
มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 1 

การส ารวจความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์  
  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

สุชีลา ศักดิ์เทวิน1 
  นุชรา แสวงสุข2  

ประพัฒน์ เขียวประภัสสร3 
วสุธิดา นักเกษม4 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาความต้องการการรับบริการวิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์ของชุมชน ใน
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 320 ครัวเรือน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวกหรือแบบบังเอิญพบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถามความต้องการการรับบริการของชุมชนที่มีต่อ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามการ
ให้บริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี น ามาวิเคราะห์โดยหาความถี่และค่าร้อยละ ผลการวิจัย
พบว่า 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่  เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.4 มีช่วงอายุระหว่าง 25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.3 อาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 20.6 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-15,000 บาท  

หลักสูตรที่ต้องการอบรม ส่วนใหญ่ต้องการอบรมด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ 
รองลงมาด้านนิเทศศาสตร์ในหลักสูตรการตกแต่งภาพ  

การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ได้แก่  1. ด้านวิชาการ ส่วนใหญ่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์เพื่อ น าความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับ
การท างานในชีวิตประจ าวัน 2. ด้านสังคมและชุมชน ส่วนใหญ่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์เพื่อ พัฒนา
ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ 3. ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์เพื่อ 
พัฒนาธุรกิจของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และ4. ด้านนโยบาย ส่วนใหญ่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์เพื่อ พัฒนา
แนวทางในการด าเนินชีวิตของตนเองในด้านต่าง ๆ  
 

ค าส าคัญ :  บริการวิชาการ  ชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี 
  

                                                       
1 อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี E-mail : suchila.s@dru.ac.th 
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Abstract 
 The purpose of this research was studied the demand for academic services and the utilization of 
Wat Kalaya community, Thonburi, Bangkok. The sample consisted of 320 household living in Wat Kalaya 
Community, Thonburi, Bangkok, that using a random sampling method; Conveinient sampling. The 
research instrument was a community service demand questionnaire for Faculty of Management Science, 
Thonburi Rajabhat University.  According to the academic service of the Faculty of Management Science, 
Thonburi Rajabhat University. The frequency and percentage were analyzed.  The research found that: 
 Respondents were the population living in the community at Kalaya temple, Thonburi, Bangkok. 
Most of them were female (53.4%), with the age between 25-35 years, accounting for 36.3%. Bachelor's 
Degree and the average monthly income was 5,000-15,000 baht. 
 Training courses most of them wanted to train in the personality development curriculum. 
 The knowledge gained from the academic service was divided into 4 areas sorted in descending 
order:  1) Most of the academic knowledge will be used to benefit. 2) Social and community. most of the 
knowledge gained from training to exploit.  Develop the communities where they live. 3) Economic / 
Commercial / Industrial most of the knowledge gained from training to exploit and develop their business 
better. 4) The policy has mainly bring the knowledge gained from the training to the benefit.  Develop 
your own way of life in various areas.   
 

Keywords:  Management  Camp   PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITY 
 
บทน า 
 การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ  
หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาต
ให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่าง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท า
ประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะ
น ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนา

                                                       
2 Lecturer at Faculty of Management Science, Dhonburi Rajabhat University. E-mail : suchila.s@dru.ac.th 

mailto:suchila.s@dru.ac.th


มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 3 

ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้
ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2557) ทั้งนี้คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษามาอย่าง
ยาวนาน และเป็นหน่วยงานที่ได้ด าเนินการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรีมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญในการที่จะเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้านต่าง ๆ และ
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพอุดมศึกษาภายในที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนดไว้ให้ทุก
คณะต้องมีการจัดการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการ โดย
เริ่มจากการส ารวจความต้องการของชุมชน เพื่อให้สามารถจัดการบริการวิชาการได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน แล้วน าผลการส ารวจนั้นไปจัดท าแผนบริการทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการจัดบริการวิชาการ คณะมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน มีการประเมินผล
ส าเร็จของการบริการทางวิชาการ และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดบริการวิชาการในครั้งต่อไป 

ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนเป้าหมายที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้
บูรณาการองค์ความรู้จากทุกคณะเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน โดยเป็นชุมชนที่มีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากประชากรชุมชนมีการประกอบอาชีพที่มีความหลากหลาย การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนนั้นจึง
จ าเป็นต้องตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการด ารงชีวิตของประชากรในชุมชน 
ดังนั้นจึงควรมีการส ารวจความต้องการของชุมชนก่อนการจัดบริการวิชาการ โดยจากการให้บริการวิชาการที่ผ่านมาพบ
ปัญหาผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สอดคล้องกับหัวข้อหลักสูตรที่อบรมและชุมชนไม่ให้ความสนใจกับหัวข้อที่หลักสูตรที่ทาง
คณะได้จัดเตรียมไว้ให้ 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ท าการศึกษาความต้องการการรับบริการวิชาการและการน าไปใช้
ประโยชน์ของชุมชนขึ้น เพื่อให้คณะสามารถน าองค์ความรู้ความช านาญในด้านต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพให้ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยในการส ารวจครั้งนี้จะด าเนินการส ารวจชุมชนในแขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และเป็นการ
ด าเนินงานทางด้านการบริการวิชาการให้ไปในทิศทางเดียวกันในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 เพื่อศึกษาความต้องการการรับบริการวิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์ของชุมชน ในแขวงวัดกัลยาณ์ เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

 ขอบเขตด้านพื้นที่  ศึกษาเฉพาะชุมชนในพื้นที่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร ได้แก่  
    ชุมชนวัดกัลยาณ์ ชุมชนกุฎีขาว ชุมชนวัดบุปผาราม ชุมชนวัดประยุรวงศ์ ชุมชนกุฎี 
    จีน และชุมชนโรงคราม 

ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาเฉพาะประชากรในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จ านวน  
    1,563 ครัวเรือน 
ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเฉพาะการให้บริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ 5 ด้าน ได้แก่  
    บริหารธุรกิจ บัญชี นิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอุตสาหกรรมบริการและ 
    การท่องเที่ยว และศึกษาเฉพาะการน าไปใช้ประโยชน์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ  
    ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม และด้านสังคมและชุมชน 
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ข้อมูลทั่วไปของ
ประชากรในชุมชน  
1. เพศ  
2. อายุ 
3. อาชีพ 
4. รายได้ 
5. ระดับการศึกษา 

การให้บริการวิชาการของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรีโดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน 
ตามหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ ดังนี ้
1. บริหารธุรกิจ 
2. บัญช ี
3. นิเทศศาสตร ์
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5. อุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว 
 

ความต้องการ 
การรับบริการ

วิชาการและการ
น าไปใช้ประโยชน์

ของชุมชนใน
แขวงวัดกัลยาณ์ 

เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร/ตัวอย่าง 

ในการด าเนินการวิจัยเรื่อง การส ารวจความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 การก าหนดประชากรและการเลือกตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1,563 ครัวเรือน (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558) 
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 ตัวอย่าง  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจากขนาดของครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เท่ากับ 319 ครัวเรือน โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน (Yamane, 1973) โดยก าหนดค่า
ความเช่ือมั่นไว้ที่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ในการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวกหรือ
แบบบังเอิญพบ (Convenient sampling) เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร จากการค านวณตามสูตรสามารถก าหนดกลุ่มตัวอย่างได้ 319 ครัวเรือน เพื่อใช้อ้างอิงถึงประชากรที่
อาศัยอยู่ในชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยผู้วิจัยจึง
ก าหนดการเก็บข้อมูลวิจัยจากแบบสอบถามเป็นจ านวน320 ครัวเรือนโดยสอบถามครัวเรือนละ 1 คน 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความต้องการการรับบริการของชุมชนที่มีต่อคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามการให้บริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ลักษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกได้เป็น 2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ตอนที่ 2 ความต้องการในการเข้าร่วมอบรมบริการวิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์ โดยแบ่งออกเป็น วันที่

ต้องการเข้าร่วมอบรม ช่วงเวลาที่ต้องการเข้าร่วมอบรม ระยะเวลาที่ต้องการอบรม หลักสูตรที่ต้องการเข้าร่วมอบรม
บริการวิชาการโดยมีเนื้อหาหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ ดังนี ้ 

1. บริหารธุรกิจ ได้แก่ หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อส่งเสริมการตลาด หลักสูตรจิตวิทยาบริการ 
และหลักสูตรการบริหารคลังสินค้า 

2. บัญชี ได้แก่ หลักสูตรการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
3. นิเทศศาสตร ์ได้แก่ หลักสูตรการตกแต่งภาพ และหลักสูตรการสร้างแอนนิเมชั่นเบื้องต้น 
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้แก่ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานส านักงาน 
5. อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้แก่ หลักสูตรการอบรมผสมเครื่องดื่ม และหลักสูตรการพัฒนา

บุคลิกภาพ 
การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมบริการวิชาการไปใช้ประโยชน ์แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี ้
1. ด้านวิชาการ 
2. ด้านนโยบาย 
3. ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม 
4. ด้านสังคมและชุมชน 

 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
1. ศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ ชุมชน และพื้นที่แขวงวัดกัลยาณ์ 

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างแบบสอบถามในวิจัย 
2. สร้างเครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม  
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 3. น าเครื่องมือวิจัยที่สร้างขึ้นคือ แบบสอบถาม ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) แก้ไขความถูกต้อง ความชัดเจนและความเหมาะสมในเนื้อหา หลังจากนั้นน าไปปรับปรุง
ให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนน าไปทดลองใช้ โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินคือ ค่าดัชนี IOC (Index of item Objective 
Congruence) ดังนี้  
  ให้คะแนน +1 คะแนน ถ้ารู้สึกแน่ใจว่าข้อค าถามวัดจุดประสงค์นั้น 
  ให้คะแนน  0   คะแนน ถ้ารู้สึกไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดจุดประสงค์น้ัน 
  ให้คะแนน -1  คะแนน ถ้ารู้สึกแน่ใจว่าข้อค าถามไม่ได้วัดจุดประสงค์นั้น 

 จากนั้นจึงรวมคะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย ถ้าได้ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อค าถามมีความตรงตามเนื้อหาเพราะวัดตามวัตถุประสงค์ได้จริง ในทางตรงกันข้ามถ้า
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 0.50 แสดงว่า ข้อค าถามไม่ได้วัดตามจุดประสงค์หรือขาดความตรงตามเน้ือหา ต้องตัดทิ้งหรือแก้ไข 

4. น าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปเก็บข้อมูลกับตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยตรงกับตัวอย่าง ในพื้นที่ชุมชนจริงด้วย
ตนเอง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี ้
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหาความถี่และค่าร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปแบบตาราง
และแปลผลด้วยการบรรยาย 
 2. ข้อมูลความต้องการในการเข้าร่วมอบรมบริการวิชาการ วิเคราะห์โดยหาความถี่และค่าร้อยละ แล้วน าเสนอ
ในรูปแบบตารางและแปลผลด้วยการบรรยาย 
 3. ข้อมูลข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม วิเคราะห์โดยสรุปผลเป็นรายข้อ 
 
ผลการวิจัย 
 

  ความต้องการการรับบริการวิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์ของชุมชน ในแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ได้มาจากแบบสอบถามความต้องการการรับบริการของชุมชนที่มีต่อ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามการให้บริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  สรุป
ผลการวิจัย ดังนี้ 
 ความต้องการในการเข้าร่วมอบรมบริการวิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. หลักสูตรที่ต้องการอบรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการอบรมด้านอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยวในหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ จ านวน 112 คน รองลงมาด้านนิเทศศาสตร์ในหลักสูตรการตกแต่งภาพ 
จ านวน 79 คน  
 2. การน าความรูท้ี่ได้รับจากการอบรมบริการวิชาการไปใช้ประโยชน ์แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี ้
   2.1 ด้านวิชาการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์เพื่อ 
น าความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับการท างานในชีวิตประจ าวัน รองลงมา คือ น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้
ประโยชน์เพื่อเสริมสร้างความรู้ใหม่ ๆ ให้กับตนเอง 
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   2.2 ด้านสังคมและชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้
ประโยชน์เพื่อ พัฒนาชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ รองลงมา คือ น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์เพื่อถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคคลอื่น ๆ 
   2.3 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปใช้ประโยชน์เพื่อ พัฒนาธุรกิจของตนเองให้ดียิ่งขึ้น รองลงมา คือ น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างอาชีพเสริมในการท างาน  
   2.4 ด้านนโยบาย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์เพื่อ 
พัฒนาแนวทางในการด าเนินชีวิตของตนเองในด้านต่าง ๆ รองลงมา คือ น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาองค์กรที่ตนเองท างานอยู ่   
 3. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ สรุปออกมาได้ 4 ประเด็น ดังน้ี  
   3.1 ควรมีการจัดอบรมเพิ่มขึ้นในหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ และหลักสูตรการตกแต่งภาพ 
   3.2 ควรมีการฝึกปฏิบัติจริงในการอบรม 
   3.3 ควรจัดอบรมที่สามารถสร้างรายได้เสริมได้ 
   3.4 ควรจัดอบรมที่สามารถให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดการพัฒนาตนเอง 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุป 
 ความต้องการการรับบริการวิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์ของชุมชน ในแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ได้มาจากแบบสอบถามความต้องการการรับบริการของชุมชนที่มีต่อ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามการให้บริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สรุป
ผลการวิจัย ดังนี้ 
   ความต้องการในการเข้าร่วมอบรมบริการวิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์ 
   1. หลักสูตรที่ต้องการอบรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการอบรมด้านอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยวในหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ จ านวน 112 คน รองลงมาด้านนิเทศศาสตร์ในหลักสูตรการตกแต่ง
ภาพ จ านวน 79 คน  
   2. การน าความรูท้ี่ได้รับจากการอบรมบริการวิชาการไปใช้ประโยชน ์แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี ้
    2.1  ด้านวิชาการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้
ประโยชน์เพื่อ น าความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับการท างานในชีวิตประจ าวัน รองลงมา คือ น าความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปใช้ประโยชน์เพื่อเสริมสร้างความรู้ใหม่ ๆ ให้กับตนเอง 
    2.2 ด้านสังคมและชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป
ใช้ประโยชน์เพื่อ พัฒนาชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ รองลงมา คือ น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลอื่น ๆ 
    2.3 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะน าความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมไปใช้ประโยชน์เพื่อ พัฒนาธุรกิจของตนเองให้ดียิ่งขึ้น รองลงมา คือ น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างอาชีพเสริมในการท างาน  
    2.4 ด้านนโยบาย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้
ประโยชน์เพื่อ พัฒนาแนวทางในการด าเนินชีวิตของตนเองในด้านต่าง ๆ รองลงมา คือ น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาองค์กรที่ตนเองท างานอยู่   
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   3. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ สรุปออกมาได้ 4 ประเด็น ดังน้ี  
    3.1  ควรมีการจัดอบรมเพิ่มขึ้นในหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ และหลักสูตรการตกแต่ง
ภาพ 
    3.2 ควรมีการฝึกปฏิบัติจริงในการอบรม 
    3.3 ควรจัดอบรมที่สามารถสร้างรายได้เสริมได้ 
    3.4 ควรจัดอบรมที่สามารถให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดการพัฒนาตนเอง 
 
 อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัยจากการสอบถามความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
ที่มีต่อคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีสามารถอภิปรายได้ ดังนี ้
 1. ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีความต้องการ
อบรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ รองลงมา คือ หลักสูตรการตกแต่งภาพ สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ มณีวรรณ 
ชาตวนิช และสมภพ ชาตวนิช (2554) ได้ท าการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน ตามกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพื่อแก้ไขความเลื่อมล้ าทางสังคม พบว่า ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
ชุมชนต้องการการสร้างและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า และการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกฝนทักษะความเป็นผู้น าอย่าง
ย่ังยืน โดยหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนั้นมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับการเสริมสร้างบุคลิกภาพเพ่ือพัฒนาสู่การเป็นผู้น า 
 2. การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี ้
  2.1 ด้านวิชาการ ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่
จะน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์เพื่อ น าความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับการท างานในชีวิตประจ าวัน 
สอดคล้องกับแผนงานบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจ าปี พ.ศ. 2558 – 2562 ที่
ระบุไว้ว่า เป้าหมายของการบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ คือ สามารถให้การบริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ สามารถรองรับความต้องการงานบริการทางวิชาการของชุมชน สังคมและหน่วยงาน
ภายนอกได้ และสอดคล้องกับ สยาม ยิ้มบัว (2558) ได้กล่าวไว้ว่า ด้วยความที่ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์เป็นชุมชนที่มี
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชนจึงมีหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเข้ามาจัดกิจกรรมปลูกฝังความรู้ กิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์โบราณสถานต่าง ๆ ภายในพื้นที่กลุ่มชุมชนจ านวน
มาก นอกจากนี้แล้วบริเวณรอบชุมชนก็มีหน่วยงานภาครัฐ เช่น กองทัพเรือ ส านักเทศกิจกรุงเทพมหานคร (ศาลาว่าการ
จังหวัดธนบุรีเดิม) ฯลฯ สถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาราชภัฏธนบุรี โรงเรียน
ศึกษานารี โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นการครบ บวร (บ้าน+วัด+โรงเรียน) ที่มี
จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ 
  2.2 ด้านนโยบาย ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่
จะน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์เพื่อ พัฒนาแนวทางในการด าเนินชีวิตของตนเองในด้านต่าง ๆ 
สอดคล้องกับ สยาม ยิ้มบัว (2558) ได้กล่าวไว้ว่า ประชากรในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์โดยรวมมีคุณภาพชีวิตระดับปาน
กลาง เนื่องจากมีการประกอบอาชีพที่มีความหลากหลาย พื้นที่ชุมชนมีทั้งส่วนที่พัฒนาแล้วกับส่วนที่เป็นพื้นที่ยังไม่ได้
รับการพัฒนา  
  2.3 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์เพื่อ พัฒนาธุรกิจของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับ สยาม ยิ้มบัว (2558) ได้กล่าวไว้ว่า ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร คนในชุมชนส่วน
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ใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง บางส่วนประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว, พนักงานบริษัท, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, รับราชการ ซึ่ง
รวมถึงการประกอบอาชีพจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน ซึ่งบริเวณชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรม จึงสามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีการสืบสานกันต่อมาทางวัฒนธรรมในชุมชนได้ เช่น ขนมฝรั่งกุฎี
จีน ขนมกุสรัง ขนมกวยตัส ขนมกะลอจี๊ หมูกระดาษ ฯลฯ และสอดคล้องกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2561) ได้กล่าวไว้ว่า ประชาชนในเขตชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์มีการประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ รับราชการ พนักงานบริษัท การค้าขาย การประกอบอาชีพรับจ้าง ทั้งนี้มีประชาชนบางส่วน
ที่มีการผลิตสินค้าประจ าชุมชนเพื่อจ าหน่าย โดยแหล่งจ าหน่ายหลัก ๆ ที่พบ เป็นการจ าหน่ายภายในร้านค้าในชุมชน  
  2.4 ด้านสังคมและชุมชน ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ส่วนใหญ่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์เพื่อ พัฒนาชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ สอดคล้องกับ มณีวรรณ 
ชาตวนิช และสมภพ ชาตวนิช (2554) ได้กล่าวไว้ว่า สิ่งที่ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์หวังไว้คือการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วม 
ความสมานฉันท์ระหว่างชุมชนกับวัด เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของชุมชน เป็นแหล่งการเรียนรู้ใหม่ย่าน
ฝั่งธนบุรี เป็นที่รวบรวม สิ่งของ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ย่านเก่า มีการส่งเสริมอาชีพพื้นบ้านในชุมชน การรวมกลุ่ม
อาชีพเสริม การจัดอบรมอาชีพง่าย ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  ชุมชนสามารถ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เยาวชนมีกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์บริการด้วยจิตอาสา ชุมชนมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น  และ
สอดคล้องกับแผนงานบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจ าปี พ.ศ. 2558 – 2562 ที่
ระบุไว้ว่า ภารกิจหลักที่ส าคัญอย่างหนึ่งของคณะวิทยาการจัดการ คือ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนและสังคม 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 
 1. จากผลความต้องการในการเข้าร่วมอบรมบริการวิชาการของชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงท า
มหานครนั้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ควรมีการจัดบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลิกภาพให้กับประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
 2. หลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ควรมีการพัฒนา
หลักสูตรการอบรมบริการวิชาการที่สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนการสอนของหลักสูตรให้มีความหลากหลายมากขึ้น  
เพื่อให้มีตัวเลือกให้ชุมชนมากขึ้น  
  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. จากผลการน าไปใช้ประโยชน์นั้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ควรเพิ่มความเข้มข้นใน
การจัดบริการวิชาการให้มากขึ้นกว่าเดิม ทั้งในด้านปริมาณ ได้แก่ จ านวนครั้งที่อบรม และคุณภาพ ได้แก่ เน้นการฝึก
ปฏิบัติจริงในการอบรม 
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีควรมีการบูรณาการการบริการวิชาการให้มีความสอดคล้องกันในทุกคณะ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเรื่องเดียวกันนี้ในชุมชนอื่น ๆ เพื่อให้สามารถจัดบริการทางวิชาการให้กับชุมชน
ได้ตรงตามความต้องการของชุมชนมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรท าการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดบริการวิชาการชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ได้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
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เอกสารอ้างอิง 
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