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ABSTRACT 

 This research aimed to study and to compare the developmental guidelines on the informal education 

for quality of life improvement of female students, master degree, faculty of education (regional campus) 

Ramkhamhaeng University which the sample units were classified by the year of studying, occupation and 

domicile. Samples divided into two groups were (1) 787 female students studying in the second semester of the 

academic year 2015 who were selected by the stratified random samplings technique and (2) 4 of vice 

presidents of the regional campuses who were selected by the purposive random samplings technique. Rating-

scale questionnaire comprised 40 items which showed the reliability of 0.96 and the structured interview form 

were used as the tool for data collection. Frequency, percentage, means, standard deviation, t-test, One-way 

analysis of variance and multiple comparisons applying Scheffé method were the statistic instruments for data 

analysis. 

 Research findings were as follows;  

 1. the developmental guidelines on the informal education for quality of life improvement of female 

students, master degree, faculty of education (regional campus) Ramkhamhaeng University was at the high 

level in the overall and in every individual aspect. 

 2. Comparing those students differentiated in the year of studying in the overall and in each aspect of: 

the learning networking aspect, and the library aspect and the mass communication aspect, there were had no 

statistical difference while the local media aspect had significantly statistical difference. 
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 3. Comparing these students differentiated in occupation in the overall and in each aspect, there were 

no significantly statistical difference.  

 4. Comparing those students differentiated in domicile in the overall and each aspect of learning 

network aspect, the library aspect, and the mass communication aspect, there were significantly statistic 

difference, while the aspect of local media had no statistically significant difference. 

 5. Vice presidents as the representative samples launched the tremendously important policy of the 

informal education for quality of life improvement to both students and community. Networking, cooperation and 

electronic medias were also the important intervention for the development. 

 

Key Words:  Developmental Guidelines, Quality of Life Improvement, Informal Education 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยเร่ืองนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสตรี ระดับปริญญาโทภูมิภาค คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  โดย

จ าแนกตาม ชัน้ปีท่ีศึกษา อาชีพ และภูมิล าเนา กลุ่มตัวอยา่งม ี2 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักศึกษาสตรี ระดับปริญญาโทภูมิภาค 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 23 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ

เกียรติ โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จ านวน 787 คน  2) รองอธิการบดีฝ่ายสาขา

วิทยบริการ จ านวน 4 ท่าน เป็นการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย

คร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถามจ านวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.96  และแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง (Structured 

Interview Form) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

ค่าที (t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่าง

รายคู่ โดยใชว้ธีิการของเชฟเฟ ่(Scheffé method)  

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสตรี ระดับ

ปริญญาโทภูมิภาค คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  2. 

ผลการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาสตรี ระดับ

ปริญญาโทภูมิภาค คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ท่ีมีชั้นปีท่ีศึกษาต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน 

ได้แก่ ด้านเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านห้องสมุด ด้านสื่อสารมวลชน ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านสื่อพื้นบ้านในชุมชน 

แตกตา่งกัน 3. ผลการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา

สตรี ระดับปริญญาโทภูมิภาค คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ท่ีมีอาชีพต่างกัน  โดยภาพรวมและราย

ด้าน ไม่แตกต่างกัน 4. ผลการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ
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นักศึกษาสตรี ระดับปริญญาโทภูมิภาค คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ท่ีมีภูมิล าเนาต่างกัน โดย

ภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านห้องสมุด ด้านสื่อสารมวลชน แตกต่างกัน  ส่วนด้านสื่อ

พื้นบ้านในชุมชนไม่แตกต่างกัน และ 5. ผลการสัมภาษณ์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการท่ีเป็นตัวแทนกลุ่มตัวอย่าง 

พบวา่ ทุกสาขาวทิยบริการฯ มนีโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาการศกึษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ัง

ของนักศึกษาสตรีและชุมชน โดยมีการสร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือและใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักในการ

พัฒนา 

 

ค าส าคัญ: แนวทางการพัฒนา, คุณภาพชีวิต 

 

บทน า 

การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและมีความ

ยั่งยืน จ าเป็นต้องให้ความ ส าคัญกับต้นทุนของประเทศ

ท่ีมีอยูใ่ห้มีความเข้มแข็งและมพีลังมากพอเพื่อขับเคลื่อน

กระบวนการการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนา

คนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วของสภาพสังคม และเสริมสร้างปัจจัย

แวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน ท้ังในเชิง

สถาบัน ระบบ โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง สามารถ

เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นใน

อนาคต โดยมีมนุษยเ์ป็นผู้ขับเคลื่อน 

การศึกษามีความจ าเป็นต่อชีวิตมนุษย์ในทุก

ช่วงอายุ เพราะมนุษย์ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง

ของสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะใน

สภาวการณ์ปัจจุบันท่ีมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็วและมากมาย ส่งผลกระทบต่อสภาพความ

เป็นอยู่และการด าเนินชีวิต เกินกว่าท่ีจะใช้ความรู้ท่ี

สะสมมาในช่วงวัยเรียนช่วยได้ การศึกษาท่ีบุคคลได้รับ

เมื่ออยูใ่นช่วงวัยเรียนน้ันเป็นเพยีงส่วนหนึ่งของชีวิต อาจ

เรียกว่าเป็นพื้นฐานการเรียนรู้และใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีจะ

ช่วยให้บุคคลแสวงหาความรู้ได้ต่อไป  ช่วงชีวิตหลังวัย

เรียนเป็นช่วงชีวิตท่ียาวนานกว่าหลายเท่า  ดังนั้น 

การศึกษาจึงมีความจ าเป็นส าหรับบุคคลทุกช่วงชีวิต

ตั้งแต่เกิดจนตาย  บุคคลมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้

ตลอดชีวิต การศึกษามิได้สิ้นสุดเมื่อบุคคลจบจาก

โรงเรียนหรือสถาบัน การศึกษา  ซึ่งการศึกษาตลอด

ชีวิตเป็นภาพรวมของการศึกษาท้ังหมด ครอบคลุม

การศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ (หน่วยศึกษานิเทศก์ 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธกิาร, ม.ป.ป., หน้า 6) (The supervisor, 

Office of the Non-formal Education and Informal 

Education, Office of the Permanent Secretary for 

Education, Ministry of Education, n.d., p.6) 

การศึกษาตามอัธยาศัยเ ป็นส่วนหนึ่ งของ

การศึกษาตลอดชีวิตท่ีเชื่อว่า ตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์

ต้องมีการศึกษาอยู่ตลอดเวลา ท้ังการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ท้ังนี้ก็

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง (บุญมา เขียววิชัย , 

ม.ป.ป., หนา้ 12) (Boonma Kheovichai, n.p., p.12) 

การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) 

เป็นการศึกษาท่ีเกิดขึ้นตามวิถีชีวิตเป็นการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์การท างาน สื่อต่างๆ หรือเรียนรู้จาก

บุคคล ครอบครัว สภาพแวดล้อม  ผู้ เรียนสามารถ
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เรียนรู้ได้ท้ังต้ังใจและไมต่ัง้ใจ  เป็นการจัดการศึกษาท่ีไม่

มีหลักสูตรชัดเจน ไม่มีระบบและรูปแบบของการจัด

การศึกษาท่ีแน่นอน จนถึงไม่มีรูปแบบเลย  หากแต่

กิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดการเรียนรู้  ผู้เรียนมีความรู้  

มีทักษะ มีเจตคติเช่นเดียวกับการศึกษาอื่นๆ (ศูนย์รวม

ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ, 2560) 

(Information Center for Informal Education, 2017) อีก

ท้ังแนวทางของการจัดการศึกษานอกระบบก็เป็น

กระบวนการของการศกึษาตลอดชีวิต มีภารกิจท่ีส าคัญ

คือมุ่ ง ให้ ประชาชน ได้ รั บการศึ กษาอย่ า ง ท่ั วถึ ง 

โดยเฉพาะการศึกษาพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต

ตามมาตรฐานของสังคม ซึ่งเป็นสิทธิท่ีคนทุกคนพึงได้รับ 

นอกจากนั้นยังจะต้องได้รับการศึกษาท่ีต่อเนื่องจาก

การศึกษาพื้นฐานเพื่อน าความรู้ไปพัฒนาอาชีพ พัฒนา

คุณภาพชีวิต และพัฒนาชุมชนและสังคมในท่ีสุด (เพ็ญ

พนอ พ่วงแพ และ อรพิณ ศิริสัมพันธ์, 2558, หน้า 

416-429)(Phenphanor Phuangphae and Orapin 

Sirisamphan, 2015, pp.416-429) ประชากรส่วนใหญ่

ของประเทศไทยเป็นสตรีมีจ านวน 33,329,000 คน  

มากกว่าชายถึง  1 ,787 ,000 คน โดยเป็นจ านวน

ประชากรชาย 31,542,000 คน (สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557)(Institute for 

Population and Social Research Mahidol Universit, 

2014) แม้ว่าจ านวนประชากรสตรีท่ีมีมากกว่าชาย แต่ก็

ไม่ได้หมายความถึงว่า สตรีจะได้รับโอกาสทางสังคม

และการศึกษา ในทางตรงกันข้ามสังคมไทยยังคงเผชิญ

กับปัญหาความไมเ่สมอภาคระหว่างหญงิชาย  สตรีอาจ

โดนจ ากัดสิทธิในด้านต่างๆ ท้ังทางด้านการตัดสินใจ 

การบริหารงาน และความน่าเชื่อถือ อีกท้ังยังขาดทักษะ

ในการบริหารจัดการชีวิตของตนเอง  รวมถึงการใส่ใจ

สุขภาพของตนเอง  ซึ่งส่งผลต่อการประกอบอาชีพ 

(ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2554, 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร) 

(Office of Women's Affairs and Family Institutions, 

2011)  ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริมการศึกษาตาม

อัธยาศัย เพือ่พัฒนาคุณภาพชวีติของสตรี 

อีกท้ังสตรีมีแนวโน้มท่ีจะเป็นหัวหน้าครัวเรือน

เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และทางการ

แพทย์ ส่งผลให้สตรีมีอายุขัยเพิ่มขึ้น จากข้อมูลปี 2546  

มีสตรีเป็นหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละ 26.8 เพิ่มขึ้นเป็น

ร้อยละ 31.0 ในปี 2550 (ส านักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว, 2552) (Office of Women's Affairs 

and Family Institutions, 2000) และจากการศึกษา

ข้อมูลของนักศึกษาในระดับปริญญาโทภูมิภาค คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ท่ีผ่านมาพบว่า 

มนีักศกึษาสว่นหนึ่งตอ้งออกจากการศึกษากลางคัน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้เลือก

นั ก ศึ ก ษ าสต รี  ร ะ ดั บป ริญญา โ ทภู มิ ภ า ค  คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

สตรีท่ีมีอายุอยู่ ในช่วง 25–55 ปี ต้องท างานท้ังเป็น

แม่บ้านและเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญต่อครอบครัวในด้าน

การบริหารจัดการเศรษฐกิจของครอบครัว เป็นตัวแทนใน

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและมี

คุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้  

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นของ

บุคคลและสังคมในปัจจุบัน เพราะถ้าบุคคลมีสุขภาพ

อนามัยดี ไม่เจ็บป่วย ก็ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนตน 

และสามารถประกอบอาชีพการงาน ได้อย่ า งมี
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ประสิทธิภาพ ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดี มีความสุข ไม่

เป็นปัญหาของตนเอง ของสังคมและของประเทศชาติ ซึ่ง

มผีู้ให้ความหมายของการพัฒนาคุณภาพชวีติ ดังนี้ 

 สิปปนนท์  เกตุทัต (2550, หน้า 6) (Sipanont 

Ketat, 2007, p.6) กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

หมายถึง  ชีวิตท่ีมีคุณภาพ  ชีวิตท่ีมีความสุข  ชีวิตท่ี

สามารถปรับตนเองได้ให้เข้ากับธรรมชาติ  ท้ังธรรมชาติ

ทางกายภาพและธรรมชาติทางสังคม และสามารถปรับ

ธรรมชาติให้เข้ากับตนเอง โดยไม่เบียดเบียนธรรมชาติ

และสังคม ไมเ่บียดเบียนผู้อื่น 

 The WHOQOL Group (1998, p. 4) กล่าวว่า 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การรับรู้ความพึง

พอใจและการรับรู้สถานะของบุคคลในการด ารงชีวิตใน

สังคม โดยจะสัมพันธ์กับเป้าหมายและความหวังของ

ตนเอง ภายใต้บริบทของวัฒนธรรม ค่านิยม มาตรฐาน

ของสังคมและสิ่งอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 องคป์ระกอบด้านการพัฒนาคุณภาพชวีติ 

กระทรวงสาธารณสุข (2545, หน้า 72) (Ministry of 

Public Health, 2002, p.72) กล่าวว่า องค์ประกอบการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าเพื่อใช้วัด

คุณภาพชีวิต หรือท่ีเรียกว่า ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 

โดยก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีเป็นองค์ประกอบไว้ 12 ข้อคอื 

 1. ทุกครอบครัวได้กินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ 

เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 2. ทุกครอบครัว

มี ท่ีอยู่ อาศัยและสภาพ แวดล้อม ท่ี เหมาะสม  3 . 

ครอบครัวมีปัจจัยการผลิตท่ีเพียงพอแก่การด ารงชีพ 4. 

คนในวัยท างานมีงานท า และอยู่ในสภาพแวดล้อมการ

ท างานท่ีเหมาะสม 5. ครอบครัวมีการร่วมมือประกอบ

อาชีพ และเขา้ใจพืน้ฐานของการอยู่ร่วมกันของชุมชน 6. 

ทุกครอบค รัวมีการปฏิ บัติ กิ จกรรม ร่ วมกัน  เพื่ อ

ผลประโยชน์ของชุมชน และเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติให้มีการคงอยู่ 7. ทุกคนมีสิทธิได้รับ

บริการสังคมขั้นพื้นฐาน 8. ประชาชนมีโอกาสได้รับ

ข้อมูลขา่วสารท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ  9. เด็ก 

หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ให้

ได้รับการดูแล 10. คู่สมรสวัยเจริญพันธ์ สามารถ

ควบคุมช่วงเวลาและจ านวนของการมีบุตรได้ตาม

ตอ้งการ  11. บุคคลมีส่วนร่วมในการเมืองและการ

ปกครองท้องถิ่น และ 12. ประชาชนประพฤติปฏบัิต ิตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณี หลักธรรมของศาสนารักษา

และส่ง เสริมการเข้า ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

ตลอดจนประพฤติปฏบัิตติามค่านยิมพื้นฐาน 

 Schalock (2007, pp.16-27) กล่าวว่า 

องค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีลักษณะ 4 

ประการ คือ ความรู้สึกพึงพอใจ ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล วัตถุดิบหรือเคร่ืองมือส าหรับชีวิตท่ีดี และความ

ร่วมมอืกันในสังคมและมคีวามเป็นธรรม 

สรุปองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต หมายถึง 

ชีวิตท่ีมีคุณภาพ ชีวิตท่ีมีความสุข ชีวิตท่ีสามารถปรับ

ตนเองได้ให้เข้ากับธรรมชาติทางสังคมตลอดจนปัจจัยท่ี

สัมพันธ์กับชวีติ อาชีพ รายได้และฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี

และมั่นคง วัดได้จาก 1) ด้านครอบครัวมีการบริโภคท่ีถูก

สุขลักษณะเพียงพอต่อความต้องการ 2) ด้านท่ีอยู่อาศัย

มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 3) ด้านปัจจัยรายได้มี

เพียงพอต่อการด ารงชีพ 4) ด้านสภาพแวดล้อมการ

ท างานมีความเหมาะสม 5) ด้านครอบครัวร่วมมือ

ประกอบอาชีพ มีความเข้าใจและอยู่ร่วมกัน 6) ด้าน

ครอบครัวมีการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันและให้ประโยชน์

แก่ชุมชน 7) ส่งเสริมทุกคนมีสิทธิได้รับบริการทางสังคม

ขั้นพื้นฐาน 8) มีโอกาสได้รับข้อมูลขา่วสารท่ีเกี่ยวข้องกับ

การประกอบอาชพี 9) มีแนวทางชว่ยเหลอื เด็ก ผู้สูงอายุ

และผู้ท่ีช่วยเหลอืตนเองไม่ได้ 10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
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ในการเมอืงและการปกครองท้องถิ่น 11) ส่งเสริมการเข้า

ร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามค่านิยม

พื้นฐาน 

 แผนพัฒนาสตรี 

 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

(2554, หนา้ 31-35) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ในแผนพัฒนาสตรี

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 

(พ.ศ. 2555-2559) เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาวะ 

คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต ไวด้ังนี้ 

 แนวทางการพัฒนา  

 1. เสริมสร้างความรู้และปรับเจตคติด้านสุข

ภาวะ ผ่านสถาบันครอบครัว และระบบการศึกษา ท้ังใน

ระบบและนอกระบบโรงเรียน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

 2.  ให้ความ รู้แก่ บุคลากรด้านกา รศึกษา 

การแพทยแ์ละสาธารณสุข และเครือข่ายสตรีทุกพื้นท่ีให้

เข้าใจแนวทางการให้ความรู้แก่เด็กหญิง สตรี และบุรุษ 

รวมถึงผู้น าชุมชน เกี่ยวกับประเด็นด้านสุขภาพ ความ

เข้าใจเร่ืองเพศศกึษา รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

โรคที่ไมต่ดิตอ่และโรคติดตอ่  เช่น โรคเอดสแ์ละโรคอื่นๆ 

จากการมเีพศสัมพันธ์ เป็นต้น  

 3. รณรงค์และพัฒนากลไกท้ังภาครัฐและภาค

ประชาสังคม รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายเพื่อคุ้มครอง 

บังคับใช้ ซึ่งน าไปสู่การลดความรุนแรงต่อสตรี ในระดับ

ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

 4. ส่งเสริมและจัดการศกึษาวจิัย และสรา้งองค์

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของสตรี การลดความรุนแรง 

และการพิทักษ์สิทธิของเด็กหญิงและสตรีท่ีถูกคุกคาม

ทุกรูปแบบ 

วิธีด าเนินการวิจัย (METHODOLOGY) 

 การด าเนินการวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิง

ส ารวจ ซึ่งมีเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ดังนี้ 

1. แบบสอบถามเร่ือง แนวทางการพัฒนา

การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

นั กศึ กษาสต รี  ร ะดั บป ริญญา โทภู มิ ภ าค  คณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง  

 2. แบบสัมภาษณเ์ชงิโครงสร้าง (Structured  

Interview) รองอธิการบด ีสาขาวิทยบริการเฉลิม 

พระเกียรติ   

อภปิรายผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษา

ตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสตรี 

ร ะ ดั บ ป ริญญา โ ทภู มิ ภ า ค  คณะ ศึ ก ษ า ศ า สต ร์ 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาสตรีส่วนใหญ่

มีอาชีพ รับราชการครู  มีภาระในการเลี้ยงดูและ

รับผิดชอบครอบครัว ซึ่งเงินเดือนครูอาจไม่เพียงพอใน

การ ใช้ จ่ ายและการด า เนินชี วิ ตอย่ า งมีคุณภาพ 

นอกจากนี้กระแสโลกาภิวัตนแ์ละพัฒนาการด้านการเงิน

ยังส่งผลให้สตรีจ านวนไม่น้อยประสบปัญหาการเป็นหนี้

บัตรเครดิต  ซึ่งส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว (2554, หน้า 16) (Office of Women's Affairs 

and Family Institutions, 2011, p.16)  ได้ศึกษาพบว่า ใน

ปี 2550 หัวหน้าครัวเรือนท่ีเป็นสตรีมีรายได้เฉลี่ยของ

ครัวเรือน 15,871 บาทต่อเดือน และมีหนี้สินครัวเรือน

เฉลี่ย ร้อยละ53.66  อีกท้ังภาครัฐยังมีนโยบายในการ

ขจัดความยากจน เช่น การเพิ่มรายได้โดยผ่านนโยบาย

ค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท และเงินเดอืนขั้นต่ า 15,000 บาท 

ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ราคา

สินค้าอุปโภคบริโภคก็ขยับตัวขึ้นตามไปด้วย จึงต้องมี

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยเร่ืองความคาดหวังของประชาชนต่อการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเทศบาลต าบลภาชี อ าเภอภาช ี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของเฉลียว เกษจันทร์ทิวา 

(2553) (Chaliao Keschanthiwa, 2010) พบวา่ ประชาชน

เห็นด้วยว่าเทศบาลต าบลภาชี มีสภาพการส่งเสริม

คุณภาพชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อีกท้ัง ชู

เ กี ย ร ติ  ว ง ษ์ ม ณี ว ร ร ณ์  ( 2 5 5 4 )  ( Chukiat 

Wongmaneewan ,2011) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาความ

ต้องการการศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชนบ้านท่าเทว

วงษ์ ต าบลเทววงษ์ อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พบว่า 

ความต้องการการศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชนบ้าน

ท่าเทววงษ์ ต าบลเทววงษ์ อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

อยู่ ในระดับมาก และวิ โ รจน์  ฉิมดี  (2550)  (Viroj 

Chimdee, 2007) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาอาชีพเพื่อ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดขีองสตรีตามแนวคดิเศรษฐกิจ

พอเพียง ต าบลบ้านสหกรณ์ กิ่งอ าเภอแม่ออน จังหวัด

เชยีงใหม่ พบวา่ หนว่ยงานของรัฐและเอกชนสนับสนุนให้

เกิดการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่าง

ต่อเนื่อง รวมท้ังสถาบันการเงินต้องสนับสนุนเงินทุนใน

การประกอบอาชีพ เพื่อให้สตรีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนา

ประเทศให้ย่ังยนืต่อไป 

2. ผลการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนา

การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

นั กศึ กษาสต รี  ร ะดั บป ริญญา โทภู มิ ภ าค  คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ท่ีมีชั้นปีท่ีศึกษา

ต่างกัน  มีแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมและรายด้าน ด้าน

เครือข่ายการเรียนรู้ ด้านห้องสมุด ด้านสื่อสารมวลชน 

ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาสตรีส่วน

ใหญ่รับราชการครู ได้ศึกษามาจากหลักสูตรเหมือนๆ 

กัน เพราะมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาส่วนใหญ่เป็น

มหาวิทยาลัยของรัฐอยู่ ในความควบคุมดูแลของ

กระทรวงศึกษาธิการเหมือนกัน  ดังนั้นนักศึกษาสตรีท่ีมี

ชัน้ปีท่ีศึกษาต่างกัน จึงมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชวีิต

ไมแ่ตกตา่งกัน 

3. ผลการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนา

การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ

นั ก ศึ กษาสต รี  ร ะดั บป ริญญา โทภู มิ ภ าค  คณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ท่ีมีอาชีพต่างกัน 

มีแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต โดยภาพรวม และรายด้าน ด้านเครือข่าย

การเรียนรู้ ด้านห้องสมุด ด้านสื่อสารมวลชน และด้าน

สื่อพื้นบ้านในชุมชน ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็น

เพราะว่านักศึกษาสตรีท่ีมาเรียนในระดับปริญญาโท

ภูมิภาค ของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง

นั้ น  ส่ วนใหญ่ รับราชการครู เมื่ อมา เ รียนในคณะ

ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ก็อยู่ ใ น

สิ่งแวดล้อมเดียวกัน หลักสูตรท่ีใช้ในการเรียนการสอน

เดียวกันและอาจารย์ผู้สอนก็เป็นชุดเดียวกัน จึงท าให้

นักศึกษาสตรีมีแนวทางการพัฒนาการศึกษา ตาม

อัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติไม่แตกต่างกัน 

4. ผลการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนา

การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ

นั ก ศึ กษาสต รี  ร ะดั บป ริญญา โทภู มิ ภ าค  คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ท่ีมีภูมิล าเนา

ตา่งกัน มแีนวทางการพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมและรายด้าน ด้าน

เครือข่ายการเรียนรู้ ด้านห้องสมุด ด้านสื่อสารมวลชน 

แตกตา่งกัน เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า ภาคกลาง

มีความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตสูงกว่าภาคใต้  และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าภาคใต้ ท้ังนี้อาจ
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เนื่องมาจากนักศึกษาสตรีท่ีมีภูมิล าเนาในภาคกลางและ

ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือต้องมีความอดทนและ

ขยันหมั่นเพียรเนื่องจากชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา

สตรีในภาคกลางประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติ (น้ า

ท่วม) นักศึกษาสตรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ประสบ

ปัญหาภัยแล้ง  อีก ท้ังจากข้อมูลการส ารวจภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติ

แห่งชาติ (2556) พบว่า คนจนส่วนใหญ่อยู่ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีคนจนประมาณ 3.3 ล้านคน 

คิดเป็นร้อยละ 44.78 ของคนจนท้ังประเทศ  ส่วน

นักศึกษาสตรีในภาคใต้นั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีและ

เศรษฐกิจก็ดี คือ พื้นท่ีส่วนใหญ่อุดมสมบูรณ์ ผลผลิต

ทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ท ารายได้ให้กับครอบครัว

เกือบท้ังปี ยางพารามีราคาแพง และการประมงก็ท า

รายได้ดี ดังนั้นความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตจึง

แตกตา่งกัน  ส่วนด้านส่ือพื้นบ้านในชุมชน ไมแ่ตกตา่งกัน 

อาจเป็นเพราะประเทศไทยจะมภีูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่

ละภาคท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเองอย่างหลากหลาย 

และท่ีคล้ายๆ กัน เชน่ การทอผ้าของภาคกลาง มีผ้าคูบัว 

จังหวัดราชบุ รี   ผ้าทอมัดหมี่  จั งหวัดลพบุรี  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝ้ายขิด จังหวัดอ านาจเจริญ 

ผ้าซิ่นตีนแดง ไหมตีนแดง จังหวัดบุรีรัมย์  ภาคเหนือ มี

ผ้ามอ่ฮ่อมหรือหมอ้หอ้มจังหวัดแพร่  ผ้าทอพรรณวิจิตร 

จังหวัดอุทัยธานี และภาคใต้ มีผ้าทอ    เกาะยอ จังหวัด

สงขลา  ผ้านาหมื่นศรี จังหวัดตรัง อีกท้ังในส่วนของ

การละเล่นพื้นบ้านของแต่ละภาคก็มีเอกลักษณ์เป็นของ

ตนเองอย่างหลากหลายเช่นกัน ได้แก่ ภาคกลาง มีเต้น

ก าร าเคียว ล าตัด ร ากลองยาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

มเีซิ้งบ้ังไฟ เซิง้กระติบ๊  ภาคเหนือ มีฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน  

ภาคใต้ มีมโนรา รองเง็ง ลิเกฮูลู   เมื่อแต่ละภาคมี

เอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ซึ่งเกิดจากพื้นฐานของความ

เป็นไทยด้วยกัน จึงท าให้มีแนวทางในการพัฒนาด้านสื่อ

พื้นในชุมชนไม่แตกต่างกัน 

 5. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า นโยบายของ

มหาวิทยาลัยรามค าแหงต้องการให้สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและ

ประชาชนในชุมชน ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังจะ

เห็นได้จากสาขาวิทยบริการฯ ทุกภาคมีแนวทางการ

ให้บริการความรู้ท่ีสอดคล้อง ใกล้เคียงกัน ดังนี้ 

ภาคกลาง มแีนวทางการให้บริการความรู้ โดย

เน้นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 

เพื่อท่ีจะได้เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยท้ังเป็นแบบ

สื่อสิ่งพมิพแ์ละสื่ออิเล็กทรอนิกสม์ายังสาขาวิทยบริการฯ  

ส่วนแนวทางในด้านข้อมูลข่าวสารใช้เว็บไซต์ (Website) 

ใช้ไลน์ (Line) กลุ่มนักศึกษาใช้ไลน์ (Line) กลุ่มศิษย์เก่า 

ใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) ของสาขาวิทยบริการฯ เป็นตัว

กระจายข่าว ในห้องสมุดมี ท้ังสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อ

อเิล็กทรอนิกส์ไว้คอยให้บริการความรู้อย่างหลากหลาย 

อีกท้ังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ยังท าวิจัยการปลูกหญ้าเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ มีท้ังจ าหน่าย

และเป็นแหล่งเรียนรู้  ในพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยฯ มีการ

ท าแปลงเกษตรอินทรีย์เพื่อการวิจัยท่ีอ าเภอบ้านสร้าง 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมการท าขวัญ

ข้าว  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีแนวทางการ

ให้บริการความรู้ โดยเน้นการใช้สื่อออนไลน์ (Social 

Media) เพราะปัจจุบันสื่อออนไลนม์คีวามส าคัญและการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารก็ท าได้ง่ายและกระจายได้ท่ัวโลก 

จึงมีนโยบายให้น าข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปวางไว้ท่ีหน้า

เว็บ หรือบอร์ดต่างๆ ในเว็บไซต์ของสาขาวิทยบริการฯ  

ซึ่ ง ข้ อ ค ว าม รู้ ต่ า ง ๆ  ก็  จ ะถู ก กร ะจ ายผ่ า นทา ง

โทรศัพท์มือถือ (Mobile phone) ซึ่งเป็นวิธีการท่ีง่ายและ
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ราคาถูก รวมท้ังปัจจุบันหอ้งสมุดก็มลีักษณะเป็น Library 

Online กันแล้ว ก็สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกัน แต่

ทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์นั้นทางสาขาก็ยังมีให้บริการอย่าง

หลากหลาย อีกท้ังยังมี “ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถี

ประชารัฐ” ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดซึ่งท าเป็น

โครงการย่ อยๆ  เ ช่ น  โ คร งกา ร โคก  หนอง  น า 

หนองบัวล าภู โมเดล โครงการเลี้ยงปลาหนอง โครงการ

เลี้ยงแย้และสัตว์พื้นถิ่น การใช้สมุนไพพื้นบ้าน ตอนนี้

ก าลังปลูกข้าวอินทรีย์ (ข้าวผัวหลง เป็นพันธ์ุดั้งเดิมของ

จังหวัดหนองบัวล าภู) ต่อไปจะพัฒนาเป็น “ศูนย์วิจัยและ

นวัตกรรมทางการเกษตร มหาวิทยาลัยรามค าแหง” 

ส่วนแนวทางด้านสื่อพื้นบ้านนั้น ทางสาขาวิทยบริการฯ 

จัดโครงการ “ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่” ประจ าทุกปี

รวมท้ังมีนโยบายให้ใชภ้าษาถิ่นในการสื่อสารด้วย 

ภาคเหนือ  มีแนวทางการให้บริการความรู้ 

โดยท่ีมหาวิทยาลัยรามค าแหงท าความ ร่วมมือกับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ให้บริการวิชาการ

และวิชาชีพแก่ชุมชน ซึ่งจัดเป็นโครงการต่างๆ อย่าง

ต่อเนื่องทุกปี ด าเนินการโดยส ารวจความต้องการของ

ชุมชนก่อน แล้วจัดโครงการบริการความรู้ให้สอดคล้อง

ตรงกับความต้องการ เช่น โครงการเสริมสร้างความรู้

กฎหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เ ร่ือง 

“กฎหมายอาญาในชีวิตประจ าวัน” โครงการให้ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเกี่ยวกับสายตาแก่ชุมชน 

โครงการพัฒนาทักษะการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ

ให้ แก่ ชุ มชน โครงการอบรมเทคนิคการสื่ อสาร 

ประชาสัมพัน ธ์  และการจัดรายการให้กับชุมชน 

โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

โครงการแบ่งปันความรู้เร่ือง “เกษตรยั่งยืนด้วยอินทรีย์

ชีวภาพ” โครงการประยุกต์ใช้ไคโตซานในการเพาะเห็ด

นางรมในวัสดุเพาะ เห็ดฟางข้าว โครงการส่งเสริมการ

อ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ให้กับเด็กและเยาวชน โครงการพัฒนาการจัดการ

ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี: องค์ความรู้

วิถีชีวิตชาวแพ  ส่วนห้องสมุดของสาขาวิทยบริการฯ มี

ท้ังสิ่งสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ให้บริการอย่าง

หลากหลาย รวมท้ังจัดอบรมการใช้ห้องสมุดให้แก่

นักศกึษาและบุคคลทั่วไป 

ภาคใต้  มีแนวทางการให้บริการความรู้ 

โดยเนน้การสร้างเครือข่ายท าความร่วมมือกับหน่วยงาน

ตา่งๆ เพื่อท่ีจะได้เชื่อมโยงขอ้มูลข่าวสารท่ีทันสมัยท้ังเป็น

แบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มายังสาขาวิทย

บริการฯ รวมท้ังมอบหมายให้ฝ่ายโสตทัศนศึกษาดูแล

รับผิดชอบในการเชื่ อมโยงข้อมูลข่ าวสาร ท้ังของ

มหาวทิยาลัยรามค าแหงในเร่ืองของการรับสมัคร 

การลงทะเบียน  เชื่อมโยงกับเครือข่ายเคเบ้ิลและช่อง

โทรทัศน์ชุมชน เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคล

ท่ัวไป  อีกท้ังยังใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งให้ความรู้ มีท้ังสื่อ

สิ่งพิมพ ์สื่ออเิล็กทรอนิกส ์และมีการจัดเป็นมุมต่างๆ ให้

ความรู้ ได้แก่ มุมสุขอนามัย มุมกฎหมาย มุมเศรษฐกิจ

พอเพียง ซึ่งทางสาขาวิทยบริการฯ ได้ใช้พื้นท่ีว่างท าไร่

ส่วนผสมพชื 

เศรษฐกิจตา่งๆ มีแปลงเกษตร มีการพัฒนาอย่างเป็นขั้น

เป็นตอนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้นักศึกษาและบุคคล

ท่ัวไปได้เรียนรู้จากของจริง นโยบายด้านสื่ อพื้นบ้าน 

ได้แก่ การจัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมโนรา 

และในอนาคตจะจัดโครงการอนุรักษ ์รองแง็ง หนังตะลุง 

โครงการบริการวิชาการภาษามาลายู รวมท้ังการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกาย โดยให้เจ้าหน้าท่ีของ

สาขาวิทยบริการฯ ใส่ผ้าบาติกประจ าจังหวัด ทุกวัน

พฤหัสบดี 
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ภาพรวมของแนวทางการพัฒนาการศึกษาตาม

อัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติของนักศึกษาสตรี ระดับ

ปริญญาโทภูมิภาค คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 

1. ด้านเครือข่ายการเรียนรู้  ใช้การสร้าง

เครือข่ายท าความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน

เพื่อท่ีจะได้จัดกิจกรรมและเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารท่ี

ทันสมัย 

2. ด้านห้องสมุด  ใชส้ื่อท่ีทันสมัยโดยเฉพาะสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง

รวดเร็วทางเว็บไซต์ (Website) 

3. ด้านสื่อสารมวลชน ใช้สื่อต่างๆ ท่ีมีอยู่ใน

ชุมชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเสนอ

ข้อความ รู้ต่ างๆ เช่น  วิทยุชุมชน โท รทัศน์ชุมชน 

หนังสือพมิพท้์องถิ่น  

4. ด้านส่ือพื้นบ้านในชุมชน  ส่งเสริมการใช้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการอนุรักษ์ ถ่ายทอดองค์

ความรู้ วิถีชีวิต และเข้าร่วมท ากิจกรรมกับภาครัฐบาล

และภาคเอกชนให้มากขึน้  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติควร

จัดบริการส่งเสริมความรู้โดยเน้นในเร่ืองสื่อสิ่งพิมพ์ด้าน

กฎหมายอาเซียนให้มากขึน้ 

 2. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติควรเน้น

การส่งเสริมความรู้ของท้องถิ่นโดยรับหนังสือพิมพ์

ท้องถิ่นมาให้บริการเพิ่มขึ้นและรับอย่างตอ่เนื่อง 

 3. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติควรจัด

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการละเล่นพื้นบ้านด้าน

วรรณกรรมในงานวันส าคัญของมหาวิทยาลัย โดยให้

นักศกึษาสตรีและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วม  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาและชุมชน

ว่าต้องการความรู้ด้านใดเพื่อทางสาขาวิทยบริการเฉลิม

พระ 

เกียรตจิะได้จัดให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษาและ

ชุมชน 

 2. มีกิจกรรมท่ีลงมือปฏิบัติจริง ได้แก่ การ

สาธิตหรือทดลอง เพื่อน าผลท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

อย่างเป็นรูปธรรม เช่น สาธิตการท าปุ๋ย การให้ค าปรึกษา

ด้านกฎหมายซึ่งจ าเป็นต่อการด าเนนิชีวิตในปัจจุบัน 
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