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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การใหบริการวิชาการแกชุมชนเปนหนาท่ีประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ในฐานะท่ีเปน
สถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนแหลงทางวิชาการขั้นสูง          
มีบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิและความรูเพียงพอท่ีจะใหบริการแกชุมชน เผยแพรวิชาการซ่ึงจะชวยให
ประชาชนมีความรูความเขาใจในการดําเนินชีวิตไดดีขึ้น ดังนั้นจึงควรจะเปนศูนยบริการวิชาการ     
ท่ีแทจริง โดยเฉพาะในเขตทองท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคง
และยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ช้ันสูง ทําการสอน วิจัยและใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะคร ู(สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
2547 : 2) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีตั้งอยูในจังหวัดจันทบุรี อยูภูมิภาคตะวันออก และ       
จากพรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษา        
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ควรมีการมุงเนนการใหบริการทางวิชาการแกสังคมอยางเปนรูปธรรม          
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือท่ีจะใหเปนมหาวิทยาลัยแนวหนาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการกอตั้ง  
อันจะทําใหมหาวิทยาลัยมีช่ือเสียง และบทบาทท่ีสอดคลองกับแนวพระราชดําริของพระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหัวฯ ในการกอตั้งมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร ถือเปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพในการใหบริการวิชาการแก
สังคม แตเนื่องจากการใหบริการวิชาการท่ีผานมา อาจจะไมไดตรงตามความตองการของสังคมอยาง
แทจริง จึงจําเปนตองศึกษาความตองการของประชากรในเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาใหไดขอมูล
พ้ืนฐาน     ท่ีสามารถกําหนดและจัดรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และคาดการณแนวโนม
ความตองการและความจําเปนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอนาคต  
 การวิจัยครั้งนี้จึงเปนการศึกษาเพ่ือท่ีจะหารูปแบบการบริการวิชาการแกสังคมท่ีเหมาะสม
ตรงตามความตองการ ซ่ึงจัดขึ้นโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร เพ่ือใหเปน
แหลงทางวิชาการในเขตบริการการศึกษา คือ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้
 1.  เพ่ือศึกษาความตองการของประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด        
ในการรับบริการวิชาการแกสังคมจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏรําไพพรรณี  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความตองการในการรับบริการวิชาการแกสังคมของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยาง  
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบความตองการในการรับบริการวิชาการแกสังคมของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จาํแนกตามพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี 
ระยอง และตราด  
 
ประโยชนของการวิจัย 
 1.  ทราบความตองการของประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ในการรบั
บริการวิชาการแกสังคมจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี  
 2.  สามารถนําผลการวิจัยมาใชในการวางแผนในการใหบริการวิชาการแกสังคม        
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพื้นท่ี
จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราดท่ีเหมาะสม ตรงตามความตองการ  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาความตองการในการรับบริการวชิาการแกสังคมจากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ของประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุร ี
ระยอง และตราด  
 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 1.   การกําหนดประชากร 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
ประกอบดวย จังหวัดจันทบุรี จํานวน 511,246 คน จังหวัดระยอง จํานวน 612,095 คน และจังหวัดตราด 
จํานวน 220,008 คน รวมท้ังส้ิน 1,343,349 คน (กรมการปกครอง. ออนไลน. 2553) 
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 2.  การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด กําหนดขนาด       
ของกลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขนาดตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับ
ความเช่ือม่ัน 95% (สิทธ์ิ  ธีรสรณ. 2552 : 118) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน การสุมตัวอยาง         
ใชการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามพ้ืนท่ีจังหวัด และกําหนดสัดสวน         
กลุมตัวอยาง ซ่ึงผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม คือ บุคคลท่ัวไป, นักเรียน นักศึกษา และ
ผูนําชุมชน จากนั้นใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดกลุมตัวอยาง    
ตามพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี จํานวน 134 คน แบงเปน บุคคลท่ัวไป จํานวน 67 คน นักเรียน นักศึกษา 
จํานวน 50 คน และผูนําชุมชน จํานวน 17 คน จังหวัดระยอง จํานวน 134 คน แบงเปน บุคคลท่ัวไป 
จํานวน 67 คน นักเรียน นักศึกษา จํานวน 50 คน และผูนําชุมชน จํานวน 17 คน และจังหวัดตราด 
จํานวน 132 คน แบงเปน บุคคลท่ัวไป จํานวน 66 คน นักเรียน นักศึกษา จํานวน 50 คน และผูนําชุมชน 
จํานวน 16 คน รวมท้ังส้ิน 400 คน  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรตน แบงตามสถานภาพดังนี้ 
  1.1  ประเภทกลุมตัวอยาง จําแนกเปน 
   1.1.1  บุคคลท่ัวไป 
   1.1.2  นักเรียน นักศึกษา 
   1.1.3  ผูนําชุมชน 
  1.2  พ้ืนท่ีอยูอาศัย จําแนกเปน 
   1.2.1  จันทบุรี 
   1.2.2  ระยอง 
   1.2.3  ตราด 
 2.  ตัวแปรตาม ไดแก ความตองการในการรับบริการวิชาการแกสังคมจากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ของประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุร ี
ระยอง และตราด  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 บริการวิชาการ หมายถึง การถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูท่ีเปนประโยชน เปนท่ีพ่ึง
และแหลงอางอิงทางวิชาการ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง การพัฒนาท่ียั่งยืน และยกระดับคุณภาพ
ของประชาชน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดยจัดในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดฝกอบรม สัมมนา 
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ประชุม การเยี่ยมชม ดูงาน การใหคําปรึกษาทางวิชาการ เปนตน ซ่ึงใหบริการโดยคณะหรือบุคลากร
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ท้ังนี้รวมถึง
การบริการท่ีมีคาตอบแทน และบริการวิชาการใหเปลา 
 1. เนื้อหาในการบริการวิชาการ หมายถึง สาระสําคัญท่ีจะไดรบัจากการรบับรกิารวชิาการ 
 2. รูปแบบในการบริการวิชาการ หมายถึง แนวทางหรือวิธีการท่ีกําหนดขึ้น เพ่ือใชดําเนินการ
บริการวิชาการ 
 3. สถานที่ในการบริการวิชาการ หมายถึง สถานท่ีท่ีใชในการจัดบริการวิชาการ 
 4. หลักสูตรในการบริการวิชาการ หมายถึง องคความรูหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีใชในการ
ดําเนินการบริการวิชาการ ในดานท่ีเกี่ยวของหรือสัมพันธกับสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม          
การจัดการอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมสาขาวิชาตาง ๆ 
 พ้ืนที่อยูอาศัย หมายถึง ประชาชนท่ีมีพ้ืนท่ีอยูอาศัยในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
 ผูนําชุมชน หมายถึง ผูท่ีประกอบอาชีพนักการเมืองระดับตาง ๆ ตั้งแตสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตําบล กํานัน ผูใหญบาน เปนตน 
ตลอดจนครู อาจารย ขาราชการ หรือผูท่ีทําหนาท่ีตาง ๆ  เชน ผูนํากลุม ผูนําศูนยตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของ
กับงานทางดานวิศวกรรม อุตสาหกรรม  
 นักเรียน นักศึกษา หมายถึง นักเรียน นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาขึ้นไป จนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
หรืออนุปริญญา ท่ีมีความสนใจในงานดานวิศวกรรม อุตสาหกรรม  
 บุคคลทั่วไป หมายถึง ผูประกอบอาชีพตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานทางดานวิศวกรรม 
อุตสาหกรรม เชน ลูกจางหรือพนักงานบริษัทซ่ึงประกอบธุรกิจทางดานอุตสาหกรรม พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เชน พนักงานการไฟฟา เปนตน ขาราชการหรือพนักงานของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในกอง
หรือสวนงานท่ีเกี่ยวของกับงานทางดานวิศวกรรม อุตสาหกรรม  
 
สมมุติฐานการวิจัย  
 การสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐาน
ไวดังนี ้
 1.  ความตองการในการรับบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ       
อัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ของประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง           
และตราด ท่ีเปนกลุมตัวอยางตางประเภทกัน มีความตองการแตกตางกัน 
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 2.  ความตองการในการรับบริการวิชาการแกสังคมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ของประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง 
และตราด ท่ีมีพ้ืนท่ีอยูอาศัยตางกัน มีความตองการแตกตางกัน 

 




