกนอ้ย และคลองมหาสวสัด์ิเป็นเสน้แบ่งเขต 

2.1.1.4 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอพุทธมณฑล (จงัหวดันครปฐม) มีคลองนราภิรมย์

เป็นเสน้แบ่งเขต 

 
 

ภาพที่ 2-1 แผนท่ีแสดงอาณาเขตของอ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี  

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี 

อ าเภอบางกรวย 
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2.1.2  ประวติัของอ าเภอบางกรวย 
อ าเภอบางใหญ่ ไดรั้บการจดัตั้งเป็นอ าเภอเม่ือปี พ.ศ. 2447 ตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้

ของจงัหวดันนทบุรี มีเน้ือท่ีกวา้งขวางมาก ต่อมาเจา้หน้าท่ีราชการดูแลไม่ทั่วถึง จึงได้แบ่งเขตการ

ปกครองต าบลบางใหญ่และบางม่วงทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือไปตั้งเป็นก ิง่อ าเภอบางแม่นางในปี 

พ.ศ. 2460 ข้ึนอยูก่บัอ าเภอบางใหญ่จนถึงปี พ.ศ. 2464 จึงไดย้กฐานะเป็นอ าเภอ 

ต่อมาอ าเภอบางใหญ่ซ่ึงกลายเป็นอ าเภอทางใตสุ้ดของจงัหวดันนทบุรีหลงัจากการแบ่งเขต 

มีรูปพ้ืนท่ีคลา้ยกรวยยืน่ออกไปทางแม่น ้ าเจ้าพระยา คนส่วนใหญ่จึงเรียกว่า "หัวแหลมบางกรวย" 

กระทรวงมหาดไทยจึงไดป้ระกาศเปล่ียนช่ืออ าเภอตามบริเวณท่ีตั้ งอ าเภอและตามการเรียกของคน

สมยันั้นเป็น อ าเภอบางกรวย เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2473 พร้อม ๆ กบัท่ีอ าเภอบางแม่นางได้

เปล่ียนช่ือเป็น "อ าเภอบางใหญ่" แทน 

คร้ันในปี พ.ศ. 2486 จงัหวดันนทบุรีถูกยบุลงเน่ืองจากขณะนั้นเกดิปัญหาสภาวะเศรษฐกจิ

ตกต ่า อ าเภอบางกรวยถูกโอนไปเป็นส่วนหน่ึงของจงัหว ัดธนบุรี แต่ภายหลงักไ็ด้กลบัมาอยู่ในการ

ปกครองของจงัหวดันนทบุรีซ่ึงไดรั้บการยกฐานะข้ึนมาอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2489 

ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปล่ียนแปลงเขตต าบล

เดิมและตั้งต าบลใหม่ โดยแยกพ้ืนท่ีบางส่วนของต าบลบางกรวยจัดตั้ งเป็นต าบลวดัชลอ แยกพ้ืนท่ี

บางส่วนของต าบลมหาสวสัด์ิจดัตั้งเป็นต าบลบางขนุน และแยกพ้ืนท่ีบางส่วนของต าบลศาลากลาง

จัดตั้ งเป็นต าบลปลายบาง มีผลตั้ งแต่ว ันท่ี  1 มิถุนายน ปีเดียวกนั ท้อง ท่ีอ าเภอบางกรวยจึง

ประกอบดว้ย 9 ต าบลจนถึงปัจจุบนั 

2.1.3  การแบ่งเขตการปกครองของอ าเภอบางกรวย 
  อ าเภอบางกรวยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 9 ต าบล แต่ละต าบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้าน 
รวม 60 หมู่บา้น (หรือ 41 หมู่บา้น หากไม่นับรวมในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยซ่ึงไม่มีต าแหน่งก  านัน
และผูใ้หญ่บา้นแลว้) ไดแ้ก ่
   1. วดัชลอ (Wat Chalo) มีทั้งหมด 10 หมู่บา้น 
   2. บางกรวย (Bang Kruai) มีทั้งหมด 9 หมู่บา้น 
   3. บางสีทอง (Bang Si Thong) มีทั้งหมด 5 หมู่บา้น 
   4. บางขนุน (Bang Khanun) มีทั้งหมด 5 หมู่บา้น 
   5. บางขุนกอง (Bang Khun Kong) มีทั้งหมด 6 หมู่บา้น  
   6. บางคูเวียง (Bang Khu Wiang) มีทั้งหมด 7 หมู่บา้น 
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   7. มหาสวสัด์ิ (Maha Sawat) มีทั้งหมด 7 หมู่บา้น 
   8. ปลายบาง (Plai Bang) มีทั้งหมด 5 หมู่บา้น 
   9. ศาลากลาง (Sala Klang) มีทั้งหมด 6 หมู่บา้น 
 
  2.1.3.1 การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   ทอ้งท่ีอ าเภอบางกรวยประกอบดว้ยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 7 แห่ง ไดแ้ก ่

1. เทศบาลเมืองบางกรวย ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลวดัชลอและต าบลบางกรวยทั้ ง
ต าบล 

2. เทศบาลต าบลปลายบาง ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลบางคูเวียงทั้ งต าบล ต าบลมหา
สวสัด์ิ (เฉพาะหมู่ท่ี 1, 2, 6, 7 และบางส่วนของหมู่ท่ี 5) และต าบลปลายบางทั้งต าบล 

3. เทศบาลต าบลศาลากลาง ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลศาลากลางทั้งต าบล 
4. เทศบาลต าบลบางสีทอง ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลบางสีทองทั้งต าบล 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุน ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลบางขนุนทั้งต าบล 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลบางขุนกองทั้ ง

ต าบล 
7. องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวสัด์ิ ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลมหาสวสัด์ิ (เฉพาะ

นอกเขตเทศบาลต าบลปลายบาง) 
 

2.1.4 เทศบาลเมืองบางกรวย 
เทศบาลเมืองบางกรวย หรือ เมืองบางกรวย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ

เทศบาลในเขตอ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี และเป็นเทศบาลเมืองหน่ึงในสามแห่งของจังหว ัด 
เน่ืองจากตั้ งอยู่ใกลก้บัตัวเมืองชั้ นในของกรุงเทพมหานครมาก ในเขตเทศบาลจึงเป็นพ้ืนท่ีอยู่อาศัย
หนาแน่นของประชาชน ทั้ งในรูปแบบชุมชนและหมู่บ้านจัดสรร มีตลาด ร้านอาหาร และโรงงาน
อุตสาหกรรม แต่ในขณะเดียวกนักย็งัมีสวนผลไมท้ัว่ไปในพ้ืนท่ี และยงัคงพบวิถีชีวิตแบบดั้ งเดิมได้ตาม
ริมคลองบางกอกนอ้ยและคลองบางกรวย (วิกพีิเดีย, 2012) 

2.1.4.1 ประวติัเทศบาลเมืองบางกรวย 
 ในอดีตเขตเทศบาลเมืองบางกรวยมีท าเลท่ีตั้ งอยู่ริมแม่น ้ าเจ้าพระยา (ปัจจุบันคือ

คลองบางกอกนอ้ยและคลองบางกรวย) จึงเป็นพ้ืนท่ีหน่ึงในจงัหวดันนทบุรีท่ีมีการตั้ งถ่ินฐานเป็นชุมชน
มาตั้งแต่สมยัอยธุยาตอนต้น โดยเฉพาะบริเวณวดัชลอซ่ึงปรากฏรูปแบบสถาปัตยกรรมและจิตรกรรม
สมยัอยธุยา แต่ชุมชนแห่งน้ีกย็งัมีขอบเขตไกลออกไปถึงวดัโตนด วดักระโจมทอง และวดัลุ่มคงคาราม 
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เม่ือมีการปฏิรูปการบริหารราชการและการปกครองท้องท่ีในสมยัรัตนโกสินทร์ 
บริเวณน้ีจึงมีฐานะเป็นต าบลบางกรวยตามกฎหมายลกัษณะการปกครองท้องท่ี ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 
ทางราชการไดแ้ยกพ้ืนท่ีดา้นตะวนัตกของต าบลบางกรวยจดัตั้งเป็นต าบลวดัชลอ จนกระทั่งในบริเวณน้ี
มีประชากรหนาแน่นข้ึน เพ่ือประโยชน์ในการทะนุบ ารุงทอ้งถ่ินให้เจริญกา้วหนา้ กระทรวงมหาดไทยจึง
ไดจ้ดัตั้ง สุขาภิบาลวดัชลอ ข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2500 ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลวดัชลอบริเวณริมคลองบางกอก
นอ้ย และจัดตั้ ง สุขาภิบาลบางกรวย เม่ือปี พ.ศ. 2514 ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลบางกรวยตั้ งแต่ริมแม่น ้ า
เจา้พระยาจนถึงคลองวดัจนัทร์ 

สุขาภิบาลวดัชลอและสุขาภิบาลบางกรวยอนัเป็นท้องถ่ินบริเวณท่ีตั้ งอ าเภอบาง
กรวยมีประชากรและความเจริญมากข้ึนเป็นล าดับ ประกอบกบัพ้ืนท่ีท่ีตั้ งอยู่ระหว่างเขตสุขาภิบาลทั้ ง
สองแห่งนั้นกมี็สภาพเช่นเดียวกนั ทางราชการเลง็เห็นความจ าเป็นในการส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้ทะนุบ ารุงท้องถ่ินตามระบบเทศบาล จึงได้ออกพระราชกฤษฎีการวมท้องท่ีสุขาภิบาลวดัชลอ 
สุขาภิบาลบางกรวย รวมทั้งทอ้งท่ีต าบลวดัชลอและต าบลบางกรวยท่ีอยู่นอกเขตสุขาภิบาลทั้ งสองแห่ง
ตั้ งเป็น เทศบาลต าบลบางกรวย เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ว ันท่ี 25 
สิงหาคม ปีเดียวกนั 

เน่ืองจากเทศบาลต าบลบางกรวยเป็นชุมชนเมืองท่ีมีท่ีตั้ งติดกบักรุงเทพมหานคร มี
ระบบสาธารณูปโภคสะดวกสบาย ท าให้ความเจริญหลัง่ไหลเขา้สู่พ้ืนท่ีอย่างรวดเร็ว ในเขตเทศบาลจึงมี
ประชากรหนาแน่นข้ึนมากและมีความเจริญทางเศรษฐกจิเพ่ิมข้ึนจนเข้าเกณฑ์ท่ีจะยกฐานะเป็นเทศบาล
เมืองได ้เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2545 จึงมีพระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงฐานะเทศบาลต าบลบางกรวย
เป็น เทศบาลเมืองบางกรวย โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 17 ธนัวาคม เป็นตน้มา 

2.1.4.2 อาณาเขตและท่ีตั้ง 
เทศบาลเมืองบางกรวยมีพ้ืนท่ีทั้ งหมด 8.40 ตารางกโิลเมตร ครอบคลุมต าบลวัด

ชลอ 10 หมู่บ้าน และต าบลบางกรวย 9 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ขา้งเคียงดงัต่อไปน้ี 

(ก) ทิศเหนือ ติดต่อกบัเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุน เทศบาลต าบลบางสี
ทอง และองค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ (อ าเภอเมืองนนทบุรี) มีคลองวดัสักใหญ่ฝ่ังเหนือ แนวขนาน
ระยะ 500 เมตรจากก ึง่กลางคลองบางกอกนอ้ย คลองโพธ์ิฝ่ังตะวนัออก และคลองบางกรวยฝ่ังใต้เป็นเส้น
แบ่งเขต 

(ข) ทิศตะวนัออก จรดแม่น ้ าเจา้พระยา 
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(ค) ทิศใต ้ติดต่อกบัแขวงบางออ้ แขวงบางพลดั เขตบางพลดั และแขวงตล่ิงชัน 
เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร มีแนวก ึง่กลางทางรถไฟสายใต ้คลองบางกอกน้อยฝ่ังตะวนัออก และคลอง
มหาสวสัด์ิฝ่ังเหนือเป็นเสน้แบ่งเขต 

(ง) ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวสัด์ิและองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขนุน มีแนวขนานระยะ 400 เมตรจากก ึง่กลางคลองบางกอกนอ้ยเป็นเสน้แบ่งเขต 

       

2.2 บทบาทและความจ าเป็นในการบริการวิชาการแก่สังคม 

 2.2.1 บทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาต่อสงัคม 
 การจดัการอุดมศึกษาของไทยไดเ้ร่ิมมาตั้งแต่รัชสมยัของสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว
จนในปัจจุบนั มีสถาบนัอุดมศึกษาในสงักดัและในก  ากบัทบวงมหาวิทยาลยัทั้ งส้ิน 74 แห่ง แยกเป็น
มหาวิทยาลยัและสถาบนัการศึกษาของรัฐในสงักดัทบวงมหาวิทยาลยั 20 แห่ง มหาวิทยาลยัของรัฐ
ในก  ากบัของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลยั 4 แห่ง มหาวิทยาลยัและวิทยาลยัเอกชน 50 แห่ง 
(สมบัติ จ าปาเงิน, 2544: 237-247) มีการปฏิรูปอุดมศึกษาโดยรัฐบาลได้ก  าหนดนโยบายในการ
ปฏิรูปอุดมศึกษาท่ีส าคญัๆ ดงัน้ี 
  2.2.1.1 มีการรวบรวมสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปให้มี

ระบบบริหารเดียวกนั มีการร่วมมือกนัในด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากรตลอดจนมีมาตรฐาน

การศึกษาเป็นท่ียอมรับ 

2.2.1.2 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัท่ีเป็นส่วนราชการ (Public 

University) ไปเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ท่ีบริหารแบบคล่องตัวและตรวจสอบได้ ท่ี เรียกว่า

มหาวิทยาลยัในก  ากบัของรัฐ (Public Autonomous University) 

2.2.1.3 น าระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) เข้ามาใช้ในการ

ตรวจสอบประเมินผลการจดัการศึกษาทั้งระบบ 

2.2.1.4 ปรับปรุงและน าวิธีการจดัสรรงบประมาณให้แกส่ถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน

ลกัษณะเงินอุดหนุนทัว่ไป (Block Grant) ให้ทุกสถาบนั 

สถาบนัอุดมศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมและไดร้ับการสนบัสนุนจากรายได้ภายในสังคม

จึงจ าเป็นจะต้องมีจิตส านึกในการให้บริการสนองตอบแกส่ังคม โดยมีหน้าท่ีส าคัญคือ การ

ให้บริการแกส่งัคมท่ีสอดคลอ้งกบัความต้องการของสังคม และต้องมีการเรียนรู้จากสังคมร่วมกนั

ดว้ย (ระพี สาคริก, 2541: 83)  
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จากความส าคัญดังกล่าวท่ีสอดคลอ้งกบัรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง การ

พฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัสู่ความเป็นเลิศ: แนวคิดและแนวปฏิบัติเก ีย่วกบัมหาวิทยาลยัใน

ก  ากบัรัฐบาล (วนัชนะ ศิริชนะ, 2540: 64) ท่ีกล่าวไวว้่า “ความสามารถในการตอบสนองต่อความ

ต้องการของสังคมกเ็ป็นส่ิงท่ีมหาวิทยาลยัจ าเป็นท่ีจะต้องรับผิดชอบตรงน้ีอยู่ด้วยเช่นกนั ไม่ใช่

สนองตอบต่อนโยบายของบ้านเมืองอย่างเดียว แต่สังคมแวดลอ้มท่ีอยู่ด้วยนั้นมหาวิทยาลยัคงมี

หนา้ท่ีท่ีจะดูแลตรงน้ีอยูด่ว้ย” 

ในปี พ.ศ. 2539 ทบวงมหาวิทยาลยัได้ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกนั

คุณภาพการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาท่ีสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งรับผิดชอบ ดงัน้ี  

1. การจดัการเรียนการสอน (การผลิตบณัฑิต) 

2. การวิจยั 

3. การให้บริการวิชาการแกส่งัคม 

4. การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

การท่ีมหาวิทยาลยัจะประกอบภารกจิทางด้านการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก ่

สงัคม ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุเป้าหมายตามภาระหน้าท่ี

นั้น การด าเนินงานของมหาวิทยาลยัจ าเป็นต้องยืนอยู่อย่างมัน่คงบนหลกัการส าคัญ 2ประการ คือ 

ความเป็นอิสระในการด าเนินงานและด าเนินกจิการ (Academic Freedom) นั่นคือ มีความเป็นอิสระ

ในการตัดสินใจเก ีย่วกบัทิศทางและทางเลือกต่าง ๆ ในการบริหารงานภายในสามารถเลือกวิธี

ด าเนินงานได้อย่างเป็นเอกเทศ โดยปราศจากการแทรกแซงและควบคุมจากภายนอกพร้อมทั้ งมี

เสรีภาพท่ีจะศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วิจารณ์ด้วยหลกัวิชาการและความรับผิดชอบ โดยรักษาความ

สมดุลระหว่างความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีเสรีภาพทางวิชาการ กบัความจ าเป็นท่ีมหาวิทยาลยัจะต้องรับ

ใชส้งัคมในทางท่ีถูกตอ้ง ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม  (สิริลกัษณา คอมนัตร์ และ สกนธ์ิ 

วรัญญูวฒันา, 2532: 32) 

 2.2.2 ความจ าเป็นในการบริการวิชาการแกส่ังคม 
 แมว้่างานสอนงานวิจยัจะเป็นงานหลกัของสถาบันอุดมศึกษา แต่การบริการวิชาการ

ถือว่ามีความส าคญัไม่ยิง่หยอ่นกนั เพราะการบริการวิชาการชุมชนจะช่วยสนบัสนุนให้การสอนการ

วิจยัตรงกบัสภาพความเป็นจริงในสงัคมมากท่ีสุด  
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จากรายงานการสมัมนาเร่ือง “ภารกจิของมหาวิทยาลยัท่ีสงัคมไทยมุ่งหวงั” เม่ือ 14-17

ธนัวาคม 2517 ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก (ธงชัย ปภสัราทร, 2517: 70) ได้สรุป

ความจ าเป็นท่ีมหาวิทยาลยัตอ้งให้บริการทางวิชาการแกส่งัคมหรือชุมชนดงัน้ี 

(ก) เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และการเรียนรู้ของนักศึกษาและคณาจารยท่ี์ออกไป

ปฏิบติังานเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของสงัคมและเพ่ือความกา้วหนา้ของมหาวิทยาลัย 

(ข) เป็นการบุกเบิกในกจิการบางอย่างเพ่ือเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลยัได้เรียนรู้

สภาพความเป็นจริงของสงัคมภายนอกดว้ยตนเองและท าให้สงัคมภายนอกรับรองมหาวิทยาลยัเป็น

สถาบนัสงัคม 

(ค) เป็นการระดมสรรพก  าลงัเพ่ือการพฒันาชุมชน เปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาส

ฝึกฝนความมีน ้ าใจในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ปฐม นิคมานนท์  (2525: 78-83) กล่าวถึงความจ าเป็นท่ีสถาบันอุดมศึกษาต้อง

ให้บริการทางวิชาการแกชุ่มชนว่า 

(ก) ประชาชนตอ้งการความรู้ เพ่ือปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วของสงัคม 

(ข) ความต้องการโปรแกรมท่ีเหมาะสมหรือหลกัสูตรพิเศษของกลุ่มต่าง ๆ เช่น 

กลุ่มลูกจ้าง หน่วยงานของรัฐ องค์การอาสาสมคัรท่ีต้องการหลกัสูตรพิเศษ สถาบันอุดมศึกษา

สามารถสร้างหลกัสูตรสนองความตอ้งการของประชาชนได้ 

(ค) ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลยัต่อปัญหาของสงัคมและหาวิธีแกไ้ขปัญหาใน

สงัคมให้ลุล่วงไปดว้ยดี 

(ง) การทดแทนกระบวนการท่ีชุมชนเลก็ๆ ถูกท าลาย ทั้ งน้ีเพราะว่าการอุดมศึกษา

ท าให้ผูค้นในทอ้งถ่ินท่ีเรียนส าเร็จมาแลว้ไม่มีโอกาสกลบัมาในภูมิส าเนาของตน มหาวิทยาลยัจึง

ตอ้งสร้างโปรแกรมการศึกษา เพ่ือสร้างผูน้ า ชุมชนข้ึนใหม่ ให้มีความรักและหวงแหนในท้องถ่ิน

ของตน โดยการจดัการศึกษานอกโรงเรียน 
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2.3 รูปแบบของการบริการวิชาการแก่สังคม 

 งานบริการวิชาการเป็นภารกจิหลักท่ีส าคัญประการหน่ึงในภารกจิหลัก 4 ประการของ

มหาวิทยาลัย คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการชุมชนและท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม การบริการวิชาการของมหาวิทยาลยัมีหลากหลายรูปแบบ แต่การท่ีจะตัดสินใจว่า

ควรบริการวิชาการในรูปแบบใดตอ้งยดึหลกั ดงัต่อไปน้ี (จารุพรรณ มียิม้, 2550)  

(ก) บริการให้สอดคลอ้งกบันโยบาย วตัถุประสงค์ เป้าหมายและแนวทางการพฒันาชุมชน 

ท่ีรัฐก  าหนดไว ้ 

(ข) บริการให้สอดคล้องกบัความต้องการอนัจ าเป็น ความขาดแคลนของชุมชนและการ

บริการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(ค) การจดัประชุมสัมมนาวิชาการ เป็นการให้บริการวิชาการแกผู่ท่ี้สนใจในเร่ืองใดเร่ือง

หน่ึงโดยเฉพาะ มีการบรรยาย อภิปรายในหัวขอ้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

(ง) นิทรรศการและการแสดง เป็นการเผยแพร่ความรู่ออกสู่มวลชน จัดข้ึนเพ่ือเผยแพร่ทั้ ง

ภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึงน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาให้ชมพร้อมแสดงผลงานส่ิงประดิษฐ์

ของบุคลากรของมหาวิทยาลยัหรือการแสดงละคร ดนตรีต่าง ๆ  

(จ) การให้บริการแนะน าช่วยเหลือและสาธิต ส่วนใหญ่เป็นการบริการให้ชุมชนในท้องถ่ิน 

ไดแ้ก ่แนะน า ปรึกษา ช่วยเหลือ ด้านการประกอบอาชีพการเกษตร พฒันาชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม

ของโรงงาน 

(ฉ) การให้บริการผ่านส่ือและส่ิงพิมพเ์ป็นการให้ความรู้ไปยงัสงัคมให้กวา้งขวาง ได้แก ่การ

ผลิตรายการวิทย ุโทรทศัน์ 

(ช) การให้บริการเป็นท่ีปรึกษาโครงการ การท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาโครงการ ส่วนใหญ่เป็น

การบริหารเชิงธุรกจิ เช่น เป็นท่ีปรึกษาการพฒันาทรัพยากรบุคคลในองค์กรเอกชน 

กระบวนการฝึกอบรมเป็นกระบวนการท่ีจดัข้ึน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้แกผู่เ้ข้ารับ

การฝึกอบรม โดยมุ่งท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทั้ง 3 ดา้น คือ 

(ก) เพ่ิมพูนความรู้ ให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมทันกบัเหตุการณ์ ท่ีเป ล่ียนแปลงไป เพ่ือ

ประโยชน์ในการปฏิบติังาน 
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(ข) เพ่ิมพูนทักษะและความช านาญ เพ่ือบรรเทาการสูญเสีย เน่ืองจากการขาดทักษะและ

ประสบการณ์ 

(ค) เปล่ียนแปลงทศันคติ เพ่ือกอ่ให้เกดิความคิดใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตามความประสงค์

ของหน่วยงาน เพ่ือพฒันานิสยัหรือพฤติกรรมให้มีการกระท าท่ีเหมาะสมถูกแบบแผนส าหรับการ

บริการวิชาการของมหาวิทยาลยัมีหลากหลายรูปแบบทั้งท่ีเป็นแบบเด่ียวและรูปแบบผสมผสานกนั

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ ความเหมาะสมและวตัถุประสงค์ของกลุ่มผูท่ี้ขอรับบริการ  

 

2.4 ทฤษฎีล าดบัขั้นความต้องการพืน้ฐานของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of needs Theory) 

แนวคิดของมาสโลว์ จัดอยู่ในกลุ่มมนุษยนิยม ซ่ึงมีทัศนคติในการมองมนุษยด์้านท่ีดีงาม 

โดยอธิบายว่ามนุษยมี์ธรรมชาติใฝ่ดี สร้างสรรค์ความดี ปรารถนาความเจริญกา้วหน้า รู้จักคุณค่าใน

ตนเอง รู้จกัผิดชอบชัว่ดี มีความรับผิดชอบในชีวิต ทุกส่ิงเกดิจากการเลือกของตนเอง ท่ีส าคัญคือ

มนุษยมี์ความปรารถนาจะประจกัษ์รู้จักตนเอง และความสามารถเฉพาะของตนเอง เพ่ือใช้ความรู้

ความสามารถของตนเองอยา่งเต็มท่ี ถา้มนุษยอ์ยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีเอ้ือต่อการวิวฒัน์พฒันาแลว้ เขาก ็

จะพฒันาไปสู่ความมุ่งดี ความเจริญของบุคลิกภาพและวุฒิภาวะเสมอ  

มาสโลว ์เห็นต่างจากทฤษฎีบุคลิกภาพอ่ืนหลายทฤษฎีว่า ควรจะศึกษาจิตวิทยาจากบุคคลท่ี

มีสุขภาพจิตดี บุคลิกภาพมัน่คง ประสบความส าเร็จและมีความสุขในชีวิต เพ่ือค้นหาว่าคุณลกัษณะ

ของบุคลิกภาพท่ีดีนั้นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีแนวทางพฒันามาอย่างไร นอกจากน้ีใน

การศึกษาเร่ืองคนนั้นตอ้งศึกษาคนทั้งคน ไม่ใช่ศึกษาแยกเป็นส่วนย่อยแลว้น ามาสรุปเป็นกฎเกณฑ ์

หรือวิธีการบ าบดั ซ่ึงวิธีการน้ีเส่ียงต่อความผิดพลาดมาก (อนิชวงั แกว้จ านงค์, 2552: 66-68 อา้งถึง

ใน กนกพร สุโพภาค, 2553)  

มาสโลว ์ระบุว่ามนุษยจ์ะมีความต้องการท่ีเรียงล าดับจากระดับพ้ืนฐานไปยงัระดับสูงสุด 

ขอบข่ายทฤษฎีของ มาสโลว ์จะอยูบ่นพ้ืนฐานของสมมติฐาน 3 ขอ้ คือ 

  1. มนุษยมี์ความตอ้งการอยูเ่สมอและไม่มีท่ีส้ินสุด  

2. ความตอ้งการของบุคคลจะถูกเรียงล าดบัตามความส าคัญ หรือเป็นล าดับขั้น

ความตอ้งการพ้ืนฐาน  
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3. ความตอ้งการท่ีได้รับการตอบสนองแลว้ จะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม

นั้น ๆ ต่อไป  

 ทฤษฎี Maslow’s Hierarchy of needs Theory แบ่งล าดบัความตอ้งการของมนุษยไ์วด้งัน้ี 

(1) ความตอ้งการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) ความต้องการในขั้นน้ีเป็นความ

ต้องการพ้ืนฐานของมนุษย ์เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน (Basic needs) ซ่ึงมีพลงัมากท่ีสุดเพราะ

เป็นความตอ้งการท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตวัอย่างเช่น ความต้องการอากาศ อาหาร ยารักษาโรค 

หากความตอ้งการขั้นแรกยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองกย็ากท่ีจะพฒันาสู่ขั้นอ่ืนๆ ได ้

(2) ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Safety and security needs) ความต้องการในขั้นน้ี

จะเกดิเม่ือขั้นแรกได้รับการตอบสนอง ความต้องการในขั้นน้ีเป็นความต้องการท่ีจะรักษาความ

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของตนเอง หากไม่ไดร้ับการตอบสนองหากไม่ได้รับการตอบสนอง

จะเกดิความรู้สึกหวาดกลวั ผวา รู้สึกไม่มัน่คง 

(3) ความตอ้งการความรัก และความเป็นเจา้ของ (Belonging and love needs) เม่ือ 2 ขั้นแรก

ไดร้ับการสนองความตอ้งการแลว้ มนุษยจ์ะสร้างความรักและความผูกพนักบัผูอ่ื้น 

(4) ความต้องการการได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem needs) แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ 

ไดแ้ก ่ 

(ก) ความต้องการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความต้องการมีอ านาจ มีความ

เช่ือมัน่ในตนเอง มีความสามารถและความส าเร็จ มีความเคารพนบัถือตนเอง  

(ข) ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem from others) คือ ความต้องการ

ช่ือเสียงเกยีรติยศ การยอมรับยกยอ่งจากผูอ่ื้น 

(ค) ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจประจักษ์ตนเองอย่างแท้จริง (Self-actualization needs) 

เป็นความตอ้งการเพ่ือตระหนกัรู้ความสามารถของตนกบัประพฤติปฏิบติัตนตามความสามารถ และ

สุดความสามารถ โดยเพ่งเลง็ประโยชน์ของคนอ่ืนและของสงัคมส่วนรวมเป็นส าคญั  

 

2.5 ทฤษฎีความต้องการของ McClelland (McClelland’s Needs Theory) 

 McClelland เป็นทฤษฎีซ่ึงเสนอแนะว่าความตอ้งการท่ีแสวงหาการเรียนรู้โดยอาศยัชีวิตและ

การท่ีบุคคลมุ่งท่ีความตอ้งการเฉพาะอยา่งมากกว่าความตอ้งการอ่ืน (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2548) 
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1. ความตอ้งการความส าเร็จ (need for Achievement) 

ผูท่ี้มีความตอ้งการความส าเร็จสูง จะมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะ เลือกท างานท่ีมี

ลกัษณะทา้ทายให้บงัเกดิผลดี เป็นบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะตวัดงัน้ี 

(ก) ชอบสถานการณ์ท่ีท าให้ตนมีโอกาสไดร้ับผิดชอบต่อผลงานท่ีออกมาโดยตรง จึง

ไม่ชอบงานท่ีสถานการณ์เอ้ือให้เกดิความส าเร็จไดโ้ดยบงัเอิญ เพราะถือว่าท าให้ตน พลาดโอกาสท่ี

จะเรียนรู้ต่อการสร้างความส าเร็จดว้ยตนเอง 

(ข) ชอบตั้ งเป้าหมายการท างานในระดับท่ียากปานกลาง มีความเส่ียงแต่อยู่ในวิสัย 

คาด ว่าจะส าเร็จได้ ทั้ งน้ีเพราะเห็นว่า ความส าเร็จท่ีมาจากเป้าหมายง่าย ๆ ไม่มีประโยชน์อะไร 

ขณะเดียวกนัถ้าก  าหนดเป้าหมายยากเกนิไปกอ็าจพบความส าเร็จได้น้อยมาก ความเส่ียงต่อ

ความส าเร็จจึงเป็นเคร่ืองจูงใจส าหรับผูมี้ความตอ้งการความส าเร็จสูง 

(ค) ต้องการได้ข้อมูลป้อนกลบัจากการท างานของตน ทั้ งน้ีเพราะต้องการใช้ข้อมูล

ป้อนกลบัท่ีไดเ้พ่ือการปรับปรุงกลยทุธ์ท่ีจะให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือประกนัความส าเร็จในคราวต่อไป 

รวมทั้งเป็นเคร่ืองช้ีวดัความส าเร็จอีกดว้ย 

 ผูท่ี้มีความตอ้งการความส าเร็จสูงจะมุ่งแข่งขนักบัตนเองและผูอ่ื้นเพ่ือให้ได้ผลงานดีข้ึน สน 

ใจต่อการริเร่ิมเป้าหมายท่ีแปลกใหม่และเป็นเป้าหมายระยะยาว โดยการกระท าดังกล่าว มิได้มุ่ง

หมาย ท่ีจะเอาใจใครหรือท าให้ใครเสียหาย แต่ท่ีท ากเ็พ่ือมุ่งตอบสนองแรงจูงใจภายในของตน ด้วย

เหตุน้ีจึงกล่าวไดว้่า ผูท่ี้มีความตอ้งการความส าเร็จสูงตามทฤษฎีน้ีเป็นตวัอย่างของผูมี้ความต้องการ

ท่ีไดท้ าใน ส่ิงท่ีตนปรารถนา (Self-actualization) และผูท่ี้มีความต้องการงอกงาม (Growth needs) 

ในทฤษฎีของมาสโลวแ์ละแอลเดอเฟอร์ตามล าดบั 

2. ความตอ้งการความรักใคร่ผูกพนั (Need for Affiliation)  

   ผูท่ี้มีความตอ้งการดา้นความรักใคร่ผูกพนัสูง เป็นผูท่ี้มีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ใน

การสร้าง และรักษามิตรภาพ ยดึมัน่ต่อความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล กล่าวคือ เป็นคนท่ีรักใคร่ผูกพนั

ต่อผูอ่ื้น และต้องการได้ผลตอบแทนท านองเดียวกนัจากผูอ่ื้น เป็นผู้มีความสามารถพิเศษในการ

สร้างเครือข่ายกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว เกง่ในการติดต่อส่ือสารด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ เป็นคนท่ี

ชอบหลีกเล่ียง ความขัดแยง้และแข่งขันกบัผูอ่ื้น บางคร้ังชอบผูกพนัตนเองกบัความต้องการของ

ผูอ่ื้น ผูมี้ความ ตอ้งการดา้นความรักใคร่ผูกพนั ตามทฤษฎีน้ีจึงตรงกบัผูมี้ความต้องการเป็นสมาชิก
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ของสังคม (Belonging needs) และผูมี้ความต้องการด้านความสัมพนัธ์ (Relatedness needs) ของ

ทฤษฎีมาสโลว ์และทฤษฎีอีอาร์จีตามล าดบั 

 

3. ความตอ้งการมีอ านาจ (Need for Power)  

   ผูท่ี้ต้องการมีอ านาจสูง (nPow person) มีความปรารถนาแรงกลา้ท่ีจะมีอิทธิพลเหนือ

ผูอ่ื้น ตอ้งการสร้างผลกระทบหรือสร้างความประทบัใจต่อคนอ่ืน ผูท่ี้ตอ้งการมีอ านาจสูงจะพยายาม

สร้างสถานการณ์หรือสภาวะแวดลอ้ม ทางสังคมข้ึน เพ่ือให้ตนสามารถใช้อิทธิพลควบคุมก  ากบั

ผูอ่ื้น บางคร้ังผูท่ี้ต้องการมีอ านาจสูงยอมท่ี จะอยู่ในต าแหน่งท่ีเส่ียงอนัตรายสูง ผูกพนักบัการมี

เกยีรติศกัด์ิศรีของตน อย่างไรกต็ามความต้องการอ านาจสูงเป็นเร่ืองท่ีมีความซับซ้อน ด้วยเหตุท่ี

อ านาจสามารถใช้เพ่ือวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกนั กล่าว คือ บางคนต้องการมีอ านาจเพ่ือใช้เป็น

เคร่ืองมือแสวงหาประโยชน์ส่วนตวั ในขณะท่ีบางคนต้องการ มีอ านาจเพ่ือจะใช้ในการให้บริการ

แกค่นอ่ืน และท าประโยชน์แกอ่งค์กรไดม้ากข้ึน  

 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ฉัตรพล มณีกุล และ พิเชษฐ์ ตั้งสงค์ไพบูลย ์(2552) ความต้องการของชุมชนในอ าเภอบาง

กรวย จงัหวดันนทบุรี ในการเขา้รับบริการวิชาการของวิทยาลยัราชพฤกษ์ ได้ศึกษาความต้องการ

ของชุมชนในอ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ในการเข้ารับบริการวิชาการของวิทยาลยัราชพฤกษ ์

ซ่ึงเป็นการศึกษาเพ่ือหาความต้องการตามปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ ของประชาชนในอ าเภอบางกรวย 

และส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเขา้รับบริการวิชาการ โดยมีสมมุติฐานว่า ปัจจัย

ส่วนบุคคล และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อความต้องการในการเข้ารับบริการวิชาการ

ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์

โดยมีการวิเคราะห์เน้ือหาจากการสมัภาษณ์เชิงลึก ในหลายประเด็น ได้แก ่กลุ่มผูต้้องการ

บริการทางวิชาการ เน้ือหาวิชาท่ีต้องการในการบริการวิชาการ และการสนับสนุนขององค์การ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามแยกตามระดับ

การศึกษา มีกว่าร้อยละ 43 ท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส าหรับด้านเน้ือหาวิชาท่ีให้

ความส าคญัหรือมีความตอ้งการในการขอรับบริการมากท่ีสุด คือ คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 36  
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 สรุปได้ว่าปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ มีส่วนในการขอรับบริการวิชาการของวิทยาลยัราช

พฤกษ ์และส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อความตอ้งการในการเข้ารับบริการวิชาการของ

วิทยาลยัราชพฤกษ ์โดยมีผลจากการพิสูจน์สมมุติฐานต่าง ๆ ได้แก ่เน้ือหาวิชา สถานท่ี การเดินทาง 

วนั เวลา การประชาสมัพนัธ์ ค่าใชจ่้ายในการบริการ สงักดัวิทยากร 

ปวรรัตน  เลิศสุวรรณเสรี (2553) ความต้องการพฒันาตนเองของประชากรในชุมชนบาง

ขนุน จังหวดันนทบุรี ได้ศึกษาความต้องการในการพฒันาตนเองของชุมชนบางขนุน ซ่ึงเป็นอีก

หน่ึงต าบลในอ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี โดยมุ่งเน้นส ารวจความต้องการของประชาชนท่ี

ต้องการพฒันาตนเองในด้านต่าง ๆ ซ่ึงพบว่าประชาชนร้อยละ 100 มีความต้องการท่ีจะพฒันา

ตนเอง หรือเรียนรู้เพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพให้กบัตนเอง ทั้ งน้ีผลการศึกษาความต้องการพฒันา

ตนเองของประชากรในชุมชนบางขนุน โดยรวมอยูใ่นระดับมาก ซ่ึงไดน้ ามาอภิปรายผลไวใ้นหลาย

ดา้น 

ดา้นจุดมุ่งหมายในการพฒันาตนเอง พบว่าประชาชนมีความต้องการอยู่ในระดับมาก  ด้าน

โอกาสในการน าความรู้ไปใช้ พบว่าประชาชนมีความต้องการอยู่ในระดับมาก และด้านการหา

ความรู้เพ่ิมเติม พบว่าประชาชนมีความต้องการอยู่ในระดับมาก โดยเน้ือหาสาระหรือสาขาวิชาท่ี

ประชนตอ้งการและให้ความสนใจเพ่ือพฒันาตนเองมากท่ีสุด คือ ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้งาน

อินเทอร์เน็ต และการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ เป็นต้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 26.3 ของประชากร

ทั้งหมด 

สรุปไดว้่าประชาชนส่วนใหญ่มีความตอ้งการในการพฒันาตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และ

น าความรู้ท่ีไดร้ับจากการพฒันาตนเองไปใช้ โดยผ่านรูปแบบการฝึกอบรมในสาขาวิชาท่ีแตกต่าง

กนัไป ถือได้ว่าการฝึกอบรมกเ็ป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการบริการวิชาการแกชุ่มชนเช่นกนั โดย

ผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะว่าควรมีการจดัฝึกอบรมในดา้นต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

จารุพรรณ มียิ้ม (2550) ความต้องการบริการวิชาการชุมชนด้านฝึกอบรมสามจังหว ัด

ชายแดนภาคใต้ ได้ศึกษาความต้องการของชุมชนในเข้ารับบริการวิชาการในเขตสามจังหว ัด

ชายแดนภาคใต ้ซ่ึงไดท้ าการส ารวจถึงเน้ือหาและรูปแบบของการบริการวิชาการท่ีชุมชนมีความ

ตอ้งการสูงสุด โดยงานวิจยัน้ีสามารถสรุปผลการวิจยัท่ีมีความเก ีย่วข้องกบังานวิจัยท่ีผูว้ิจัยได้จัดท า

ข้ึนในดา้นความตอ้งการรับบริการดา้นการฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ระดบัความตอ้งการดา้นการฝึกอบรมและจัดล าดับความต้องการฝึกอบรมของประชาชน

ทั่วไปและเจ้าหน้าท่ีราชการในสามจังหว ัดชายแดนภาคใต้ พบว่าประชาชนมีความต้องการ

ฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นสุขภาพอนามยั การเมืองการปกครอง ธุรกจิ

การเกษตร อาชีพ วฒันธรรมและดา้นเกษตรกรรม ตามล าดบั 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีราชการต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสารมากท่ีสุด  

รองลงมา คือ ด้านการพฒันาความรู้และทักษะตนเอง การเสริมสร้างขวญัและก  าลังใจ ด้านการ

บริหารจัดการในองค์กร ด้านเศรษฐกจิการเมือง ด้านการพฒันาคุณภาพงานและการมีส่วนร่วม  

ตามล าดบั ทั้ งน้ีเน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีราชการมีความสนใจในเร่ืองท่ีเก ีย่วข้องกบัการเพ่ิมพูนความรู้

ทกัษะและความช านาญ การเปล่ียนแปลงทศันคติเพ่ือให้แสดงความรู้ใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ท างานรวมทั้ งสภาพท้องถ่ินท่ีท างานในปัจจุบันเป็นส่ิงท่ีใกล้ตัวเป็นส่วนท่ีทันสมัยและทัน

เหตุการณ์สามารถน าไปปรับใช้กบัลักษณะงานท่ีท าได้อย่างแท้จริง เช่น แผนนโยบายของ

หน่วยงาน เทคโนโลย ีสถานการณ์ความรุนแรงสามจงัหวดัชายแดนใต ้เป็นตน้ 

รูปแบบและลกัษณะความตอ้งการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีราชการในสามจังหวดัชายแดน

ภาคใต ้พบว่า ตอ้งการให้จดัฝึกอบรมระยะสั้น เนน้หัวขอ้เร่ืองเป็นรายโครงการ ฝึกอบรมเต็มวนัใน

วนัราชการและใชส้ถานท่ีโรงแรมนอกพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

งานวิจยัน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีกล่าวมาแลว้ในข้างต้น ในด้านความต้องการของ

ผูรั้บบริการท่ีมุ่งเนน้ในการเพ่ิมพูนความรู้และทกัษะให้กบัตนเองเป็นส าคญั   

 



บทที ่3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

การศึกษาเร่ือง ความตอ้งการของชุมชนในอ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี ในการเข้ารับ

บริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.1 การศึกษาประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 การวิเคราะห์ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.5 สถิติท่ีใชใ้นการประเมินผล 

3.1 กำรศึกษำประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

3.1.1 ประชากร  

ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก ่ประชาชนท่ีอยู่ในเขตอ าเภอบางกรวย ซ่ึงมี

ทั้ งหมด 9 ต าบล โดยสามารถแบ่งตามการปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทั้ งหมด 7 แห่ง ทั้ งน้ีพบว่า

จ านวนประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในอ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี มีจ านวน 112,429 คน (จ านวน 

ณ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554, วิกพีิเดีย, 2012)  

3.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก ่ประชาชนท่ีอยูใ่นเขตอ าเภอบางกรวย ซ่ึง
มีทั้งหมด 9 ต าบล โดยสามารถแบ่งตามการปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ทั้ งหมด 7 แห่ง โดยค านวณหา
ขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane โดยใชส้มการดงัน้ี 
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   เม่ือ n  =     ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

    N = ขนาดของประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 

    e  = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนจากกลุ่มตวัอยา่ง (0.05) 

  

  จากสมการ (1) เม่ือค านวณท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ก  าหนดให้มีความคลาดเคล่ือน

เท่ากบั 0.05 ซ่ึงจะไดจ้ านวนตวัอยา่ง คือ 400 ตวัอยา่ง  

 

3.2  กำรสุ่มกลุ่มตวัอย่ำง 

จากข้อมูลประชากรท่ีใช้ในการท าวิจัยน้ี ผู ้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์กลุ่มประชากร คือ 

ประชาชนท่ีอยูใ่นเขตอ าเภอบางกรวย ซ่ึงมีทั้งหมด 9 ต าบล โดยสามารถแบ่งตามการปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินไดท้ั้งหมด 7 เขต ไดแ้ก ่เทศบาลเมืองบางกรวย เทศบาลต าบลปลายบาง เทศบาลต าบลศาลา

กลาง เทศบาลต าบลบางสีทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุน องค์การบริหารส่วนต าบลบาง

ขุนกอง และองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวสัด์ิ 

จากกลุ่มประชากรดงักล่าว ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random 

Sampling) ซ่ึงในขั้นแรกใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยเลือกเขตการปกครองส่วนท้องถ่ินมา 2 เขต 

จากทั้งหมด 7 เขต ไดแ้ก ่เทศบาลเมืองบางกรวย และองค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุน และสุ่ม

ตัวอย่างแบบง่าย โดยเลือก 10 หมู่บ้านจากทั้ งหมด 24 หมู่บ้าน จ าแนกเป็น 5 หมู่บ้านจากเขต

เทศบาลเมืองบางกรวย และ 5 หมู่บา้นจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุน จากนั้นสุ่มตัวอย่าง

อยา่งง่ายจากจ านวนหมู่บ้านดังกล่าวท่ีละ 40 ราย รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนในอ าเภอ

บางกรวยทั้งหมด 400 ราย 

โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีผูว้ิจัยเน้นความส าคัญ คือ กลุ่มประชาชนท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ หรือมี

ความจ าเป็นตอ้งใชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบติังาน กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งมีหน้าท่ีเก ีย่วข้องกบั

การใชง้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ไดค้วามตอ้งการท่ีตรงกบัวตัถุประสงค์งานวิจยัอยา่งแทจ้ริง    
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3.3  เคร่ืองมอืที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในงานวิจยัน้ี คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยได้สร้างข้ึน 

โดยการศึกษาแนวทางจากกงานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้ง ซ่ึงการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในงานวิจัยน้ีแบ่งออกเป็น 

2 ตอน ไดแ้ก ่ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นค าถามเก ีย่วกบัปัจจัย

ส่วนบุคคล ได้แก ่เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ในการเข้ารับบริการวิชาการด้าน

คอมพิวเตอร์ 

ตอนที่ 2 ขอ้มูลดา้นความต้องการของผูต้อบแบบสอบถาม โดยเป็นค าถามเก ีย่วกบังานท่ี

ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกรับบริการวิชาการ ซ่ึงผูท้ าวิจัยได้ก  าหนดกลุ่ม

ของเน้ือหาหรือหลกัสูตรในการบริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด 7 กลุ่ม ไดแ้ก ่   

    1. กลุ่มโปรแกรมส านกังาน 

    2. กลุ่มติดตั้งและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

    3. กลุ่มอินเทอร์เน็ตและส่ือสงัคมออนไลน์ 

    4. กลุ่มการรักษาความปลอดภยัเครือข่าย 

    5. กลุ่มการออกดา้นกราฟิกส์ 

    6. กลุ่มการพฒันาเวบ็ไซต์ 

    7. กลุ่มสมาร์ทโฟน 

 

ส าหรับแบบสอบถาม ในตอนท่ี 1 ผูว้ิจัยได้แนวคิดจากงานวิจัยท่ีเก ีย่วข้อง ท าให้ผูว้ิจัย

ลดทอนค าถามท่ีไม่จ าเป็นต่อการวิจัย เน่ืองจากงานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือต้องการทราบถึง

เน้ือหาการบริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ ผูว้ิจยัจึงมุ่งเนน้แบบสอบถามในตอนท่ี 2 โดยศึกษาและ

รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์และงานวิจัยท่ีเก ีย่วข้อง เพ่ือให้ได้เน้ือหาท่ีครอบคลุมการ

บริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์  
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3.4  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู ้วิจัยได้ด า เนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามท่ีได้สร้าง ข้ึน โดยแจก

แบบสอบถามให้กบักลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นแจกแบบสอบถามให้กบับุคลากรใน

หน่วยงานภาครัฐ และพนกังานบริษทัเอกชนเป็นหลกั เน่ืองจากเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ี ได้ศึกษามาจาก

งานวิจัยท่ี เก ี่ยวข้องทั้ ง น้ีการเกบ็รวบรวมข้อมูลดังกล่าวทั้ งหมด 10 ห มู่บ้าน ผู ้วิจัยได้แจก

แบบสอบถามเกนิจ านวนเผ่ือไวส้ าหรับแบบสอบถามท่ีไม่มีการตอบกลับ โดยใช้แบบสอบถาม

หมู่บา้นละ 45 ชุด การเกบ็รวบรวมขอ้มูลน้ีผูว้ิจยัใชเ้วลาทั้งส้ิน 3 เดือน ซ่ึงผูว้ิจัยจะน าแบบสอบถาม

ท่ีไดม้าวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป  

 

3.5  สถิตทิี่ใช้ในกำรประเมนิผล 

ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีวิธีการ

ด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนในแต่ละคร้ังมาตรวจสอบความสมบูรณ์อีกคร้ังหน่ึงกอ่น
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ 

2. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ในแต่ละคร้ังแลว้ มาแจกแจงความถ่ี
และวิเคราะห์ค่าทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติท่ีเก ีย่วขอ้ง ดงัน้ี 
 

   (ก) หาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชสู้ตร 

         สูตร  S.D.= 
 

 1

22



 
nn

fxfxn
  

        เม่ือ  S.D. คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง  

          x คือ ขอ้มูลจ านวน 

          f คือ ความถ่ี 

          n คือ จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 

                                  คือ   ผลรวม 
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   (ข) หาค่าเฉล่ีย 

 

          x คือ ขอ้มูลจ านวน 

          n คือ จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 

                                   คือ   ผลรวม 

 



 
 

บทที่ 4 
ผลการด าเนินงาน 

 
 งานวิจยั เร่ือง ความต้องการของชุมชนในอ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี ในการเข้ารับ
บริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู ้วิจัยได้ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก
ชุมชนในอ าเภอบางกรวย ได้แก ่ประชาชนท่ีอยู่ในเขตอ าเภอบางกรวย ซ่ึงมีทั้ งหมด 9 ต าบล โดย
สามารถแบ่งตามการปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทั้ งหมด 7 เขต ทั้ งน้ีได้สุ่มเลือกมา 2 เขต ได้แก ่
เทศบาลเมืองบางกรวย และองค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุน ทั้งหมด 10 หมู่บา้น โดยสุ่มตัวอย่าง
ตามสะดวกจากประชาชนจากจ านวนหมู่บ้านดังกล่าวท่ีละ 40 ราย รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 
400 ราย และสามารถแจกแจงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก ่
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก ีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ความตอ้งการในการขอรับริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์  
 เน่ืองจากในการแจกแบบสอบถาม ผูว้ิจัยใช้วิธีการการแจกเกนิกว่าจ านวน ท่ีใช้จริง เพ่ือ
ป้องกนัการไม่ไดร้ับคืนจากผูต้อบแบบสอบถาม ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีได้รับแบบสอบถามเกนิจาก
ท่ีตอ้งการ ผูว้ิจยัไดท้ าการสุ่มเลือกออกไปโดยให้เหลือตามจ านวนท่ีตอ้งการ คือ 400 ชุด 
 
4.1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

4.1.1  ขอ้มูลดา้นเพศ  
 ในการเกบ็ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในอ าเภอบางกรวยพบว่าสามารถจ าแนก
เพศของผูต้อบแบบสอบถามไดด้งัตารางท่ี 4-1 
 
ตารางที่ 4-1  จ านวนและร้อยละของผูแ้บบสอบถามจ าแนกดว้ยเพศ 
 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 

ชาย 154 38.50 
หญิง 246 61.50 

รวม 400 100 
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จากตารางท่ี 4-1 พบว่าจ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมากท่ีสุด คือ เพศหญิง มีจ านวน  246 
คนจากทั้ งหมด 400 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 61.50 ซ่ึงเป็นเพศชายจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.50 โดยแสดงการเปรียบเทียบไดด้งัภาพท่ี 4-1 

 

 
 

ภาพที่ 4-1 แผนภูมิจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  
 

4.1.2  ขอ้มูลดา้นอาย ุ 
 ในการเกบ็ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในอ าเภอบางกรวยพบว่าสามารถจ าแนก
ช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถามไดด้งัตารางท่ี 4-2 
 

ตารางที่ 4-2 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอายุ 
 

ช่วงอายุ  ความถี่ ร้อยละ 

ต ่ากว่า 21 ปี 16 4.00 
21-25 ปี 98 24.50 
26-30 ปี 102 25.50 
31-35 ปี 84 21.00 
36-40 ปี 66 16.50 
มากกว่า 40 ปี 34 8.50 

รวม 400 100 
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จากตารางท่ี 4-2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ช่วงอาย ุ26-30 ปีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ 102 คน
จากทั้งหมด 400 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 25.50 รองลงมา คือ อายุ 21-25 ปี มีจ านวน 98 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.50 และอาย ุ31-35 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21 โดยมีรายละเอียดในภาพรวมช่วง
อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม แสดงดงัภาพท่ี 4-2 

 

 
 

ภาพที่ 4-2 แผนภูมิจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

4.1.3  ขอ้มูลดา้นการศึกษา  
 ในการเกบ็ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในอ าเภอบางกรวยพบว่าสามารถจ าแนก
ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามไดด้งัตารางท่ี 4-3 
 

ตารางที่ 4-3 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด  

 

ระดับการศึกษาสูงสุด  ความถี่ ร้อยละ 

ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 34 8.50 
มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 54 13.50 
อนุปริญญา หรือ ปวส. 101 32.75 
ปริญญาตรี 186 41.50 
ปริญญาโท 25 3.75 

รวม 400 100 
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จากตารางท่ี 4-3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีจ านวน
มากท่ีสุด คือ 186 คนจากทั้งหมด 400 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 41.50 รองลงมา คือ ระดับอนุปริญญา 
หรือ ปวส. มีจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 โดยมีรายละเอียดในภาพรวมระดับการศึกษา
สูงสุดของผูต้อบแบบสอบถาม แสดงดงัภาพท่ี 4-3 
 

 
 

ภาพที่ 4-3 แผนภูมิจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา  
 

4.1.4  ขอ้มูลดา้นอาชีพ  
 ในการเกบ็ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในอ าเภอบางกรวยพบว่าสามารถจ าแนก
อาชีพของผูต้อบแบบสอบถามไดด้งัตารางท่ี 4-4 
 
ตารางที่ 4-4 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ  
 

อาชีพ  ความถี่ ร้อยละ 

ขา้ราชการ พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ 183 45.75 
ลูกจา้ง หรือ พนกังานบริษทัเอกชน 154 38.50 
ประกอบธุรกจิส่วนตวั 47 11.75 
อ่ืน ๆ  16 4.00 

รวม 400 100 
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จากตารางท่ี 4-4 พบว่าอาชีพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมากท่ีสุด คือ ข้าราชการ พนักงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกจิ จ านวน 183 คนจากทั้ งหมด 400 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 45.75 รองลงมา คือ 
อาชีพลูกจา้ง พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 ทั้ งน้ีมีจ านวน 47 คนท่ี
ประกอบธุรกจิส่วนตวั ไดแ้ก ่ค้าขายและรับจ้างอิสระ โดยมีจ านวน  16 คนท่ีประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 
ไดแ้ก ่นกัศึกษา โดยมีรายละเอียดในภาพรวม แสดงดงัภาพท่ี 4-4 

 

 
 

ภาพที่ 4-4 แผนภูมิจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
 
4.1.5  ขอ้มูลดา้นเขา้รับบริการวิชาการ  

ในการเกบ็ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในอ าเภอบางกรวยพบว่าสามารถจ าแนก
ขอ้มูลดา้นการเขา้รับบริการของผูต้อบแบบสอบถามไดด้งัตารางท่ี 4-5 
 
ตารางที่ 4-5 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยและไม่เคยเข้ารับบริการวิชาการด้าน

คอมพิวเตอร์จากวิทยาลยัราชพฤกษ ์
 

การเข้ารับบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์  ความถี่ ร้อยละ 

เคย 43 10.75 
ไม่เคย 357 89.25 

รวม 400 100 
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จากตารางท่ี 4-5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเคยเข้ารับบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์มี
จ านวน 43 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 10.75 และไม่เคยเข้ารับบริการมีจ านวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 
89.25 โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยเข้ารับบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ระบุถึงบริการท่ีเคย
ไดรั้บมา ไดแ้ก ่การอบรมโปรแกรมทางดา้นบญัชี และการอบรมการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 

  
4.2  ความต้องการในการขอรับบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ 

4.2.1  ขอ้มูลดา้นงานท่ีรับผิดชอบ  
 ในการเกบ็ขอ้มูลดา้นความตอ้งการในการขอรับบริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ของผูต้อบ
แบบสอบถามในอ าเภอบางกรวย โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามระบุถึงประเภทงานท่ีรับผิดชอบ 
พบว่าสามารถจ าแนกจ านวนผูต้อบแบบสอบถามตามประเภทงานไดด้งัตารางท่ี 4-6 
 
ตารางที่ 4-6 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทงานท่ีรับผิดชอบ  

 

ประเภทงาน  ความถี่ ร้อยละ 

งานพิมพ ์เอกสารต่าง ๆ  124 31.00 
งานค านวณ ขอ้มูลตวัเลข 75 18.75 
งานเกบ็ขอ้มูล ประสานงาน 78 19.50 
งานวิชาการ งานวิเคราะห์ 52 13.00 
งานน าเสนอ งานกราฟิกส์ 23 5.75 
งานดูแลระบบ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 37 9.25 
อ่ืน ๆ  11 2.75 

รวม 400 100 

  
จากตารางท่ี 4-6 พบว่าประเภทงานท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีหน้าท่ีรับผิดชอบ จ านวนท่ีมีมาก

ท่ีสุด คือ งานพิมพ์ เอกสารต่าง ๆ จ านวน 124 คนจากทั้ งหมด 400 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 31.00 
รองลงมา คือ งานเกบ็ข้อมูล ประสานงาน จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 และงานค านวณ 
ขอ้มูลตวัเลข มีจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 โดยมีรายละเอียดประเภทงานในภาพรวม แสดง
ดงัภาพท่ี 4-5 
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ภาพที่ 4-5 แผนภูมิจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทงานท่ีรับผิดชอบ 
 

4.2.2  ขอ้มูลดา้นหลกัสูตร  
 ในการเกบ็ขอ้มูลดา้นความตอ้งการในการขอรับบริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ของผูต้อบ
แบบสอบถามในอ าเภอบางกรวย โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามระบุถึงประเภทงานท่ีรับผิดชอบ 
พบว่าสามารถจ าแนกจ านวนผูต้อบแบบสอบถามตามประเภทงานไดด้ังตารางท่ี 4-7 
 
ตารางที่ 4-7 จ านวนและร้อยละของหลกัสูตรท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการขอรับบริการ  

 
ช่ือหลกัสูตร ความถี ่ ร้อยละ 

กลุ่ม โปรแกรมส านักงาน (Microsoft Office) 
1. การใช้งาน Microsoft Office เบ้ืองตน้ 183 45.75 
2. การใช้งาน Microsoft Word  เบ้ืองตน้ – ขั้นสูง 116 29.00 
3. การใช้งาน Microsoft Excel เบ้ืองตน้ – ขั้นสูง 107 26.75 
4. การใช้งาน Microsoft Power point เบ้ืองตน้ – ขั้นสูง 248 62.00 
กลุ่ม ตดิตั้งและบ ารุงรักษาคอมพวิเตอร์ (Computer Maintenance) 
5. การใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยา่งถูกวิธี 97 24.25 
6. การติดตั้งและดูแลรักษาระบบปฏิบตัิการ Windows 112 28.00 
7. การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows เบ้ืองตน้ 154 38.50 
8. การดูแลรักษาและแกปั้ญหาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้   203 50.75 
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ตารางที่ 4-7 จ านวนและร้อยละของหลกัสูตรท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการขอรับบริการ  (ต่อ) 
 

ช่ือหลกัสูตร ความถี ่ ร้อยละ 

กลุ่ม อนิเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ (Internet and Social Media)  
9. การใช้งานอินเทอร์เน็ตและเวบ็เทคโนโลยเีบ้ืองตน้ 96 24.00 
10. การใช้งาน Facebook เพื่อการส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์  

(Facebook Fanpage) 
324 81.00 

11. การใช้งาน Google Application เพื่อสนับสนุนการท างาน 209 52.25 
12. การสืบคน้ขอ้มูลด้วย Google  82 20.50 
กลุ่ม การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security) 
13. การใช้งานระบบเครือข่าย Lan และ Wifi เบ้ืองตน้ 126 31.50 
14. การรักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์ 101 25.25 
15. ความรู้เกีย่วกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ 210 52.50 
กลุ่ม การออกด้านกราฟิกส์ (Graphic Design) 
16. การออกแบบและผลิตส่ือเพ่ือการประชาสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ 155 38.75 
17. การใช้งาน Adobe Photoshop เบ้ืองตน้ 118 29.50 
18. การใช้งาน Adobe Illustrator เบ้ืองตน้ 61 15.25 
กลุ่ม การพฒันาเวบ็ไซต์ (Web Development) 
19. การออกแบบและสร้างเว็บไซตเ์บ้ืองตน้ 127 31.75 
20. การสร้างเว็บไซตแ์ละบริหารจดัการขอ้มูลด้วยโปรแกรม Joomla  105 26.25 
กลุ่ม สมาร์ทโฟน (Smartphone) 
21. การใช้งานสมาร์ทโฟนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ เบ้ืองตน้  156 39.00 
22. การใช้งานสมาร์ทโฟนระบบปฏิบตัิการไอโอเอส เบ้ืองตน้ 118 29.50 

 
 จากตารางท่ี 4-7 ไดแ้สดงให้เห็นถึงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถเลือกหลกัสูตรท่ีต้องการเข้ารับบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ได้มากกว่า
หน่ึงหลกัสูตร ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้ าการแยกผลการเลือกหลกัสูตรตามกลุ่มหลกัสูตรทั้ งหมด 7 กลุ่ม ดัง
ตารางท่ี 4-8 ถึง 4-14  
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ตารางที่ 4-8 จ านวนและร้อยละของหลกัสูตรในกลุ่มโปรแกรมส านกังาน  

 

หลักสูตร  ความถี่ ร้อยละ 

การใชง้าน Microsoft Office เบ้ืองตน้ 183 45.75 
การใชง้าน Microsoft Word  เบ้ืองตน้ – ขั้นสูง 116 29.00 
การใชง้าน Microsoft Excel เบ้ืองตน้ – ขั้นสูง 107 26.75 
การใชง้าน Microsoft Power point เบ้ืองต้น – ขั้นสูง 248 62.00 

 

 จากตารางท่ี 4-8 พบว่าหลกัสูตรท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการเขา้รับบริการวิชาการ
มากท่ีสุดในกลุ่มโปรแกรมส านักงาน คือ การใช้งาน Microsoft Power point เบ้ืองต้น – ขั้นสูง มี
จ านวน 248 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมา คือ การใช้งาน Microsoft Office เบ้ืองต้น 
จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75  
 
ตารางที่ 4-9 จ านวนและร้อยละของหลกัสูตรในกลุ่มติดตั้งและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

 

หลักสูตร  ความถี่ ร้อยละ 

การใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยา่งถูกวิธี 97 24.25 
การติดตั้งและดูแลรักษาระบบปฏิบติัการ Windows 112 28.00 
การใชง้านระบบปฏิบติัการ Windows เบ้ืองต้น 154 38.50 
การดูแลรักษาและแกปั้ญหาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้   203 50.75 

 
 จากตารางท่ี 4-9 พบว่าหลกัสูตรท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการเขา้รับบริการวิชาการ
มากท่ีสุดในกลุ่มติดตั้ งและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ คือ การดูแลรักษาและแกปั้ญหาคอมพิวเตอร์
เบ้ืองต้น มีจ านวน 203 คน โดยคิดเป็นร้อยละ  50.75 รองลงมา คือ การใช้งานระบบปฏิบัติการ 
Windows เบ้ืองตน้ จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 
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ตารางที่ 4-10 จ านวนและร้อยละของหลกัสูตรในกลุ่มอินเทอร์เน็ตและส่ือสงัคมออนไลน์ 

 

หลักสูตร  ความถี่ ร้อยละ 

การใชง้านอินเทอร์เน็ตและเวบ็เทคโนโลยีเบ้ืองตน้ 96 24.00 
การใชง้าน Facebook เพ่ือการส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์  
(Facebook Fanpage) 

324 81.00 

การใชง้าน Google Application เพ่ือสนบัสนุนการท างาน 209 52.25 
การสืบคน้ขอ้มูลดว้ย Google  82 20.50 

 

 จากตารางท่ี 4-10 พบว่าหลกัสูตรท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการเข้ารับบริการ
วิชาการในกลุ่มอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์มากท่ีสุด คือ การใช้งาน Facebook เพ่ือการ
ส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ (Facebook Fanpage) มีจ านวน 324 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 81.00 
รองลงมา คือ การใชง้าน Google Application เพ่ือสนบัสนุนการท างาน จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.25 
 
ตารางที่ 4-11 จ านวนและร้อยละของหลกัสูตรในกลุ่มการรักษาความปลอดภยัเครือข่าย 

 

หลักสูตร  ความถี่ ร้อยละ 

การใชง้านระบบเครือข่าย Lan และ Wifi เบ้ืองตน้ 126 31.50 
การรักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์ 101 25.25 
ความรู้เก ีย่วกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ 210 52.50 

 

 จากตารางท่ี 4-11 พบว่าหลกัสูตรท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการเข้ารับบริการ
วิชาการในกลุ่มการรักษาความปลอดภยัเครือข่ายมากท่ีสุด คือ ความรู้เก ีย่วกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ 
มีจ านวน 210 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมา คือ การใช้งานระบบเครือข่าย Lan และ Wifi 
เบ้ืองตน้ จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 
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ตารางที่ 4-12 จ านวนและร้อยละของหลกัสูตรในกลุ่มการออกแบบกราฟิกส์ 

 

หลักสูตร  ความถี่ ร้อยละ 

การออกแบบและผลิตส่ือเพ่ือการประชาสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ 155 38.75 
การใชง้าน Adobe Photoshop เบ้ืองตน้ 118 29.50 
การใชง้าน Adobe Illustrator เบ้ืองตน้ 61 15.25 

 
 จากตารางท่ี 4-12 พบว่าหลกัสูตรท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการเข้ารับบริการ
วิชาการในกลุ่มการออกแบบกราฟิกส์มากท่ี สุด  คือ  การออกแบบและผลิต ส่ือเพ่ือกา ร
ประชาสมัพนัธ์เบ้ืองตน้ มีจ านวน 155 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 38.75 รองลงมา คือ การใช้งาน Adobe 
Photoshop เบ้ืองตน้ จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 
 

ตารางที่ 4-13 จ านวนและร้อยละของหลกัสูตรในกลุ่มการพฒันาเวบ็ไซต์ 
 

หลักสูตร  ความถี่ ร้อยละ 

การออกแบบและสร้างเวบ็ไซต์เบ้ืองตน้ 127 31.75 
การสร้างเวบ็ไซต์และบริหารจดัการขอ้มูลดว้ยโปรแกรม 
Joomla  

105 26.25 

 

 จากตารางท่ี 4-13 พบว่าหลกัสูตรท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการเข้ารับบริการ
วิชาการในกลุ่มการพฒันาเวบ็ไซต์มากท่ีสุด คือ การออกแบบและสร้างเว็บไซต์เบ้ืองต้น มีจ านวน 
127 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 31.75 รองลงมา คือ การสร้างเว็บไซต์และบริหารจัดการข้อมูลด้วย
โปรแกรม Joomla จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 
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ตารางที่ 4-14 จ านวนและร้อยละของหลกัสูตรในกลุ่มสมาร์ทโฟน 

 

หลักสูตร  ความถี่ ร้อยละ 

การใชง้านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ เบ้ืองตน้  156 39.00 
การใชง้านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบติัการไอโอเอส เบ้ืองตน้ 118 29.50 

 

 จากตารางท่ี 4-14 พบว่าหลกัสูตรท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการเข้ารับบริการ
วิชาการในกลุ่มสมาร์ทโฟนมากท่ีสุด คือ การใช้งานสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
เบ้ืองต้น มีจ านวน 156 คน โดยคิดเป็นร้อยละ  39.00 รองลงมา คือ การใช้งานสมาร์ทโฟน
ระบบปฏิบติัการไอโอเอส เบ้ืองตน้ จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 
 จากตารางท่ี 4-7 ในภาพรวมของหลกัสูตรท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความต้องการในการเข้า
รับบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ พบว่าหลกัสูตรท่ีมีความต้องการมากท่ีสุด คือ การใช้งาน 
Facebook เพ่ือการส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ (Facebook Fanpage) มีจ านวน 324 คน โดยคิด
เป็นร้อยละ 81.00 รองลงมา คือ การใช้งาน Microsoft Power point เบ้ืองต้น – ขั้นสูง มีจ านวน 248 
คน โดยคิดเป็นร้อยละ 62.00 และความรู้เก ีย่วกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ มีจ านวน 210 คน โดยคิด
เป็นร้อยละ  52.50 ซ่ึงทั้ ง 3 อนัดับต่างอยู่ในกลุ่มหลกัสูตรท่ีแตกต่างกนั ทั้ งน้ีผูว้ิจัยจึงได้ท าการ
วิเคราะห์และค านวณหาค่าเฉล่ียของทุกกลุ่มหลกัสูตร เพ่ือแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของความ
ตอ้งการในกลุ่มหลกัสูตร โดยแสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 4-15   
 
ตารางที่ 4-15 ค่าเฉล่ียของกลุ่มหลกัสูตรท่ีผูต้อบแบบสอบถามต้องการขอรับบริการ  

 

กลุ่มหลักสูตร ความถี่ทั้งหมด 
ค่าเฉลี่ย ( X )  

ความถี่ ร้อยละ 
กลุ่มโปรแกรมส านักงาน 654/4 163.50 40.86 
กลุ่มติดตั้งและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 566/4 141.50 35.38 
กลุ่มอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ 711/4 177.75 44.44 
กลุ่มการรักษาความปลอดภยัเครือข่าย 437/3 145.67 36.42 
กลุ่มการออกด้านกราฟิกส์ 334/3 111.34 27.83 
กลุ่มการพฒันาเว็บไซต ์ 232/2 116.00 29.00 
กลุ่มสมาร์ทโฟน 274/2 137.00 34.25 
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จากตารางท่ี 4-15 พบว่ากลุ่มหลักสูตรท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการเข้ารับบริการ
วิชาการท่ีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ กลุ่มอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงมีจ านวนความถ่ีเฉล่ีย 
177.75 โดยคิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมา คือ กลุ่มโปรแกรมส านักงาน ซ่ึงมีจ านวนความถ่ีเฉล่ีย 
163.50 โดยคิดเป็นร้อยละ 40.86 และกลุ่มการรักษาความปลอดภยัเครือข่าย ซ่ึงมีจ านวนความถ่ี
เฉล่ีย 145.67 โดยคิดเป็นร้อยละ 36.42 โดยแสดงรายละเอียดในภาพรวมดงัภาพท่ี 4-6 

 

 
 
ภาพที่ 4-6 แผนภูมิค่าเฉล่ียร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามกลุ่มหลกัสูตร  

 
4.2.3  ขอ้มูลดา้นความส าคญัของกลุ่มหลกัสูตร  

 ในการเกบ็ขอ้มูลดา้นความตอ้งการในการขอรับบริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ของผูต้อบ
แบบสอบถามในอ าเภอบางกรวย โดยให้ผูต้อบแบบสอบเลือกหลกัสูตรท่ีมีความต้องการในการเข้า
รับบริการวิชาการ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกได้มากกว่าหน่ึงข้อ ตามท่ีได้แสดงผลการ
วิเคราะห์ไปแล้วในหัวข้อ 4.2.2 ทั้ งน้ีผู ้วิจัยได้ด าเนินการสอบถามถึงกลุ่มหลักสูตรท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความต้องการในการเข้ารับบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด โดยผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถเลือกไดเ้พียงกลุ่มหลกัสูตรเดียวเท่านั้น ซ่ึงแสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 4-16 
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ตารางที่ 4-16 จ านวนและร้อยละของกลุ่มหลกัสูตรท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการมากท่ีสุด 
 

กลุ่มหลักสูตร  ความถี่ ร้อยละ 
กลุ่มโปรแกรมส านักงาน 103 25.75 
กลุ่มติดตั้งและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 32 8.00 
กลุ่มอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ 121 30.25 
กลุ่มการรักษาความปลอดภยัเครือข่าย 34 8.50 
กลุ่มการออกด้านกราฟิกส์ 28 7.00 
กลุ่มการพฒันาเว็บไซต ์ 22 5.50 
กลุ่มสมาร์ทโฟน 60 15.00 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 4-16 พบว่ากลุ่มหลกัสูตรท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความต้องการเข้ารับบริการ
วิชาการมากท่ีสุด คือ กลุ่มอินเทอร์เน็ตและส่ือสงัคมออนไลน์ มีจ านวน 121 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 
30.25 รองลงมา คือ กลุ่มโปรแกรมส านักงาน มีจ านวน 103 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 25.75 และ
สมาร์ทโฟน มีจ านวน 60 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 15.00 โดยแสดงรายละเอียดในภาพรวมดังภาพท่ี 
4-7 

 

 
 

ภาพที่ 4-7 แผนภูมิร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามกลุ่มหลกัสูตรท่ีตอ้งการมากท่ีสุด 
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4.2.4  ขอ้มูลดา้นการเขา้ร่วมการบริการวิชาการ  
 ในการเกบ็ขอ้มูลดา้นความตอ้งการในการขอรับบริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ของผูต้อบ
แบบสอบถามในอ าเภอบางกรวย ผูว้ิจัยได้ท าการตั้ งค าถามถึงการเข้าร่วมในบริการวิชาการด้าน
คอมพิวเตอร์หากมีการด าเนินการจัดให้บริการตามหลกัสูตรท่ีผูต้อบแบบสอบถามต้องการ โดย
ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาจากงานวิจยัท่ีเก ีย่วข้อง ซ่ึงพบว่ามีปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น วนัเวลา และสถานท่ี เป็น
ต้น นั้นมีผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วม ด้วยเหตุน้ีผู ้วิจัยจึงได้ระบุสาเหตุในกรณีท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามไม่แน่ใจว่าจะเขา้ร่วมไดห้รือไม่ โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4-17 
 

ตารางที่ 4-17 จ านวนและร้อยละของท่ีผูต้อบแบบสอบถามถึงความคิดเห็นในการเขา้ร่วม  
 

ความคิดเห็น  ความถี่ ร้อยละ 

เขา้ร่วม 198 49.50 
ไม่แน่ใจ 160 40.00 
ไม่เขา้ร่วม 42 10.50 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 4-17 พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 198 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 49.25 ท่ี
ระบุว่าสามารถเขา้ร่วมการบริการวิชาการได ้โดยมีจ านวน 160 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 40.00 ท่ีระบุ
ว่าไม่แน่ใจต่อการเขา้ร่วมบริการวิชาการ และมีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ท่ีระบุว่าจะไม่
เขา้ร่วม โดยระบุเหตุผลท่ีไม่เขา้ร่วม ไดแ้ก ่ประกอบธุรกจิส่วนตวัไม่สามารถเข้าร่วมได้ ก  าลงัศึกษา
อยู ่และบางส่วนไม่ระบุเหตุผล ทั้ งน้ีในส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีระบุว่าไม่แน่ใจในการเข้าร่วม 
สามารถสรุปเหตุผลไดด้งัตารางท่ี 4-18 
 

ตารางที่ 4-18 จ านวนและร้อยละของท่ีผูต้อบแบบสอบถามถึงความคิดเห็น (ไม่แน่ใจ) 
 

ไม่แน่ใจ (เหตุผล)  ความถี่ ร้อยละ 

หน่วยงานเป็นผูต้ดัสินใจ 61 38.13 
วนัและเวลาในการเขา้รับบริการ 72 45.00 
สถานท่ีและการเดินทาง 20 12.50 
อ่ืน ๆ  7 4.37 

รวม 160 100 
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จากตารางท่ี 4-18 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีระบุว่าไม่แน่ใจท่ีจะเข้าร่วมบริการวิชาการ
ด้านคอมพิวเตอร์ ให้เหตุผลมากท่ีสุด คือ ว ันและเวลาในการเข้ารับบริการ จ านวน 72 คน จาก
ทั้งหมด 160 คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมา คือ หน่วยงานเป็นผูต้ัดสินใจ จ านวน  61 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.13 และสถานท่ีและการเดินทาง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 นอกจากน้ียงัมี
ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 7 คนท่ีระบุว่าสาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีไม่แน่ใจจะเข้าร่วม ได้แก ่งบประมาณ 
และก  าลงัศึกษาอยู ่โดยแสดงรายละเอียดในภาพรวมดงัภาพท่ี 4-8 

 

 
 

ภาพที่ 4-8 แผนภูมิร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสาเหตุท่ีท าให้ไม่แน่ใจท่ีจะเขา้ร่วม  



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจยั เร่ือง ความต้องการของชุมชนในอ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี ในการเข้ารับ
บริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู ้วิจัยได้ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก
ชุมชนในอ าเภอบางกรวย ได้แก ่ประชาชนท่ีอยู่ในเขตอ าเภอบางกรวย ซ่ึงมีทั้ งหมด 9 ต าบล โดย
สามารถแบ่งตามการปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทั้ งหมด 7 เขต ทั้ งน้ีได้สุ่มเลือกมา 2 เขต ได้แก ่
เทศบาลเมืองบางกรวย และองค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุน ทั้งหมด 10 หมู่บา้น โดยสุ่มตัวอย่าง
ตามสะดวกจากประชาชนจากจ านวนหมู่บ้านดังกล่าวท่ีละ 40 ราย รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
ประชาชนในอ าเภอบางกรวยทั้ งหมด 400 ราย และสามารถแจกแจงผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 
โดยผูว้ิจยัมุ่งเนน้การวิเคราะห์ถึงเน้ือหาท่ีประชาชนท่ีตอ้งการเขา้รับบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.2 อภิปรายผลการวิจยั 
 5.3 ปัญหาและอุปสรรค 
 5.4 ขอ้เสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาน าเสนอเป็นส่วน ดงัน้ี 
5.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประชาชนในอ าเภอบางกรวยท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 246 คนจาก 

โดยคิดเป็นร้อยละ 61.50 ส าหรับเพศชายมีจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 โดยผูต้อบ
แบบสอบถามในช่วงอาย ุ26-30 ปีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 รองลงมา คือ 
อาย ุ21-25 ปี มีจ านวน 98 คน 

ส าหรับวุฒิการศึกษาระดบัสูงสุด คือ ระดับปริญญาตรี มีจ านวน 186 คนจากทั้ งหมด คิด
เป็นร้อยละ 41.50 รองลงมา คือ ระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. มีจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.75 โดยอาชีพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมากท่ีสุด คือ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ 
จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75 รองลงมา คือ อาชีพลูกจา้ง พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 154 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 ทั้ งน้ีมีจ านวน 47 คนท่ีประกอบธุรกจิส่วนตัว ได้แก ่ค้าขายและรับจ้าง
อิสระ และจ านวน 16 คนท่ีเป็นนกัศึกษา 

ส าหรับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมี
การศึกษาในระดบัสูง คือ ปริญญาตรี และอายไุม่เกนิ 30 ปี อีกทั้ งเป็นข้าราชการ และพนักงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกจิ  
 5.1.2 ขอ้มูลท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการบริการวิชาการ 

ส าหรับขอ้มูลในดา้นการเขา้รับบริการวิชาการ มีผูต้อบแบบสอบถามเพียงจ านวน 43 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.75 ท่ีเคยเข้ารับบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์จากวิทยาลัยฯ โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีไม่เคยเขา้รับบริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์มีจ านวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 89.25  

ส าหรับประเภทงานท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามมีหน้าท่ีรับผิดชอบมากท่ีสุด คือ งานพิมพ ์
เอกสารต่าง ๆ ซ่ึงมีจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมา คือ งานเกบ็ข้อมูล ประสานงาน 
จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 และงานค านวณ ข้อมูลตัวเลข มีจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.75 

จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับบริการ
วิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ ส่วนกลุ่มท่ีเคยรับรับบริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์นั้นสรุปได้ว่ามีเพียง
เน้ือหา 2 ประเภทเท่านั้ น ได้แก ่การอบรมโปรแกรมทางด้านบัญชี และการอบรมการเขียน
โปรแกรมเบ้ืองต้น อีกทั้ งประเภทงานส่วนใหญ่ท่ีพบในผู้ตอบแบบสอบถาม คือ งานด้าน
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงเก ีย่วขอ้งกบัโปรแกรมในส านกังานและขอ้มูลดา้นตวัเลข  
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 5.1.3 ขอ้มูลดา้นความตอ้งการหลกัสูตร 
 ส าหรับการสรุปผลในดา้นความตอ้งการหลกัสูตร ตามท่ีผูท้ าวิจยัได้แบ่งกลุ่มของหลกัสูตร
ไวท้ั้งหมด 7 กลุ่ม พบว่าในกลุ่มโปรแกรมส านักงาน หลกัสูตรท่ีผูต้อบแบบสอบถามต้องการมาก
ท่ีสุด คือ การใช้งาน Microsoft Power point เบ้ืองต้น – ขั้นสูง มีจ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.00 

ส าหรับกลุ่มติดตั้งและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ หลกัสูตรท่ีผูต้อบแบบสอบถามต้องการมาก
ท่ีสุด คือ การดูแลรักษาและแกปั้ญหาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น มีจ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 
และในกลุ่มอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ หลกัสูตรท่ีผูต้อบแบบสอบถามต้องการมากท่ีสุด 
คือ การใช้งาน Facebook เพ่ือการส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ (Facebook Fanpage) มีจ านวน 
324 คน คิดเป็นร้อยละ 81.00 

ส าหรับกลุ่มการรักษาความปลอดภยัเครือข่าย หลกัสูตรท่ีผูต้อบแบบสอบถามต้องการมาก
ท่ีสุด คือ ความรู้เก ีย่วกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ มีจ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 และในกลุ่ม
การออกแบบกราฟิกส์ หลกัสูตรท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการมากท่ีสุด คือ การออกแบบและผลิต
ส่ือเพ่ือการประชาสมัพนัธ์เบ้ืองตน้ มีจ านวน 155 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 38.75  

ส าหรับกลุ่มการพฒันาเวบ็ไซต์ หลกัสูตรท่ีผูต้อบแบบสอบถามต้องการมากท่ีสุด คือ การ
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์เบ้ืองต้น มีจ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 และในกลุ่มสมาร์ท
โฟน หลกัสูตรท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการมากท่ีสุด คือ การใช้งานสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ เบ้ืองตน้ มีจ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00  

จากผลสรุปในการศึกษาท่ีก ล่าวมาในข้างต้น พบว่าภาพรวมของหลักสูตรท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความตอ้งการในการเขา้รับบริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด คือ การใช้งาน 
Facebook เพ่ือการส่ือสารและการประชาสมัพนัธ์ (Facebook Fanpage) ซ่ึงมีจ านวน 324 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.00 รองลงมา คือ การใช้งาน Microsoft Power point เบ้ืองต้น – ขั้นสูง มีจ านวน 248 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.00 และความรู้เก ีย่วกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ มีจ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.50 

โดยเม่ือพิจารณาถึงกลุ่มหลักสูตรท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการเข้ารับบริการ
วิชาการโดยวดัจากค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุด คือ กลุ่มอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 
177.75 คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมา คือ กลุ่มโปรแกรมส านกังาน ท่ีมีค่าเฉล่ีย 163.50 คิดเป็นร้อย
ละ 40.86 และกลุ่มการรักษาความปลอดภยัเครือข่าย ซ่ึงมีเฉล่ีย 145.67 โดยคิดเป็นร้อยละ 36.42 
จากท่ีกล่าวมาจึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตามหลกัสูตรท่ีมีความตอ้งการสูงสุด 3 อนัดบัแรก 
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นอกจากน้ีผูว้ิจยัสอบถามถึงความตอ้งการกลุ่มหลกัสูตร โดยวดัจากค่าความถ่ีหรือจ านวน
ผูต้อบแบบสอบภาม ซ่ึงเลือกกลุ่มหลกัสูตรท่ีตอ้งการเขา้รับบริการวิชาการมากท่ีสุด โดยสรุปผลได้
ว่า กลุ่มหลักสูตรท่ีผูต้อบแบบสอบถามต้องการมากท่ีสุด คือ กลุ่มอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคม
ออนไลน์ ซ่ึงมีจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 รองลงมา คือ กลุ่มโปรแกรมส านักงาน มี
จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 และสมาร์ทโฟน มีจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 

จากผลสรุปการศึกษาขา้งตน้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อกลุ่มหลกัสูตรท่ี
อยู่นอกเหนือประเภทงานท่ีตนรับผิดชอบ โดยส่วนใหญ่เลือกท่ีจะเข้ารับบริการวิชาการด้าน
คอมพิวเตอร์ในกลุ่มหลกัสูตรอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ รองลงมา คือ กลุ่มโปรแกรม
ส านกังาน 

5.1.4 ขอ้มูลดา้นการเขา้ร่วมการบริการวิชาการ 
ส าหรับข้อมูลด้านการเข้าร่วมการบริการวิชาการ ในการเกบ็ข้อมูลดังกล่าวผูว้ิจัยได้

ท าการศึกษาจากงานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้ง ซ่ึงพบว่ามีปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น วนัเวลา และสถานท่ี เป็นต้น จากท่ี
กล่าวมาไดพ้บว่า ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 ท่ีระบุว่าสามารถเข้า
ร่วมการบริการวิชาการได ้และผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ท่ีระบุว่า
ไม่แน่ใจต่อการเขา้ร่วมบริการวิชาการ ซ่ึงมีเพียง 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ท่ีระบุว่าจะไม่เขา้ร่วม  

เม่ือพิจารณาตามกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีระบุว่าไม่แน่ใจท่ีจะเขา้ร่วมบริการวิชาการด้าน
คอมพิวเตอร์ สามารถสรุปไดว้่า เหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกมากท่ีสุด คือ วนัและเวลาในการ
เขา้รับบริการ จ านวน 72 คน จากทั้งหมด 160 คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมา คือ หน่วยงานเป็นผู้
ตดัสินใจ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 38.13 และสถานท่ีและการเดินทาง จ านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.50 นอกจากน้ียงัมีผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 7 คนท่ีระบุว่าสาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีไม่แน่ใจจะ
เขา้ร่วม ไดแ้ก ่งบประมาณ และก  าลงัศึกษาอยู่ 

จากผลสรุปดงักล่าว พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีไม่แน่ใจจะเข้าร่วม
ให้ความส าคัญต่อว ันและเวลาในการเข้ารับบริการ ซ่ึงมีผลจากส่วนใหญ่มีอาชีพและงานท่ีต้อง
รับผิดชอบ อีกทั้ งมีอาชีพเป็นข้าราชการ และพนักงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกจิ ส่งผลให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีไม่แน่ใจให้เหตุผลรองลงมา คือ หน่วยงานเป็นผูต้ดัสินใจ   
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากความต้องการของชุมชนในอ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี ในการเข้ารับบริการ
วิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ของวิทยาลยัราชพฤกษ์ สามารถอภิปรายผลไดต้ามวตัถุประสงค์การวิจัยท่ีตั้ ง
ไว ้ดงัน้ี 

5.2.1 ในการศึกษาความต้องการของประชาชนในอ าเภอบางกรวยต่อการเข้ารับบริการ
วิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ของวิทยาลยัราชพฤกษ์ ผลการวิจัย คือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
ความต้องการท่ีจะเข้ารับบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ เน่ืองจาก มี ผูต้อบแบบสอบถามเพียง
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 ท่ีเคยเขา้รับบริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์จากวิทยาลยัฯ โดย
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยเขา้รับบริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์มีจ านวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 
89.25 และ ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 ท่ีระบุว่าสามารถเข้าร่วมการ
บริการวิชาการได ้โดยผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ท่ีระบุว่าไม่แน่ใจ
ต่อการเขา้ร่วมบริการวิชาการ ซ่ึงมีเพียง 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ท่ีระบุว่าจะไม่เขา้ร่วม 

โดยกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่แน่ใจได้เลือกเหตุผลตามท่ีผูว้ิจัยได้ระบุไว ้ซ่ึงได้ศึกษา
จากงานวิจัยท่ีเก ีย่วข้อง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเลือกเหตุผล ได้แก ่ว ันและเวลาในการเข้ารับ
บริการ จ านวน 72 คน จากทั้งหมด 160 คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมา คือ หน่วยงานเป็นผูต้ัดสินใจ 
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 38.13 และสถานท่ีและการเดินทาง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.50 นอกจากน้ียงัมีผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 7 คนท่ีระบุว่าสาเหตุอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง
กบังานวิจยั (ฉัตรพล มณีกูล และ พิเชษฐ์ ตั้งสงค์ไพบูลย,์ 2552) ท่ีระบุว่า ปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น วนัเวลา 
และสถานท่ี เป็นต้น เป็นส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อความต้องการในการเข้ารับ
บริการวิชาการของวิทยาลยัราชพฤกษ์ สอดคลอ้งต่อแนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการด้าน
สถานท่ี  

จากความสอดคลอ้งดังกล่าว ท าให้สามารถกล่าวได้ว่า ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มท่ีไม่
แน่ใจจะให้ความส าคญัต่อวนัและเวลาในการเขา้รับบริการ รวมไปถึงหน่วยงาน และสถานท่ี แสดง
ถึงความตอ้งการท่ีจะเขา้รับบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ของวิทยาลยัราชพฤกษ์ โดยมีเง่ือนไข
และปัจจยัอ่ืน ๆ เป็นส่วนประกอบ เน่ืองด้วยผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพ คือ ข้าราชการ พนักงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกจิ จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75 รองลงมา คือ อาชีพลูกจ้าง พนักงาน
บริษทัเอกชน จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 ดว้ยเหตุน้ีจึงสรุปได้ว่าประชาชนในอ าเภอบาง
กรวยมีความตอ้งการท่ีจะเขา้รับบริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ของวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
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 5.2.2 ในเพ่ือศึกษาถึงเน้ือหาของบริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ท่ีประชาชนในอ าเภอบาง
กรวยมีความต้องการในการเข้ารับบริการ ผลการวิจัย คือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความ
ตอ้งการเน้ือหาในการขอรับบริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ แยกตามกลุ่มหลกัสูตร ดงัน้ี 

5.2.2.1 กลุ่มโปรแกรมส านักงาน หลกัสูตรท่ีผูต้อบแบบสอบถามต้องการมากท่ีสุด 
คือ การใชง้าน Microsoft Power point เบ้ืองตน้ – ขั้นสูง มีจ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00  

5.2.2.2 กลุ่มติดตั้ งและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ หลกัสูตรท่ีผู ้ตอบแบบสอบถาม
ตอ้งการมากท่ีสุด คือ การดูแลรักษาและแกปั้ญหาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น มีจ านวน 203 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.75 

5.2.2.3 กลุ่มอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ หลักสูตรท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ต้องการมากท่ีสุด คือ การใช้งาน Facebook เพ่ือการส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ (Facebook 
Fanpage) มีจ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 81.00 

5.2.2.4 กลุ่มการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย หลกัสูตรท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ตอ้งการมากท่ีสุด คือ ความรู้เก ีย่วกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ มีจ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50  

5.2.2.5 กลุ่มการออกแบบกราฟิกส์ หลกัสูตรท่ีผูต้อบแบบสอบถามต้องการมากท่ีสุด 
คือ การออกแบบและผลิตส่ือเพ่ือการประชาสมัพนัธ์เบ้ืองต้น มีจ านวน 155 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 
38.75 

5.2.2.6 กลุ่มการพฒันาเวบ็ไซต์ หลกัสูตรท่ีผูต้อบแบบสอบถามต้องการมากท่ีสุด คือ 
การออกแบบและสร้างเวบ็ไซต์เบ้ืองตน้ มีจ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 

5.2.2.7 กลุ่มสมาร์ทโฟน หลกัสูตรท่ีผูต้อบแบบสอบถามต้องการมากท่ีสุด คือ การ
ใชง้านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ เบ้ืองตน้ มีจ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00  

จากผลสรุปในการศึกษาท่ีกล่าวมาในข้างต้น พบว่าภาพรวมของหลักสูตรท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความตอ้งการในการเขา้รับบริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด คือ การใช้งาน 
Facebook เพ่ือการส่ือสารและการประชาสมัพนัธ์ (Facebook Fanpage) ซ่ึงมีจ านวน 324 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.00 รองลงมา คือ การใช้งาน Microsoft Power point เบ้ืองต้น – ขั้นสูง มีจ านวน 248 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.00 และความรู้เก ีย่วกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ มีจ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.50  

โดยเม่ือพิจารณาถึงกลุ่มหลักสูตรท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการเข้ารับบริการ
วิชาการโดยวดัจากค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุด คือ กลุ่มอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 
177.75 คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมา คือ กลุ่มโปรแกรมส านักงาน ท่ีมีค่าเฉล่ีย 163.50 คิดเป็น 
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ร้อยละ 40.86 และกลุ่มการรักษาความปลอดภยัเครือข่าย ซ่ึงมีเฉล่ีย 145.67 โดยคิดเป็นร้อยละ 36.42 
จากท่ีกล่าวมาจึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตามหลกัสูตรท่ีมีความตอ้งการสูงสุด 3 อนัดบัแรก 

ส าหรับกลุ่มหลกัสูตรท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการมากท่ีสุด คือ กลุ่มอินเทอร์เน็ตและส่ือ
สงัคมออนไลน์ ซ่ึงมีจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 รองลงมา คือ กลุ่มโปรแกรมส านักงาน มี
จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 และสมาร์ทโฟน มีจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 

จากผลการศึกษาข้างต้น พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อกลุ่มหลกัสูตรท่ีอยู่
นอกเหนือประเภทงานท่ีตนรับผิดชอบ โดยส่วนใหญ่เลือกท่ีจะเข้ารับบริการวิชาการด้าน
คอมพิวเตอร์ในกลุ่มหลกัสูตรอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ รองลงมา คือ กลุ่มโปรแกรม
ส านกังาน  

ดว้ยเหตุน้ีความตอ้งการด้านเน้ือหาของประชาชนในเขตอ าเภอบางกรวย จึงไม่ได้ข้ึนกบั
ปัจจยัในดา้นประเภทงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงประเภทงานท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีหน้าท่ีรับผิดชอบมาก
ท่ีสุด คือ งานพิมพ ์เอกสารต่าง ๆ ซ่ึงมีจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมา คือ งานเกบ็
ขอ้มูล ประสานงาน จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 และงานค านวณ ขอ้มูลตวัเลข มีจ านวน 75 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 อีกทั้งวุฒิการศึกษาระดบัสูงสุด คือ ระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 186 คนจาก
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 41.50 รองลงมา คือ ระดบัอนุปริญญา หรือ ปวส. มีจ านวน 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.75 ส่งผลให้เน้ือหาท่ีมีความต้องการสูงสุดนั้นไม่เก ีย่วข้องกบัการพฒันาตนเองในด้าน
การน าไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั (ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี, 2553) ท่ี
ได้อภิปรายไว ้ คือ จุดมุ่งหมายในการพัฒนาตนเอง มีความต้องการในการพฒันาตนเอง ด้าน
จุดมุ่งหมายในการพฒันาตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ อยู่ในระดับสูงกว่าด้าน
โอกาสในน าความรู้ไปใช ้เพ่ือปฏิบติังานจริง รวมไปถึงสร้างอาชีพ อีกทั้งกลุ่มประชาชนในงานวิจัย
น้ีผูว้ิจยัมุ่งเนน้กลุ่มประชาชนท่ีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนั้นการให้ความส าคัญเน้ือหาใน
การเขา้รับบริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ท่ีเก ีย่วข้องกบัประเภทงานท่ีรับผิดชอบเป็นจึงประเด็น
รองลงมา   

ผลการศึกษางานวิจยัน้ีท าให้ทราบถึงเน้ือหาท่ีประชาชนในเขตอ าเภอบางกรวยต้องการเข้า
รับบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ คือ กลุ่มอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ กลุ่มโปรแกรม
ส านกังาน และสมาร์ทโฟน ตามล าดบั     
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5.3 ปัญหาและอุปสรรค 

 จากการศึกษาตอ้งการของชุมชนในอ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี ในการเข้ารับบริการ
วิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ของวิทยาลยัราชพฤกษ์ดงัน้ี 

5.3.1 เน่ืองจากความแตกต่างของพ้ืนฐานในการใชง้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของผูต้อบ
แบบสอบถาม ท าให้การรวบรวมข้อมูลใช้เวลาค่อนข้างมาก เน่ืองจากบางกลุ่มหลักสูตรมีช่ือของ
โปรแกรมหรือศพัท์เฉพาะทางท่ีผูต้อบแบบสอบถามไม่รู้จกั 

5.3.2 เน่ืองจากกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยเน้นเป็นส าคัญ คือ กลุ่มท่ีมีการศึกษาและมี
อาชีพ ท าให้การเกบ็รวบรวมขอ้มูลล่าชา้ เน่ืองดว้ยภาระงานและหนา้ท่ีท่ีผูต้อบแบบสอบถามรับผิดชอบ 
 

5.4 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  

5.4.1 เน่ืองจากงานวิจยัน้ีเป็นเพียงการศึกษาเพ่ือทราบถึงความต้องการและเน้ือหาท่ีประชาชน
ในเขตอ าเภอบางกรวยตอ้งการเขา้รับบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นการศึกษาเน้ือหาเพียงด้าน
เดียวเท่านั้น จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเน้ือหาดา้นอ่ืน ๆ  ท่ีส าคญัรองลงมา 

5.4.2 แนวทางในการศึกษาคร้ังน้ีควรน าไปเป็นแนวทางในการจัดท าแผน หรือส ารวจความ
ตอ้งการจริงกอ่นด าเนินโครงการในดา้นบริการวิชาการแกส่งัคม ซ่ึงจะท าให้การจัดท าโครงการดังกล่าว
เขา้ถึงกลุ่มประชาชนในเขตอ าเภอบางกรวยไดม้ากข้ึน  
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แบบสอบถามส าหรับงานวิจยั 
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แบบสอบถามเพื่องานวิจัย 

เร่ือง “ความต้องการของชุมชนบางกรวยในจังหวัดนนทบุรี ในการขอรับบริการวิชาการ 
ด้านคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์” 

โดยสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  
วิทยาลัยราชพฤกษ์ 

 

โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่างหนา้ค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริง  หรือกรอกข้อความลง
ในช่องว่างท่ีก  าหนด 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  □ 1. ชาย   □ 2. หญิง 

2. อายุ  □ 1. นอ้ยกว่า 21 ปี  □ 2. 21-25 ปี   □ 3. 26-30 ปี   

□ 4. 31-35 ปี  □ 5. 36-40 ปี  □ 5. มากกว่า 40 ปี 

    
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด   

□ 1. ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. □ 2. มธัยมศึกษาตอนปลาย 
หรือ ปวช.  

□ 3. อนุปริญญา หรือ ปวส.   □ 4. ปริญญาตรี 

□ 5. ปริญญาโท    □ 6. อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ)………………  

4. อาชีพ 

□ 1. ขา้ราชการ พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ  

□ 2. ลูกจา้ง หรือ พนักงานบริษทัเอกชน  

□ 3. ประกอบธุรกจิส่วนตวั (โปรดระบุ)………………………………………………  

□ 4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………… 
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5. ท่านเคยได้รับบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ (อาทิเช่น การฝึกอบรม การให้ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์) จากทางวิทยาลยัราชพฤกษม์ากอ่นหรือไม่ 

□ 1. เคย (โปรดระบุ) เร่ือง…………………………………………………………  

 □ 2. ไม่เคย 
ตอนที่ 2 ความต้องการในการขอรับบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์  

1. ปัจจุบนังานท่ีท่านรับผิดชอบ มีลกัษณะใด  

□ 1. งานพิมพ์ งานเอกสารต่าง ๆ  □ 2. งานค านวณ ขอ้มูลตวัเลข 

□ 2. งานเกบ็ข้อมูล ประสานงาน  □ 4. งานวิชาการ งานวิเคราะห์ 

□ 5. งานน าเสนอ งานกราฟิกส์ □ 6. งานดูแลระบบ งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

□ 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………...……………………...……………………... 
2. หากวิทยาลยัราชพฤกษไ์ดจ้ดับริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ ท่านมีความตอ้งการจะเขา้รับ
บริการในหลกัสูตรใดบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า 1 หลกัสูตร)  
กลุ่ม โปรแกรมส านักงาน (Microsoft Office) 

1.  □ การใชง้าน Microsoft Office เบ้ืองตน้ 

2.  □ การใชง้าน Microsoft Word เบ้ืองตน้ – ขั้นสูง 

3.  □ การใชง้าน Microsoft Excel เบ้ืองตน้ – ขั้นสูง 

4.  □ การใชง้าน Microsoft Power point เบ้ืองต้น – ขั้นสูง 

กลุ่ม ติดตั้งและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ (Computer Maintenance) 

5.  □ การใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยา่งถูกวิธี 

6.  □ การติดตั้งและดูแลรักษาระบบปฏิบติัการ Windows 

7.  □ การใชง้านระบบปฏิบติัการ Windows เบ้ืองต้น 

8.  □ การดูแลรักษาและแกปั้ญหาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้   

กลุ่ม อินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ (Internet and Social Media) 

9.  □ การใชง้านอินเทอร์เน็ตและเวบ็เทคโนโลยีเบ้ืองตน้ 

10. □ การใชง้าน Facebook เพ่ือการส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ (Facebook Fanpage) 

11. □ การใชง้าน Google Application เพ่ือสนบัสนุนการท างาน 

12. □ การสืบคน้ขอ้มูลดว้ย Google  
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กลุ่ม การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security) 

13. □ การงานระบบเครือข่าย Lan และ Wifi เบ้ืองตน้ 

14. □ การรักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์ 

15. □ ความรู้เก ีย่วกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ 

กลุ่ม การออกแบบด้านกราฟิกส์ (Graphic Design) 

16. □ การออกแบบและผลิตส่ือเพ่ือการประชาสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ 

17. □ การใชง้าน Adobe Photoshop เบ้ืองตน้ 

18. □ การใชง้าน Adobe Illustrator เบ้ืองตน้ 

กลุ่ม การพัฒนาเว็บไซต์ (Web Development) 

19. □ การออกแบบและสร้างเวบ็ไซต์เบ้ืองตน้ 

20. □ การสร้างเวบ็ไซต์และบริหารจดัการขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Joomla  

กลุ่ม สมาร์ทโฟน (Smartphone) 

21. □ การใชง้านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ เบ้ืองตน้  

22. □ การใชง้านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบติัการไอโอเอส เบ้ืองตน้ 

 
3. ท่านมีความตอ้งการในการเขา้รับบริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ในกลุ่มเน้ือหาใดมากท่ีสุด  
(ให้ตอบเพียง 1 กลุ่มเท่านั้น) 

□ 1. กลุ่มโปรแกรมส านักงาน     

□ 2. กลุ่มติดตั้งและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

□ 3. กลุ่มอินเทอร์เน็ตและส่ือสงัคมออนไลน์   

□ 4. กลุ่มรักษาความปลอดภยัเครือข่าย 

□ 5. กลุ่มการออกแบบกราฟิกส์   

□ 6. กลุ่มการพฒันาเวบ็ไซต์ 
 □ 7. กลุ่มสมาร์ทโฟน   
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4. หากวิทยาลยัราชพฤกษจ์ดับริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ในหลกัสูตรท่ีท่านสนใจ ท่านคิดว่าจะ
มาเขา้ร่วมในบริการดงักล่าวหรือไม่   

□ 1. เขา้ร่วม 

□ 2. ไม่แน่ใจ  

เหตุผล □ 2.1 หน่วยงานเป็นผูต้ดัสินใจ   

□ 2.2 วนัและเวลาในการเขา้รับบริการ  

□ 2.3 สถานท่ี และการเดินทาง  

□ 2.4 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………………… 

□ 3. ไม่เขา้ร่วม (โปรดระบุเหตุผล)………………………………………………………  
 

 
 

 


