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การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยมีวตั ถุ ประสงค์ศกึ ษาความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
เกีย่ วกับการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผู้ให้ขอ้ มูลได้แก่ผู้นาชุมชนและ
ประชาชนในหมู่บา้ นต่าง ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดปลายเปิ ด วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์จาแนกประเภทบนพืน้ ฐานของหลักการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ผลการวิจยั สรุปได้ ดังนี้
1. ผลจากการศึกษาความต้องการของชุมชนในการรับบริการทางวิชาการด้านเศรษฐกิจ พบว่า
ประชาชนมีความต้องการรับบริการทางวิชาการเกีย่ วกับการสร้างงาน การสร้างอาชีพ การเพิม่ รายได้ให้กบั
ครอบครัว การแปลงขยะให้เป็ นสินทรัพย์และเป็ นรายได้ การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การแปรรูป
พืชผักผลไม้ในท้องถิน่ ให้มคี ุณค่าและมีมลู ค่าเพิม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วสั ดุทม่ี อี ยู่ในชุมชน การจัดทา
บัญชีครัวเรือน
2. ผลจากการศึกษาความต้อ งการของชุม ชนในการรับบริการทางวิช าการด้านสัง คม พบว่ า
ประชาชนมีความต้องการรับบริการทางวิชาการเกีย่ วกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การปฐมพยาบาล การ
ป้ องกันโรคไข้เลือดออก การเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านและการเขียนทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลผู้สูงอายุ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ การปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรม
ให้กบั เด็กและเยาวชน
3. ผลจากการศึกษาความต้องการของชุมชนในการรับบริการทางวิชาการด้านสิง่ แวดล้อม พบว่า
ประชาชนมีความต้องการรับบริการทางวิชาการเกีย่ วกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล การนาขยะมา
รีไซเคิล การจัดตัง้ ธนาคารขยะ และการแปลงขยะให้เป็ นสินทรัพย์ การอนุ รกั ษ์ฟ้ื นฟูป่าโดยการปลูกต้นไม้
ทดแทน การอนุรกั ษ์ฟ้ื นฟูแหล่งน้า ลาคลอง และแม่น้า การทาท่อระบายน้าเพื่อแก้ไขปั ญหาน้ าขังเน่ าเสียและ
ส่งกลิน่ เหม็น การทาฝายชะลอน้า การทาปุ๋ ยหมักและปุ๋ ยชีวภาพจากของเหลือใช้และใบไม้
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ABSTRACT
The objective of this qualitative research was to study local community’s needs and
expectations of academic service to society by Chaiyaphum Rajabhat University. Key informants
were the leaders and people from various villages in Chaiyaphum province. Open
questionnaire was used to collect data. Typological analysis was used to analyze the data
based on the principle of sustainable development. The research results could be
summarized as follows:
1. The results of studying the local community’s needs and expectations of economical
academic service found that people’s needs were creating job and career for the people, raising
income, transformation of waste into asset and income, developing community product,
transformation of farm plant into valuable product and household accounting.
2. The results of studying the local community’s needs and expectations of social academic
service found that people’s needs were healthcare, first aid, preventing dengue fever, ability to read
and write both Thai and English, using information technology, elderly caring, developing livable
community and enhancing virtue to children and young people.
3. The results of expectations of social academic service studying the local community’s
needs found that the people’s needs were: managing waste, waste recycling, setting waste bank,
transforming waste in to asset, conservation of forest and afforest, also flowing water including canal
and waterway conservation, putting water pipe to resolve waste water from household, making dam,
and the biological fertilizers from waste and leaves.
Keywords: Needs, Academic Service, Society.

บทนา
สถาบันอุดมศึกษาเป็ นสถาบันทางสังคมซึง่ เป็ นแกนนาในการพัฒนาระบบทีเ่ ป็ นวิทยาศาสตร์โดยมี
พันธกิจหลัก 3 ประการคือ สอน วิจยั และให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม สถาบันอุดมศึกษามีความรับผิดชอบ
ในการทาให้เกิดการพัฒนาโดยมุ่งเน้นอนาคตของสังคม และในยุคปั จจุบนั นี้ถูกชีน้ าโดยแนวคิดเกีย่ วกับการ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (sustainability) นับตัง้ แต่ตน้ ทศวรรษ 1990s ความเคลื่อนไหวเกีย่ วกับการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
ในสถาบันอุดมศึกษา มีความก้าวหน้ามากขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทัง้ ในด้านการวิจยั กระบวนการบริหาร การ
วางแผนยุทธศาสตร์ และโครงการช่วยเหลือสังคม หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นได้ปรากฏอยู่ใน
1
นโยบายหรือ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาของมหาวิท ยาลัย ส่ ว นมาก จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า มี
สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งได้พยายามนา ISO 14001 ซึง่ เป็ นมาตรฐานสากลด้านสิง่ แวดล้อมมาประยุกต์ใช้
1

G.Svensson, and G.Wood, “Proactive versus Reactive Business ethics performance: a conceptual
framework of profile analysis and case illustrations”, Corporate Governance, Vol.4 No.2, (2004):18-33.
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ในองค์กร2 มีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งได้พยายามนากระบวนทัศน์เกีย่ วกับการลดความสูญเปล่า (lean
paradigm) ที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมต่ าง ๆ ของภาคเอกชนไปประยุกต์ใ ช้ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปฏิรูป
กระบวนการบริหารของสถาบัน 3 เมื่อวันที่ 20 เดือนตุลาคม ปี ค.ศ.2006 องค์กรทีม่ ชี ่อื ว่า The Chronicle of
Higher Education ของสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่เอกสารซึง่ มุ่งเน้นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของ
มหาวิทยาลัย (sustainable university) และได้ผลิตเอกสารวิชาการจานวนมากเพื่อสนับสนุ นการมีจติ สานึก
ด้านสิง่ แวดล้อม การมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นทางเศรษฐกิจ ส่ วนในประเทศอังกฤษ
องค์กรทีม่ ชี ่อื ว่า Higher Education Funding Council for England ได้พฒ
ั นากลยุทธ์การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นขึน้ มา
4
และพยายามให้สถาบันอุดมศึกษาซือ้ ไปประยุกต์ใช้ในสถาบัน จะเห็นได้ว่ากระบวนทัศน์ใหม่ทส่ี าคัญอย่าง
หนึ่ ง ในการจัด การศึก ษาของสถาบัน อุ ด มศึก ษาก็คื อ การมีจิต สานึ ก รับ ผิด ชอบต่ อ เศรษฐกิจ สัง คม และ
สิง่ แวดล้อม
แนวโน้ ม ที่ส าคัญ 3 ประการซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด กระบวนทัศ น์ ใ หม่ เ กี่ย วกับ การจัด การศึก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษา คือ (1) การเป็ นโลกาภิวตั น์ซง่ึ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอยู่ในสภาพแวดล้อมทีม่ กี ารแข่งขัน
กันสูง (2) การเกิดขึน้ ของแนวคิดเกีย่ วกับสังคมแห่งการเรียนรู้ และ (3) การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม แนวโน้มดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าสถาบันการศึกษาทุกระดับในสังคม
จะต้องเปลีย่ นแปลงความคิด ความเชื่อ และแนวปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น 5 ในช่วงเวลาทีผ่ ่านมา
องค์กรหลายแห่งทัง้ องค์กรธุรกิจ องค์กรภาครัฐ และองค์กรทีไ่ ม่แสวงหากาไรมีความพยายามทีจ่ ะทาให้เกิด
การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นในการดาเนินกิจการขององค์กร แต่องค์กรเหล่านัน้ ยังไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจอย่างชัดเจน
ว่าจะบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวได้อย่างไร ในทวีปอเมริกาเหนือ มหาวิทยาลัยทีพ่ ยายามบูรณาการหลักการ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (sustainability) เข้าไปในกระบวนการบริหารและปรัชญาของมหาวิทยาลัยได้มจี านวนมากขึน้
6
เรื่อย ๆ การสร้างความเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยของไทยโดยการนาเอามาตรฐานความรับผิดชอบต่อ
สังคมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา นับว่าเป็ นสิง่ ทีน่ ่ าสนใจอย่างยิง่ เพราะว่ามหาวิทยาลัยเป็ นหน่ วยงาน
ภาครัฐซึ่งมีโครงสร้างและวัฒนธรรมการทางานแบบระบบราชการ จึงทาให้เกิดความท้าทายเกี่ยวกับการ
บริหารความเปลีย่ นแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของมหาวิทยาลัย
ผลการศึกษาของ Hammond and Churchman7 พบว่า มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียยังคง
ล้มเหลวในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในแนวทางทีส่ อดคล้องกับหลักการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ผลจากการศึกษา
2

R.M Fisher, “ Applying ISO 14001 as a business tool for campus sustainability: A case study from New
Zealand”, International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 4 No.2,(2003): 138-150.
3
M.S Doman, “A new lean paradigm in higher education: a case study”, Quality Assurance in Education,
Vol.19 No.3, (2011): 248-262.
4
K. Shephard, “Higher education for sustainability: seeking affective learning outcomes”, International
Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 9 No.1, (2008): 87-98.
5
J.W. Moravec, “A new paradigm of knowledge production in higher education”, On The Horizon, Vol.16
No.3, (2008): 123-136.
6
M. P. Brinkhurst, Rose, G. Maurice, and J.D. Ackerman, “Achieving campus sustainability: top-down,
bottom-up, or neither?”. International Journal of Sustainability in Higher Education. Vol. 12 No.4, (2011): 338-354.
7
C. Hammond, and D. Churchman, “Sustaining academic life: A case for applying principles of social
sustainability to the academic profession”. International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 9 No.3,
(2008): 235-245.
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ของ8 พบว่า การเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาส่วนมากมุ่งเน้น
ทักษะและผลลัพธ์ในด้านความรูค้ วามเข้าใจ (cognitive outcomes) มากกว่ามุ่งเน้นทักษะและผลลัพธ์ดา้ นจิต
พิสยั (affective outcomes) คุณค่า ทัศนคติ และพฤติกรรม ซึง่ จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลในลักษณะดังกล่าวเป็ นอุปสรรคขัดขวางต่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น เพราะว่ากระบวนการเรียนการสอน
มุ่งเน้นให้ผเู้ รียนเป็ นคนเก่งมากกว่าเป็ นคนดี ดังนัน้ ผูเ้ รียนจึงขาดจิตสานึกในด้านการมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ทาให้พฤติกรรมของผูเ้ รียนเป็ นไปในลักษณะไม่รจู้ กั พอประมาณ ไม่มเี หตุผล และไม่มภี ูมคิ มุ้ กันในตัวที่
ดี รวมทัง้ ไม่มคี ุณธรรมและจริยธรรม จึงพยากรณ์ได้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนา
ที่ย ัง่ ยืน ของระบบเศรษฐกิจ สัง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มทัง้ ในปั จ จุ บ ัน และอนาคต ดัง นั น้ การสร้า งความ
เปลีย่ นแปลงเพื่อให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาบนพืน้ ฐานการมีความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็ นกระบวนทัศน์
ใหม่ เป็ นแนวคิดและแนวปฏิบตั แิ บบใหม่ทจ่ี ะทาให้เกิดการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของมหาวิทยาลัย ระบบเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม
เนื่องจากแนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของมหาวิทยาลัยยังเป็ นเรื่องใหม่ นักวิจยั และนักปฏิบตั ิ
จึง เรีย กร้อ งต้อ งการมากขึ้น เพื่อ ให้มีสารสนเทศ กิจ กรรมหรือ โครงการเกี่ย วกับ การพัฒ นาที่ย งั ่ ยืน ของ
มหาวิทยาลัย9 ในช่วงเวลาทีผ่ ่านมา ประเทศในภูมภิ าคเอเชีย แปซิฟิก ได้เสนอแนะกิจกรรมและโครงการ
จานวนมากเกีย่ วกับการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นของสถาบันอุดมศึกษาและได้แสดงให้เห็นว่ามีความก้าวหน้าในเรื่อง
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น แต่ ยงั มีงานหลายอย่างทีจ่ าเป็ นจะต้องทาต่อไปเพื่อสนับสนุ นให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงอย่างเป็ นระบบในสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิง่ การนาเอาหลักการแนวคิดการพัฒนา
ทีย่ งยื
ั ่ นไปกาหนดเป็ นนโยบายและแนวปฏิบตั ขิ องสถาบันอุดมศึกษา10
ในมุมมองของการตลาด มหาวิทยาลัยทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมย่อมมีภาพลักษณ์ช่อื เสียงทีด่ แี ละ
ประสบความสาเร็จในสภาพแวดล้อมทีม่ กี ารแข่งขันกันสูง ภาพลักษณ์ช่อื เสียงของมหาวิทยาลัยเกีย่ วกับการมี
ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมมีบ ทบาทสาคัญ ในการท าให้ผู้มีส่ว นได้เ สีย มีท ัศ นคติท่ี ดีต่ อ มหาวิท ยาลัย และ
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ หมดของมหาวิทยาลัยและมีผลกระทบต่อความเต็มใจของนักเรียนทีจ่ ะสมัครเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัย การมีความรับผิดชอบต่อสังคมทาให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการจัดการความเสีย่ ง
และมีความสามารถในการแข่ง ขันเพราะว่ าการน ากลยุทธ์ความรับผิด ชอบต่ อ สังคมไปปฏิบตั ิย่ อมท าให้
มหาวิทยาลัยมีผลการดาเนินงานทีโ่ ดดเด่นและดีกว่าคู่แข่งขัน เช่น ทรัพยากรและความสามารถขององค์กร
ได้รบั การพัฒนา กระบวนการทางานมีประสิทธิภาพ ผู้มสี ่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของ
มหาวิทยาลัย และผลการดาเนินงานบรรลุเป้ าหมายทีไ่ ด้วางแผนไว้ และการนาเอาเกณฑ์มาตรฐานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมไปกาหนดเป็ นนโยบายและแนวปฏิบตั ขิ องมหาวิทยาลัย จึงเป็ นเรื่องทีม่ คี วามสาคัญและ
จาเป็ นต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และต่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของมหาวิทยาลัย ระบบเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม ประเด็นคาถามทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื
ภารกิจ หลัก ที่สถาบัน อุ ด มศึก ษาจะต้อ งปฏิบ ัติมี 4 ประการคือ การผลิต บัณฑิต การวิจ ัย การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม และการทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดาเนินการตา มภารกิจทัง้ 4
8

K. Shephard, “Higher education for sustainability: seeking affective learning outcomes”: 87-98.
T. Wright, “University presidents’ conceptualizations of sustainability in higher education”. International
Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 11 No.1, (2010): 61-73.
10
A. Ryan, et al. “Sustainability in higher education in the Asia-Pacific: developments, challenges, and
prospects”. International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol.11 No.2, (2010):106-119.
9
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ประการมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาประเทศทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว การให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมเป็ นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านทีส่ ถาบันมีความเชีย่ วชาญ การให้บริการทางวิชาการ
นอกจากเป็ นการทาประโยชน์ให้สงั คมแล้ว สถาบันยังได้รบั ประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิม่ พูนความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อนั จะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจยั พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึง่ เป็ น
แหล่งงานของนักศึกษาและเป็ นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย การบริการทาง
วิชาการแก่สงั คมต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจยั และสามารถบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอน และการวิจยั อย่างเป็ นรูปธรรม11
ในการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม เป้ าหมายทีส่ าคัญคือการทาให้สงั คมได้รบั ประโยชน์จากการ
ให้บริการทางวิชาการ กระบวนการให้บริการทางวิชาการจะต้องเริ่มต้นด้วยการสารวจความต้องการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่ วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทา
แผนการให้บริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา 2555 คณะผูป้ ระเมินทัง้ 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม คณะสิง่ แวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมาย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และ ดร.ประกอบ ผลงาม คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย ได้ชใ้ี ห้เห็นว่าจุดที่ควรมีการพัฒนาเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมมี 2 ประการคือ (1)
การสารวจความต้องการของชุมชน และการจัดทาแผนบริการทางวิชาการแก่ชุมชน (2) การประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบต่อชุมชนจากการให้บริการทางวิชาการ และนาผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไกการ
บริก ารทางวิช าการในปี ถัด ไป นอกจากนี้ คณะกรรมกรรมการยัง ได้ใ ห้ข้อเสนอแนะเพื่อ การพั ฒ นาไว้ 2
ประการ คือ (1) ควรขยายกลุ่มเป้ าหมายในการสารวจความต้องการรับบริการจากชุมชน จัดทาแผนบริการ
วิชาการและจัดทาโครงการบริการทีห่ ลากหลาย สนองความต้องการจากหลายกลุ่มเป้ าหมายตามพันธกิจของ
คณะ โดยไม่จากัดเฉพาะกลุ่มเป้ าหมายครูเท่านัน้ (2) คณะควรได้มกี ารจัดประเมินประโยชน์หรือผลกระทบที่
ได้จากการให้บริการทางวิชาการในแต่ละโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วเพื่อนาผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนาระบบการบริการวิชาการในปี ต่อไป12
ตามทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น แนวคิดเกีย่ วกับการมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาต้องแสดงความรับผิดชอบต่ อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็ นแนวคิดที่
มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการความคาดหวังของชุมชนและสังคมท้องถิน่ เป็ นแนวคิดเกีย่ วกับการสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม เป็ นแนวคิดเกีย่ วกับการบริหารจัดการคุณภาพซึง่
ส่งเสริมสนับสนุ นต่อการบรรลุเป้ าหมายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

11

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553), หน้า 47.
12
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, รายงานผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายในประจาปี การศึกษา
2555, (เอกสารเย็บเล่ม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม,ิ 2556), หน้า 3
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ฉะนัน้ จึงควรมีการศึกษาความต้องการและความคาดหวังของชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และ
องค์กรวิชาชีพเกีย่ วกับการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความต้องการและความคาดหวังของชุมชนท้องถิน่ เกีย่ วกับบทบาทของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมใิ นด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม
วิ ธีการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจ ัยครัง้ นี้ ได้แ ก่ ผู้น าชุม ชนและประชาชนในเขตพื้น ที่จ ังหวัดชัยภู มิ
ประกอบด้วย กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น อสม. กลุ่มแม่บา้ น และประชาชนทัวไป
่
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน
สาหรับส่วนที่ 1 ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเกีย่ วกับโครงการหรือกิจกรรมด้านเศรษฐกิจทีต่ ้องการรับ
บริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สาหรับส่วนที่ 2 ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเกีย่ วกับโครงการ
หรือกิจกรรมด้านสังคมทีต่ อ้ งการรับบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และส่วนที่ 3 ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพเกีย่ วกับโครงการหรือกิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อมทีต่ อ้ งการรับบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
แต่ละส่วนแบบสอบถามเกีย่ วกับกิจกรรมหรือโครงการทีต่ ้องการรับบริการ เหตุผลทีต่ ้องการให้ทากิจกรรม/
โครงการนัน้ ๆ และกลุ่มเป้ าหมาย ส่วนที่ 4 ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับชื่อ นามสกุล อาชีพ และทีอ่ ยู่ของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ซึง่ เป็ นพืน้ ทีเ่ ป้ าหมายในการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยการลงพื้นที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผูน้ าชุมชน กลุ่มแม่บา้ น ข้าราชการ และประชาชนทัวไปตามชุ
่
มชนต่างๆ ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ
รวมทัง้ ชุมชนในหมู่บา้ น ตาบล และอาเภอต่างๆ ของจังหวัดชัยภูมเิ ป็ นภูมลิ าเนาของนักศึกษา
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยจุดมุ่งหมายให้รวู้ ่าความต้องการของเพื่อว่าชุมชนท้องถิน่
ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมดิ าเนินโครงการหรือกิจกรรมอะไร เพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวติ และ
ความเข้ ม แข็ง ของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น บุ ค คลกลุ่ ม เป้ าหมายและการด าเนิ น โครงการหรื อ กิ จ กรรมโดยมี
กลุ่มเป้ าหมายและพื้นที่สอดคล้องกับ ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการ
ครอบคลุมเนื้อหาทัง้ 3 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และการวิจยั ดังนัน้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
การจัดประเภทกลุ่มกิจกรรม/โครงการออกเป็ น 3 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม
พร้อมทัง้ มีการสรุปกิจกรรม/โครงการสาคัญที่ชุมชนส่วนใหญ่มคี วามต้องการและคาดหวังได้รบั บริการจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นาเสนอผลการวิจยั ในรูปของตารางโดยระบุกจิ กรรมหรือโครงการที่ต้องการรับ
บริการ เหตุผลและความจาเป็ น พืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย และผูใ้ ห้ขอ้ มูล
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ผลการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความต้องการและความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่น
เกีย่ วกับการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ การให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม
เป็ นงานทีเ่ กีย่ วข้องการทาประโยชน์ให้กบั สังคมโดยการให้บริการแก่หน่ วยงานภาครัฐ หน่ วยงานภาคเอกชน
หน่ วยงานอิสระ หน่ วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคม และการอนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย เป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทางาน
วิจยั เพื่อตอบคาถามต่างๆ หรือเพื่อชีแ้ นะสังคม ซึง่ อาจจะเป็ นการให้บริการแบบให้เปล่าไม่คดิ ค่าใช้จ่ายหรือมี
การคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม
มหาวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติใน
รูปแบบต่างๆ ตามความถนัด และในด้านทีส่ ถาบันมีความเชีย่ วชาญ การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็ น
การท าประโยชน์ ใ ห้ส ัง คมแล้ว มหาวิท ยาลัย ยัง ได้ร ับ ประโยชน์ ใ นด้า นต่ า งๆ คือ เพิ่ม พู น ความรู้แ ละ
ประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร การบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจยั พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึง่ เป็ น
แหล่งงานของนักศึกษาและเป็ นการสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัยจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น เป็ นกรอบแนวคิดทีม่ ุ่งเน้น
การพัฒนาทีค่ รอบคลุมให้เกิดความสมดุลครบทัง้ 3 ด้าน คือ
1. ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย โครงการที่เกี่ยวข้องกับ อาชีพ การผลิต การมีงานทา การสร้าง
รายได้ การลดรายจ่าย การบริโภค การออม การลงทุน การเงินและบัญชี
2. ด้านสังคม ประกอบด้วย โครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สาธารณสุข การพัฒนาคน การ
พัฒนาชุมชน การพัฒนาองค์กร การเมือง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3. ด้านสิง่ แวดล้อม ประกอบด้วย โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับอนุ รกั ษ์ สืบสาน รณรงค์ และฟื้ นฟูดนิ น้ า
อากาศ ป่ าไม้ ขยะมูลฝอย และสิง่ ปฏิกลู
ผลการวิจยั เกีย่ วกับความต้องการของชุมชนในการรับบริการทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมใิ นแต่ละด้านสรุปได้ดงั นี้
1. ผลจากการวิจยั ความต้องการของชุมชนท้องถิน่ ในการรับบริการทางวิชาการด้านเศรษฐกิจ พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการรับบริการทางวิชาการเกีย่ วกับการสร้างงาน การสร้างอาชีพ โดยมีวตั ถุประสงค์
หลัก คือ การเพิม่ รายได้ให้กบั ครอบครัว แนวทางในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ เช่น
การแปลงขยะให้เป็ นสินทรัพย์และเป็ นรายได้ การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การแปรรูปพืชผักผลไม้ใน
ท้องถิน่ ให้มคี ุณค่าและมีมูลค่าเพิม่ การฝึ กหัดทักษะวิชาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วสั ดุทม่ี ี อยู่ในชุมชน
การจัดทาบัญชีครัวเรือนเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการควบคุมรายได้รายจ่าย การทาปุ๋ ยหมักเพื่อลดรายจ่ายใน
การซือ้ ปุ๋ ยเคมี
2. ผลจากการวิจยั ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในการรับบริการทางวิชาการด้านสังคมพบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการรับบริการทางวิชาการเกี่ยวกับ การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การปฐมพยาบาล
การป้ องกันโรคไข้เลือดออกทีม่ ยี ุงลายเป็ นพาหนะ การเรียนรู้ของคนในชุมชนซึง่ รวมทัง้ เด็ก ผูใ้ หญ่ และคน
สูงอายุ โดยเฉพาะการเรียนรูเ้ กี่ยวกับการอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแล
ผูส้ งู อายุ การพัฒนาชุมชนท้องถิน่ ให้น่าอยู่ การปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรมให้กบั เด็กและเยาวชน การรณรงค์

85
ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ การส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกาลังกายของคนในชุมชน การ
ดูแลรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
3. ผลจากการวิจยั ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในการรับบริการทางวิชาการด้านสิง่ แวดล้อม
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ตอ้ งการรับบริการทางวิชาการเกีย่ วกับ การจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู การนา
ขยะมารีไซเคิล การจัดตัง้ ธนาคารขยะ และการแปลงขยะให้เป็ นสินทรัพย์ การอนุ รกั ษ์ฟ้ื นฟู ป่ าไม้โดยการ
ปลูกต้นไม้ทดแทน การอนุ รกั ษ์ฟ้ื นฟูแหล่งน้ า ลาคลอง และแม่น้ า การทาท่อระบายน้ าเพื่อแก้ไขปั ญหาน้ าขัง
เน่าเสียและส่งกลิน่ เหม็น การทาฝายชะลอน้า การทาปุ๋ ยหมักและปุ๋ ยชีวภาพของชุมชน

อภิ ปรายผลการวิ จยั
การให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม เป็ นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการทาประโยชน์ให้กบั สังคมโดยการ
ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่ วยงานอิสระ หน่ วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคม
ด้วยการอนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา
ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทางานวิจยั เพื่อตอบคาถามต่างๆ หรือเพื่อชีแ้ นะสังคม จะเห็นได้
ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สามารถให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมได้หลากหลายแนวทางและหลากหลาย
วิธี ดังนัน้ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมคิ วรมีการจัดทาแผนการให้บริการทางวิชาการให้มคี วามชัดเจนทัง้ ใน
ด้านกิจกรรม งบประมาณ ผู้รบั ผิดชอบ วิธกี าร ชุมชนเป้ าหมายที่จะรับบริการ ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ และวิธี
ประเมินความสาเร็จของโครงการ
การให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมเป็ นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดังนัน้
มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทหน้าทีใ่ นการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูป แบบต่าง
ๆ ตามความถนัดและในด้านทีส่ ถาบันมีความเชีย่ วชาญ ส่วนด้านทีไ่ ม่มคี วามเชีย่ วชาญควรอาศัยการร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็ นการทาประโยชน์ให้สงั คมแล้ว มหาวิทยาลัยยัง
ได้ร ับ ประโยชน์ ใ นด้า นต่ างๆ คือ เพิ่มพูน ความรู้แ ละประสบการณ์ ข องอาจารย์อ ัน จะน ามาสู่ก ารพัฒ นา
หลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจยั พัฒนาตาแหน่ งทาง
วิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่ วยงานต่ างๆ ซึ่งเป็ นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็ นการสร้าง
รายได้ข องมหาวิท ยาลัย จากการให้บ ริก ารทางวิช าการด้ว ย ดั ง นัน้ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ชัย ภู มิค วรให้
ความสาคัญกับกิจกรรมบริการวิชาการแก่สงั คม ควรมีหน่วยงานกลางทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงในการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการแก่สงั คมโดยการทาหน้าทีป่ ระสานงานกับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและเป็ นแกนนาในการ
ให้บริการทางวิชาการแก่ชมุ ชนรวมทัง้ รับหน้าทีใ่ นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกซึง่ จะ
ทาให้การให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งมากขึน้
ผลจากการวิจยั ความต้องการของชุมชนท้องถิน่ ในการรับบริการทางวิชาการด้านเศรษฐกิจ พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการรับบริการทางวิชาการเกีย่ วกับการสร้างงาน การสร้างอาชีพ โดยมีวตั ถุประสงค์
หลัก คือ การเพิม่ รายได้ให้กบั ครอบครัว เช่น การแปลงขยะให้เป็ นสินทรัพย์ และเป็ นรายได้ การปรับปรุง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การแปรรูปพืชผักผลไม้ในท้องถิน่ ให้มคี ณ
ุ ค่าและมีมลู ค่าเพิม่ การฝึกหัดทักษะวิชาชีพ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วสั ดุทม่ี อี ยู่ในชุมชน การจัดทาบัญชีครัวเรือนเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการควบคุม
รายได้รายจ่าย การทาปุ๋ ยหมักเพื่อลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ ยเคมี สาเหตุ ท่เี ป็ นเช่นนี้เพราะว่าคนในชุมชน
ท้อ งถิ่ น ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชีพ เกษตรกรรม และอาชีพ เกษตรกรรมเป็ น อาชีพ ที่มีร ายได้ ต่ า สุ ด เมื่อ
เปรียบเทียบกับอาชีพอื่นๆ นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนท้องถิน่ มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา
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จึงขาดความรูค้ วามเข้าใจและขาดทักษะในการดาเนินชีวติ รวมทัง้ การประกอบอาชีพ ซึง่ ยึดถือและปฏิบตั ติ าม
แนวทางทีพ่ ่อแม่ปยู่่ าตายายได้ปฏิบตั เิ ป็ นแบบอย่างมาแต่โบราณกาล และเนื่องจากคนจนส่วนใหญ่กระจาย
และกระจุกตัวอยู่ตามหมู่บา้ นนอกเขตเทศบาล ดังกล่าว ปั ญหาเรื่องการประกอบอาชีพ การมีงานทา และการ
สร้างรายได้ จึงเป็ นความต้องการและความคาดหวังต้นๆ ของคนในชุมชนท้องถิน่
ผลจากการวิจยั ความต้องการของชุม ชนท้องถิ่นในการรับบริการทางวิชาการด้านสังคม พบว่ า
ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการรับบริการทางวิชาการเกีย่ วกับ การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การปฐมพยาบาล
การป้ องกันโรคไข้เลือดออกทีม่ ยี ุงลายเป็ นพาหนะ การเรียนรู้ของคนในชุมชนซึง่ รวมทัง้ เด็ก ผูใ้ หญ่ และคน
สูงอายุ โดยเฉพาะการเรียนรูเ้ กี่ยวกับการอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแล
ผูส้ งู อายุ การพัฒนาชุมชนท้องถิน่ ให้น่าอยู่ การปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรมให้กบั เด็กและเยาวชน การรณรงค์
ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ การส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกาลังกายของคนในชุมชน การ
ดูแลรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน สาเหตุท่เี ป็ นเช่นนี้เพราะว่า ปั ญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยเป็ นปั ญหาทีม่ ีความรุนแรงอันดับต้นๆ ของชุมชนท้องถิน่ ซึง่ ทาให้เกิดปั ญหาสุขภาพจิต การ
สูญเสียทรัพย์สนิ ในการรักษา การลดลงของสมรรถนะทางร่างกายในการทางาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูส้ งู อายุ
จะประสบปั ญหาด้านสุขภาพมากที่สุดเมื่ อเปรียบเทียบกับบุคคลในวัยอื่น ๆ ที่มีอายุน้อยกว่า ดังนัน้ การ
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิน่ ในด้านสาธารณสุขจึงเป็ นสิง่ ทีช่ ุมชนท้องถิน่ คาดหวัง ความต้องการอีก
ด้านหนึ่งของชุมชนก็คอื ความรู้ และคุณธรรมของคนในชุมชนซึง่ ต้องการแก้ไขปั ญหาพืน้ ฐานตัง้ แต่การอ่าน
ออกเขียนได้ไปจนถึงการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อ ใช้ใ นการติดต่ อสื่อสารทางการค้า ในการท างาน และการ
ประกอบอาชีพ ในประชาคมอาเซียน ส่วนปั ญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมในชุมชนทีต่ ้องการให้มหาวิทยาลัย
เข้าไปมีสว่ นร่วมในการแก้ไขส่วนใหญ่จะเกีย่ วข้องกับพฤติกรรมทีเ่ ป็ นปั ญหาของเด็กและเยาวชน ดังนัน้ การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมด้านคุณธรรมจริยธรรมจึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาจิตและพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชน
ผลจากการวิจยั ความต้องการของชุมชนท้องถิน่ ในการรับบริการทางวิชาการด้านสิง่ แวดล้อมพบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ตอ้ งการรับบริการทางวิชาการเกีย่ วกับ การจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู การนาขยะมา
รีไซเคิล การจัดตัง้ ธนาคารขยะ และการแปลงขยะให้เป็ นสินทรัพย์ การอนุ รกั ษ์ฟ้ื นฟูป่าไม้โดยการปลูกต้นไม้
ทดแทน การอนุรกั ษ์ฟ้ื นฟูแหล่งน้า ลาคลอง และแม่น้า การทาท่อระบายน้าเพื่อแก้ไขปั ญหาน้ าขังเน่ าเสียและ
ส่งกลิน่ เหม็น การทาฝายชลอน้า การทาปุ๋ ยหมักและปุ๋ ยชีวภาพ สาเหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้เพราะว่าสังคมไทยได้ช่อื ว่า
เป็ นสังคมทีข่ าดระเบียบวินยั ในการดาเนินชีวติ จานวนประชากรเพิม่ มากขึน้ และในการประกอบธุรกิจในยุค
ปั จจุบนั ถุงพลาสติก และโฟม ได้ถูกนามาใช้อย่างแพร่ห ลาย ไม่ว่าจะมีการซือ้ ขายสินค้าชนิดใด ซือ้ ขายเป็ น
ปริมาณน้อยหรือมากก็มกี ารใช้ถุงพลาสติกและโฟมทุกครัง้ ไป เป็ นเหตุทาให้ปริมาณขยะมีจานวนมากขึน้ แต่
การนาขยะมารีไซเคิลยังมีจานวนน้อย รวมทัง้ ความรูแ้ ละทักษะในการจัดการขยะของหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ยังมีจากัด นอกจากนี้ แหล่งน้ าต่างๆ เช่น คลอง และลาธารขนาดเล็กก็ได้รบั ผลกระทบจากปริมาณขยะที่
เพิม่ ขึน้ และการทิง้ ขยะไม่เป็ นทีข่ องคนในชุมชน ทาให้น้ าในคลองและแหล่งน้ ากลายเป็ นน้ าเน่ าเสีย ใช้ในการ
อุป โภคบริโ ภคไม่ ไ ด้ แม้แ ต่ ใ ช้รดพืชผักผลไม้ก็ไม่ ไ ด้ ในขณะเดีย วกัน ต้น ไม้แ ละป่ าไม้มีจ านวนลดลง ซึ่ง
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้าฝน ความชุ่มของผืนดิน แล้วยังส่งผลกระทบต่อปริมาณสัตว์ป่าและของ
ป่ าซึ่ง เป็ น อาหารของคนในท้อ งถิ่น และการเผาป่ าและการเผาขยะไม่ถูกวิธี ท าให้มีการเผาถุ งพลาสติก
และโฟมซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ระบบการหายใจและสุขภาพของชุมชน ดังนัน้ การให้บริการทาง
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วิชาการแก่ชุมชนในด้านสิง่ แวดล้อมจึงนับว่าเป็ นเรื่องสาคัญเพราะว่าสิง่ แวดล้อมเป็ นปั ญหาทีส่ ่งผลกระทบต่อ
ชีวติ ความเป็ นอยู่ของประชาชนและอนาคตของคนในชุมชน
ความสาเร็จ ในการให้บ ริก ารทางวิช าการแก่ ส ัง คมเป็ น ตัว ชี้ว ัด คุ ณ ภาพการจัด การศึก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมนัน้ สิง่ ทีจ่ ะต้องยึดถือเป็ นมาตรฐานในการ
ปฏิบตั ิงานก็คอื คุณภาพบริการในบริบทของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจจะประยุกต์ใช้แนวคิดขอ 13 เป็ น
มาตรฐานในการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ ส ัง คม ก็ ไ ด้ กรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพบริ ก ารของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึง่ มีจานวน 6 ด้าน คือ ด้านทรัพยากรทางกายภาพ (tangibles) ได้แก่ ความเพียงพอของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิง่ อานวยความสะดวก ความทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณ์และสิง่ อานวยความสะดวก
ความง่ายในการเข้าถึงทรัพยากรทางกายภาพ สภาพแวดล้อมมีความสวยงาม มีบริการเสริม ด้านทักษะ
ความสามารถ (competence) ได้แก่ ความรู้ความสามารถของบุคลากร มีความรู้ในทฤษฎี มีความรู้ในทาง
ปฏิบตั ิ ทันโลกทันเหตุการณ์ มีความเชีย่ วชาญในการสอนและการสือ่ สาร ด้านทัศนคติ (attitude) ได้แก่ การมี
ความเข้าใจในความต้องการของชุมชนท้องถิน่ การมีความเต็ม ใจช่วยเหลือชุมชน การมีระบบให้คาแนะนา
และคาปรึก ษา การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีทศั นคติเชิงบวกต่ อชุม ชน ด้านเนื้อ หา (content) การมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างหลักสูตรกับการให้บริการทางวิชการแก่สงั คม ประสิทธิผล ความรู้ และ
ทักษะของผูท้ ผ่ี ่านการอบรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการสือ่ สาร การทางานเป็ นทีม ด้านการส่ง
มอบ (delivery) การส่งมอบบริการที่มปี ระสิทธิภาพ การให้บริการตามลาดับก่อนหลัง การประหยัดเวลา
ความสอดคล้อง ความเป็ นธรรมของการให้บริการ การให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ ผรู้ บั บริการ การให้กาลังใจ และ
ด้านความน่าเชื่อถือ (reliability) ได้แก่ ความไว้วางใจในมหาวิทยาลัย การบริการวิชาการตรงตามมาตรฐานที่
ก าหนด ความถู ก ต้อ งแม่ น ย าของการให้บ ริก าร การปฏิบ ัติต ามค าสัญ ญา การให้ร างวัลผลตอบแทนที่
สมเหตุสมผล การแก้ไขปั ญหาตามคาร้องเรียน การแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
ในการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมนัน้ มหาวิทยาลัยควรยึดหลักการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นโดยให้บริการที่
ครอบคลุมสมดุลครบถ้วนทัง้ 3 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม เช่นเดียวกันกับการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ผูบ้ ริหารต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น และบริหารจัดการภายใต้ขอ้ จากั ดให้
14
เกิดประโยชน์ สูงสุด จากการศึกษาของ ในประเทศแคนาดาพบว่า ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
มีความรู้ และความเข้าใจค่อนข้างมากเกีย่ วกับแนวคิดการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (sustainable development) แต่ไม่
เข้าใจความหมายเกีย่ วกับกับแนวคิดการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของมหาวิทยาลัย (sustainable university) ผูบ้ ริหาร
ส่วนใหญ่ต้องการให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยที่มคี วามยังยื
่ นมากขึน้ แต่มขี อ้ จากัดหลาย
ประการทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการก้าวไปสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยที่มคี วามยังยื
่ น ได้แก่ การขาดแคลนทรัพยากร
ทางการเงิน การขาดความรูค้ วามเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นรวมถึงการต่อต้านความ
เปลีย่ นแปลงในมหาวิทยาลัย
ในการทากิจกรรมบริการวิชาการแก่สงั คม มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพในทุกมิติท่ี
เกี่ยวข้องกัน ทัง้ นี้มหาวิทยาลัยสามารถนาแนวคิดการจัดการคุณภาพทัวทั
่ ้งระบบมาประยุกต์ใช้ตามผล
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การศึกษาของ15 ซึง่ ได้พฒ
ั นากรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาสาหรับสถาบันอุดมศึกษาโดยการประยุกต์ใช้
แนวคิดการจัดการคุณภาพทัวทั
่ ง้ ระบบ (total quality management) กรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาทีไ่ ด้รบั
การพัฒนาขึ้นมี 6 ด้าน ประกอบด้วย ภาวะผู้นา (leadership) ต้องมีการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้นา
เกี่ยวกับการสร้างและการดารงรักษาไว้ซ่งึ การมุ่งเน้นลูกค้า การกาหนดเป้ าหมายไว้อย่างชัดเจน การตัง้
ความหวังไว้สงู และพฤติกรรมการใช้อานาจเพื่อทาให้ผลการดาเนินงานบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ค วรมีก ารตรวจสอบระบบการใช้อ านาจและนโยบายซึ่ง มีผ ลกระทบต่ อ การมีค วาม
รับผิดชอบต่อคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และสาธารณชน การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั องค์กรธุรกิจ
ผูป้ กครองของนักศึกษา และสังคมโดยทัวไป
่ ควรมีการปรับปรุงประสิทธิผลของภาวะผูน้ าโดยการใช้รูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมรวมทัง้ ใช้สารสนเทศจากการประเมินแบบ 360 องศาของผู้มสี ่วนได้เสียทัง้ ทีม่ อี ยู่
ภายใน และภายนอกองค์กร การจัดการศึกษา (educational management) ควรมีการตรวจสอบประเด็น
สาคัญเกีย่ วกับการจัดการศึกษา ได้แก่ การวางแผนการจัดการศึกษาโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ การเรียนการ
สอน การให้บริการ และการดาเนินธุรกิจขององค์กร ควรมีการตรวจสอบว่ากระบวนการจัดการศึกษาได้ถูก
ออกแบบอย่างมีนวัตกรรมหรือไม่เพียงใด มีประสิทธิผล และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพียงใด ผลลัพธ์ของ
การจัดการศึกษาสามารถตรวจสอบได้จากผลลัพธ์การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และทาการปรับปรุงโดยใช้เครื่องมือ
วัด และตัวชีว้ ดั ทีส่ าคัญ การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ (human resource management) ควรมีการตรวจสอบ
ว่ามีการพัฒนา และฝึกอบรมบุคลากรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายขององค์กรหรือไม่ เพียงใด
ควรมีการตรวจสอบว่า ได้พยายามเพียงใดเพื่อสร้าง และการดารงรักษาบรรยากาศในองค์กรเพื่อทาให้งาน
ขององค์กรบรรลุเป้ าหมาย รวมถึงการมีสว่ นร่วมของบุคลากร และการเติบโตขององค์กร
นอกจากนี้ ค วรให้ค วามสาคัญ กับ การพัฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คล ได้แ ก่ การสรรหาบุ ค ลากร การ
ฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพ การวัดผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการทางาน
ที่มีคุณภาพ การจัดการสารสนเทศ (information management) ควรมีการตรวจสอบการบริหารและ
ประสิทธิผลของการใช้ข้อ มูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นให้องค์กรบรรลุผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
สารสนเทศควรมีความน่ าเชื่อถือและสามารถเข้าถึงได้เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานในแต่ละวัน ควรมุ่งเน้นการ
วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริง สารสนเทศและมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล การมุ่งเน้น
ลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า (customer focus and satisfaction) ควรมีการตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยมี
การกาหนดความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาและผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างไร รวมทัง้ ควรมี
การตรวจสอบการวัดผลการดาเนินงานและเป้ าหมายจะบรรลุได้อย่างไร การวัดผลการดาเนินงานบางอย่าง
เกี่ยวข้องกับการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและการประเมินประสิทธิผลของการเรียนการสอน การ
พัฒนาและการจัดการความสัมพันธ์ (partnership development and management) ควรมีการตรวจสอบว่า
จะสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทีม่ อี ยู่ทงั ้ ภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างไร ภาวะ
ผู้นาที่มีประสิทธิผล การจัดการศึก ษาที่ดี การบริหารทรัพยากรมนุ ษ ย์ท่ีมีป ระสิทธิภาพ แล ะการจัด การ
สารสนเทศจะช่วยอานวยประโยชน์ต่อการพัฒนาและการจัดการความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
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