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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับการรับรูและระดับความคาดหวังของคนใน

ชุมชนและผูนําชุมชนที่มีตอบทบาทการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 2) เพื่อ

เปรียบเทียบระดับการรับรูและระดับความคาดหวังของคนในชุมชนและผูนําชุมชนที่มีตอบทบาทการบริการวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

ผลการวิจัย พบวา ระดับการรับรูของคนในชุมชนและผูนําชุมชนที่มีตอบทบาทการบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ในขณะที่ระดับความคาดหวังของ

คนในชุมชน อยูในระดับนอย และความคาดหวังของผูนําชุมชน อยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ลักษณะสวน

บุคคลที่มีผลตอการรับรูของคนในชุมชน พบวา เพศ อายุ และอาชีพ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 และลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอความคาดหวังของคนในชุมชน พบวา อายุ ระดับการศึกษา รายได 

และระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในสวนของการ

เปรียบเทียบการรับรูและความคาดหวังของคนในชุมชนและผูนําชุมชนที่มีตอบทบาทการบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมี

ขอเสนอแนะในการจัดบริการวิชาการนั้นควรตอบสนองความตองการของชุมชนและการจัดฝกอบรมควรคํานึงถึง

เวลาที่เหมาะสมของผูเขารวมกิจกรรมดวย 

คําสําคัญ : การรับรู  ความคาดหวัง  บริการวิชาการ 

 
ABSTRACT 

The objectives of this study are two-fold: firstly, to elevate perceptions and expectations of 

community members and community leaders towards the role in academic services of Kasetsart 

University, Kamphaeng Saen campus; secondly, to compare perceptions and expectations of 

community members and community leaders towards the role in academic services of Kasetsart 

University, Kamphaeng Saen campus. 

                                          
1 ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นครปฐม   
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The study found that perceptions of both community members and community leaders towards the 

role in academic services of Kasetsart University, Kamphaeng Saen campus are at a moderate level, while 

expectations of community members are at a low level and expectations of community leaders are at a 

moderate level. Personal characteristics which significantly appear to affect the community members’ 

perceptions include sex, age and occupation at a 0.05 level of significance; whereas, personal characteristics 

which were found to significantly affect the community members’ expectation comprise age, education level, 

income, as well as duration of residency in the respective community at a 0.05 level of significant. Comparison 

of perceptions and expectations of community members and community leaders were established to diverge at 

a 0.05 level of significant. The researcher suggests that the administrators of Kasetsart University, Kamphaeng 

Saen campus should organize academic services to directly serve the needs of the community with training for 

the participants held at appropriate times. 
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คํานํา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดตระหนักในการใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคม และพัฒนาทองถิ่น

ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและเชี่ยวชาญ นั่นคือ ทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม วิศวกรรม และ 

สัตวแพทย เพราะมีศักยภาพที่จะเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ และทํางานวิจัยเพื่อตอบสนองคําถามของคนใน

ชุมชน สรางสรรค พัฒนาความรู ชี้แนะแนวทางที่ถูกตองมาผสมผสานกับประสบการณยาวนานของคนใน

ชุมชน เปนที่พึ่งของชุมชนในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางดานการเกษตรแบบยั่งยืน (สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549) อีกทั้งการเขาไปมีสวนรวมในดํารงชีวิตประจําวัน การ

เพิ่มพูนความรู  การพัฒนาแหลงเรียนรูชุมชน การจัดการทรัพยากรอยางเปนระบบหรือการนําความรูเทคโนโลยี

ใหมๆ เขาไปแนะนําใหประชาชนไดมองเห็นคุณคาของการพัฒนา (วิจิตร ศรีสะอาน, 2537) ดังนั้นการบริการ
วิชาการแกชุมชนจึงจําเปนที่ตองดําเนินงานอยางมีคุณภาพเพราะการบริการวิชาการเปนกระบวนการนํา

ความรูจากหนวยงานตางๆ เขาสูสังคม ชุมชน ตามความตองการของสังคม ชุมชน (สุชาติ วัฒนชัย, 2548) 

การใหการบริการวิชาการที่ผานมาทั้งหมดอาจยังไมไดสนองความตองการใหครบถวนแกชุมชน เนื่องจากการ

บริการวิชาการทางการเกษตรจะเกิดผลดีมาก ถามหาวิทยาลัยไดเขาใกลคลุกคลีกับคนในชุมชน ซึ่งเปนขุม

กําลังในการปฏิบัติการ ใหคนในชุมชนไดรับรูถึงการพัฒนาศักยภาพทางการเกษตรเพื่อไปประกอบอาชีพ พัฒนา

ความแมนยําถูกตอง พัฒนาเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เพราะการที่มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนทองถิ่นเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมของชุมชนสําเร็จลุลวง อีกทั้ง

จะไดทราบความตองการของคนในชุมชน เพื่อตอบสนองอยางถูกตอง ทําใหลดชองวางระหวางคนในชุมชนกับ

มหาวิทยาลัย ดังนั้น การศึกษาวิจัยชุมชนมีการรับรูและความคาดหวังตอการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมาก

นอยเพียงใด อยางไร จะเปนประโยชนในการนําผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการ

วิชาการโดยการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยใหดียิ่งขึ้นตอไป  
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทําการศึกษาในพื้นที่ตําบลหวย

หมอนทอง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 8,215 คน กลุมที่ 1 ประชาชนทั่วไป เปนการสุมตัวอยางแบบ

ชั้นภูมิโดยใชสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 381 คน และกลุมที่ 2 

ผูนําชุมชน เปนการสุมแบบเจาะจง ประกอบดวย กํานัน 1 คน ผูใหญบาน 11 คน และขาราชการในองคการบริหาร

สวนตําบล จํานวน 18 คน รวม 30 คน และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ทําการตรวจสอบความ

เที่ยงตรง (Vaildity) โดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองในเนื้อหา (Content Validity) 

ดําเนินการปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ความ

ตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช โดยถือเกณฑ 3 ใน 5 ขึ้นไปของผูทรงคุณวุฒิ ไดคาเทากับ 0.974 

สวนความเชื่อมั่น  (Reliability) ทําการทดสอบใชกับกลุมประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่วิจัย 

จํานวน 30 ราย ทําการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ตามวิธีการของ Cronbach Coefficients Alpha ไดคา

ความเชื่อมั่น เทากับ Alpha= .985 

 
ผลการวิจัย 

กลุมที่ 1 คนในชุมชน สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย (รอยละ 73.2 และ 26.8 ตามลําดับ) มีอายุ 

41-50 ป มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน อาชีพรับจาง มีรายได 5,000-10,000 บาท อาศัยอยูใน

ชุมชนมากกวา 9 ป  

กลุมที่ 2 ผูนําชุมชน สวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง (รอยละ 63.3 และ 26.8 ตามลําดับ) มีอายุ 

51-60 ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ มีรายได 5,000-10,000 บาท อาศัยอยูในชุมชนมากกวา 

9 ป  
 

ตารางที่ 1  การรับรูของคนในชุมชนที่มีตอบทบาทการบริการวิชาการของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

        กําแพงแสน ในภาพรวม 

การรับรูของคนในชุมชน จํานวน x  S.D. 
ระดับ 
การรับรู 

1. ดานการเปนแหลงขอมูลในการพัฒนาชุมชน 

2. ดานการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

3. ดานการประชาสัมพันธความรูและนําเทคโนโลยีสูชุมชน 

4. ดานการวิจัยและพัฒนา 

381 

381 

381 

381 

2.59 

2.71 

2.60 

2.72 

.40 

.51 

.51 

.52 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 381 2.65 .42 ปานกลาง 

  
การรับรูของคนในชุมชนที่มีตอบทบาทการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน อยูในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากการบริการวิชาการทั้ง 4 ดานไมตรงตามความตองการของคนใน

ชุมชนจนทําใหไมเกิดผลสัมฤทธิ์ตามบทบาทที่กําหนดไว หรือเกิดคุณประโยชนตอคนในชุมชนไมมากนัก ซึ่งสงผล

มาจากบริบทชุมชนทั้งภายในและภายนอก ทําใหคนในชุมชนเกิดการรับรูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ 
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Schermerhorn, Hunt and Osborn (1991) ที่กลาวไววา ไมมีบุคคลใดที่จะมีการรับรูที่เหมือนกับบุคคลอื่นทีเดียว

เพราะเมื่อบุคคลไดรับส่ิงเราหรือส่ิงรับรูก็จะประมาณสิ่งรับรูนั้นเปนประสบการณที่มีความหมายเฉพาะตัวเอง 
 

ตารางที่ 2  ความคาดหวังของคนในชุมชนที่มีตอบทบาทการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 วิทยาเขตกําแพงแสน ในภาพรวม 

ความคาดหวังของคนในชุมชน จํานวน x  S.D. 
ระดับความ
คาดหวัง 

1. ดานการเปนแหลงขอมูลในการพัฒนาชุมชน 

2. ดานการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

3. ดานการประชาสัมพันธความรูและนําเทคโนโลยีสูชุมชน 

4. ดานการวิจัยและพัฒนา 

381 

381 

381 

381 

2.37 

2.50 

2.42 

2.66 

.42 

.48 

.44 

.61 

นอย 

นอย 

นอย 

ปานกลาง 

รวม 381 2.49 .39 นอย 

 

ความคาดหวังของคนในชุมชนที่มีตอบทบาทการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน อยูในระดับนอย อาจเนื่องมาจากการดําเนินงานไดชัดเจนในรูปธรรมอยางตอเนื่องในทั้ง 4 

ดาน ซึ่งการบริการวิชาการเหลานี้ตองอาศัยองคประกอบหลายๆอยางไดเขามามีสวนรวม ซึ่งสงผลใหเกิด

คุณประโยชนกับคนในชุมชนมาโดยตลอด จึงเปนเหตุใหคนในชุมชนมีความคาดหวังตอบริการวิชาการนอยดังคํา

กลาวของ สุรางค  จันทรเอม (2529) ความคาดหวัง คือ ความเชื่อวาส่ิงใดนาจะเกิดนาและสิ่งใดบางนาจะเกิดขึ้นได

ถูกตองหรือไมขึ้นอยูกับประสบการณของแตละบุคคล กลาวคือ อันดับของจุดหมายที่บุคคลตั้งไวเปนความคาดหวัง

ที่นาจะเปนไปได 

 

ตารางที่ 3  การรับรูของผูนําชุมชนที่มีตอบทบาทการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

 กําแพงแสน ในภาพรวม   

การรับรูของผูนําชุมชน จํานวน x  S.D. 
ระดับ 
การรับรู 

1. ดานการเปนแหลงขอมูลในการพัฒนาชุมชน 

2. ดานการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

3. ดานการประชาสัมพันธความรูและนําเทคโนโลยีสูชุมชน 

4. ดานการวิจัยและพัฒนา 

30 

30 

30 

30 

2.90 

2.89 

2.76 

2.95 

.45 

.49 

.54 

.70 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 30 2.88 .49 ปานกลาง 

  
การรับรูของผูนําชุมชนที่มีตอการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสนนั้น 

อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการปรับเปล่ียนแบบแผนการปฏิบัติงาน

ตามสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และไดพัฒนาการบริการวิชาการอยูตลอดเวลาเพื่อ

ความกาวหนาทันตอสังคมยุคปจจุบัน ซึ่งรูปแบบการดําเนินงานอาจจะยังไมชัดเจนเปนรูปธรรม ไมมีความตอเนื่อง
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ในการดําเนินงาน ผลลัพธที่เกิดขึ้นตามบทบาทของการบริการวิชาการอาจไมเกิดคุณประโยชนโดยตรง อันสงผล

โดยตรงมาจากบริบททางสังคมทั้งภายในและภายนอก สอดคลองกับ สุรางค จันทรเอม (2529) การรับรูของคนเรา 

มีขอจํากัดอยูกับจุดมุงหมาย หรือประโยชนที่จะไดรับการประสบการณ ไดแก วัตถุหรือบุคคล การรับรูวัตถุหรือ

บุคคลนั้น จะทําใหมีการแปลความหมายของสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้น เพื่อตัดสินใจวาตอบสนองหรือมีปฏิกิริยาอยางไร

ตอส่ิงที่ถูกรับรูนั้น จึงจะทําใหบรรลุวัตถุประสงค ส่ิงที่แสดงออกไปตอผูที่ถูกรับรู เทากับเปนการตรวจสอบการรับรู

ของตนเอง ทําใหเกิดขอมูลใหมยอนกลับสูผูรับรู เพื่อปรับพฤติกรรมตอบสนองใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงทําให

กลุมผูนําตองพึ่งพาตนเองและขอแรงสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐอื่นๆ ควบคูไปกับ 
 
ตารางที่ 4  ความคาดหวังของผูนําชุมชนที่มตีอบทบาทการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

   วิทยาเขตกําแพงแสน  ในภาพรวม  

ความคาดหวังของผูนําชุมชน จํานวน x  S.D. 
ระดับความ
คาดหวัง 

1. ดานการเปนแหลงขอมูลในการพัฒนาชุมชน 

2. ดานการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

3. ดานการประชาสัมพันธความรูและนําเทคโนโลยีสูชุมชน 

4. ดานการวิจัยและพัฒนา 

30 

30 

30 

30 

3.21 

3.18 

3.06 

3.41 

.49 

.67 

.60 

.72 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 30 3.22 .57 ปานกลาง 

 

ความคาดหวังของผูนําชุมชนที่มีตอบทบาทการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยูในระดับ

ปานกลาง มีเพียงดานวิจัยและพัฒนาที่ผูนําชุมชนตองการใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเขาไปมีบทบาทตามหนาที่

ของมหาวิทยาลัยที่แสดงออกมา สอดคลองกับ Allport (1967 อางใน อําพล พรอารักษสกุล, 2540) กลาววา การ

ยอมรับบทบาทของบุคคล (Role Acceptance) ซึ่งเกิดขึ้นไดเมื่อมีการสอดคลองกันของบทบาทตามความคาดหวัง

ของสังคมและบทบาทที่ตนเองรับรูอยู การยอมรับบทบาทนี้เปนเรื่องเกี่ยวของกับความเขาใจในบทบาท และการ

ส่ือสารระหวางสังคมและบุคคลนั้น ทั้งนี้เพราะวา บุคคลไมไดยินยอมทุกบทบาทเสมอไปแมวาจะไดรับการคัดเลือก

หรือถูกผลักดันจากสังคม ใหไดรับตําแหนงและมีบทบาทหนาที่ปฏิบัติก็ตาม เพราะถาหากบทบาทที่ไดรับนั้นทําให

ไดรับผลเสีย หรือเสียประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาขัดแยงกับความตองการหรือคานิยมของบุคคลนั้น ผูครอง

ตําแหนงอยูก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไมยอมรับบทบาทนั้น ๆ  
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ตารางที่ 5  แสดงการเปรียบเทียบระดับการรับรูและความคาดหวังของคนในชุมชนที่มีตอบทบาทการบริการ 

 วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน     

บทบาทการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

การรับรู 
ระดับ 

ความคาดหวัง 
ระดับ x  S.D

. 
x  S.D. 

1.ดานการเปนแหลงขอมูลในการพัฒนาชุมชน 2.59 .40 ปานกลาง 2.37 .42 นอย 

2.ดานการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2.71 .51 ปานกลาง 2.50 .48 นอย 

3. ดานการประชาสัมพันธความรูและนําเทคโนโลยีสูชุมชน 2.60 .51 ปานกลาง 2.42 .44 นอย 

4.ดานการวิจัยและพัฒนา 2.72 .52 ปานกลาง 2.66 .61 ปานกลาง 

รวม 2.65 .42 
ปาน
กลาง 

2.49 .39 นอย 

 

ระดับการรับรูและความคาดหวังของคนในชุมชน  มีการรับรูอยูในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมการบริการวิชาการที่ไมดีมากพออีกและอาจเขาไมถึงคนในชุมชน ในขณะที่ความคาดหวังอยูใน

ระดับนอย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมตรงกับความตองการของคนใน

ชุมชนและเวลาในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการนอยไมเพียงพอที่จะใหผูเขารวมเขาใจและจดจําเพื่อนําไปตอยอด

ได  อีกทั้งจัดกิจกรรมในชวงเวลาที่คนในชุมชนตองไปทํามาหากินมเลี้ยงชีพจึงไมสามารถเขารวมไดเต็มเวลาอบรม 

หรือแมแตบุคคลกรที่บรรยายอาจมีขอบกพรอง มีความรูแตไมสามารถบรรยายใหคนในชุมชนเขาใจไดอยางงายเพราะ

คนในชุมชนมีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีอาชีพที่หลากหลาย มีความถนัดในสายงานที่แยกออกจากกัน 

ตลอดจนคนในชุมชนเกิดความสับสนในสื่อ ขอมูลขาวสารที่มีความทันสมัยมากเกินไป ตามไมทัน ไดสอดคลองกับ 

พัทยา สายหู (2544) กลาววา บทบาทคือขอบเขตอํานาจหนาที่และสิทธิในการกระทําตามบทของแตละงานที่เรามี

ตอผูอื่น โดยสังคมเปนตัวกําหนดบทบาทไวดวยวิธีการตางๆ ที่ไมใชเฉพาะกฎหมายหรือขอบังคับเทานั้น แตอาศัย

ความตองการและการยอมรับรวมกันในหมูผูเกี่ยวของเปนสําคัญ ดังนั้นความหมายของบทบาทอาจเปลี่ยนแปรไปได

ตามกาลเวลา หรือความปรารถนาของผูรวมใชบทบาท 
 

ตารางที่ 6  แสดงการเปรียบเทียบระดับการรับรูและความคาดหวังของผูนําชุมชนที่มีตอบทบาทการบริการ 

  วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน       

บทบาทการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

การรับรู 
ระดับ 

ความคาดหวัง 
ระดับ x  S.D

. 
x  S.D

. 
1. ดานการเปนแหลงขอมูลในการพัฒนาชุมชน 2.90 .45 ปานกลาง 3.21 .49 ปานกลาง 

2.ดานการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2.89 .49 ปานกลาง 3.18 .67 ปานกลาง 

3.ดานการประชาสัมพันธความรูและนําเทคโนโลยีสูชุมชน 2.76 .54 ปานกลาง 3.06 .60 ปานกลาง 

4.ดานการวิจัยและพัฒนา 2.95 .70 ปานกลาง 3.41 .72 ปานกลาง 

รวม 2.88 .49 ปานกลาง 3.22 .57 ปานกลาง 
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ระดับการรับรูและความคาดหวังของผูนําชุมชนที่มีตอบทบาทการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  มีการรับรูอยูในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากกลุมผูนําชุมชนมีศักยภาพใน

การเปนผูนําชุมนและมีหนวยงานของรัฐ เชน องคการบริหารสวนจังหวัด เกษตรอําเภอใหการสนับสนุนในเรื่องของ

การแกปญหาตางๆไมวาจะเปนการแกปญหาทางการเกษตร เร่ืองการทํามาหากิน เร่ืองสาธารณูปโภคในชุมชน ซึ่ง

เปนการสนับสนุนที่เขาถึงประชาชน เปนการสนับสนุนในเรื่องที่ประชาชนสนใจและนํากลับไปใชไดจริง อีกทั้งการ

พัฒนาคนในชุมชนใหพึ่งพาตนเองโดยใชภูมิปญญาชาวบานและประสบการณทางการเกษตรเปนเหตุใหความ

คาดหวังของผูนําอยูในระดับปานกลาง เพราะยังมีในเรื่องในเชิงวิจัยและการนําเทคโนโลยีใหมๆเขามาในชุมชน ที่

กลุมผูนําชุมชนตองการใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อเผยแพรใหกับคนในชุมชน

ตอไป ดัง Ralph Linton (1956 อางใน ระวิวรรณ  เติมศิริกุล, 2537) ไดกลาววา การที่บุคคลจะสามารถปฏิบัติ

หนาที่ตามบทบาทที่กําหนดไวใหดีหรือไม ยอมขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของสังคมหรือของชุมชน วัฒนธรรม 

ประเพณีและความปรารถนาของสังคมท่ีเกี่ยวของ บุคลิกภาพและความจําเปนของเจาของบทบาทตองมีความ

ชัดเจน 
 
ลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอระดับการรับรูของคนในชุมชนตอบทบาทการบรกิารวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 
ตารางที่ 7  สรุปผลการทดสอบคุณลักษณะสวนบุคคลตอระดับการรับรูของคนในชุมชน  

ตัวแปรอิสระ ผลทดสอบทางสถิติ 
ผลการทดสอบ 
แตกตางกัน ไมแตกตางกัน 

1. คุณลักษณะสวนบุคคล 
1.1 เพศ 

1.2 อายุ 

1.3 อาชีพ 

1.4 ระดับการศึกษา 

1.5 รายได 

1.6 ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 

 
(t = -3.479, Sig = .001) 

(F= 6.293,Sig = .000) 

(F= 3.939,Sig = .004) 

(F= 2.192, Sig = .089) 

(F= 2.097,Sig = .100) 

(F= .590, Sig = .670) 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

ผลการรับรูตอบทบาทการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ตามคุณลักษณะสวนบุคคลของคนในชุมชน มีความแตกตางกันตาม เพศ  อายุ  และอาชีพ สอดคลองกับสิทธิโชค 

วรานุสันติกูล (2546) ไดสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูของคนดังนี้ คือ บทปจจัยภายใน คุณสมบัติภายในของผู

รับรู เชน ความตองการของแรงขับ คุณคา ความสนใจ  ชวงอายุ และสังคมภายนอก คือ ความยึดมั่น ความเชื่อถือ 

คําแนะนํา คําสอน ที่ไดรับกันตอๆ มา มีอิทธิพลที่ทําใหการรับรูที่บุคคลมีตอเร่ืองราว เหตุการณ ภาวะแวดลอม

ตางๆ มีความแตกตางกัน สวนในเรื่องของ ระดับการศึกษา รายได และระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน ไมทําใหการ

รับรูแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากกิจกรรมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมมีความชัดเจนที่เพียงพอ

ในการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการทํางาน อีกทั้งยังขาดการประชาสัมพันธที่ดี และการเขาถึงคนใน
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ชุมชน เพื่อใหคนในชุมชนไดเขาใจและมีสวนรวมอยางจริงจัง จึงทําใหการรับรูในหัวขอดังกลาวไมแตกตางกัน 

เพราะตามหลักทฤษฎีที่ วราลี  วิริยานันตะ (2547) ไดกลาวถึงวา การรับรูเปนส่ิงที่ทําใหปจเจกบุคคลมีความ

แตกตางกัน ไมมีบุคคลใดที่จะมีการรับรูที่เหมือนกันกับบุคคลอื่นทีเดียวเพราะเมื่อบุคคลไดรับส่ิงเราหรือส่ิงรับรูก็จะ

ประมาณสิ่งรับรูนั้นเปนประสบการณที่มีความหมายเฉพาะตัวเอง  
 
ลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอระดับความคาดหวังของคนในชุมชนตอบทบาทการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  
 

ตารางที่ 8  สรุปผลการทดสอบคุณลักษณะสวนบุคคล  

ตัวแปรอิสระ ผลทดสอบทางสถิติ 
ผลการทดสอบ 
แตกตางกัน ไมแตกตางกัน 

1. คุณลักษณะสวนบุคคล 
1.1 เพศ 

1.2. อายุ 

1.3. อาชีพ 

1.4. ระดับการศึกษา 

1.5. รายได 

1.7. ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 

 

(t = -.870,Sig = .385) 

(F= 3.262,Sig = .007) 

(F= .529,Sig = .715) 

(F= 9.507,Sig = .000) 

(F= 12.207,Sig = .000) 

(F= 2.757, Sig = .028) 

 

 

 
                      

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
ผลความคาดหวังตอบทบาทการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามลักษณะสวนบุคคลของ

คนในชุมชน มีความแตกตางกันตาม อายุ ระดับการศึกษา รายได และระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนซึ่ง อริยา คูหา 

(2546) ไดกลาววา เมื่อเติบโตขึ้นในชวงอายุหนึ่งที่มีความตองการ ความรูสึกเปนของตัวเอง หรือเมื่อมีวุฒิภาวะ

เจริญเติบโตขึ้นในทางความคิด ทุกคนตางก็มีเปาหมายใหกับตัวเองเพื่อตองการใหเกิดความสําเร็จ และในการ

เดินทางที่จะไปสูเปาหมายนั้น ทุกคนก็จะตองมีความคาดหวังใหกับความสําเร็จนั้นโดยคุณลักษณะสวนบุคคลที่มี

ความคาดหวัง ไมแตกตางกัน คือ เพศ อาชีพ และสถานภาพชุมชน เนื่องจากคนชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกร เพาะปลูก เล้ียงสัตว จึงมีความคาดหวังกับบทบาทการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไป

ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับ สกาวเดือน  ปธนสมิทธิ์ (2540) ความคาดหวังเปนแนวคิดที่บุคคลมีตอส่ิงหนึ่ง

ส่ิงใดแลวแสดงออกมานั้นขึ้นอยูกับภูมิหลังทางสังคมประสบการณและสิ่งแวดลอมของบุคคลนั้นๆ  
 

ขอเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควรสงเสริมการบริการวิชาการตางๆ ที่เปนแหลงขอมูลสําคัญในการพัฒนา

ชุมชน เชน ศูนยขอมูลเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนยวิทยาศาสตรขาว สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ เปนตน อีกทั้งควร

สงเสริมการบริการวิชาการใหเปนแหลงเรียนรูเชิงปฏิบัติการใหกับคนในชุมชน เชน สํานักสงเสริมและฝกอบรมและ

ศูนยสาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจรเปนตน โดยมีหนาที่ใหคําปรึกษาในโครงการตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการ

ของชุมชนในเรื่องความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นวัตกรรมและเปนการเพิ่มการพัฒนาใหคนใน

ชุมชนมีการดําเนินชีวิตและอาชีพอยางมีคุณภาพมากขึ้น โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น 
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2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควรจัดใหมีการอบรมหลักสูตรระยะยาว เชน การเพาะเห็ดโคนญี่ปุนการ

เล้ียงแพะเนื้อ การอบรมการผสมเทียม เปนตน และจัดในชวงเวลาที่คนในชุมชนวางจากการประกอบอาชีพหลัก 

โดยเนนการสรางงาน สรางอาชีพและการอบรมที่ชวยใหคนในชุมชนสามารถตอยอดทางความคิดและทางการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถยกระดับในการพึ่งพาตนเองได 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควรสงเสริมการประชาสัมพันธความรูและเทคโนโลยีสูชุมชนในหลาย

ชองทาง ไมวาจะเปน คูมือทางการเกษตร วีดีทัศน ซีดี เทปเสียง ตําราชาวบาน โทรทัศน วารสาร นิตยสาร หรือ

แมแตเสียงตามสายวิทยุชุมชน ซึ่งมีอิทธิพลกับคนในชุมชนมาก ทั้งนี้เพื่อเผยแพรองคความรูทางการเกษตรและการ

บริการวิชาการสูชุมชนไดใชประโยชนตอไป 

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควรศึกษาปญหาทองถิ่นทางการเกษตร เชน ปญหาดิน โรคพืชเปนตน และ

สงเสริมการวิจัยและพัฒนาปญหาที่คนพบดังกลาวอยางจริงจังเพื่อใหตรงกับความตองการของคนในชุมชน โดย

ผลักดันใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการแกปญหาตามความคาดหวังของคนชุมชนไดอยางเต็มศักยภาพ 

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควรสงเสริมใหมีการดําเนินการวิจัยและพัฒนาตอยอดรวมกับสถาบันอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของ เพื่อแกปญหาและประยุกตใชงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในทองถิ่นรวมกัน เพื่อเปนการ

ระดมทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและชุมชนทองถิ่น ในการจัดทําแผนงานรวมกัน เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูและขับเคลื่อนองคความรูที่เหมาะสมแกชุมชน อันจะนําไปสูการเสริมพลังองคกรชุมชนในพื้นที่ 
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