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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของชุมชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน ในภารกิจทางด้านงานวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำานุบำารุง
ศลิปวฒันธรรม การเก็บรวบรวมขอ้มลูใช้แบบสอบถามโดยเปน็การวิจยัเชิงสำารวจ จากผูป้กครองนกัศกึษา
ในชุมชนจำานวน 285 คน ผู้นำาชุมชนจำานวน 15 คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าภารกิจด้านวิชาการ 
ชุมชนมีความต้องการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ด้านทักษะการปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์
และคณุธรรม ภารกิจทีส่องด้านการวจัิย ชุมชนมคีวามตอ้งการใหม้หาวิทยาลยัฯ มแีหลง่ทนุวิจยัภายนอก
ให้ชุมชน ภารกิจที่สามด้านการบริการวิชาการควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
แก่ชุมชน ภารกิจด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมด้วยการ
เรียนรู้และถ่ายทอดให้แก่ชุมชน

โดยสรุปการศึกษาความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จะสามารถพัฒนาภารกิจด้านงานวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการ ด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน 
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Abstract 
The research was aimed to survey community needs towards covering four missions 

of University including learning and teaching management, research, academic services, art 
and cultural maintenance. The data were collected through questionnaires taken by rep-
resentatives from local organizations participating in the survey project concerning needs 
towards from the study of opinion of the 285 students’ parents in community, 15 leaders in 
community, who were stakeholders of Rajamangala University of Technology Isan. The data 
were statistically analyzed through percentage and mean. The findings revealed that the topic 
or what communities needed most was learning by doing, analytical thinking and moral in 
learning and teaching management aspect. The second one was research funding for com-
munity done research in research aspect. The third one was communicated technological 
knowledge to community in academic services aspect. The last one was strengthening the 
culture of learning and transmitted to the community.

In summary, this research will develop four missions of Rajamangala University of 
Technology Isan including learning and teaching management, research, academic services, 
art and cultural maintenance. 
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บทนำา
การศึกษาเป็นกระบวนที่มีความสำาคัญ

ยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสามารถท่ีจะปรับตัวได้ รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ การศึกษาที่จัดการเรียน
การสอน ในแนวทางทีถู่กตอ้ง เหมาะสมกบัสภาพ
ความต้องการทางสงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรมและ
การเมืองของประเทศ ทำาให้ประชาชนมีจิตสำานึก
ที่ดี ตระหนักในความสำาคัญและความจำาเป็นของ
การอยู่ร่วมกัน จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ที่ให้ความ
สำาคัญต่อการจัดการศึกษา มีเป้าหมายในการ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม สามารถ

ดำารงตนในสังคมอย่างมีความสุข เพื่อให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะที่เก่ง ดี และมีความสุข (กระทรวง
ศกึษาธกิาร, 2546: 56) นอกจากน้ัน รฐัธรรมนญู
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 
49 (3)(4) มาตรา 50 และมาตรา 289 บญัญัตไิว้
ให้ความสำาคัญกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ทีต่อ้งมหีนา้ทีใ่นการบำารงุรกัษา ศลิปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการให้
ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การฝึก
อบรม ตามความเหมาะสมตามความตอ้งการของ
ท้องถิ่น จะช่วยให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพ
และการดำาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2550: 67)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 มาตรา 8 (2) บญัญัตวิา่ “การจดัการศึกษา
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ให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอืน่” จากการ
สมัมนาทางวิชาการเรือ่ง “การศกึษาไทยแกปั้ญหา
หรอืสรา้งปญัหาใหกั้บสงัคม”ทา่นเจา้คุณพระธรรม
ปิฎกได้ให้ความเห็นว่า ประเทศไทยมีรูปแบบการ
ศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นการจัดการศึกษา
แบบรวมอำานาจเข้าสู่ศูนย์กลางมาโดยตลอด การ
กำาหนดหลักสูตร ตำาราและภาษาที่ใช้ในการสอน 
ลว้นกำาหนดมาตรฐานมาจากสว่นกลาง กอ่ใหเ้กดิ
วกิฤติคอื การศกึษาได้แยกนกัเรยีนออกจากชุมชน
หรือท้องถิ่นตนเอง เน่ืองจากการเรียนการสอน
ทั้งหมดเป็นไปตามหลักสูตรจากส่วนกลาง ความ
แปลกแยกทำาให้นักเรียนบางคนดูถูกวิถีชีวิตของ
ชมุชน ไมย่อมรบั ขาดความภาคภมูใิจในวฒันธรรม
ท้องถิ่นของตน ขาดความรู้ที่จะนำาไปใช้ประโยชน์
เกดิชอ่งวา่งระหวา่งพ่อแมก่บัลกู คนรุน่ใหมเ่ขา้กบั
ชมุชนเดมิไม่ได ้วฒันธรรม ภมูปิญัญาทอ้งถ่ินจงึถกู
ละเลยทอดทิ้งจนค่อยๆ สูญหายไป ไม่มีผู้สืบต่อ

จากวิกฤติการณ์ ดังกล่าวทำาให้ เกิด
แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารและการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำา
ปรึกษา และส่งเสริมการทำางานของสถานศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น การปล่อยอำานาจกลับสู่สถานศึกษา
เป็นหน่วยปฏิบัติ ทำาหน้าที่จัดการเรียน การสอน
และกจิกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งยดืหยุน่ คลอ่งตวั เพือ่
ทำาหน้าท่ีเป็นสถานศึกษาของชุมชนและสะท้อน
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นอย่างแท้จริงแม้จะมีการตื่น
ตวัและตระหนกัถงึความสำาคัญของการมส่ีวนรว่ม
ของประชาชนในการจัดการศึกษา แต่การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจและการเข้า

ถึงกระบวนการบริหารและจัดการศึกษา ยังต้อง
พัฒนาเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารและจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ชุมชน และเอกชน มีความเข้าใจและตระหนักใน
ความสำาคัญของการศึกษาและมี ส่วนร่วมในการ
กำาหนดนโยบาย การจัดการศึกษา การกำาหนด
และการพัฒนาหลักสูตรและตรวจสอบสภาพการ
ศึกษา โดยแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555: 14) 
เปา้หมายหลกัขอ้ที ่6 กลา่วถึงภาคเีครอืขา่ยมสีว่น
ร่วมในการบริหารจัดการการศึกษา และส่งเสริม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษา จุดมุ่งหมายปรับระบบบริหารจัดการและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีความคล่อง
ตัวในการบริหารงานการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น เป็น
ทีย่อมรบัของผูร้บับรกิาร สร้างความเข้มแข็งใหก้บั
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทให้มีความคล่อง
ตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ และมีความเข้ม
แข็งรองรับการกระจายอำานาจ รวมท้ังปรับปรุง
ระบบการสนับสนุนการระดมทรัพยากรจากทุก
ภาคสว่นในการพฒันาการศกึษาและการสรา้งภาคี
เครือข่ายการจัดการศึกษาทางการบริหารจัดการ
ศกึษา สง่เสรมิ สนบัสนนุ และสร้างความตระหนกั
ให้ทุกภาคส่วนในสังคม ร่วมรับผิดชอบคุณภาพ
การศึกษาท่ีสามารถสนองตอบความต้องการและ
สอดคลอ้งกบัวัฒนธรรมของชมุชน เมือ่ประชาชนมี
สว่นรว่มอย่างเขม้แขง็ การจดัการศกึษาจะประสบ
ความสำาเร็จซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก
การสำาคัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
เป็นสถาบันการศึกษาท่ีจำาเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้การบริหารและ
จดัการศกึษา มคีวามสอดคลอ้งและเป็นทีต่อ้งการ
ของชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งในสภาวะปัจจุบันที่ต้องมี
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การแข่งขันเพื่อให้สถาบันการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
และสนใจของนักเรียน นักศึกษาที่จะสมัครเข้า
ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
สูง และระดับปริญญาตรี หากมีการศึกษาความ
ต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาการศึกษาของ
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขต
ขอนแก่น จะทำาให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานทราบถึงความต้องการของชุมชน อัน
จะเป็นการสร้างการยอมรับและสามารถจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน และทำาให้การบริหารการศึกษาเป็นไปใน
ทิศทางที่ถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน และมหาวิทยาลัยสามารถกำาหนด
บทบาท หนา้ที ่ความรบัผิดชอบได้อย่างสอดคลอ้ง 
เหมาะสมกับความต้องการของชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพ่ือศึกษาความต้องการของชุมชนต่อ

การพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแกน่ในภารกจิ 4 ดา้น คือ ภารกจิดา้น
งานวิชาการ ภารกิจด้านงานวิจัย ภารกิจด้านการ
บริการวิชาการและภารกิจด้านการทำานุบำารุงศิลป
วัฒนธรรม

2. เพื่อสรุปความต้องการและข้อเสนอ
แนะของชุมชนเกี่ยวกับภารกิจ 4 ด้าน คือ ภารกิจ
ด้านงานวิชาการ ภารกิจด้านงานวิจัย ภารกิจด้าน
การบริการวิชาการและภารกิจด้านการทำานุบำารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

คำาถามการวิจัย
ชุ ม ชนต้ อ ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ นก า ร

พัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอสีานในภารกจิดา้นงานวชิาการ ภารกจิดา้น
งานวิจยั ภารกิจด้านการบรกิารวิชาการและภารกิจ
ด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างไร 

ประโยชน์ของการวิจัย 
ทราบถึงความต้องการของชุมชนต่อการ

พัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ใน 4 ด้าน คือภารกิจด้านงานวิชาการ ภารกิจ
ด้านงานวิจัย ภารกิจด้านการบริการวิชาการและ
ภารกิจด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม และ
มหาวทิยาลยัสามารถนำาองคค์วามรูไ้ปประยกุตใ์ช้
ใหต้รงกบัความตอ้งการของชมุชนและสังคมอยา่ง
มีประสิทธิภาพ

วิธีดำาเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ 

(Survey Research) โดยกำาหนดขอบเขตของการ
วิจัยดังนี้

1. ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้
ตารางของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Mor-
gan) และได้โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling ; อ้างถึงใน บุญชม ศรี
สะอาด, 2547)

2.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้ไดแ้ก่

 2.1.1 ผู้นำาชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น จำานวน 80 คน

 2.1.2 ผู้ปกครองนักศึกษา จำานวน 
6,516 คน



Journal of Education, Mahasarakham University 35 Volume 9 Number 3 July - September 2015

2.2 กลุ่มตัวอย่าง

 2.2.1 ผู้นำาชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น จำานวน 15 คน

 2.2.2 ผู้ปกครองนักศึกษา จำานวน 
285 คน

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ก า ร วิ จั ย ใ ช้ เ ป็ น
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการ
ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการ
ศกึษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน
ในการจัดการศึกษาระหว่างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็น
แบบสอบถามจำาแนกเป็น 5 ตอน คือ

ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา 
มีลกัษณะเปน็แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันและปัญหาการ
มีส่วนร่วมของชุมชนปัญหาความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานกับชุมชน เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ตัวเลือกตามแนวของ ลิเคอร์ท (Likert) (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2553) 

4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.1 ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการ
ศึกษาความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาการ
ศกึษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 

4.2 วิเคราะห์เนื้อหา กำาหนดกรอบ
แนวคิดในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.3 สร้างแบบสอบถามและปรับปรุง
แบบสอบถาม

สร้างข้อคำาถามตามขอบข่ายที่กำาหนด 

ในเรื่องความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาการ
ศกึษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 

วิธทีีใ่ชใ้นการตรวจสอบคอืการหาคา่ดชันี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับเนื้อหาหรือ 
IOC (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. 2546: 243–244) 
ผลการตรวจสอบปรากฏวา่ทกุขอ้คำาถาม มคีา่ดชันี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0

นำาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจำานวน 30 คน แล้วนำามาหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) และค่าอำานาจจำาแนกของ
แบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach. 1971: 202–204) 
ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.97 
และค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.34 - 0.72 นำา
ข้อมูลจากการทดลองใช้มาปรับปรุงก่อนนำาไปใช้
จริง โดยจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อ
นำาไปใช้เก็บข้อมูลในการวิจัย

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษาการศึกษาความต้องการของ
ชุมชนต่อการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผู้
วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

5.1 นำาแบบสอบถามการศึกษาความ
ต้องการของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานไปเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

5.2 รวบรวมแบบสอบถาม

6. การจัดกระทำาข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัย
ดำาเนินการดังนี้ คือ

6 .1 ตรวจสอบความสมบู รณ์ของ
แบบสอบถาม

6.2 นำาแบบสอบถามที่มีคำาตอบสมบูรณ์
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ทุกฉบับ ให้คะแนนตามน้ำาหนักที่กำาหนดไว้

6.3 นำาขอ้มลูตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กำาหนดไว้และวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ

6.4 นำาผลมาวเิคราะหข์อ้มลูตามความมุ่ง
หมายการวิจัยต่อไป

7. การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลใน
แบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำาเร็จรูปในการหาค่าต่างๆ ดังนี้

7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สำ าห รับการวิ เคราะห์ ข้ อมูล เ ชิ งปริมาณไ ด้
ทำาการแจกแจงความถี่ข้อมูลในแต่ละตอนของ
แบบสอบถามเพื่อแจงร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขก่อน
วเิคราะหข์อ้มลู วเิคราะหร์อ้ยละของเพศ อายุ และ
วุฒิการศึกษาแล้วนำาเสนอในรูปของตาราง 

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาความ
ต้องการของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิเคราะห์
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อ 
สรุปภาพรวม แล้วนำาเสนอรายงานวิจัย

7.3 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้การ
พรรณนาวิเคราะห์

สรุปผลการวิจัย
การศกึษาความต้องการของชุมชนต่อการ

พัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สรุปได้ดังนี้ 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมเีพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 59 และร้อยละ 41 
ตามลำาดับ กลุ่มอายุ 31 – 40 ปี มากที่สุด (ร้อย
ละ 52.67 ) รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุ 41 – 50 
ปี (ร้อยละ 31.00) กลุ่มอายุ 51 ปีขึ้นไป (ร้อย

ละ 13.66 )และกลุ่มอายุต่ำากว่า 30 ปี น้อยที่สุด 
(ร้อยละ 2.67) ตามลำาดับ และมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 51.00) รอง
ลงมา ได้แก่ ระดับต่ำากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 
29.00) และสูงกว่าปริญญาตรีน้อยที่สุด (ร้อยละ 
20.00) ตามลำาดับ

ภารกิจด้านงานวิชาการ โดยภาพรวมมี
ความต้องการอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.14 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการด้านทักษะการปฏิบัติ การคิด
วิเคราะหแ์ละ คณุธรรมมคีวามตอ้งการอยู่ในระดบั
มากที่สุด เท่ากับ 4.52 รองลงมา 3 อันดับได้แก่ 
ติดตามการใช้หลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา
เท่ากับ 4.42 หลักสูตรที่จัดทำาขึ้นมีการปรับปรุง
อยา่งตอ่เนือ่งเทา่กบั 4.32 การจดัทำาหลกัสูตรโดย
เพิ่มการฝึกทักษะต่างประเทศ และมีการวิพากษ์
หลักสูตรเท่ากับ 4.23 ตามลำาดับ

ภารกจิดา้นงานวจิยั โดยภาพรวมมคีวาม
ตอ้งการอยูใ่นระดบัมากเทา่กับ 4.14 เม่ือพจิารณา
เป็นรายข้อพบว่ามหาวิทยาลัยฯ มีแหล่งทุนวิจัย
ภายนอกให้ชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 
4.67 รองลงมา 3 อันดับได้แก่ การส่งเสริมให้
นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการวิจัยในระดับช้ันการ
ศึกษาปริญญาตรีเท่ากับ 4.11 การพัฒนานักวิจัย
รุน่ใหมแ่ละทกุระดบัอยา่งตอ่เนือ่งและทกุรปูแบบสู่
ชมุชนเทา่กบั 4.08 สนบัสนนุการวิจยัทีม่กีารเชือ่ม
โยงเครือขา่ยระหว่างมหาวิทยาลยักบัชมุชนกบัตา่ง
สาขากนั ระหว่างผูวิ้จยักบัผูใ้ช ้ผลงานวิจยัระหว่าง
ภาคเอกชนกับภาครัฐและมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศเป็นเท่ากับ 4.02 ตามลำาดับ

ภารกิจด้านงานบริการวิชาการโดย
ภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมากเท่ากับ 
3.97เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการบริการ
วิชาการโดยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมแก่ชุมชนอยู่ในระดับมากท่ีสุด เท่ากับ 
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4.11 รองลงมา 3 อันดับได้แก่ การส่งเสริมให้
นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการวิจัยในระดับชั้นการ
ศึกษาปริญญาตรีเท่ากับ 4.08 มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
เท่ากับ 4.04 ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
เท่ากับ 4.02 ตามลำาดับ

ภารกิจดา้นงานทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรม
โดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก
เท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเสริม
สร้างความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมด้วยการ
เรียนรู้และถ่ายทอดให้แก่ชุมชนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เท่ากับ 4.50 รองลงมา 3 อันดับได้แก่ มหา
วทิยาลยัฯ มบีทบาทในการกระตุ้นชุมชนให้อนุรกัษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเท่ากับ 4.27 
ประสานกบัชมุชน ทอ้งถิน่ รวมทัง้จงัหวดัอย่างใกล้
ชดิ เชือ่มสมัพนัธกั์บโรงเรยีนมธัยม วทิยาลัยชุมชน 
องค์กรเพื่อการดำารงวัฒนธรรมเท่ากับ 4.20 ให้
บริการทางการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน 
เท่ากับ 4.15 ตามลำาดับ

อภิปรายผล
การศกึษาความต้องการของชุมชนต่อการ

พัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
อภิปรายผลดังนี้

1. การศึกษาความต้องการของชุมชนต่อ
การพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เขตขอนแก่น ภารกิจด้านการ
งานวิชาการโดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากสภาพชุมชนมี
ระดับการศึกษาดี เน่ืองจากอยู่ในสังคมเมืองและ
มีโอกาสศึกษาหาความรู้ในด้านวิทยาการใหม่ๆ 
รวมทัง้ความรูค้วามเขา้ใจในการเสนอความคดิเหน็
ในการพฒันางานด้านการบรหิารงานวชิาการ โดย
เฉพาะการศึกษาหลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง

ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา การให้ความเห็น
ชอบ หลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา การ
ติดตามการใช้หลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา 
การร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา การมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ผลการ
ดำาเนินงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน การ
กำาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย การ
วางแผนวิชาการไว้อย่างชัดเจน การให้ความเห็น
ชอบการรายงานผลการดำาเนินงานของสถาน
ศกึษากอ่นการเผยแพรต่อ่สาธารณชน การจดัการ
เรยีนการสอนแบบบรูณาการดา้นทกัษะการปฏบิตั ิ
การคิดวิเคราะห์และ คุณธรรมมีความต้องการ
อยู่ในระดับมากที่สุด อันเนื่องมาจากคุณธรรม
เป็นสิ่งสำาคัญในการครองตน ครองคน ครองงาน 
จึงควรจัดการเรียนการสอนโดยคำานึงถึงการคิด
วเิคราะห ์และการปฏบิตัติามคณุธรรม รวมทัง้การ 
ติดตามการใช้หลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
หลักสูตรที่จัดทำาขึ้นมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมีการปรับปรุงทุก 5 ปี การจัดทำาหลักสูตรโดย
เพิ่มการฝึกทักษะต่างประเทศ และมีการวิพากษ์
หลักสูตรเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่าง
ภาคภูมิ 

2. การศึกษาความต้องการของชุมชนต่อ
การพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ภารกิจด้าน
งานวิจัยโดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับ
มาก สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพิชิต จันทร์ปุ่ม 
(2543) ได้ศกึษาการปฏบิติังานด้านความสมัพนัธ์
ระหวา่งโรงเรยีนกบัชมุชนของโรงเรยีนมัธยมศกึษา
ขนาดเลก็ สังกดักรมสามญัศกึษาจงัหวัดมกุดาหาร 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่สำาคัญที่พบในโรงเรียน
คือ ชุมชนไม่เห็นความสำาคัญและไม่เข้าใจบทบาท
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ของผูป้กครองต่อการจดัการศกึษา ผูป้กครองไมมี่
เวลาให้โรงเรียน งบประมาณการบริหารจำากัด 
อัตรากำาลังน้อย จึงควรมีการดำาเนินการวิจัยและ
พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ศักยภาพในการถ่ายทอดและบ่มเพาะให้เกิดการ
ผลิตสินค้าหรือบริการในรูปแบบใหม่ๆ สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการในปัจจุบัน 
สอดคล้องตามความต้องการของตลาดหรือผู้
ประกอบการ มหาวิทยาลัยฯ มีแหล่งทุนวิจัย
ภายนอกให้ชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุด จึงควร
จัดสรรงบประมาณบางส่วนเพือ่ทำางานวจิยัรว่มกบั
ชมุชน การสง่เสรมิใหน้กัศกึษาเรยีนรูก้ระบวนการ
วิจัยในระดับชั้นการศึกษาปริญญาตรี การพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่และทุกระดับอย่างต่อเนื่องและทุก
รูปแบบสู่ชุมชน สนับสนุนการวิจัยที่มีการเช่ือม
โยงเครือขา่ยระหวา่งมหาวทิยาลยักบัชุมชนกบัต่าง
สาขากัน ระหวา่งผูว้จิยักบัผูใ้ช้ ผลงานวจิยัระหวา่ง
ภาคเอกชนกับภาครัฐและมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการวิจัยระหว่างประเทศ
ในประชาคมอาเซียน

3. การศึกษาความต้องการของชุมชนต่อ
การพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ภารกิจด้าน
งานบริการวิชาการ โดยภาพรวมมีความต้องการ
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบ
วา่การบรกิารวชิาการโดยถา่ยทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแก่ชุมชนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด การส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการ
วิจัยในระดับชั้นการศึกษาปริญญาตรี มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน โดยอาศัย
บุคลากรในสถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษา
มีการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การมี
สว่นรว่มในการจดัสวสัดิการใหแ้กค่รแูละบุคลากร
อืน่ในสถานศกึษาตามความเหมาะสม การยกย่อง

เชิดชูเกียรติ ให้กำาลังใจแก่บุคลากรในสถาน
ศึกษา การสนับสนุนและส่งเสริมการทำางานของ
บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกับองค์กรและหน่วย
งานอื่นๆ การมีส่วนร่วมกับบุคลากร องค์กรภาค
รัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมการศึกษา เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริม การใช้วิทยากรและ
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในการจดัการเรยีนการสอน และ
การส่งเสริมบุคลากรประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏบิตังิาน ชมุชนและสงัคมมคีวามตอ้งการ
รับบริการวิชาการด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนา 
อภิปรายรับบริการการทำาสื่อการเรียนการสอน 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเสนาะ วงษ์ทอง
ด ี(2549) ทีพ่บวา่ความตอ้งการของครใูนโรงเรยีน
เทคโนโลยีสยาม ต้องการรับบริการการทำาส่ือ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

4. การศึกษาความต้องการของชุมชนต่อ
การพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น ภารกิจดา้นงานทำานบุำารงุศลิปวัฒนธรรม
โดยภาพรวมมคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นี้
อาจสืบเนื่องมาจากชุมชนอาจไม่เข้าใจการจัดการ
ศกึษาตามพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 
2542 และหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จึงน่าจะ
เป็นสาเหตุของสภาพปัญหา ความสอดคล้องของ
แผนปฏบิตักิารประจำาปขีองสถานศกึษา การมสีว่น
ร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของณัฐ
พงศ์ แก้วตาปี (2543) ได้ศึกษาถึงสภาพปัญหา 
สาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาการปฏิบัติงานด้าน
ความสมัพนัธก์บัชมุชน ผลการวจิยัพบวา่ มปีญัหา
คล้ายคลึงกัน คือ ด้านการวางแผนขาดความ
ชัดเจน และระบบสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมด้วย
การเรยีนรูแ้ละถา่ยทอดใหแ้ก่ชมุชนเปน็อกีบทบาท



Journal of Education, Mahasarakham University 39 Volume 9 Number 3 July - September 2015

หนึ่งที่มหาวิทยาลัยฯ ควรดำาเนินการ และกระตุ้น
ชมุชนใหอ้นรุกัษว์ฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่มี
การประสานกบัชมุชน ทอ้งถิน่ รวมทัง้จงัหวดัอย่าง
ใกล้ชิด เชื่อมสัมพันธ์กับโรงเรียนมัธยม วิทยาลัย
ชุมชน องค์กรเพื่อการดำารงวัฒนธรรม ให้บริการ
ทางการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน 

ผูน้ำาชมุชนและผูป้กครองนักศกึษามคีวาม
ตอ้งการในการพฒันาการมสีว่นรว่มของชุมชนดังน้ี

ด้านที่ 1 การสร้างหลักสูตรที่เหมาะ
สม หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากเดิม
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรไทย-เยอรมัน 
แต่ปัจจุบันสอนรายวิชาทางทฤษฎีมากเกินไป 
ทำาให้การฝึกปฏิบัติน้อยลง ควรยึดหลักสูตรไทย-
เยอรมัน เพราะเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
ในด้านวิชาชีพ นักศึกษาสามารถศึกษาต่อใน
ระดบัปรญิญาตร ีและประกอบวชิาชพีตรงกบัแนว
นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานท่ีมุ่งเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติและอาจมีการทำา
ประชาพิจารณ์โดยให้หน่วยงานที่มีส่วนได้เสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดทำาหรือวิพากษ์หลักสูตร

ด้านที่ 2 การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการจัดสภาพ
แวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ได้ดีการเรียนยึดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยE-learning ด้วย Social 
Network รวมทั้งระบบห้องสมุดและตำาราที่ทัน
สมยั โดยใหม้สีว่นสมัพันธก์บัชุมชนหรือเรียนรูน้อก
สถานที่ในชุมชนที่ใกล้เคียง

ด้านที่  3 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรจัด
กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัการเรยีนรู ้และรายวชิาท่ี
เรยีน หรอืคณะทีเ่รยีน การจดักจิกรรมใหนั้กศึกษา
ค่อนข้างมากและควรมีกิจกรรมที่ช่วยในการฝึก
ทักษะทางวิชาชีพมากขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวให้
มีการสนับสนุน หรือร่วมมือกับชุมชน

ด้านที่ 4 การบูรณาการการเรียนรู้อยู่ใน
เกณฑท์ีเ่หมาะสม ควรบรูณาการการเรยีนรูใ้นเรือ่ง
ท้องถิ่น ชุมชน วิถีชีวิตอีสานให้มากขึ้น

ด้านท่ี 5 การประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของนักศึกษาควรมีการประเมินใน
รูปแบบมาตรฐานการทดสอบความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ด้านที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ
ครอบครัวของนักศึกษา การติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้ปกครองและมหาวิทยาลัยฯ ค่อนข้างน้อย ควร
มีการจัดประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และผู้
ปกครองเป็นครั้งคราว เพื่อที่จะติดตามการสอน 
หลักสูตรการสอนและผลการเรียนของนักศึกษา
ได้การสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวเช่น กิจกรรม
วันปฐมนิเทศ การเดินทางมาเยี่ยมบ้าน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
การวิจัยการศึกษาความต้องการของ

ชุมชนต่อการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผู้
วจัิยมขีอ้เสนอแนะสำาหรบัการนำาไปใช ้และในการ
ศึกษาครั้งต่อไปดังนี้

1. ข้อเสนอแนะการนำาผลการวิจัยไปใช้

1.1 สถานศึกษาควรให้ความสำาคัญกับ
ชุมชน โดยการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้

ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีความ
ศรัทธาและมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาอย่าง
จริงจัง ได้มีโอกาสมาเป็นตัวแทนของชุมชนในการ
พัฒนากระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษา

1 .2 สถานศึกษาควรมีการพัฒนา
สมรรถนะ ตัวแทนของชุมชน ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และเจตคติที่ดีต่อการ
พัฒนาการศึกษา ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 
การประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน เป็นต้น
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรทำาการศึกษาการจัดทำาแผน
พัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2.2 ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนนอกเขต
เทศบาลนครขอนแก่น
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