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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความคาดหวังของประชากรในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ท่ีมีตอ

บทบาทหนาท่ีของสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุมตัวอยาง

ท่ีใช คือ ประชากรในเขตเทศบาล เมืองหนองบัวลําภู อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลาํภ ูป 2560 จํานวน 

392 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

ประมวลผล โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการศึกษา พบวา         

  ความคาดหวังของประชากรตอบทบาทหนาท่ีของสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน โดยรวมอยูในระดับมาก (X�   

= 3.97, SD = 1.08) รายดานอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับ คือ ดานคุณภาพบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา               

(   X�= 4.08, SD = 1.52) ดานคณาจารยผูสอน ( X� = 4.02, SD = 0.96) ดานการจัดการศึกษา (  X�= 4.00, SD = 

0.95) ดานการบริหารจัดการองคกร ( X�=3.99, SD = 1.21) ดานการใหบริการงานวิชาการแกสังคม ( X�= 3.95, SD = 

0.98) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (X� =3.93, SD = 1.04) และดานการวิจัย ( X� = 3.83, SD = 0.93 )  

 

คําสําคัญ: ความคาดหวัง  บทบาทหนาท่ี  อุดมศึกษา 

 

Abstract           

 This research aims to study the expectations of the population. In Nong Bua Lam Phu 

Municipality. With the role Of local higher education institutions This research is a survey research. 

The sample group used is the population in Nong Bua Lam Phu municipality. Mueang Nong Bua 

Lamphu District Nong Bua Lam Phu province, year 2017, number 392 people. Tools used in Collecting 

data is a questionnaire and using a computer program to process The statistics used for data analysis 

were percentage, mean and standard deviation.The study indicated that Population expectations on 

roles and duties of local higher education institutions Overall, at a high level, the average value of 

3.97 in each aspect was at a high level in all aspects. In order of quality, graduates who graduated 

with an average of 4.08, instructors, average 4.02, educational management, average 4.00, 
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organizational management average 3.99, academic services to society, average 3.95, cultural and 

cultural preservation average 3.93 and research value average 3.83 

Keywords: expectation, role, function, higher education 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย       
 การศึกษาคือเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคนและสังคม โดยการศึกษาจะพัฒนาคนใหมีคุณลักษณะตามท่ี

ตองการ เพ่ือใหคนเปนปจจัยในการพัฒนาสังคมตอไป (อดุลย  วังศรีคูณ, 2557) การจัดการศึกษาของประเทศในทุก

ระดับ ลวนใหความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา โดยมุงหวังใหผลผลิตคือนักเรียน นิสิต 

นักศึกษา เปนผูท่ีมีศักยภาพ มีความรูความสามารถอยางรอบดาน ท้ังในเชิงวิชาการและในเชิงคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือ

ออกไปเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ   การอุดมศึกษา (Higher education) เปนการจัดการศึกษาหลัง

มัธยมศึกษา (Postsecondary education) มุงพัฒนาความเจริญงอกงามทางสติปญญาและความคิด เพ่ือพัฒนา

ความกาวหนาทางวิชาการ ใหผูเรียนมีความรูรอบรูลึก และชํานิชํานาญท้ังในดานทฤษฎี ปฏิบัติ และมีจรรยาบรรณของ

วิชาชีพน้ันๆ เรนุมาศ  มาอุน (2559) กลาววา การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไมใชการศึกษาภาคบังคับ แตเปน

การศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคนใหมีความสามารถเฉพาะทาง เปนนักวิชาการข้ันสูงในสาขาวิชาท่ีศึกษา ควบคูไปกับการ

พัฒนาใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ โดยมุงหวังใหผูสําเร็จการศึกษาในระดับน้ี สามารถสรางองคความรูใหมไดดวยตนเอง 

และนําองคความรูท่ีไดน้ันไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนศูนยกลางทางปญญาของสังคม และเปนแหลงพัฒนาบุคลากรเพ่ือเปนผูนําของ

สังคม เปนสถาบันหลักเพ่ือชวยใหสังคมอยูรอดได ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย การผลิตบัณฑิต 

(จัดการเรียนการสอน) การวิจัย (สรางองคความรู) การบริการทางวิชาการ (เปนท่ีพ่ึงของสังคม) และการทะนุบํารุงศิลป

และวัฒนธรรม (รักษาเอกลักษณของชาติ) (ทองอินทร  วงศโสธร, ปราณี  สังขะตะวรรธน, 2556) โดยบทบาทสําคัญ

ของสถาบันอุดมศึกษา คือ การมีสวนรวมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีสวนรวมในชุมชน และใชการวิจัย

นําไปสูนวัตกรรมใหม พัฒนางานวิชาการ เปนฐานรองรับการสรางสรรคและนวัตกรรม และเปนฮับ (Hub) ในการผลิต

บัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศและมีคุณคา สามารถใชความรูในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ     สรางพรมแดนความรูให

กวางขวางออกไป โดยการแสวงหาความรวมมือและการแลกเปลี่ยนความรู เพ่ือพัฒนาความรูและนวัตกรรม   จึงกลาว

ไดวาสถาบันอุดมศึกษาเปน “ตัวนําการเปลี่ยนแปลง” (Change Agent) หรือ เปนองคกรขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม ท่ีจะตองดําเนินการตามบทบาทและความรับผิดชอบของการเปนสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือท่ีจะนําประเทศไปสู

สังคมท่ีพึงปรารถนาในท่ีสุด    

สถาบันอุดมศึกษาเปนสวนหน่ึงของสังคม โดยสภาพของสังคมจะเปนขอมูลท่ีเปนการแสดงโอกาส 

(Opportunity) ท่ีจะเอ้ือตอการดําเนินงานของสถาบันใหประสบผลสําเร็จ แตในขณะเดียวกันสภาพของสังคมก็อาจ

เปนภัยคุกคาม (Threat) ท่ีบีบคั้นการดําเนินงานของสถาบันไดเชนกัน โดยปกติทิศทางของการปฏิบัติภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา มักไดรับอิทธิพลของปจจัยผลักดัน (Push factors) และปจจัยฉุดดึง (Pull factors) โดยสภาพ

ปญหา ความจําเปน และความตองการของสังคม จะเปนปจจัยฉุดดึง     ทิศทางการดําเนินงาน ในขณะท่ีสภาพความ

พรอมของตัวสถาบันเอง จะเปนปจจัยผลักดันวาสถาบันควรตอบสนองสังคมไดเพียงใด และควรธํารงรักษาปรัชญา 

ปณิธาน ความมุงมั่นของสถาบันไวเพียงใด ดังเชนความคาดหวังและสภาพปญหา ความจําเปน และความตองการของ

สังคม ท่ีจะกระทบตอภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สรุปได 5 ประการ คือ 1) สังคมตองการทรัพยากรมนุษยท่ีจบ

การศึกษาระดับปริญญา  ท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาตางๆ จํานวนมาก 2) ตองการกําลังคนในสาขาวิทยาศาสตร 
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เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน   3) ตองการใหสถาบันอุดมศึกษาของทองถ่ินทําหนาท่ีเปนขุมทรัพยทาง

ปญญา ช้ีนําการนําจุดแข็งของทองถ่ินมาเปนปจจัยในการผลิต ยกระดับความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญของ

กําลังคนในสาขาท่ีจําเปน และไดรับการถายทอดเทคโนโลยีท่ีผานกระบวนการวิจัยพัฒนา และไดรับบริการชวยเหลือใน

การแกปญหาของทองถ่ิน 4) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัย ท่ีกาวไปสูสากลบนพ้ืนฐานของความเปน

ไทย ท่ีตองสงเสริมภูมิปญญาไทยและรักษาศิลปวัฒธรรมไทย 5) สังคมตองการ “สังคมคุณภาพ” น่ันคือ

สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองกลั่นกรองการเลือกเปดสาขาวิชาหรือการใหการฝกอบรม ท่ีเนนความรู ความสามารถ 

และทักษะความเช่ียวชาญ ท่ีตรงกับความจําเปน ขาดแคลนของทองถ่ินในระยะยาว 

ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สถาบันจึง

จําเปนตองรับรูความคาดหวังของสังคมท่ีมีตอสถาบัน จําเปนตองรับรูความตองการ ความจําเปน และสภาพการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ ท้ังในปจจุบันและอนาคต เพ่ือจะนํามาเปนสวนหน่ึงของการวางแผนดําเนินงาน ใหสนองตอบตอ

สังคมตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา อันเปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหผูวิจัยไดศึกษาความคาดหวังของประชากรในเขต

เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู ท่ีมีตอบทบาทหนาท่ีของสถาบันอุดมศึกษา

ในทองถ่ิน โดยคาดหวังวาผลการวิจัยจะเปนประโยชนในการพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินของ

จังหวัดหนองบัวลําภู ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

เพ่ือศึกษาความคาดหวังของประชากรในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ท่ีมีตอบทบาทหนาท่ีของ

สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากร  

  ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู อําเภอเมอืง

หนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู ป พ.ศ.2560 จํานวน 21,613 คน   

กลุมตัวอยาง  

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดแก ประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู 

อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู ป พ.ศ. 2560 จํานวน 392 คน ไดจากการคํานวณจากสูตรของทาโรยา

มาเน (ธานินทร ศิลปจารุ, 2552) ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 โดยกําหนดคาความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหเกิดข้ึนได

รอยละ 5  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยศึกษาจากทฤษฎีและวรรณกรรมท่ี

เก่ียวของกับความคาดหวังของบุคคลท่ีมีตอบทบาทหนาท่ีของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแบบสอบถามท่ีไดเปน

แบบสอบถามประเภทมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ประกอบดวย 2 สวน คือสวนท่ีเปนขอมูลสวนบุคคลของ

ผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบ (Checklist) เก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

และระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน และสวนท่ีเปนขอคําถามเก่ียวกับความคาดหวังของบุคคลท่ีมีตอบทบาทหนาท่ีของ

สถาบันอุดมศึกษา มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยแบงเปน 7 ดาน คือ ดานการจัด
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การศึกษา ดานคุณภาพบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ดานการวิจัย ดานการบริหารจัดการองคกร ดานคณาจารยผูสอน 

ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  การสรางและพัฒนาเครื่องมือ  

    ผูวิจัยดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย ตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

    1. ศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัยและวรรณกรรม ท่ีเก่ียวของกับความคาดหวังของบุคคลท่ีมีตอบทบาท

หนาท่ีของสถาบันอุดมศึกษา 

    2. กําหนดกรอบแนวคิดเพ่ือสรางแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย 

    3. สรางแบบสอบถามท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมตามนิยามศัพท และวัตถุประสงคของการวิจัย และตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน โดยใชวิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง 

IOC (Index of Objective Congruence) นําผลการวิเคราะหคา IOC ของผูทรงคุณวุฒิ มาคํานวณคาดัชนีความ

สอดคลองโดยใชสูตรคํานวณ ดําเนินการคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ข้ึนไป  

    4. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนและไดรับการปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับประชากรในเขตเทศบาล

เมืองหนองบัวลําภู อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู ท่ีจะไดรับการบันทึกขอมูลวาจะไมใชกลุมตัวอยางใน

ข้ันตอนการเก็บขอมูล จํานวน  30 คน 

    5. หาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความคาดหวังของบุคคลท่ีมีตอบทบาทหนาท่ีของ

สถาบันอุดมศึกษา โดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟาของคอนบราค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ .890  

 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

   การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ไปเก็บขอมูลกับประชากรในเขตเทศบาล

เมืองหนองบัวลําภู อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู จําแนกเปนชุมชนเขต 1 จํานวน 126 ชุด เขต 2 

จํานวน 148 ชุด และเขต 3 จํานวน 126 ชุด ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวนท้ังสิ้น 382 ชุด นําไปตรวจสอบความ

สมบูรณและลงรหัส พรอมท้ังทําการวิเคราะหและทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

คํานวณหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean: X� ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D: Standard Deviation)  
 

สรุปผลการวิจัย  

 1. ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม  

   จากการศึกษาพบวา ลักษณะประชากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 246 คน 

คิดเปนรอยละ 64.10 อยูในชวงอายุ 20 - 29 ป มากท่ีสุด (รอยละ 33.80) รองลงมา คือ 30 - 39 ป (รอยละ 18.10) 

การศึกษาระดับปริญญาตรี มากท่ีสุด (รอยละ 42.90) รองลงมาคือต่ํากวาปริญญาตรี (รอยละ 29.10) มีอาชีพนักเรียน

นักศึกษามากท่ีสุด (รอยละ 32.20) รองลงมาคือพนักงานเอกชน (รอยละ 23.80) รายไดอยูในชวงต่ํากวา 10,000 บาท 

มากท่ีสุด (รอยละ 49.50) รองลงมาคือ 10,001 - 20,000 บาท (รอยละ 30.60) ระยะเวลาการอาศัยอยูในชุมชน ชวง 

5 - 10 ป มากท่ีสุด (รอยละ 32.50) รองลงมาคือ นอยกวา 5 ป (รอยละ 29.10) 

 2. ความคิดเห็นตอความคาดหวังของประชากรตอบทบาทหนาท่ีของสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน  

 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอความคาดหวังของประชากรตอบทบาทหนาท่ีของสถาบันอุดมศึกษาใน

ทองถ่ิน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X�= 3.97, SD = 1.08)  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุก

ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังน้ี 1) ดานคุณภาพบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา (  X�= 4.08, SD = 
X 
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1.52) 2) ดานคณาจารยผูสอน ( X� = 4.02, SD = 0.96) 3) ดานการจัดการศึกษา ( X�= 4.00, SD = 0.95) 4) ดานการ

บริหารจัดการองคกร (  X�=3.99, SD = 1.21) 5) ดานการใหบริการงานวิชาการแกสังคม (  X� = 3.95, SD = 0.98)            

6) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (  X� =3.93, SD = 1.04) และ 7) ดานการวิจัย (  X� = 3.83, SD = 0.93) โดย

จําแนกเปนรายดาน ไดดังน้ี   

             2.1 ดานคุณภาพบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอความคาดหวังของ

ประชากร ตอบทบาทหนาท่ีของสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินดานคุณภาพบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (  X� = 4.08, SD = 1.52) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากท่ีสุด 2 ขอ คือ มีวิจารณญาณและ

ทักษะการวิจัย (  X� = 4.40, SD = 4.27) และมีความเปนผูนํา เปนอิสระ และสรางสรรค (  X� = 4.38, SD = 3.18) 

นอกน้ันอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังน้ี มีความสามารถในการเรียบเรียงความรู ความคิดอยางถูกตอง กระชับ 

ชัดเจนและเปนระเบียบ (  X� = 4.05, SD = .88) มีความรูและทักษะในสาขาวิชาท่ีศึกษา (  X� = 4.04, SD = 0.90)               

มีความสามารถในการสื่อสาร และผูท่ีสําเร็จการศึกษาไดรับการยอมรับ และเปนท่ีตองการของหนวยรัฐและเอกชน                

(  X� = 4.01, SD = 0.89) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม (  X� = 4.00, SD = 0.87) สามารถแสวงหาความรู

ดวยตนเอง ไดอยางลึกซึ้งและกวางขวาง (  X� = 3.93, SD = 0.89) คิดอยางเปนระบบมีเหตุผลและรูจักประมวลผลจาก

ขอมูลท่ีมีหลักฐานไดอยางเหมาะสม (  X� = 3.89, SD = 0.91)                

   2.2 ดานคณาจารยผูสอน ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอความคาดหวังของประชากร ตอ

บทบาทหนาท่ี   ของสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินดานคณาจารยผูสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X� = 4.02 =, SD 

= 0.96 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับดังน้ี มีบุคลิกลักษณะ โลกทัศน และ

พฤติกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (X� = 4.07, SD = 0.95)  มีจิตวิญญาณของความเปนครู (X� = 4.05, SD = 1.04)                       

มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ ( X̅ = 4.03, SD = 0.93) แสวงหาความรูและ

พัฒนาตนเอง โดยใชกระบวนการวิจัยอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ และมีความสามารถในการเปนท่ีปรึกษาท่ีดี                        

(X�  = 4.02, SD = 0.92) ท้ังสองดาน สามารถวิเคราะห คิดเชิงวิพากษ ใหขอคิดเห็น และช้ีแนะแนวทางการเรียนได

อยางเหมาะสม (  X� = 4.00, SD = 0.98)  มีความรูกวางและลึกท้ังองคความรูและแหลงความรูทางวิชาการและอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ (X� = 3.92, SD = 0.96)            

   2.3 ดานการจัดการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอความคาดหวังของประชากร ตอ

บทบาทหนาท่ีของสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินดานการจัดการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X�  = 3.99, SD = 

0.95)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาหลักสูตรท่ีเปดสอนสอดคลองและคํานึงถึงความตองการของทองถ่ิน (  X� = 4.14, 

SD = 0.92)  มีการวางแผน ควบคุม กํากับ และประเมินผลการใชหลักสูตร และมีการปรับปรงุหลักสูตรอยางตอเน่ือง  

(X� = 4.09, SD = 0.90)  หลักสูตรท่ีเปดสอนเปนประโยชนตอผูเรียน ชุมชน และสังคม คาเฉลี่ย 4.06 หลักสูตรมีการ

ประกันคุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษา (X� = 4.03, SD = 0.91)  ใชเครื่องมือดานการประกันคุณภาพเปนแนวทาง

ในการบริหารจัดการงานวิชาการ ( X� = 4.01, SD = 1.01)  เนนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะการสื่อสาร 

การแกปญหา การทํางานเปนทีม ความอดทน และคุณธรรมจริยธรรม ( X�= 4.00, SD = 0.91)  หลักสูตรท่ีเปดสอน

เปนสาขาวิชาท่ีสถาบันมีความถนัด ( X�= 3.99, SD = 0.88)  มีการบูรณาการกิจกรรมนอกหลักสตูรและชีวิตจริงเขากับ
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หลักสูตร (  X�= 3.93, SD = 1.00)  จัดการศึกษาโดยเนนการฝกการวิจัย เพ่ือใหผูเรียนมีความรูในระดับสูงในสาขาวิชา

ท่ีศึกษา (  X� = 3.88, SD = 0.99)  และจัดการศึกษาโดยเนนรูปแบบ “สัมมนา” เพ่ือใหผูเรียนรอบรูอยางเจาะจงและ

ลงลึก (  X� = 3.78, SD = 0.96)  

   2.4 ดานการบริหารจัดการองคกร ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอความคาดหวังของ

ประชากร ตอบทบาทหนาท่ีของสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินดานการบริหารจัดการองคกร โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก (  X� = 3.99, SD = 1.21)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากท่ีสุด 1 ขอ คือ มีโครงสรางพ้ืนฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีครอบคลุมและเพียงพอ (  X� = 4.24, SD = 2.99)  สวนขออ่ืนๆ อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ 

ดังน้ี มีการปรับปรุงระเบียบขอบังคับใหทันสมัย ครบถวน เปนหมวดหมู เพียงพอและเอ้ือตอการปฏิบัติ (  X� = 4.07, 

SD = 0.88) มีระบบการติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ (  X� = 4.01, SD = 0.96)  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการ และมุงเนนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (  X� = 3.95, SD = 0.99)  นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ

สนับสนุนการบริหารจัดการ (X� = 3.94, SD = 0.86)  มีการปรับปรุงหนวยงานภายในใหสอดคลองกับภารกิจและ

เปนไปตามสถานการณ (  X� = 3.92, SD = 1.07)  ระบบการบริหารจัดการมีความคลองตัว กระชับ และมีประสิทธิภาพ 

(X� = 3.91, SD = 0.98)  และมีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูล สามารถใชประโยชนรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ (X�  = 

3.85, SD = 0.93)  

   2.5 ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอความคาดหวังของ

ประชากร ตอบทบาทหนาท่ีของสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินดานการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (  X� = 3.95, SD = 0.98)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับ ดังน้ี มี

ระบบเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ท้ังในดานการเรียน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (  X� = 4.10, SD = 0.94)  มีการบริการทางวิชาการหลากหลายรปูแบบ ท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของสังคม ชุมชน และทองถ่ิน (  X�= 4.07, SD = 0.91)  เผยแพรองคความรูจากผลการวิจยัแกบุคลากร

ท้ังภายในและภายนอกสถาบันอยูเสมอๆ (  X� = 3.95, SD = 1.02) การใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนไปอยางมี

ระบบและมีประสิทธิภาพ (  X� = 3.85, SD = 1.04)  และมีการสํารวจความตองการของชุมชน ภาครัฐ เอกชน หรือ

หนวยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการวางแผนการบริการทางวิชาการ (  X� = 3.78, SD = 1.02)  

   2.6 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอความคาดหวังของ

ประชากร ตอบทบาทหนาท่ีของสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก (  X�= 3.93, SD = 1.08)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับ ดังน้ี รวมกับชุมชน

ในการสงเสริม การอนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรประเพณีของชุมชน (  X� = 4.06, SD = 1.01)  มีการบูรณาการงานดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอน และกิจการนักศึกษา (  X�= 4.04, SD = 0.95)  มีสวนรวม 

ดําเนินการอบรม เพ่ือถายทอดความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ิน (  X� = 3.96, SD = 1.03)  จัดทํา

ฐานขอมูลสารสนเทศ และองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน (  X� = 3.88, SD = 1.05)  มีการเผยแพรกิจกรรม

หรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอสาธารณชน (  X� = 3.87, SD = 1.09)  และเปนศูนยกลางและเปน

แหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน (X� = 3.78, SD = 1.10)  

ภาคบรรยาย 

455 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562   “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา” 

   2.7 ดานการวิจัย ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอความคาดหวังของประชากร ตอบทบาท

หนาท่ีของสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินดานการวิจัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X�= 3.83, SD = 0.93)  เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับดังน้ี มีการสนับสนุนการสรางเครือขายและพันธมิตรความ

รวมมือดานการวิจัย ท้ังภาครัฐและเอกชน (  X� = 3.98, SD = 0.87)  มีการเผยแพรผลการวิจัย และการใชประโยชน

จากงานวิจัย ตอชุมชนและสาธารณชน (  X�= 3.86, SD = 0.91)  ดําเนินการวิจัยเชิงรุกท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของทองถ่ิน (X� = 3.82, SD = 0.97)  มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยท้ังภายในและภายนอกสถาบัน (  X�= 3.80, SD = 

0.91)  มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ (  X� = 3.78, SD = 0.96)  และดําเนินการวิจัยใน

ลักษณะบูรณาการวิชาการตางๆ เขาดวยกัน (  X�= 3.75, SD = 0.98)  

 

อภิปรายผล 

 ผลจากการศึกษาความคาดหวังของประชากรในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ท่ีมีตอบทบาทหนาท่ีของ

สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน ในภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากประชาชนมีความคิด

วาสถาบันอุดมศึกษา เปนแหลงรวม  ผูมีความรูและเช่ียวชาญ เปนแหลงพัฒนาองคความรู ท่ีจะสามารถนําไปใชในการ

พัฒนาสังคมได โดยมีความคาดหวังท่ีจะเห็นสถาบันอุดมศึกษา ดําเนินการตามภารกิจของสถาบันใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ท้ังในสวนของการจัดการเรียนการสอนหรือการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การดําเนินการวิจัยเพ่ือคิดคน

นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ การบริการทางวิชาการแกสังคมท่ีสอดคลองกับความตองการ ตลอดจนการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําถ่ินของสังคมท่ีตั้งอยู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนงนภัทร  รุงเนย (2555) ท่ีวา 

บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ถือเปนภารกิจท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาในยุคปจจุบัน 

สถาบันอุดมศึกษาตองปรับกระบวนทัศนในการบริหาร โดยคํานึงถึงทิศทางในการพัฒนาของประเทศ เนนการผลิตและ

พัฒนาบัณฑิตท่ีมีความรูและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมในการเปนผูนําสังคม รวมท้ังจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมงานดานการ

สอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการแกสังคม โดยคํานึงถึงความสมดุลท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตท้ังในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยความรวมมือของบุคลากรทุก

ฝาย ซึ่งจะชวยในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สงผลใหประชาชนพ่ึงพาตนเองได และเกิดการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน

อยางแทจริง 

 ความคาดหวังของประชากรในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ตอบทบาทหนาท่ีของสถาบันอุดมศึกษาใน

ทองถ่ิน จําแนกเปนรายดาน ดังน้ี 

 1. ดานการจัดการศึกษา 

    ผลการศึกษาความคาดหวังของประชากรในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ตอบทบาทหนาท่ีของ

สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน ดานการจัดการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาความคาดหวัง

ของประชาชนอันดับแรก คือ หลักสูตรท่ีเปดสอนสอดคลองและคํานึงถึงความตองการของทองถ่ิน ท้ังน้ีเพราะ 

สถาบันอุดมศึกษาเปนศูนยกลางทางปญญาของสังคม เปนแหลงพัฒนาบุคลากรเพ่ือเปนผูนําของสังคม เปนสถาบัน

X 
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หลักเพ่ือชวยใหสังคมอยูรอด เปนองคกรขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังน้ัน จุดมุงหมายของสถาบันอุดมศึกษา 

จึงตองเปนไปอยางสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของสังคมชุมชนท่ีตั้งของสถาบัน โดยเริ่มตั้งแตการกําหนดหลักสูตร

ท่ีเปดสอนใหสอดคลอง และคํานึงถึงความตองการของทองถ่ินเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับเรณุมาศ   มาอุน (2559) ท่ี

เห็นวาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแตกตางจากหลักสูตรการศึกษาในระดับอ่ืน โดยจะเนนการพัฒนาผูเรียนและสราง

กําลังคน ท่ีสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ และมุงหวังใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถสรางองคความรู

ใหมได และนําองคความรูไปใชประโยชนในการพัฒนาสังคม และสอดคลองกับสุขุม  เฉลยทรัพย (2552) ท่ีเห็นวา 

ความจําเปนของโลกาภิวัตนเรงเราทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการ

วิจัยของมหาวิทยาลัย ใหเขาสูสากลบนพ้ืนฐานของความเปนไทย ท่ีตองสงเสริมภูมิปญญาไทยและรักษาศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

 2. ดานคุณภาพบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

     ผลการศึกษาความคาดหวังของประชากรในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ตอบทบาทหนาท่ีของ

สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน ดานคุณภาพบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ

พบวาความคาดหวังของประชาชนอันดับแรก คือ มีวิจารณญาณและทักษะการวิจัย ท้ังน้ีเพราะการวิจัยเปนการกระทํา

เพ่ือคนหาความจริงในสิ่งใดสิ่งหน่ึง ท่ีกระทําดวยพ้ืนฐานของปญญา ความมุงหมายหลักในการทําวิจัยไดแกการคนพบ 

การแปลความหมาย และการพัฒนากรรมวิธีและระบบ ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา จึงตอง

เนนใหนิสิต นักศึกษา มีทักษะและวิจารณญาณการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเรณุมาศ  มาอุน (2559) ท่ีเห็นวา

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุ ดมศึกษาใชรูปแบบท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และวิธีสอนท่ีสอดคลองกับรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางวิธีหน่ึง ไดแกการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย ซึ่งการสอนโดยใช

กระบวนการวิจัย เนนใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูและสรางองคความรูไดดวยตนเอง อันเปนการจัดการเรียนการ

สอนเน้ือหาสาระของวิชา โดยใชกระบวนการและทักษะการวิจัยมาเปนวิธีสอน อันจะทําใหผูเรียนมีวิจารณญาณและ

ทักษะทางการวิจัยในท่ีสุด 

 3. ดานการวิจัย 

     ผลการศึกษาความคาดหวังของประชากรในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ตอบทบาทหนาท่ีของ

สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน ดานการวิจัยในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาความคาดหวังของ

ประชาชนอันดับแรก คือ มีการสนับสนุนการสรางเครือขายและพันธมิตรความรวมมือดานการวิจัยท้ังภาครัฐและ

เอกชน ท้ังน้ีเพราะการวิจัยถือเปนภารกิจหลักประการสําคัญประการหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา อันจะกอใหเกิดองค

ความรูใหมๆ และสามารถนําไปใชในการพัฒนาสังคมได โดยนอกจากการใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการ

สอน เพ่ือมุงเนนใหผูเรียนมีทักษะและวิจารณญาณทางการวิจัยแลว ความรวมมือและการสรางเครือการวิจัยท้ังในสวน

ของภาครัฐและเอกชนก็นับเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหท้ังสถาบัน บุคลากร ตลอดจนนิสิต นักศึกษาไดเพ่ิมโลกทัศน

และมีทักษะการวิจัยท่ีหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน สอดคลองกับชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ (2549) ท่ีเห็นวา การสราง

เครือขายการวิจัยเปนการสนับสนุนการทําวิจัยท่ีเปดกวางสําหรับศาสตรทุกแขนง เพ่ือสรางงานวิจัยท่ีมีคุณคารวมกัน 

ซึ่งเปนทิศทางท่ีเหมาะสมของการวิจัยท้ังในปจจุบันและอนาคต 
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 4. ดานการบริหารจัดการองคกร 

     ผลการศึกษาความคาดหวังของประชากรในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ตอบทบาทหนาท่ีของ

สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน ดานการบริหารจัดการองคกรในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาความ

คาดหวังของประชาชนอันดับแรก คือ มีโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีครอบคลุมและเพียงพอ ท้ังน้ี

เน่ืองจากปจจุบันถือไดวาเปนยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายๆ ดาน ท้ัง

ดานเศรษฐกิจและสังคม ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปสูยุคสังคมความรู (Knowledge Society) การนํา

เทคโนโลยีมาใชจะกอใหเกิดการสื่อสารและการใชประโยชนจากสารนิเทศไดอยางเต็มท่ี ดังน้ัน หากสถาบันอุดมศึกษา

ใดมีโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและเพียงพอแลว ก็จะสามารถบริหารจัดการการจัด

การศึกษาตามภารกิจและบทบาทหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับพัลลภ  พิริยะสุรวงศ (2543) ท่ีกลาววา 

การจัดการศึกษายุคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรูใหม และเปลี่ยนแปลงความ

ตองการในการศึกษาในอนาคต โดยเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหมเขามาแทนท่ีแบบเกา แหลงทรัพยากรการเรียนรูจะ

เปนสิ่งท่ีชวยสนับสนุนการเรียนรู ในสภาพแวดลอมทางการศึกษาแบบใหม โดยเฉพาะในดานการบริหาร การบริการ 

การพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดการศึกษา 

 5. ดานคณาจารยผูสอน 

      ผลการศึกษาความคาดหวังของประชากรในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ตอบทบาทหนาท่ีของ

สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน ดานคณาจารยผูสอนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาความคาดหวัง

ของประชาชนอันดับแรก คือ มี     จิตวิญญาณความเปนครู (มุงมั่นช้ีแนะ อบรม สั่งสอน ถายทอดความรู และช้ีนําให

ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง) อันเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหการปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

ประสบผลสําเร็จ ท้ังน้ีเพราะอาจารยผูสอนถือไดวาเปนผูท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะเปนผูถายทอดความรู ให

คําปรึกษาแนะนํา และเปนแบบอยางท่ีดีแกนิสิต นักศึกษา ท้ังในฐานะผูสอนและท่ีปรึกษา โดยอาจารยระดับ

บัณฑิตศึกษาควรมีบทบาทตางๆ คือ บทบาทในฐานะนักวิชาการและนักวิจัยท่ีทันสมัย บทบาทในฐานะผูมีความพรอม

ในการเปนท่ีปรึกษา บทบาทในฐานะผูรอบรูสาระและแหลงขอมูล บทบาทในฐานะผูบริหารจัดการ บทบาทในฐานะนัก

ประเมิน และบทบาทในฐานะผูรวมงาน สอดคลองกับเรณุมาศ  มาอุน (2559) ท่ีกลาววา ปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนรู

ของผูเรียนประการหน่ึง คือ ลักษณะและวิธีการของอาจารยผูสอน ซึ่งไดแก บุคลิกภาพ คุณลักษณะ ประสบการณ 

และคุณวุฒิของอาจารยผูสอน รูปแบบและวิธีการสอน และวิธีการบริหารจัดการรายวิชา 

 6. การใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

    ผลการศึกษาความคาดหวังของประชากรในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ตอบทบาทหนาท่ีของ

สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคมในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ

พบวาความคาดหวังของประชาชนอันดับแรก คือ มีระบบเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาอ่ืน ท้ังในดานการเรียน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังน้ี

เน่ืองจากเครือขายการศึกษามีประโยชนโดยตรงตอการจัดการศึกษา ท้ังในดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู เน้ือสาระ เทคนิค
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วิธีการการจัดการเรียนรู สื่อ วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการวิจัย

และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนและชุมชน สอดคลองกับมนตชัย  เทียนทอง (2548) ท่ีกลาวถึงนโยบายการจัดตั้ง

เครือขายการศึกษาแหงชาติ EdNet: Education Network ไววา เพ่ือใชเปนเครือขายสารสนเทศพ้ืนฐานในการ

เช่ือมโยงระหวางสถานศึกษาทุกระดับ ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพ่ือสงผานและเช่ือมตอสารสนเทศระหวางกัน

และกัน ใหเกิดเครือขายองคความรูท่ีไรพรมแดน สงผลใหเกิดความเสมอภาคในการจัดการศึกษา และกอใหเกิดการ

ขยายโอกาสทางการศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

 7. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

     ผลการศึกษาความคาดหวังของประชากรในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ตอบทบาทหนาท่ีของ

สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา

ความคาดหวังของประชาชนอันดับแรก คือ รวมกับชุมชนในการสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรประเพณีของ

ชุมชนทองถ่ิน ซึ่งการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินน้ันถือเปนภารกิจหลักประการหน่ึงของการดําเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษา เน่ืองจากสถาบันอุดมศึกษาเปนสวนหน่ึงของสังคม การท่ีสถาบันจะดํารงอยูรอดไดยอมเกิดจาก

ความเขาใจ ความผูกพัน และความรวมมือระหวางสถาบันกับสังคมทองถ่ิน ดังน้ัน สถาบันจะตองมีแผนงานในดานการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม สอดคลองกับสภาพสังคมและความตองการจําเปนในดานน้ี สวนใน

ดานการจัดการเรียนการสอนสถาบันจะตองสอดแทรกความตระหนักในคุณคาของประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงาม

ของทองถ่ิน เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรัก หวงแหน และมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินไวสืบไป 

สอดคลองกับสุขุม  เฉลยทรัพย (2548) ท่ีไดเสนอแนะไววา 1) มหาวิทยาลัยตองดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของ

การศึกษา 2) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายหรือแนวทางในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ใหนิสิต นักศึกษาได

ปฏิบัติตาม และ 3) มหาวิทยาลัยควรมีกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหนิสิต นักศกึษา ไดเรียนรูและมีความเขาใจ

อันลึกซึ้ง  

 

ขอเสนอแนะ   

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช   

  ผลการวิจัยพบวาบทบาทหนาท่ีท่ีประชาชนมีความคาดหวัง 2 ลําดับสุดทายคือ ดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และดานการวิจัย มีคาเฉลี่ย 3.93 และ 3.87 ตามลําดับ ซึ่งช้ีเห็นวาประชาชนกลุมตัวอยางยังไมรับรูถึง

บทบาทหนาท่ีของสถาบันอุดมศึกษาเทาท่ีควร หรืออีกนัยหน่ึงก็คือสถาบันอุดมศึกษาไมไดแสดงศักยภาพและปฏิบัติ

ภารกิจท้ัง 2 ดาน ใหปรากฏอยางชัดเจนตอสังคมชุมชนเทาท่ีควรจะเปน ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนด

ยุทธศาสตรและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาท่ีชัดเจน ท้ังดานการวิจัยและการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินไวในแผนพัฒนาทุกระยะ ตลอดจนควบคุม กํากับ การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป

อยางเขมขน จริงจัง โดยอาจจัดใหมีเวทีการนําเสนอผลการวิจัยของสถาบันแกสาธารณชนเปนประจําทุกป เนนการใช

กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการสอนอยางกวางขวางและจริงจัง ดําเนินการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานดาน
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ศลิปวัฒนธรรมทองถ่ินอยางครอบคลุมและเปนปจจุบัน เขารวมและหรือเปนผูนําในการดําเนินการอนุรักษ ฟนฟู เพ่ือ

ธํารงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เนนใหมีการสอดแทรกการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินไวใน

กระบวนการจัดการเรียนรูในสาระท่ีเห็นเหมาะสม ดวยวิธีการท่ีหลากหลายและสอดคลอง    

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  

  1. ควรศึกษาความคาดหวังท่ีมีตอบทบาทหนาท่ีของสถาบันอุดมศึกษา ของกลุมประชากรอ่ืนๆ เชน 

ประชากรเฉพาะกลุมสาขาอาชีพ หรือประชากรท้ังจังหวัด  

  2. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ตามความคิดเห็นของประชากรในทองถ่ิน 

  3. ควรศึกษาแนวทางความรวมมือระหวางชุมชนทองถ่ินกับสถาบันอุดมศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพสถาบัน 

  4. ควรศึกษารูปแบบการมีสวนรวมระหวางสถาบันกับชุมชน ในการอนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน    
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