
บทที่  5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด           
ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอขอสรุปผลการวิจัยตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี ้
 
สรุปผลการวิจัย 
 การสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด สรุปผลการวิจัยไดดังนี ้
 1 .  ผลการวิ เคราะหขอมูลท่ี เกี่ ยวกับความคิด เ ห็นตอการใหบ ริการวิช า ก า ร                         
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา          
กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเคยรับบริการวิชาการจากคณะฯ รอยละ 26.25 และไมเคยรบับรกิาร
วิชาการจากคณะฯ รอยละ 73.75 เม่ือจําแนกตามการไดรับขาวสารการใหบริการวิชาการแกสังคม
จากคณะฯ พบวา สวนใหญไดรับขาวสารจากอินเตอรเน็ต รอยละ 34.75 ไมเคยทราบขาวสาร          
รอยละ 33.75 เม่ือจําแนกตามส่ิงท่ีคาดหวังจากการเขารวมโครงการบริการวิชาการ พบวา สวนใหญ
คาดหวังเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ รอยละ 65.50 เม่ือจําแนกตามการนําความรูท่ีไดไปขยายผลตอ 
พบวา สวนใหญเพ่ือประยุกตเปนองคความรูใหม รอยละ 63.00 เม่ือจําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกบั
การพัฒนาชุมชน พบวา สวนใหญเห็นวาสําคัญมาก รอยละ 58.75 เมื่อจําแนกตามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาและการฝกอบรมคนในชุมชน พบวา สวนใหญเห็นวาควรพัฒนา รอยละ 53.50  
 2.   ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวกับความตองการในการรับการบริการวิชาการ                 
จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  พบวา 
  2.1 เม่ือจําแนกตามความตองการในการเขารับการพัฒนาและการฝกอบรม พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญตองการ รอยละ 82.50 เม่ือจําแนกตามชวงเวลาท่ีตองการรับบริการวิชาการ
จากคณะฯ พบวา สวนใหญตองการเขารับบริการวิชาการเฉพาะวันอาทิตย เวลา 08.00-16.30 น. 
รอยละ 29.75 เม่ือจําแนกตามเดือนท่ีตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ พบวา สวนใหญไมระบุเดือน 
รอยละ 56.75   
  2.2 ดานเนื้อหาในการบริการวิชาการ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.64) 
ลําดับสูงสุด คือ ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ ( = 3.95) 
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  2.3 ดานรูปแบบในการบริการวิชาการ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.55) 
ลําดับสูงสุด คือ การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรเรงรัด (X= 3.74)  
  2.4 ดานสถานท่ีในการบริการวิชาการ พบวา ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.57) ลําดับสูงสุด คือ ภายในชุมชน ( = 3.83)  
  2.5 ดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ พบวา ตามความตองการของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.58) เม่ือพิจารณาเปนหลักสูตร พบวา สวนใหญอยูใน
ระดับมาก ลําดับสูงสุด คือ การใชคอมพิวเตอรเครือขาย (Internet) ( = 3.84)  
  หากจําแนกตามประเภทบุคคลท่ัวไป โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.70) เม่ือพิจารณา
เปนหลักสูตร พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก ลําดับสูงสุด คือ หลักสูตรการใชคอมพิวเตอรเครือขาย 
(Internet) ( = 4.00) 
  หากจําแนกตามประเภทนักเรียน นักศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.61)          
เม่ือพิจารณาเปนหลักสูตร พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก ลําดับสูงสุด คือ หลักสูตรการใช
คอมพิวเตอรเครือขาย (Internet) ( = 3.88)  
  หากจําแนกตามประเภทผูนําชุมชน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.03)          
เม่ือพิจารณาเปนหลักสูตร พบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ลําดับสูงสุด คือ หลักสูตรการพัฒนา
ความเปนผูนํา ( = 3.98)  
 3. ผลการเปรียบเทียบความตองการแนวทาง และรูปแบบในการใหบริการวิชาการ       
แกสังคม จําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยาง พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน 
พบวา ไมแตกตางกัน และทําการทดสอบรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) โดยรวม พบวา 
นักเรียน นักศึกษากับผูนําชุมชน และบุคคลท่ัวไปกับผูนําชุมชน มีความตองการแตกตางกัน         
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับนักเรียน นักศึกษากับบุคคลทั่วไปมีความตองการ            
ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานเนื้อหาในการบริการวิชาการ นักเรียน นักศึกษา       
กับผูนําชุมชน และบุคคลท่ัวไปกับผูนําชุมชน มีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 สําหรับนักเรียน นักศึกษากับบุคคลท่ัวไป มีความตองการไมแตกตางกัน ดานรูปแบบ
ในการบริการวิชาการ นักเรียน นักศึกษากับบุคคลท่ัวไป และนักเรียน นักศึกษากับผูนาํชุมชน          
มีความตองการไมแตกตางกัน สําหรับบุคคลท่ัวไปกับผูนําชุมชน มีความตองการแตกตางกัน          
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานสถานท่ีในการบริการวิชาการ แตละประเภทของกลุมตัวอยาง
มีความตองการไมแตกตางกัน ดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ นักเรียน นักศึกษากับผูนําชุมชน 
และบุคคลท่ัวไปกับผูนําชุมชน มีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สําหรับนักเรียน นักศึกษากับบุคคลท่ัวไปมีความตองการไมแตกตางกัน 
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 4. ผลการเปรียบเทียบความตองการแนวทาง และรูปแบบในการใหบริการวิชาการ       
แกสังคม จําแนกตามพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบวา  โดยรวมไมแตกตางกัน                
เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ไมแตกตางกันเชนกัน และทําการทดสอบรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffe’) โดยรวม พบวา แตละพ้ืนท่ีมีความตองการไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา         
ในดานตาง ๆ แตละพ้ืนท่ีมีความตองการไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยการสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ผูวิจัย
จะนําประเด็นและขอคนพบจาการวิจัยมาอภิปรายผล ดังนี ้
 1.   การสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ 
อัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด                   
ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญไมเคยรับบริการวิชาการจากคณะฯ ซ่ึงมากถึง
รอยละ 73.75 และไมเคยทราบขาวสาร อีกรอยละ 33.75 เนื่องจากไมมีโอกาสในการรับ                    
การประชาสัมพันธการบริการวิชาการแกสังคมจากส่ือตาง ๆ เลย ดานส่ิงท่ีคาดหวังจากการเขารวม
โครงการบริการวิชาการ สวนใหญคาดหวังเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ ดานการนําความรูท่ีได         
ไปขยายผลตอ สวนใหญเพ่ือประยุกตเปนองคความรูใหม ดานความคิดเห็นเกีย่วกบัการพัฒนาชุมชน 
สวนใหญเห็นวา การพัฒนาชุมชนสําคัญมาก ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการฝกอบรม
คนในชุมชน สวนใหญเห็นวาควรพัฒนา สอดคลองกับ เอื้อมฟา นาคโต และคณะ (2547 : 72)            
ไดทําการวิจัยการศึกษาความตองการของชุมชนตอการบริการทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยี          
ราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ พบวา โดยภาพรวมชุมชนควรไดรับการพัฒนามาก และ            
คนในควรไดรับการพัฒนาและการฝกอบรม 
 2.  การวิ เคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวกับความตองการในการรับการบริการวิชาการ                       
จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  พบวา 
  2.1 การสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด                  
ตามความตองการของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญตองการเขารับการพัฒนาและการฝกอบรม 
ชวงเวลาท่ีตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ คือ สวนใหญตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ 
ในวันอาทิตย เวลา 08.00-16.30 น. เดือนท่ีตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ สวนใหญไมระบุเดือน 
สอดคลองกับ เอ้ือมฟา  นาคโต  และคณะ (2547 : 72) ไดทําการวิจัยการศึกษาความตองการของชุมชน
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ตอการบริการทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ พบวา โดยรวม
กลุมตัวอยางตองการเขารับการพัฒนาและการฝกอบรมในวันเสาร – อาทิตย  
  2.2 ความตองการของผูตอบแบบสอบถามตอการรับบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีในดานเนื้อหาในการบริการวิชาการ 
พบวา เนื้อหาในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูใน  
ระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ความรูและทักษะในการ
ประกอบอาชีพ ความรูและทักษะทางวิชาการ ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ             
และการประยุกตใช ผลวิจัยช้ีใหเห็นวา กลุมตัวอยางตองการเนื้อหาการบริการวิชาการท่ีสามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชนกับการดํารงชีวิตประจําวัน 
  2.3 ความตองการของผูตอบแบบสอบถามตอการรับบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีในดานรูปแบบในการบริการวิชาการ 
พบวา รูปแบบในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูใน
ระดับมาก รูปแบบท่ีกลุมตัวอยางตองการรับบริการวิชาการมากท่ีสุด คือ การฝกอบรม สัมมนา
หลักสูตรเรงรัด (ไมเกิน 3 วัน) เนื่องจากการดํารงชีวิตประจําวันอาจทําใหไมสามารถใชเวลาไดมากนัก
ในการหาโอกาสเขารับการบริการวิชาการ และสอดคลองกับ เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ  และคณะ 
(2549 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาสภาพปจจุบันการใหบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม พบวา รูปแบบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมครอบคลุมงาน 6 รูปแบบ 
คือ การจัดการฝกอบรม และสัมมนา การเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ การเปนกรรมการหรือท่ีปรึกษา 
การเปนแหลงศึกษาดูงานกิจการดานตาง ๆ  ของสถาบัน การผลิต การตรวจสอบ และการทดสอบ
ผลิตภัณฑ ตลอดจนการใหคําปรึกษา และบริการดานตาง ๆ 
  2.4 ความตองการของผูตอบแบบสอบถามตอการรับบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีในดานสถานท่ีในการบริการวิชาการ 
พบวา สถานท่ีในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูใน
ระดับมาก สถานท่ีท่ีกลุมตัวอยางตองการเขารับบริการวิชาการมากท่ีสุด คือ ภายในชุมชน เนื่องจาก
เปนสถานท่ีท่ีคนในชุมชนรูจัก สามารถเดินทางเขารับการบริการวิชาการไดสะดวกท่ีสุด 
  2.5 ความตองการของผูตอบแบบสอบถามตอการรับบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีในดานหลักสูตรในการบรกิารวชิาการ 
พบวา หลักสูตรในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนหลักสูตร พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรยีงลําดบัคาเฉล่ียจากมาก
ไปนอย 5 ลําดับแรก ดังนี้ การใชคอมพิวเตอรเครือขาย (Internet) การพัฒนาความเปนผูนํา การใชงาน
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คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน การประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน เนื่องจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและพลังงานไดเขามามีบทบาทสําคัญในปจจุบัน ทําใหมีความตองการหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร และพลังงานอยูในลําดับตน ๆ  
 3.  การเปรียบเทียบความตองการ หากจําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยาง พบวา  
โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ไมแตกตางกันเชนกัน และทําการทดสอบรายคู
ตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) โดยรวม พบวา นักเรียน นักศึกษากับผูนําชุมชน และบุคคลท่ัวไป
กับผูนําชุมชน มีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับนักเรียน 
นักศึกษากับบุคคลท่ัวไป มีความตองการไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานเนื้อหา     
ในการบริการวิชาการ นักเรียน นักศึกษากับผูนําชุมชน และบุคคลท่ัวไปกับผูนําชุมชนมีความตองการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับนักเรียน นักศึกษากับบุคคลท่ัวไป                  
มีความตองการไมแตกตางกัน ดานรูปแบบในการบริการวิชาการ นักเรียน นักศึกษากับบุคคลท่ัวไป 
และนักเรยีน นักศึกษากับผูนําชุมชน มีความตองการไมแตกตางกัน สําหรับบุคคลท่ัวไปกับผูนําชุมชน
มีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานสถานท่ีในการบริการวิชาการ 
แตละประเภทของกลุมตัวอยางมีความตองการไมแตกตางกัน ดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ 
นักเรียน นักศึกษากับผูนําชุมชน และบุคคลท่ัวไปกับผูนําชุมชนมีความตองการแตกตางกัน              
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับนักเรียน นักศึกษากับบุคคลทั่วไปมีความตองการ            
ไมแตกตางกัน เนื่องจากแตละประเภทของกลุมตัวอยางมีความแตกตางกันในเรื่องของอาชีพ รายได 
การดํารงชีวิตประจําวัน และอุดมการณ  
 4. การเปรียบเทียบความตองการ หากจําแนกตามพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ไมแตกตางกันเชนกัน และทําการทดสอบ
รายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) โดยรวม พบวา แตละพ้ืนท่ีมีความตองการไมแตกตางกัน    
เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานเนื้อหาในการบริการวิชาการ ดานรูปแบบในการบริการวิชาการ  
ดานสถานท่ีในการบริการวิชาการ และดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ แตละพ้ืนท่ีมีความตองการ
ไมแตกตางกัน เนื่องจากแตละพ้ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันในดานกายภาพ ดานสิ่งแวดลอม             
ดานภูมิประเทศ และความกาวหนาดานวิทยาการตาง ๆ 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. คณะฯ ควรนําผลวิจัยไปเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ 
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 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. จากผลวิจัยทําใหทราบวาคณะฯ ควรมีการประชาสัมพันธการบริการวชิาการแกสังคม
ใหครอบคลุมท่ัวถึงกวาปจจุบัน 
 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1. คณะฯ ตองเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการรวมคิด รวมวางแผน 
รวมปฏิบัติ รวมกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ตัดสินใจ ในการจัดการบริการวิชาการแกสังคม             
เพ่ือใหการบริการวิชาการบรรลุตามวัตถุประสงคและตรงตามความตองการของผูเขารับการบริการ
วิชาการ 
 2. ควรศึกษากลยุทธและแนวทางในการจัดการบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการบริการวิชาการแกสังคม 




