
 
 

รูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม   
ของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 

A model of academic services administration to meet the 
requirements of the society of the University in The lower 

Northern Part of Thailand 
 

ภัทร์ธมณฑน์  เรืองวิทยาวุฒิ 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
Email: Teacherphat@hotmail.com  

 
บทคัดย่อ 

               การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสังคมของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2) สร้างรูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง และ3) ตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ตรวจสอบรูปแบบที่สร้างขึ้นจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) แหล่งข้อมูลคือ อาจารย์มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนลา่ง ประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์
ของรูปแบบ ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของ
มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มีปัญหาใน 6 ด้าน คือ (1) การจัดท าแผนการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีที่ยัง
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม (2) โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนยังไม่มีกระบวนการที่พัฒนา
นักศึกษา ชุมชนหรือสังคมที่ยั่งยืน (3) กระบวนการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่ายังไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม (4) ยังไม่มีรูปแบบในการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการ (5) การประเมิน
ความส าเร็จของรูปแบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมยังไม่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน และ(6) กรอบการบริหารงานบริการ
วิชาการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วมยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 2) รูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มี 6 องค์ ประกอบหลัก และ30 องค์ประกอบย่อย 3) 
ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัยกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ทุกองค์ประกอบมีความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก  
ค าส าคัญ: รูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการ, ตอบสนองความต้องการของสังคม, มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง 
 

Abstract 
               The purposes of this study were: 1) to study the state of academic services administration 
to meet the requirements of the society of the University in The lower Northern Part of Thailand; 2) 
to create a model of academic services administration to meet the requirements of the society of 
the University in The lower Northern Part of Thailand and 3) to examine a model of  academic 
services administration to meet the requirements of the society of the University in The lower 
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Northern Part of Thailand. The Qualitative Quantitative were applied in these research. The 
population were University professors of the University in The lower Northern Part of Thailand. 
Evaluated the feasibility and the benefits of the model. The finding are indicated as follows: the 
state of academic service administration to meet the requirements of the society of the University in 
The lower Northern Part of Thailand was problematic In 6 aspects: (1) the problems of planning 
services the Social for the year didn’t comply with the requited; (2) the issue of project service to 
the society planned to process that contributes to the development of students, community and 
society sustainable; (3) The problems in project academic services administration to the society 
didn’t comply with the requirements of society; (4) issue of the form to evaluate success as an 
indicator of the plans and programs; (5) The problems of assessing the success of the model didn’t 
sustainable development; and (6) the issue of the performance of management services to the 
society engaged didn’t conform to the standard. 2) A model of the academic service administration 
to meet the requirements of the society of the University in The lower Northern Part of Thailand 
comprised 6 components and 30 sub-components; The evaluation results of the model academic 
services administration to meet the of the society of the University in The lower Northern Part of 
Thailand. The opinions about the possibility nd the utility standards to adoption at a high level.  
Keywords: A model of academic services administration, to meet the requirements of the society, 
the University in The lower Northern Part of Thailand. 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา       
     สืบเนื่องจากการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของสังคมโลก 
(Global village) ในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับประเทศ
ไทยเป็นหนึ่งในผู้น าการร่วมก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) จึงต้องเน้นเรื่องการจัดการศึกษาให้คน
ไทยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลที่มีการ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นประเด็น
ปัญหาส าคัญที่ท าให้คนไทยต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ 
เพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึง
จ าเป็นต้องพัฒนาคนในประเทศให้ได้รับการพัฒนามี
ความรู้ความสามารถ ก้าวไปสู่สากลได้ จึงเป็นหน้าที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาคนใน
ประเทศ และผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถออกสู่
ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ    
     มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่างซึ่ งล้วนมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนมาก และเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วิชาการที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเมื่อเทียบกับแหล่งวิชาการที่
อื่น จึงจ าเป็นต้องมีรูปแบบการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ซึ่งสามารถจัดใน

รูปแบบของการบริการแบบให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
หรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม นอกจากจะเป็น
การท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้รับ
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ด้วย เช่น เป็นการเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ของอาจารย์ อันน าไปสู่การพัฒนา
หลักสูตรที่สามารถน าไปบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ 
ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาด้วย [1] เพื่อให้สอดคล้อง
กับพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ก าหนดให้ทุก
มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมไว้ 
และสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ที่ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาและแก้ปัญหาสถาบันอุดมศึกษาไร้ทิศทางและขาด
ประสิทธิภาพ จึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่
จะต้องแสวง หารูปแบบที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาคน และเศรษฐกิจ
ของประเทศให้ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นที่ถือได้ว่า
เป็นผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
อย่างมีนัยส าคัญ 
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    การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ผ่านมาจะพบว่า ผล
การด าเนินงานยังไม่มีความต่อเนื่องและไม่ยั่งยืน อีกทั้งยัง
ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เห็นได้จากภาพสะท้อนทาง
สังคมที่เคยได้รับบริการทางวิชาการมาก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มี
การพัฒนาให้ดีขึ้นไปกว่าเดิม และรูปแบบการให้บริการ
วิชาการส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การส่งเสริมด้านการประกอบ
อาชีพอิสระ แต่ไม่มีการน าเทคโนโลยีไปใช้อย่างจริงจัง ท า
ให้การบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมไม่มีคุณภาพ ผู้ที่
ท าหน้าที่บริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมจึงต้องเร่งหา
รูปแบบที่จะน ามาใช้พัฒนานักศึกษา สังคมหรือชุมชนให้
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้ชัดเจน ซึ่งจาก
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่ายังไม่มีผู้ใดหรือหน่วยงานใดท า
ศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง
รูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
เพื่อน าผลจากการศึกษาไปสร้างรูปแบบการบริหารงาน
บริการวิชาการแก่สังคมที่มีความเป็นไปได้ต่อการน าไป
ปฏิบัติและความเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้เกิดความ
เชื่อมั่น และก้าวไปสู่ระดับสากลพร้อมๆ กันได้ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคนและประเทศชาติ ต่อไป 
 
2. ค าถามของการวิจัย 
     2.1 สภาพการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัยกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง เป็นอย่างไร 
     2.2 รูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัยกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง ที่มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 
และมีความเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง ควรเป็นอย่างไร 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     3.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบริการวิชาการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัย
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
     3.2 เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัย
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
    3.3 เพื่อตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานบริการ
วิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของ
มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
     การวิจัยครั้ง เป็นการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
    ช่วงที่  1 การศึกษาสภาพการบริหารงานบริการ
วิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของ
มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่  1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง โดยการวิเคราะห์สังเคราะห์สาระจากเอกสาร
แบบสร้างข้อสรุปจ าแนกข้อมูลแบบไม่ใช้ทฤษฎี [2] และ
ระบบกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม น ามาเป็นข้อมูล
ในการสร้างข้อสรุป เพื่อด าเนินการวิจัยในขั้นตอนท่ี 2  
    ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพการบริหารงานบริการวิชาการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัย
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ซึ่งเลือกแบบเจาะจงจากผู้ที่มีข้อมูลที่น่าเช่ือถือ     
มีเวลาเพียงพอที่จะให้ข้อมูล และเต็มใจที่จะให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการโดยการบอกกล่าว ที่เป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ที่ท าหน้า
บริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมหรือเคยมีประสบการณ์ 
ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม และเลือกสนามวิจัย
แบบเจาะจงคือมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเนื่องจากมีบริบท
และวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมผสมระหว่างภาคอีสานและ
ภาคกลาง ซึ่งมีรูปแบบของวัฒนธรรมที่เป็นแบบเดียวกัน
จึงไม่แตกต่างกัน และยังมีที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองอันเป็น
แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ที่มีเส้นทางผ่านไปสู่จังหวัดต่างๆ 
ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยได้หลายจังหวัด ประกอบ
กับผู้วิจัยเคยมีประสบการณ์ในการท างานด้านการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมมาเป็นเวลา 9 เดือนเศษ จึงท า
ให้มีโอกาสได้ลงไปศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากสังคมและชุมชน
โดยการฝังตัวเพื่อศึกษาสภาพการบริหาร งานบริการ
วิชาการแก่สังคมด้วยวิธีการน าร่องแบบเจาะลึก และ
วิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอด
ระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัยในภาคสนาม โดยท าเป็นช่วงๆ 
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เมื่อมีข้อมูลจ านวนมากพอสมควรแล้ว จึงน ามาจัดระเบียบ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบหาความเหมาะสม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ว่ามีมากน้อยเพียงใด 
(เบญจา ยอดด าเนิน-แอ๊ดติกกจ์ และชาย โพธิสิตา [3] 
อ้างถึงใน ภัทร์ธมณฑน์ เรืองวิทยาวุฒิ) [4] ผู้วิจัยเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ตอนที่ก าลังเก็บข้อมูลครั้งแรกต่อเนื่องไป
จนถึงการเก็บข้อมูลเสร็จ แล้วน าไปให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งเป็นค าตอบที่ผู้วิจัยต้องการทราบ 
เพื่อน าข้อเท็จจริงที่ได้มาเป็นกรอบในการสร้าง (ร่างแรก) 
รูปแบบฯ ในช่วงที่ 2                                                           
    ช่วงที่ 2 การสร้างรูปแบบการบริหารงานบริการ
วิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของ
มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยน าร่างรูปแบบที่
ได้จากการวิจัยภาคสนามในช่วงที่ 1 ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 6 คน ตรวจสอบเพื่อยืนยันให้เห็นว่าข้อมูลที่ได้มา
มีความครอบคลุมเหมาะสม สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) เพื่อร่วมกันวิพากษ์ แล้วสรุปผลจาก
ประเด็นการสนทนากลุ่ม และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
บันทึกสรุปผลจากข้อเสนอแนะทั้งหมดที่บันทึกไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร และการบันทึกเสียงผู้ร่วมสนทนาใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของรูปแบบ ได้แก ่1) 
มีการจัดท าแผนการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 2) มีโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมตามแผนที่เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 3) มีโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมแบบให้เปล่า 4) มีการประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการ 5) มีการน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงหรือพัฒนา 6) การมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน  
     ช่วงที่  3 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารงาน
บริการวิชา การเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
ของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยเลือก
แหล่งข้อมูลแบบเจาะจง คือ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง คือ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 4 แห่ง จากทุกคณะ จ านวน 
1,304 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางของ 
Krejie and Morgan [5] ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 
297 คน  
     เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ เก็บรวบรวมข้ อมู ล  คื อ
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 

    ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) จ านวน 4 ข้อ  
     ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้
ของรูปแบบและความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ จ านวน 
30 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) ของ Likert [6]  
     ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Opened 
Form) ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัย
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
     วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละจากแบบสอบถาม    
ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล และหา
ค่าเฉลี่ย (𝑥 ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จาก
แบบ สอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้
ของรูปแบบและความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ 
 

5. สรุปและอภิปรายผล 
     5.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานบริการวิชาการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัย
กลุ่มภาค  เหนือตอนล่าง พบว่า องค์ประกอบส าคัญของ
รูปแบบ 6 องค์ ประกอบหลัก ประกอบด้วย 1) การจัดท า
แผนการบริการวิชา การแก่สังคมประจ าปียังไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม 2) โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตามแผนยังไม่มีกระบวนการที่พัฒนานักศึกษา ชุมชน
หรือสังคม ที่ยั่งยืน 3) กระบวนการบริหารงานบริการ
วิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่ายังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 4) ยังไม่มีรูปแบบในการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการ 5) การ
ประเมินความส าเร็จของรูปแบบการให้บริการวิชาการแก่
สังคมยังไม่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน และ6) กรอบการ
บริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วมยังไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในการจัดท า
แผนการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีทั้งแบบให้เปล่า
หรือแบบมีค่าใช้จ่ายยังไม่มีกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน จึง
ท าให้ไม่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ อีกทั้งยังขาด
รูปแบบที่จะน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จึงท าให้ผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เห็นได้จากภาพสะท้อนทาง
สังคมที่เคยได้รับบริการทางวิชาการมาก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มี
การพัฒนาให้ดีขึ้นไปกว่าเดิม และการขาดทรัพยากร
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บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง จึงท าให้การ
ด าเนินงานยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร สอดคล้องกับ 
Katz [7] ที่ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการบริหาร พบว่า มี 3 
ด้าน คือ 1) ทักษะด้านความคิดรวบยอดคือ ความสามารถ
ในการมองเห็นภาพรวมของกระบวนการท างาน 2) ทักษะ
ด้านมนุษย์สัมพันธ์  คือ ความสามารถในการเข้าใจ
ธรรมชาติของคน และ3) ทักษะด้านเทคนิค คือ 
ความสามารถด้านการท างาน มีความรู้ ความเข้าใจในงาน                              
    5.2 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัยกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็น
สอดคล้องกันว่าผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารงาน
บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของ
มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มีความเป็นไปได้ในการ
น าไปปฏิบัติ และมีความเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    องค์ประกอบหลักที่  1 มีการจัดท าแผนการบริการ
วิชาการแก่สังคมประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) มีการส ารวจความ
ต้องการด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมก่อนจัดท าแผน
ที่สอด คล้องกับความต้องการของสังคมโดยมีการใช้
กระบวนการ PDCA 2) ในแผนการให้บริการวิชาการแก่
สังคมมีวัตถุประสงค์หลายข้อที่ครอบ คลุมครบถ้วนและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 3) ในแผนมีเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน 4) ในแผนมีหลักการและ
เหตุผลที่จะเป็นค าตอบของค าถามว่าท าไมต้องท า และ5) มี
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนคือสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็น
รูปธรรมว่าผลที่ต้องการได้เกิดขึ้นจริง  
    องค์ประกอบหลักที่ 2 มีโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตามแผนท่ีเกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือ
สังคม มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) มีการเขียนโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมตามแผนที่เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชนหรือสังคมโดยมีการใช้กระบวนการ PDCA 
2) โครงการมีการก าหนดวัตถุ ประสงค์ที่เกิดผลต่อการ
พัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม 3) มีการเขียน
วัตถุประสงค์ที่บอกว่าต้องท าอะไร 4) โครงการมีเป้าหมาย
คือจุดตัดสินว่าโครงการนั้นจะประสบความส าเร็จหรือไม่ 
และ5) โครงการมีวัตถุประสงค์ที่เป็นตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ที่เป็นคนละเรื่องไม่เกี่ยวข้องกัน  
     องค์ประกอบหลักที่ 3 มีโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมแบบให้เปล่า มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ในแผน
มีการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่าที่

เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม (2) มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ที่เป็นตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่เกิดผลต่อ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคมในโครงการแบบให้
เปล่า 3) มีการใช้กระบวน การ PDCA ในการเขียนโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่าที่เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 4) โครง การแบบให้เปล่ามี
เป้าหมายคือจุดตัดสินว่าโครงการจะประสบความส าเร็จ
หรือไม่ และ5) การใช้กระบวน การ PDCA วางแผน การ
ด าเนินตามแผนและโครงการเพื่อประเมินความส าเร็จตาม 
ตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการ  
     องค์ประกอบหลักที่ 4 มีการประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการ มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
1) มีการประเมินความส าเร็จของตัวบ่งช้ีที่เป็นตัวช้ีวัดและ
เป้า หมายของแผนและโครงการ 2) มีการวางแผนการ
ด าเนินงานที่ใช้กระบวนการ PDCA เพื่อประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการ 3) มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานและกิจกรรมให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของแผนและโครงการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม 4) การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และ5) มีการ
การประเมิน ผลความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและ
โครงการไปถ่ายทอดสู่ผู้รับบริการวิชาการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคม  
     องค์ประกอบหลักที่ 5 มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงหรือพัฒนา มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) มีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินแผนและโครงการเพื่อน ามา
ปรับปรุงหรือพัฒนา 2) มีการน าผลจากการวิเคราะห์การ
ประ เมินแผนและโครงการที่ได้มีการปรับปรุงหรือพัฒนา
แล้วโดยน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกับ
ผู้รับบริการวิชาการ 3) มีการน าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากผล
การประเมินแผนและโครงการที่ปรับปรุงหรือพัฒนาแล้วไป
สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิม 4) มี
การใช้กระบวนการ PDCA วิเคราะห์การน าผลการประเมิน
แผนและโครงการที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนา และ5) มี
การน าผลการประเมินที่ปรับปรุงหรือพัฒนาแล้วมา
ด าเนินการโดยมีวิธีการ และกระบวนการถ่ายทอดการ
ด าเนินงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ
สังคมสู่ผู้รับบริการ  
     องค์ประกอบหลักที่ 6 การมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน มี 5 องค์ประกอบย่อย 
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ได้แก่ 1) ในแผนแต่ละโครงการมีการให้บริการวิชาการแก่
สังคมในระดับสถาบัน 2) การมีส่วนร่วมในการบริการวิชา 
การแก่สังคมในระดับสถาบัน 3) การมีส่วนร่วมในแก้ไข
ปัญหาการให้บริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 4) 
การมีส่วนร่วมในการใช้กระบวนการ PDCA มาปรับปรุง
หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
และ5) การมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการในระดับ
สถาบันที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
     5.3 ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานบริการ
วิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของ
มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลสรุปได้ ดังนี ้
     องค์ประกอบหลักที่ 1 มีการจัดท าแผนการบริการ
วิชาการแก่สังคมประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม พบว่า ในแผนมีการเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน 
มีความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้เป็น
เพราะการระบุวันเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนไว้ใน
แผนจะท าให้การด าเนินงานเสร็จตามเวลาก าหนดไว้ เพื่อ
ท าให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ 
สอดคล้องกับ Becerra [8] ที่ศึกษาเรื่องบทบาทของ
ผู้บริหารการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
ชุมชน พบว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาใดๆ ท่ีเกี่ยวกับ
สถานศึกษานั้นๆ ผู้บริหารและผู้แทนชุมชนต้องร่วมมือกัน
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการทางการศึกษาตามบทบาท
หน้าที่ และนโยบายที่ตกลงกันไว้ ซึ่งผู้บริหารจะต้องให้
ความสนใจเกี่ยวกับความแตกต่างของชุมชนด้วย  
    องค์ประกอบหลักที่ 2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ตามแผนที่เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 
พบว่า การเขียนวัตถุ ประสงค์มีบอกว่าต้องท าอะไร มีความ
เป็นไปได้และความเป็นประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะ
การเขียนวัตถุประสงค์ไว้ในแผนจะช่วยให้ทราบว่าต้องท า
อะไรจึงจะเกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 
มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรร่วมกับการน าเทคโนโลยีหรือหลักการท างานแบบ
ใหม่ให้แก่บุคลากร เพื่อน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
อบรมไปปรับปรุงพัฒนาการเขียนวัตถุประสงค์ที่ก่อให้เกิด
การพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคมให้ชัดเจนได้มากขึ้น ซึ่ง
การบริหารงานจะประสบผลส าเร็จได้หรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่
กับผู้น าที่จะช่วยขับเคลื่อนเทคโนโลยีหรือหลักการท างาน
แบบใหม่หรือน านวัตกรรมใหม่ๆ ไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะช่วย

ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดคล้อง
กับเพ็ชรี รูปะวิเชตร์ [9] ที่ พบว่าสภาพการท างานของ
บุคลากรในองค์กรในช่วงของการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะที่
เป็นการท างานที่องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากด้วย
การน านวัตกรรมเทคโนโลยี หลักการ วิธีการใหม่ๆ เข้ามา
ท างาน และปรับใช้ในองค์กร โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรด้วยการอบรมให้มากขึ้น 
    องค์ประกอบหลักที่ 3 มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
แบบให้เปล่า พบว่า มีการด าเนินตามแผนและโครงการเพื่อ
ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการที่
สามารถน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ มีความเป็นไปได้และ
ความเป็นประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะในการด าเนิน
ตามแผนและโครงการถ้ามีการประเมินผลความส าเร็จตาม
ตัวบ่งช้ีจะท าให้ทราบว่าผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร หาก
มีปัญหาจะได้น าแผนและโครงการไปปรับปรุงพัฒนาใหม่ 
เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีกว่าเดิม สอดคล้องกับ McClelland 
[10] ที่ศึกษาเกี่ยว กับความแตกต่างระหว่างบุคคล โดย
เปรียบเทียบได้กับภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg Model) พบว่า 
ส่วนที่เห็นได้ง่ายและพัฒนาได้ง่ายคือส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ า 
ได้แก่ องค์ความรู้และทักษะที่บุคคลมีอยู่  และส่วนที่
มองเห็นได้ยากคือส่วนที่อยู่ ใต้ผิวน้ า ได้แก่ แรงจูงใจ 
อุปนิสัย ภาพลักษณ์ภายใน ดังนั้นบทบาทที่แสดงออกต่อ
สังคมจึงมีผลต่อพฤติกรรมการท างานที่เป็นส่วนที่พัฒนาได้
ยาก สมรรถนะของคนจึงเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถต่างๆ ที่ท าให้
สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงาน และการที่
คนจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งออกมาได้นั้น จะต้อง
มีองค์ประกอบที่เป็นทั้งความรู้ ทักษะ ความสามารถ และมี
คุณลักษณะอื่นๆ เช่น มีสมรรถนะในการให้บริการที่ดีจนท า
ให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ หรือมีความรู้ในงาน หรือมี
ทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ดีจนกลาย เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี
ที่ผู้อื่นน าไปใช้เป็นตัวอย่างที่ดี ได้ ซึ่งจะเป็นตัวช้ีวัดที่
ช้ีให้เห็นถึงสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีดีหรือเรียกได้ว่า
เป็นคุณภาพการให้บริการ  
     องค์ประกอบหลักที่ 4 มีการประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งช้ีของแผนและโครงการ พบว่า มีการวางแผนการ
ด าเนินงานที่ใช้กระบวนการ PDCA ประเมินความส าเร็จของ
ตัวบ่งช้ีที่เป็นตัวช้ีวัดและเป้าหมายของแผนและโครงการ มี
ความเป็นไปได้มากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะการประเมินผล
ความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการเป็นการสร้าง
คุณภาพของการท างานให้มีความน่าเช่ือถือมากขึ้น เพราะ
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สามารถตรวจสอบได้ว่าการด าเนินงานเป็นไปตามค่าดัชนีช้ี
วัดหรือมาตรฐานทั้งหมดหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่ก าหนด
ก็น ามาปรับปรุงแก้ไข ทบทวน เพื่อเริ่มวาง แผนใหม่ตาม
วงจร PDCA ซ้ าไปเรื่อยๆ สอดคล้องกับแนวคิดพื้น ฐานเรื่อง
คุณภาพการให้บริการของ Cronin and Taylor [11] พบว่า 
ความพึ งพอใจหรือไม่พึ งพอใจจะเป็นเรื่ องของการ
เปรียบเทียบประสบการณ์ของผู้รับบริการที่ได้รับบริการกับ
ความคาดหวังที่ผู้รับบริการนั้นจะมีในช่วงเวลาที่มารับ
บริการ และเป็นสิ่ งที่ ช่วยให้สามารถวัดคุณภาพการ
ให้บริการได้ ส่วนข้อที่มีความเป็นประโยชน์มากที่สุด พบว่า 
มีการประเมินผลความ ส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและ
โครงการไปถ่ายทอดสู่ผู้รับบริการวิชาการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคมที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ ทั้งนี้เนื่องจากการประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีเป็น
เครื่องมือหรือเป็นดัชนีที่ใช้วัดความก้าวหน้าของการบรรลุ
ในแต่ละเป้าประสงค์ที่สามารถวัดผล และก าหนดเป้าหมาย
ของความส าเร็จได้ และยังช้ีให้เห็นถึงสมรรถนะในการ
ปฏิบัติ งานที่ดีที่สามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการ
ปฏิบัติงานที่ดีได้ สอดคล้องกับพสุ เดชะรินทร์ [12] ที่ศึกษา
เกี่ยวกับตัวช้ีวัดที่จะสามารถช้ีให้เห็นถึงสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานที่ดี  ซึ่ งเป็นเครื่องมือหรือเป็นดัชนีที่ ใช้วัด
ความก้าวหน้าของการบรรลุในแต่ละเป้าประสงค์ที่สามารถ
วัดผล และก าหนดเป้าหมายของความส าเร็จได้ โดยมี
ตัวช้ีวัด ตัวประกอบ ตัวแปรหรือค่าที่สังเกตได้หรือสะท้อน
ผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ว่าเป็นอย่างไรได้  
    องค์ประกอบหลักที่  5 มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงหรือพัฒนา พบว่า มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
แผนและโครงการโดยใช้กระบวนการ PDCA  เพื่อน าไป
ปรับปรุงหรือพัฒนา มีความเป็นไปได้และความเป็น
ประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะกระบวนการ PDCA 
เป็นวงจรการควบคุมคุณภาพภายใต้การท างานเป็นทีม 
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นกล
ยุทธใ์นการด าเนินงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้ สอดคล้อง
กับเพลินพิศ จุฬพันธ์ทอง และคณะ [13] ที่พบว่า กลยุทธ์
การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย 1) การปรับปรุง
กระบวนการวางแผนการบริการวิชาการเชิงรุกโดยใช้การมี
ส่วนร่วมและใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 2) การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการ 
3) การพัฒนาระบบการบริการวิชาการ 4) การพัฒนา
ศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรด้านการบริการ

วิชาการ และ5) การพัฒนากลไกการจัดการทรัพยากรการ
บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอก  
    องค์ประกอบหลักที่ 6 การมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน พบว่า มีความเป็นไปได้
และความเป็นประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาจะช่วยให้การบริหารงานบริการ
วิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และมีความเข้มแข็งมากขึ้น และยังสามารถ
น าปัญหาที่พบมาเป็นข้อมูลเพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการบริหารงานต่อไปได้ สอดคล้องกับ McCabe 
[14] ที่พบว่า สมาชิกของชุมชนและมหาวิทยาลัยต่างมี
ความเช่ือว่าความร่วมมือในด้านปฏิบัติและการพึ่งพาอาศัย
กันเป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนาชุมชน ถ้ามีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันมากเท่าไร โอกาสแห่งความ ส าเร็จของกลุ่มที่มี
ส่วนร่วมก็มีมากยิ่งขึ้นเท่านั้น      
6. ข้อเสนอแนะ           
6.1 ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้            
     6.1.1 มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการลงไปศึกษาหา
ข้อมูลเชิงลึกกันอย่างจริงจังว่าสังคมต้องการอะไรกันแน่
ก่อนท่ีจะจัดท าแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ประจ าปีเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
อย่างจริงจัง 
     6.1.2 มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการอบรมทักษะการ
เขียนแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีการน า
นวัตกรรมเทคโนโลยี หลักการหรือวิธีการใหม่ๆ มาเขียน
วัตถุประสงค์ที่ช้ีให้เห็นผลการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือ
สังคมได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน  
     6.1.3 ควรมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า 
เพื่อจะได้ทราบว่าผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร หากมี
ปัญหาจะได้น าไปปรับปรุงพัฒนาใหม่ เพื่อใช้เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี ต่อไป 
     6.1.4 การเขียนแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมควรมีการน ากระบวนการ PDCA มาใช้เพื่อประเมิน
ความส าเร็จของตัวบ่งช้ีที่เป็นตัวช้ีวัดและเป้าหมายของ
แผน เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพให้การท างานมีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น 
     6.1.5 การวิเคราะห์ผลการประเมินแผนและโครงการ
ควรด าเนินการตามกระบวนการ PDCA เพราะเป็นวงจร
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ควบคุมคุณภาพภายใต้การท างานเป็นทีม ซึ่งจะช่วย
สามารถพัฒนางานซ้ าๆ ได้อย่างต่อเนื่อง  
     6.1.6 ควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบริการ
วิชาการแก่สังคมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในระดับ
สถาบัน ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วมจะช่วยให้การแก้ไข
ปัญหาประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และจะช่วย
ท าให้สถาบันมีความเข้มแข็งมากขึ้น         
6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
     6.2.1 ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานบริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
ในบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมให้มากกว่านี้ 
     6.2.2 ควรมีการศึกษาและท าวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
เจาะลึกเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการแก่
สังคมที่ตรงกับความต้องการของสังคมในอุดมศึกษาต่างๆ 
ต่อไป 
     6.2.3 ควรมีการต่อยอดการท าวิจัยและพัฒนาเรื่อง
รูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง ต่อไป 
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