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การส ารวจความต้องการของชุนชน 
 

 บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดกระบวนการในการด าเนินงานบริการวิชาการเพ่ือการเรียนการสอนและการ
วิจัยที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม เพ่ือด าเนินการตามแผนการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 
2558/ปีงบประมาณ 2559 งานบริการวิชาการเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
ชุมชน และสังคม (เป็นการด าเนินการบริการวิชาการให้กับชุมชนโดยการสอบถามความต้องการของชุมชนก่อนการ
ด าเนินการ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)   ในปีการศึกษา 
2558/ปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 
แผนภูมิกระบวนการในการด าเนินงานบริการวิชาการเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ชุมชน 
และสังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครทุนการท าวทิยานิพนธ์เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแขง็แกชุ่มชนตามกรอบแนวทางที่ก าหนด 

นักศึกษาเสนอโครงร่างพร้อม 
หากลุ่มเป้าหมายและส ารวจความต้องการ 

พิจารณาจดัสรรทุนแก่นักศึกษา 
ส าหรับท าวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลยั ร่วมกับ นักศึกษา อาจารย์ ชุมชน 
หน่วยงานความร่วมมือ จัดประชุม อบรม สัมมนา  

ให้ความรู้แกชุ่มชน 

บัณฑิตวิทยาลยั นักศึกษา ประเมินผล และตดิตามการ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์กับชมุชน  

 

บัณฑิตวิทยาลยั นักศึกษา หาแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนาไปสู่ความยั่งยืน 

บัณฑิตวิทยาลยั กบั นักศึกษา ประชุมสรุปผลการ
ส ารวจความต้องการ กบั การด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ 

 

ส่งบทความผลงานวิทยานิพนธ์ 
เพื่อพิจารณาเผยแพร ่

ในวารสารวชิาการ Veridian E-Journal 

บัณฑิตวิทยาลยั กบั นักศึกษา จัดท าแผนการบริการ
วิชาการแก่ชมุชน เพื่อน าไปแก้ไขปญัหาและพัฒนา
ตามความต้องการของชุมชน 
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การปฏิบัติการ 
1. บัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการจัดสรรทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่

ชุมชน แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 ทุน ๆ ละ 20,000 บาทโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 2/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โดยก าหนดกรอบ
แนวคิดของการท าวิทยานิพนธ์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ไว้ดังนี้ 
1. โจทย์/หัวข้อเรื่องท่ีท าวิทยานิพนธ์ต้องมาจากการส ารวจความต้องการของชุมชนที่จะด าเนินการ (ระบุ
การส ารวจความต้องการของชุมชนอย่างชัดเจนพร้อมหลักฐาน)  
2. ระบุกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะด าเนินการในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนอย่างชัดเจน 
3. เป็นการท าวิทยานิพนธ์เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น ชุมชนไปสู่
การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติได้  
4. มีความร่วมมือกับชุมชนในการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
5. จะได้มีการพิจารณาผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนนี้ ไปพิจารณาเผยแพร่  
องค์ความรู้ที่ได้แก่สาธารณชนในวารสารวิชาการ Veridian E-Journalฯ  ต่อไป 

 
2. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศจัดสรรทุน และพิจารณาจัดสรรทุนตามกรอบแนวทางที่ก าหนด ผลปรากฏว่า มีผู้

ได้รับทุน จ านวน 1 ทุน ได้แก่ นางสาวอภิญญา  จงพัฒนากร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา  
พัฒนศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ข้าวไร่ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 
ณ ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  

นักศึกษาผู้รับทุนได้ด าเนินการส ารวจความต้องการชุมชนดังกล่าว พบว่า ชุมชนดังกล่าวมี
ปัญหาด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวสูญหายและลดลง และทราบความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการรวบรวม 
เก็บรักษาพันธุ์เก่าคืนมา อยากได้พันธุ์ข้าวท่ีหลากหลายเพื่อความม่ันคงทางอาหาร  

 
3. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับนักศึกษาด าเนินการประชุมเพ่ือวางแผนน าองค์ความรู้ไปช่วยแก้ปัญหาและความ

ต้องการของชุมชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 และก าหนดโครงการประชุมวิชาการ “จากหิ้งสู่
ชุมชน” ครั้งที่ 6  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนในวันอาทิตย์ที่ 31 
กรกฎาคม 2559 โดยความร่วมมือการจัดโครงการระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ชุมชนบ้านอีมาด  อีทราย ชุมชนบ้านใหม่คลองอัง
วะ ชุมชนบ้านเจ้าวัด ชุมชนบา้นใต้ ชุมชนบ้านคลองเสลา ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี 
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ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการประเมินผลการเข้าร่วมเข้าโครงการประชุมวิชาการ 
“จากหิ้งสู่ชุมชน” 

ณ ศาลาส านักสงฆ์บ้านใต้ ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

ชุมชนบ้านอีมาดอีทราย ชุมชนบ้านใหม่คลองอังวะ ชุมชนบา้นเจ้าวัด ชุมชนบ้านใต้ 
ชุมชนบ้านคลองเสลา ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

วันที่ 31 กรกฏาคม 2559  
 

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ชุมชนบ้านอีมาดอีทราย 

ชุมชนบ้านใหม่คลองอังวะ ชุมชนบ้านเจ้าวัด ชุมชนบ้านใต้ ชุมชนบ้านคลองเสลา ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ 

จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ “จากหิ้งสู่ชุมชน” ครั้งที่ 6  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปเมื่อวันที่ 

31 กรกฏาคม 2559 ณ ศาลาส านักสงฆ์บ้านใต้ ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นั้น มีผู้เข้าร่วม

โครงการจ านวน 86 คน ประกอบด้วย เกษตรกร ชุมชน อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนทั่วไป และมีผู้ตอบ

แบบสอบถามจ านวน 30 คน คิดเป็นเป็นร้อยละ 34.88 ผลการประมินโครงการมีดังนี้ 

ตารางที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

    ชาย 12 40.00 
    หญิง 18 60.00 
    ไม่ระบ ุ 0 0.00 

รวม 30 100 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

    ไม่เกิน 30 ปี 12 40.00 

    31 – 40 ปี 14 46.67 

    41 – 50 ปี 3 10.00 

    51 ปี ข้ึนไป 1 3.33 

    ไม่ระบ ุ 0 0.00 

รวม 30 100 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

    ประถมศึกษาปีท่ี 6 3 10.00 

    มัธยมศึกษาปีท่ี 3 12 40.00 
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    มัธยมศึกษาปีท่ี 6 7 23.33 

    ปริญญาตรี     6 20.00 

    ปริญญาโท 2 6.67 

    ไม่ระบุ 0 0.00 

รวม 30 100 
 
 
 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ“จากหิ้งสู่ชุมชน” 
 (ระดับความพึงพอใจ  5=มากทีสุ่ด  4 =มาก  3= ปานกลาง   2=น้อย   1=น้อยที่สุด) 

ความพึงพอใจ  S.D. ค่าระดับ อันดับท่ี 

1. ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ 4.20 0.61 มาก 14 

2. ด้านความเหมาะสมของวิทยากร 4.30 0.79 มาก 9 

3. ด้านความเหมาะสมของเอกสาร 4.33 0.76 มาก 6 

4. ด้านความเหมาะสมของระยะเวลา 4.30 0.75 มาก 10 

5. ด้านความเหมาะสมของสถานที ่ 4.27 0.64 มาก 12 

6. ด้านการให้บริการและการอ านวยความสะดวกต่างๆ 4.27 0.74 มาก 11 

7. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการการจดัการโครงการ 4.33 0.80 มาก 5 

8. ด้านเนื้อหาสาระของโครงการ 4.37 0.61 มาก 4 

9. ด้านการเปิดโอกาสใหม้ีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 4.23 0.90 มาก 13 
10. ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ 4.50 0.63 มาก 1 
11. ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์พันธ์ข้าว 4.43 0.73 มาก 2 
12. ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได ้ 4.40 0.86 มาก 3 
13. ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรรม 4.33 0.71 มาก 7 
14. ด้านความพึงพอใจต่อหน่วยงานท่ีจัดโครงการ 4.33 0.61 มาก 8 

รวม 4.31 0.38 มาก - 
หมายเหตุ อันดับที่เรยีงตามคะแนนค่าเฉลี่ย 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจแบบประเมินผลโครงการประชุมวิชาการ“จากหิ้งสู่ชุมชน”  ในภาพรวม                   

อยู่ในระดับมากที่สุด มคี่าเฉลี่ย ( 4.31, SD. 0.38) คิดเป็นร้อยละ 86.20 

 อันดับท่ี 1  ด้านประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ย ( =4.50, SD. 0.63)                        

คิดเป็นร้อยละ  90.00                                                                                                                                      
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 อันดับท่ี 2  ด้านการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์พันธ์ข้าว อยู่ในระดับมากทีสุ่ด มีค่าเฉลีย่                                     

( =4.43, SD. 0.73) คิดเป็นร้อยละ 88.60                                                                                                           

 อันดับท่ี 3  ด้านการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =4.40, SD. 0.86)                             

คิดเป็นร้อยละ  88.00                                                                                                                                         

 อันดับท่ี 4  ด้านเนื้อหาสาระของโครงการ อยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลีย่ ( =4.37, SD. 0.61) คิดเป็นร้อยละ  87.40                                                                                                                                     

 อันดับท่ี 5  ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดการโครงการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =4.33, SD. 0.80)                       

คิดเป็นร้อยละ  86.60                                                                                                                                     

 อันดับท่ี 6  ด้านความเหมาะสมของเอกสาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =4.33, SD. 0.76) คิดเป็นร้อยละ 86.60                

 อันดับท่ี 7  ด้านการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรรม อยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ย                          

( =4.33, SD. 0.70)  คิดเป็นร้อยละ  86.60                                                                                                                                                         

 อันดับท่ี 8  ด้านความพึงพอใจต่อหน่วยงานท่ีจัดโครงการ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย ( =4.33, SD. 0.61)                          

คิดเป็นร้อยละ  86.60                                                                                                                                            

 อันดับท่ี 9  ด้านความเหมาะสมของวิทยากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =4.30, SD. 0.79) คิดเป็นร้อยละ 86.00 

 อันดับท่ี 10  ด้านความเหมาะสมของระยะเวลา อยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย ( =4.30, SD. 0.75) คิดเป็นร้อยละ  86.00 

 อันดับท่ี 11  ด้านการให้บริการและการอ านวยความสะดวกต่างๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =4.27, SD. 0.74)                     

คิดเป็นร้อยละ  85.40 

 อันดับท่ี 12  ด้านความเหมาะสมของสถานท่ี อยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ย ( =4.27, SD. 0.64) คิดเป็นร้อยละ 85.40 

 อันดับท่ี 13  ด้านการเปิดโอกาสให้มีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย                                   

( =4.23, SD. 0.90) คิดเป็นร้อยละ  84.60 

 อันดับท่ี 14  ด้านการประชาสมัพนัธ์โครงการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =4.20, SD. 0.61) คิดเป็นร้อยละ 84.00                               

 

หัวข้อที่มีความสนใจที่ควรจัดประชุม อบรม และสัมนาในโอกาสต่อไปนี้ 

 - จัดกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เกี่ยวกับพันธ์ข้าว 

 - การเพิ่มมูลค่าของผลผลติ 

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ   
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การรายงานของผู้เข้าร่วมโครงการหลังการอบรม 
 

โปรดอธิบาย     ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 
1. ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว  สามารถน าความรู้ไปคัดแยกพันธ์ข้าวไร่ได้  
(โปรดอธิบายวิธีการขั้นตอนการคัดแยกพันธ์ข้าวไร่) 
 - แกะเปลือกข้าวดูเลือกข้าวที่ขาวใส ไม่มีต าหนิ หรือรอยแตก น าไปปลูก พอได้รวงข้าวก็ไปปลูก แล้วคัด
อีกทีก็จะได้พันธุ์ข้าวที่ดี 
 - คัดเอาเมล็ดที่มีสีใสไม่หัก ไม่มีรอยขาวหรือด า 
 - เลือกควรสนใจ,รวบรวมพันธุ์,ท าแปลงทดลอง,ศึกษาลักษณะพันธุ์ข้าว,จัดเก็บแม่พันธุ์,ขยายพันธุ์ 
 - ดูต้นข้าว, ดูการแตกกอ, ดูรวงข้าง 
 - เลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว, น าเมล็ดพันธุ์ข้าวมาแกะเปลือก, เลือกเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ คือ ต้องเต็มเม็ด ขาวใส 
 - คัดเมล็ดข้าว, แก้เปลือกดู, เมล็ดข้าวสมบูรณ์หรือไม่ 
 - ดูจากเปลือกข้าว ดูว่าเปลือกข้าวว่าใสหรือไม่ใส, เลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว, เลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เต็มเม็ดเต็ม
หน่วย 
 - ในการคัดแยกพันธุ์ข้าว สังเกตุจากเมล็ดข้าวที่ปลูก แล้วแยกพันธุ์ข้าวกับข้าวที่บริโภคพันธุ์ข้าวจะเก็บไว้
ให้แก่ เพื่อเก็บไว้ในปีต่อไป 
 - เก็บพันธุ์ข้าวใส่ถุงปุ๋ย 
 - เก็บเมล็ดพันธุ์รวบรวม/รวบรวม, คัดแยกพันธุ์, ตรวจสายพันธุ์ความสมบูรณ์ 
2. ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรรม  สามารถ เครือข่ายได้ จ านวน 4 หน่วยงาน 
(โปรดระบุชื่อหน่วยงานที่สร้างเครือข่าย) ได้แก่  
 - ตั้งเครือข่ายใหม่ด้านพัฒนาพันธ์ข้าว 
 - ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว 
 - ชุมชนบ้านคลองเสลา, บ้านใหม่คลองอังวะ, ชุมชนบ้านเจ้าวัด, ชุมชนบ้านอีมาดอีทราย 
  
3. ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้  โปรดยกตัวอย่างการสร้างรายได้  เช่น 
 - สามารถแยกสายพันธุ์ข้าวและแกะเปลือกพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุดได้ เมื่อได้ผลผลิตก็น าไปจ าหน่าย 
 - การรวมกลุ่มเพื่อขายพันธุ์ข้าว 
 - ประโยชน์ที่ได้สามารถน าพันธุ์ข้าวที่ดีไปท าพันธุ์ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเพียงพอต่อการขาย 
 - แปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
 - แปรรูปข้าวขาว 
 - การรวมกลุ่มเพื่อขายพันธุ์ข้าว 
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 - น าเมล็ดข้าวพันธุ์ไปขาย เป็นรายได้พิเศษ 
 - ได้ขาย/จ าหน่ายนักท่องเที่ยว 
 - ขายพันธุ์ข้าวให้เกษตรกร 
4. ด้านวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  โปรดยกตัวอย่างการน าความรู้ไปใช้ ในวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
เช่น  
 - พ่ึงพาตัวเองได้ หารายได้เพ่ิมได้อีกทาง 
 - คัดเลือกพันธุ์ข้าวเองได้ โดยไม่ต้องซื้อจากหน่วยงานหรือบริษัท 
 - ใช้พันธุ์ข้าวในชุมชน และหมุนเวียนในชุมชนแปรรูปสร้างรายได้ในครอบครัว 
 - ลดรายจ่าย, สร้างอาหารที่หลากหลายน าไปสู่ความมั่นคง 
 - การจัดเก็บเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนตัว เพื่อที่ไม่ต้องซื้อ 
 - เก็บผลผลิตไว้บริโภคเอง เมื่อเหลือจากการบริโภคก็น ามาขายสร้างรายได้ 
 - เพ่ือจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ เป็นของตัวเอง เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องซื้อเก็บผลผลิตไว้บริโภค ประหยัดต่อค่าใช้จ่าย 
 - เก็บข้าวสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนถิ่นของตัวเอง 
 - ปลูกข้าวไว้บริโภคเอง เก็บพันธุ์ข้าวเองเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว ไม่ให้หายไปจากถ่ินเดิม 
 - ปลูกข้าวไว้บริโภคเอง เก็บพันธุ์ข้าวเอง เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว 
 - ปลูกไว้กินเองและแบ่งให้กับเพ่ือนบ้านด้วย และเก็บพันธุ์ข้าวเอง 
 - วิถีชีวิตคนของพ้ืนที่ 
 - ใช้คนในครอบครัว 
 - ใช้เก็บทุนน้อยจ ากัดเอง 
 - สร้างรายได้และที่สรับเลี้ยงตัวเอง 

.............................. 
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