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คำนำ 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและส่งผลต่อการ

ขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละช่วงทั้งเป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะกลาง และ

เป้าหมายระยะยาวขององค์กร ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ตระหนักถึงความจำเป็น

และความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของคณะ ฯ โดยเฉพาะหน่วยงานด้านการศึกษานั้น บุคลากรของ

องค์กรต้องมีความสามารถทั้งในด้านการสอนและการวิจัย โครงการนี้จึงมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย โดยโครงการนี้มุ่งเน้นเรื่อง

การพัฒนาโจทย์วิจัยจากการลงพื้นที่ชุมชน ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีพื้นที่บริการ

วิชาการในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร การลงพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นโอกาสที่ดีของบุคลากรด้านวิจัยที่จะให้

ความสำคัญในการพัฒนาด้านการวิจัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ การมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนา

โจทย์วิจัยจากการลงพ้ืนที่จึงถือเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการสร้างความสำเร็จด้านการวิจัยที่จะต้องสนองเป้าหมาย

ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตามแผนปฏิบัติราชการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และตาม

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพทางการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ด้วย 

นอกจากนั้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยครั้งนี้ยังสนับสนุนทั้งยุทธศาสตร์ชาติในด้านการพัฒนาและการ

เสริมสร้างศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ของชาติและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในด้านการ

พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมตามศาสตร์พระราชาเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่นอีกด้วย โครงการครั้งนี้ยังสนับสนุนและตอบสนองความต้องการของบุคลากรด้านวิจัยของคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ด้วย ซึ่งจากผลการสำรวจความต้องการของบุคลากรของคณะ ฯ 

พบว่า บุคลากรมีความต้องการพัฒนาศักยภาพในด้านการสร้างโจทย์วิจัยจากการลงพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่

จ ังหวัดที ่คณะรับผ ิดชอบ ดังนั ้น โครงการนี ้จ ึง ถือเป็นโครงการที ่ควรดำเนินการให้เป ็นส่วนหนึ ่งของ

กระบวนการพัฒนาบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาและ

ขับเคลื่อนคณะวิทยาการจัดการให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์คณะ รวมถึงความสำเร็จ

ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ด้วย    
 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  

คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 



สารบัญ 

                                    หัวข้อ หน้า 
ส่วนที่ 1 ผลสำรวจความต้องการการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยของบุคลากรคณะ 1 
ส่วนที่ 2 สรุปและเอกสารประกอบในการจัดโครงการ  4 
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินโครงการ  21 
ส่วนที่ 4 ภาพกิจกรรมและบรรยากาศของโครงการในแบบออนไลน์   23 
ภาคผนวก  25 
       โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ  
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ส่วนที่ 1 
ผลสำรวจความต้องการการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยของบุคลากรคณะ 

 
 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ทำการสำรวจความต้องการ
การพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยและการจัดกาความรู้ด้านวิจัยของบุคลากรในคณะ สำรวจในช่วงวันที่  8-11 ก.พ. 
2565 ทำให้ทราบถึงความต้องการที่สำคัญในลำดับต้น ๆ ของบุคลากรของคณะ ซึ่งนำไปสู่การดำเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะในด้านการวิจัย ในปี พ.ศ. 2565 ในประเด็น “การพัฒนาโจทย์วิจัยจากการลง
พ้ืนที่ชุมชน”  
 
รายงานการสำรวจความต้องการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการจัดการความรู้ด้านวิจัย 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
ผลการสำรวจความต้องการ 

➢ จำนวนผู้ร่วมตอบแบบสำรวจ มีจำนวน 37 คน  
➢ ความต้องการเข้าร่วมโครงการสัมมนา “การพัฒนาหัวข้อวิจัยเพื่อขอรับทุนภายนอก”  

▪ ผู้ผู้ตอบว่า “ต้องการเข้าร่วม” มีจำนวน 35 คน คิดเป็น 94.6%  
▪ ผู้ตอบว่า “ไม่ต้องการเข้าร่วม” มีจำนวน 2 คน คิดเป็น 5.5%  
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➢ คำถามว่า หัวข้อใดบ้างที่ท่านต้องการให้ฝ่ายวิจัยฯจัดให้กับบุคลากร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

พบผลลัพธ์จากผู้ตอบ 37 คน ดังนี้ 

 
โดยพบว่า การพัฒนาโจทย์วิจัยจากการลงพ้ืนที่ชุมชน มีคนตอบมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 81.1% รองลงมา 

คือ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารในประเทศ ที่ร้อยละ 59.5% 
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➢ คำถามว่า หัวข้ออ่ืน ๆ ท่ีท่านอยากให้ฝ่ายวิจัยฯจัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะฯ (โปรดระบุ) 
ผู้ตอบแบบสำรวจระบุหัวข้ออ่ืนๆ ดังนี้ 
▪ ระเบียบวิธีทางสถิติ 
▪ การพัฒนาและเสนอ concept paper สำหรับแหล่งทุนเฉพาะทาง 
▪ พัฒนาโจทย์วิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ 
▪ การพัฒนาหัวข้อวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ 
▪ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
▪ การกำหนดวัตถุประสงค์ที่เชื่อมโยงกับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  
▪ การใช้สถิติเพ่ือการวิจัย 
▪ การใช้โปรแกรมสถิติเพ่ือการวิจัย 
▪ สถิติเบื้องต้นในงานวิจัย 
▪ สถิติการวิจัยขั้นสูง 
▪ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการใช้โปรแกรม SPSS & AMOS 
▪ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ยุคใหม่เพ่ือการวิจัย 
▪ การพัฒนาวิจัยรูปแบบผสม 
▪ คุณลักษณะของผลงานวิจัย ที่เหมาะสมในการขอตำแหน่งทางวิชาการในเกณฑ์ใหม่  
▪ งานวิจัยสามารถนำไปขอผลงานวิชาการได้ 
▪ แนวทางการเขียนข้อเสนอวิจัยในการบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ 
▪ การพัฒนาและการจัดการทีมวิจัยเพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การวิจัย  
▪ เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการใหม่ ด้านงานวิจัย 
▪ แนวทางการเขียนขอในรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
▪ การเขียนหัวข้อวิจัยเพ่ือขอแหล่งทุนนอกมหาวิทยาลัย โดยบูรณาการหลายศาสตร์  
▪ การบริการวิจัยสู่งานวิจัย 
▪ วิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน 
▪ การเขียนงานวิจัยให้ตรงตามคุณสมบัติการขอตำแหน่งทางวิชาการ  
▪ เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ใหม่ล่าสุด 
▪ แนะนำแหล่งทุนภายนอก และแนวทางในการสร้างหัวข้อการวิจัยให้สอดคล้องความต้องการของแหล่ง

ทุนแต่ละที่ 
▪ ตัวอย่างแหล่งทุนภายนอกและขอบเขตงานเชิงพื้นที่ 
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ส่วนที่ 2 
สรุปและเอกสารประกอบในการจัดโครงการ 

 
จากการอภิปรายร่วมกับวิทยากรทั้งสองท่านในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะด้านการวิจัย

ครั้งนี้ได้ประเด็นสำคัญ ดังนี้  

 

ประเด็นที่ 1 ข้อจำกัดสามารถนำไปสู่นวัตกรรมการบริหารได้ 

 ด้วยข้อจำกัดหลายด้าน ทำให้ฝ่ายบริหารต้องหาวิธีการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และนำไปสู่รูปแบบการบริหารองค์กรแบบใหม่ หรือ นวัตกรรมการบริหาร ส่งผลให้

องค์กรผลิตงานบริการวิชาการและงานวิจัยเพิ่มเติมและประสบความสำเร็จในการลงพ้ืนที่ชุทชนมากขึ้น 

 

ประเด็นที่ 2 การใช้ปริมาณงานเป็นตัวกำหนดงานของบุคลากร 

 จากข้อจำกัดข้างต้น เช่น จำนวนบุคลากรน้อยกว่าปริมาณงาน เป็นต้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ปริมาณงานเป็น

ตัวตั้ง แล้วกำหนดงานไปตามบุคลากรแต่ละคน ซึ่งทำให้บุคลากรมีพื้นที่ในการทำงานและเรื่องในการทำงานที่

แตกต่างกันไป แต่มีตัวชี้วัดที่เหมือนกัน คือ บริการวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และบูรณาการการสอน  

 

ประเด็นที่ 3 การบูรณาการในการลงพ้ืนที่ชุมชน(บริการวิชาการ)กับงานด้านอ่ืน ๆ 

 การลงพ้ืนที่ชุมชนหรือการบริการทางวิชาการนั้น จะเชื่อมโยงบูรณาการกับภาระงานด้านอื่น ๆ ทั้ง 4 ด้าน

หลัก ได้แก่ งานวิจัย การสร้างนวัตกรรม การเรียนการสอน และด้านศิลปะวัฒนธรรม โดยทางคณะจะดำเนินการ

ทำข้อตกลงร่วมกับเครือข่ายหรือชุมชน ซึ่งคาดหวังให้เกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบ “ข้าว ยา ผ้า วัด” 

 

ประเด็นที่ 4 ทำงานครั้งเดียวแต่ตอบโจทย์ทุกข้อ 

 การบูรณาการภาระงานด้านต่าง ๆ นั้น ส่งผลให้ลุคลากรของคณะสามารถได้ภาระงานทั้งในด้านบริการ

วิชาการ งานวิจัย ศิลปะวัฒนธรรม และการเรียนการสอนของนักศึกษาในคณะ ซึ่งในการทำวิจัยยังกำหนดให้

บุคลากรข้ามศาสตร์กันทำวิจัยร่วมกัน ทำให้เกิดการบูรณาการศาสตร์ของคณะอีกด้วย    
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ประเด็นที่ 5 กรอบการทำงานของคณะ “ข้าว ยา ผ้า วัด” 

 การวิเคราะห์พื้นที่ที่คณะต้องรับผิดชอบ คือ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบประเด็นสำคัญที่ต้อง

บริหารจัดการร่วมกับชุมชน ได้แก่ ข้าว ยา ผ้า และวัด ถือเป็น 4 หัวข้อหลักที่ใช้เป็นพันธกิจของคณะในการ

ดำเนินงานและกำหนดแนวทางในการบูรณาการภาระงานต่าง ๆ ของบุคลากรของคณะ  

 

ประเด็นที่ 6 ผู้บริหารต้องกำหนดยุทธศาสตร์และสนับสนุนการทำงานตามยุทธศาสตร์ 

 คณบดีและฝ่ายบริหารของคณะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ของคณะให้ชัดเจนในด้านการบูรณาการข้างต้น 

แล้วสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจทั้งงาน เงื่อนไข และข้อจำกัด นอกจากนั้น ต้องทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของ

บุคลากรของคณะทุกคนในการลงพื้นที่ชุมชน เช่น การมีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกลางเฉพาะที่สนับสนุนงานด้าน

เอกสารต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกให้บุคลากรในพื้นที่ทำงานให้สำเร็จตามพันธกิจ 

 

ประเด็นที่ 7 แนวคิด (Mindset) มีความสำคัญมาก 

 บุคลากรของคณะจะต้องมีแนวคิดที่ถูกต้องและตรงกัน เพื่อให้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของฝ่ายบิหาร

คณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จตามตัวชี้วัด โจทย์วิจัยที่จะเกิดขึ้นแตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่ชุมชน 

การลงพ้ืนที่ก่อนการกำหนดโจทย์วิจัยจึงมีความสำคัญมาก เพ่ือให้เข้าใจภาพรวมและปัญหาหรือความต้แงการของ

ชุมชนอย่างชัดเจน สุดท้าย คือ การนำประเด็นเหล่านั้นมาสร้างโจทย์วิจัยจากการลงพ้ืนที่ชุมชน   

 

ประเด็นที่ 8 การบูรณาการข้ามศาสตร์มีความสำคัญ 

 การที่จะสร้างโจทย์วิจัยที่ให้ผลกระทบสูง (High impact) จำเป็นที่จะต้องบูรณาการข้ามศาสตร์หรือข้าม

คณะ โดยการลงพื้นที่ไปสำรวจศึกษาบริบทของชุมชนจริงก่อนการกำหนดโจทย์วิจัยจากการลงพ้ืนที่ชุมชน ทีมวิจัย

ต้องมีความสามารถท่ีหลากหลายและร่วมกันในการพัฒนาโจทย์วิจัย ซึ่งจากการบูรณการศาสตร์ต่าง ๆ จะทำให้ได้

โจทย์วิจัยที่ให้ผลลัพธ์ดีกว่าและส่งผลกระทบที่ดีต่อชุมชนมากขึ้น  
 
ประเด็นที่ 9 ตัวบุคลากรต้องมีความยืดหยุ่น ไม่ติดรูปแบบเดิม ๆ 

 บุคลากรของคณะต้องมีความยืดหยุ่นทั้งความคิดและการทำงาน ต้องไม่ยึดติดรูปแบบเดิม ๆ ที่เคยทำมา

ก่อนในอดีต เพราะการกำหนดโจทย์วิจัยจากพื้นที่ชุมชนจำเป็นที่จะต้องหาความต้องการหรือปัญหาของชุมชนให้

แน่ชัดเสียก่อน ซึ่งแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของชุมชนต่าง ๆ และยังมีความแตกต่างกันไปตาม

เวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ความยืดหยุ่นของนักวิจัยจึงมีความสำคัญต่อการสร้างโจทย์วิจัยที่ดีจากการลงพ้ืนที่ชุมชน  
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ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินโครงการ  

 

 หลังจากสิ้นสุดการจัดงานครั้งนี้ ทางฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้ทำการสำรวจผลการดำเนินโครงการ

จากบุคลากรของคณะที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย ซึ่งผลที่ได้มีรายละเอียดและข้อสรุป 

ดังนี้ 
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ส่วนที่ 4 
ภาพกิจกรรมและบรรยากาศของโครงการในแบบออนไลน์   
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