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ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กาหนดให้การบริ การทางวิชาการแก่
สังคมเป็ นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณาจากระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาของคณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษา โดยการบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญ ขององค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 องค์ประกอบ ด้วยเหตุผล
ดังกล่ าว การบริ การทางวิชาการแก่ สังคมจึ งจัดเป็ นหน้าที่ สาคัญที่ สถาบันอุ ดมศึ กษาไม่อาจหลี กเลี่ ยงได้
รวมถึ ง บุ คลากรในหน่ วยงานเองต้องมี ความสมัครใจในการเสี ย สละแรงกาย แรงใจ เพื่อนาความรู ้ และ
ประสบการณ์ของตนในการให้บริ การวิชาการเพื่อประโยชน์ของส่ วนรวม ผลที่ได้จากการดาเนิ นงานกับ
ชุมชนยังสามารถนามาบูรณาการในการเรี ยนการสอนของหน่วยงานเป็ นอย่างดี ดังนั้น แต่ละหน่วยงานจึงมี
การดาเนิ นงานการบริ การทางวิชาการแก่ สังคมอย่างเป็ นรู ปธรรม รวมถึ งการกาหนดเป้ าหมายในการ
ดาเนินงานที่ชดั เจนเพื่อเป็ นแนวทางให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานดังกล่าว
การให้บริ การวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรื อโครงการให้บริ การแก่สังคมภายนอกสถาบัน
หรื อ การให้บริ การที่จดั ในสถาบัน โดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริ การ ทั้งนี้ การบริ การทางวิชาการแก่
สังคมของสถาบันการศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นลักษณะของการเป็ น “ผูใ้ ห้” คือ ให้ความรู ้แก่ชุมชน มากกว่าการ
เป็ น “ผูร้ ับ” คือ การรับความรู้ ภูมิปัญญา หรื อวิธีก ารแก้ไขปั ญหาจากชุ มชนเอง แต่ผลที่ ได้ของการเป็ น
“ผูใ้ ห้ หรื อ ผูร้ ับ” ล้วนมีประโยชน์ต่อการนามาบูรณาการในการเรี ยนการสอนหรื อประโยชน์เพื่อการวิจยั ได้
เป็ นอย่างดี
เรียนรู้ เขา : ความต้ องการของชุ มชน
ชุ ม ชน (Community) เป็ นกลุ่ ม ทางทางสั ง คมที่ มี ค วามเป็ นปึ กแผ่นมั่นคง มี จิต ส านึ ก ร่ ว มกัน มี
กิจกรรมร่ วมกันในอาณาบริ เวณเดี ยวกัน มีความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กนั มีการติดต่อสื่ อสาร ผูกพันเอื้ออาทร
ร่ ว มมื อ และพึ่ ง พาอาศัย กันในลัก ษณะเครื อข่ า ย ภายใต้บ รรทัด ฐานและวัฒ นธรรมเดี ย วกัน เพื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้ าหมายร่ วมกัน (สนธยา พลศรี , 2550) ดังนั้นคนที่อยูร่ วมในชุ มชนเดียวกัน มีความสัมพันธ์
ต่อกัน มี เป้ าหมายในการดาเนิ นกิ จกรรมร่ วมกัน และมี วฒั นธรรมเดี ยวกันย่อมนาไปสู่ การเป็ นชุ มชนที่
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อาจารย์ประจาภาควิชาส่งเสริ มและนิ เทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ประจาสาขาวิชาออกแบบแฟชัน่ ผ้าและเครื่ องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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เข้มแข็งต่อไป ทั้งนี้การมีส่วนร่ วมของชุ มชนตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1981) ระบุวา่ สมาชิ กของ
ชุมชนมีส่วนร่ วมใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการคิดตัดสิ นใจ ว่าควรจะทาอะไร และทาอย่างไร 2) ด้านการปฏิบตั ิ
ที่ตอ้ งใช้การร่ วมแรงกายและแรงใจลงมือทาตามที่ได้ตดั สิ นใจมาแล้ว 3) ด้านการรับผลประโยชน์ จากการ
ดาเนินงานที่เกิดขึ้น และ 4) ด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิ สอดคล้องกับ อรทัย ก๊กผล (2552) ที่ระบุถึงการ
มีส่วนร่ วมของประชาชน ต้องมีการเข้าร่ วมในการกาหนดกฎเกณฑ์ การบริ หาร และการตัดสิ นใจของชุ มชน
เพื่ อผลประโยชน์ ข องประชาชนส่ วนรวมโดยแท้จริ ง บนพื้ นฐานของการมี อิ ส ระทางความคิ ด ความรู้
ความสามารถในการกระทา มีความเต็มใจที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมนั้นๆ และเป็ นการเข้าร่ วมแบบครบวงจร
ในการศึกษาความต้องการของชุ มชนหรื อการศึกษาชุ มชนตามแนวทางของบาเพ็ญ เขียวหวาน
(2551) กล่าวว่า เป็ นการอธิ บายอย่างเป็ นระบบว่าชุ มชนนั้นมีสภาพโดยรวมเป็ นเช่ นไร เช่ น การประกอบ
อาชี พ โครงสร้ า งของชุ ม ชน หรื อองค์ความรู้ ของชุ มชน ซึ่ ง มี ความสอดคล้องกับ จินตนา มังคละกนก
(2554) ที่ระบุว่า มหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาปั ญหาพื้นฐานและความต้องการของชุ มชน ผลที่ได้จากการ
สารวจความต้องการสามารถนาไปจัดทาโครงการนาร่ องเพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาพื้นฐานและเป็ นข้อมูลใน
การวิจยั หรื อพัฒนาเทคโนโลยีที่มีศกั ยภาพต่อไป สิ่ งเหล่านี้ เป็ นเรื่ องที่ผทู ้ ี่จะเข้าไปยังชุ มชนนั้นควรมีการ
รวบรวมข้อมูลซึ่งอาจทาโดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกชุมชน การวิเคราะห์จุด
แข็งและจุดอ่อนของชุ มชน การใช้แบบสอบถามกับสมาชิ กในชุ มชน การสัมภาษณ์ ผนู ้ าชุ มชน การสังเกต
สภาพชุ ม ชน หรื อ การศึ ก ษาจากเอกสารที่ เ กี่ ย วข้องกับ ชุ ม ชนดัง กล่ า ว ซึ่ ง ข้อ มู ล ที่ รวบรวมได้จะนามา
เรี ยงลาดับความสาคัญเร่ งด่วนในการตอบสนองความต้องการของชุมชน
จากการจัดทาแบบสอบถามความต้องการของชุมชนในการรับการบริ การทางวิชาการของ สมาชิก
ชุ มชนริ มคลองหมู่ 14 และชุ มชนเอื้ออาทรพบว่า ชุ มชนหมู่ 14 ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี เป็ นชุมชนเกษตรกรรม ที่สมาชิกในชุมชนบางคนได้ใช้เวลาว่างหลังการทาการเกษตรมาประกอบ
อาชี พเสริ มรายได้ ชุ มชนมีความสนใจและต้องการในการเรี ยนรู ้ สิ่งใหม่ที่เป็ นประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชี พเสริ ม มีความพร้อมด้านสมาชิ กของชุ มชน และมีความพร้อมด้านสถานที่ แต่ยงั ขาดองค์ความรู้ที่จะ
นาไปใช้ใ นการประกอบอาชี พ เสริ ม และไม่ ค่ อยได้รับการบริ ก ารจากหน่ วยงานภายนอก เมื่ อนาความ
ต้องการของชุมชนมาพิจารณาถึงประเด็นความต้องการ และความสอดคล้องกับทรัพยากรที่หน่วยงานมีอยู่
จึ ง เป็ นที่ ม าของโครงการแปรรู ป ผลิ ต ผลทางการเกษตรเพื่ อ เสริ ม รายได้ ส าหรั บ กลุ่ ม เกษตรกรในเขต
ปริ ม ณฑล ซึ่ งมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการที่ เ ป็ นประโยชน์ แ ก่ สั ง คมและชุ ม ชนในภาค
การเกษตรเพื่ อเปิ ดโอกาสในการศึ ก ษา เรี ย นรู ้ เพิ่ ม ทัก ษะและพัฒนาตนเองทางการแปรรู ป ผลิ ตผลทาง
การเกษตร เป็ นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรื อน และเพิ่มศักยภาพในการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ของแม่บา้ น
เกษตรกรและผูส้ นใจทัว่ ไปในชุ มชนเพื่อสร้ างเครื อข่ายผูส้ นใจทางการแปรรู ปผลิ ตผลทางการเกษตรใน
ชุมชน โดยผลสรุ ปจากแบบสอบถามความต้องการพบว่า ชุ มชนมีความต้องการในการแปรรู ปวัสดุเหลือใช้
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ทางการเกษตร การทาอาหารว่างเพื่อเสริ มรายได้ การนาผ้าและวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงเป็ นกระเป๋ าลดโลก
ร้อน ตามลาดับ
เรียนรู้ เรา : ความพร้ อมด้ านบุคลากร
จากผลการสารวจความต้องการของชุ มชนนามาสู่ การวางแผนเพื่อจัดทารายละเอียด โครงการ
แปรรู ปผลิ ตผลทางการเกษตรเพื่อเสริ มรายได้สาหรับกลุ่ มเกษตรกรในเขตปริ มณฑล โดยการวางแผน
ดังกล่ าวจาเป็ นที่จะต้องเกิ ดจากการมีส่วนร่ วมของทุ กฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง โดยเฉพาะสมาชิ กในชุ มชนที่เป็ นผู้
กาหนดเป้ าหมายและแนวทางในการพัฒนาชุ มชนของตนเองอย่างชัดเจน ในการวางแผนดังกล่าว บาเพ็ญ
เขียวหวาน (2551) ระบุวา่ ปั จจัยที่นาไปสู่ ความสาเร็ จของการพัฒนาชุ มชนประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
การพัฒนาแนวคิด โดยมีการกาหนดทิศทาง และหลักการทางานร่ วมกัน 2) ด้านระบบวิธีการทางาน ที่ตอ้ ง
เกื้อหนุนกันอย่างเป็ นกระบวน รวมถึงการประสานงาน การรายงานความก้าวหน้าในการดาเนิ นงานของแต่
ละส่ วน 3) ด้านบุ คลากร ซึ่ งต้องมี การจัดแบ่งหน้าที่ การทางานตามความสามารถของแต่ละบุคคลอย่าง
ชัดเจน และ 4) ด้านการสนับสนุ นจากภายนอก โดยเฉพาะโนบายของหน่วยงาน ทุนทรัพย์ เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน
ในการงานแผนการดาเนิ นงาน ได้เตรี ยมหลักสู ตรที่เหมาะสมทั้งด้านเวลา ทรัพยากรบุคคล และ
งบประมาณ การติดต่อประสานงานกับวิทยากรภายนอก การเตรี ยมเอกสาร วัสดุ และการเตรี ยมสถานที่
โดยเป็ นหลักสู ตรการทาน้ ายาล้างจานจากสมุนไพรมะกรู ด มะนาว การทาสเปรย์กนั ยุงจากตะไคร้หอม การ
ทายาหม่องบาล์มจากพริ กและใบบัวบก การทาก๋ วยเตี๋ยวลุยสวนสู ตรสมุนไพร การนาผ้าและวัสดุเหลือใช้มา
ดัดแปลงและตกแต่งกระเป๋ าเพื่อลดโลกร้อน กาหนดระยะเวลาการอบรม 1 วัน และได้มีการประสานความ
ร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โรงเรี ยนธัญบุรี เพื่อขอวิทยากรเข้าร่ วมโครงการ และ
ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ได้แก่องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองห้า เพื่ออานวยความสะดวกในการ
จัดหาสถานที่ โดยกาหนดสถานที่ ในการอบรมเป็ นศูนย์เอนกประสงค์ใ นชุ ม ชนบ้านเอื้ ออาทรคลองห้า
เนื่ องจากมีอุปกรณ์ ด้านเครื่ องเสี ยงและเครื่ องขยายเสี ยง มี พ้ืนที่ โล่ งที่ กว้างขวางสะดวกต่อหลักสู ตรการ
อบรม นอกจากนี้ การเลือกสถานที่ดงั กล่าวยังคานึงถึงความสะดวกในการเดินทางของสมาชิกในชุมชนเป็ น
หลักอีกด้วย
เรียนรู้ ร่วมกัน : ผู้เรียน ผู้สอน และผู้สังเกตการณ์
จากการดาเนินการอบรมพบว่าสมาชิกที่เข้าร่ วมอบรมมีความแตกต่างกันทั้งด้านความสนใจ อายุ
อาชีพและเพศ และผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมมีความสนใจที่จะเรี ยนรู ้ในเนื้ อหา มีความพร้อมเพรี ยง และมีความ
กระตือรื อร้นตลอดระยะเวลาในการอบรมทุกหลักสู ตร
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ในส่ วนของผูส้ อน พบว่า การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและการลงมือปฏิบตั ิขณะทาการอบรมเป็ นสิ่ ง
สาคัญที่จะต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับบริ บทขณะทาการอบรม ซึ่งการยึดติดกับแผนการสอนที่กาหนดไว้
อาจมีผลต่อการเรี ยนรู ้และความเบื่อหน่ายของผูเ้ ข้าอบรมที่เป็ นผูใ้ หญ่ ซึ่ งตามแนวคิดของ Knowles (1980)
ระบุวา่ ผูใ้ หญ่จะเรี ยนรู้และให้ความสนใจในเรื่ องที่ตนสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ และเรื่ องดังกล่าวตรง
กับความต้องการและประสบการณ์ที่ผา่ นมายิง่ จะเพิ่มความสนใจมากขึ้น นอกจากนี้การสอนที่คานึ งถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลก็เป็ นเรื่ องสาคัญ เพราะความสามารถในการเรี ยนรู ้ ในแต่ละเรื่ องหรื อแต่ละขั้นการ
ทางานของผูใ้ หญ่ย่อมแตกต่างตามความสามารถของผูใ้ หญ่แต่ละคน การให้ผเู ้ ข้าอบรมที่เป็ นผูใ้ หญ่มีส่วน
ร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้ และผูส้ อนปฏิ บตั ิ ต่อผูเ้ ข้าอบรมในฐานะที่เป็ นผูใ้ หญ่จึงเป็ นการเรี ยนการสอน
สาหรับผูใ้ หญ่อย่างแท้จริ ง
นอกจากนี้ ในการอบรมครั้ ง นี้ ไ ด้เปิ ดโอกาสให้นิสิ ตปริ ญญาตรี ของภาควิช าส่ งเสริ มและนิ เทศ
ศาสตร์ เกษตรชั้นปี ที่ 2 ซึ่ งเรี ยนรายวิชาการจัดการโครงการส่ งเสริ มเพื่อพัฒนาการเกษตร เข้ามาร่ วมเป็ น
วิทยากรผูช้ ่วยและร่ วมสังเกตการณ์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการเรี ยนโดยการฝึ กคิด ฝึ กปฎิบตั ิ และวางแผน
การเรี ยนรู้ของตนเอง
บทสรุ ป
ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในโครงการแปรรู ปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเสริ มรายได้สาหรับกลุ่ม
เกษตรกรในเขตปริ มณฑล พบว่า ชุ มชนเกิดความคิดที่จะรวมกลุ่มสร้างผลิตภัณฑ์น้ ายาล้างจานผสมมะกรู ด
และยาหม่องจากส่ วนผสมของพริ ก ให้เป็ นสิ นค้าของชุมชนเอง สมาชิกบางคนมีแนวคิดที่จะรับงานการตัด
เย็บกระเป๋ าแบบง่ายๆ เนื่ องจากคนในชุ มชนมีความพร้อมด้านเครื่ องจักรและฝี มือการตัดเย็บเป็ นทุนอยูแ่ ล้ว
นอกจากนี้ นิ สิตที่ได้มีโอกาสเข้าร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งของที มผูส้ อนได้รับประสบการณ์ ตรงในการลงพื้นที่
ชุ ม ชน การแก้ปั ญหาเฉพาะหน้า รวมทั้ง ฝึ กการเป็ นผูใ้ ห้ และ การท างานแบบมี ส่ วนร่ วม ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่
นอกเหนือจากการเรี ยนภาคทฤษฎีในห้องเรี ยน
การด าเนิ น โครงการบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม จัด เป็ นการประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
หน่ วยงานกับชุ มชนท้องถิ่ น ผลจากการประสานความร่ วมมื อในการทางานทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ระหว่างหน่ วยงาน และชุ มชน สามารถนามาประยุกต์กบั การเรี ยนการสอนให้แก่นิสิต และ
เป็ นแนวทางในการทางานวิจยั ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ การส่ งเสริ มและสนับสนุ นการทางานเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนควรมีการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง และมีการบูรณาการความรู้จากหลายภาคส่ วนเพื่อการ
ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนที่เป็ นรู ปธรรมอย่างแท้จริ ง
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