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ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

ประจำปี งบประมาณ 2565 
 



คำนำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นสถาบันการศึกษาสำคัญในระดับอุดมศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ถือ

เป็นแหล่งองค์ความรู้ทางวิชาการที่ส่งเสริมคุณภาพของประชาชนและชุมชนในพื้นที ่รับผิดชอบ คือ จังวหัด

เพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะนำไปสู ่การพัฒนาท้องถิ ่นอย่างยั ่งยืนตาม

ยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ โดยหนึ่งในพันธกิจที่ต้องดำเนินงาน คือ พันธกิจด้านการให้บริการวิชาการ ทั้งในระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการให้บริการทางวิชาการ คณะ

วิทยาการจัดการเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนสำคัญของมหาวิทยาลัยเพชรบูรณ ์ดังนั้น เพ่ือให้โครงการบริการวิชาการ

ของคณะวิทยาการจัดการเป็นโครงการที่ตรงตามความต้องการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อภาคเอกชน ภาครัฐ 

ชุมชน และสังคมในพ้ืนที่บริการ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการในพ้ืนที่ที่คณะ

วิทยากรจัดการดูแลตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือนำผลการสำรวจมาประกอบในการ

กำหนดทิศทางและการวางแผนการให้บริการทางวิชาการตามความเชี่ยวชาญ ตามเป้าหมายทางพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย และตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคม 

 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  

คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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ส่วนที่ 1 
ส่วนนำ 

 

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของจังหวั ดเพชรบูรณ์ 

จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี เป็นแหล่งองค์ความรู้ทางวิชาการที่ส่งเสริม

คุณภาพและคุณธรรมของคน นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยหนึ่งในพันธกิจที่ต้องดำเนินงาน คือ 

พันธกิจด้านการให้บริการวิชาการ ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยน้อมนำศาสตร์

พระราชามาเป็นแนวทางในการให้บริการทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ  

ดังนั้น เพ่ือให้โครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการเป็นโครงการที่ตรงตามความ ต้องการ

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อชุมชนและสังคม จึงจำเป็นที่จะต้องมีการสำรวจความต้องการของชุมชนและ

สังคมในพื้นที่ท่ีคณะวิทยากรจัดการดูแลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย ภาคประชาชน ภาครัฐ 

ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อนำผลการสำรวจ มาประกอบในการกำหนดทิศทางและการวาง

แผนการให้บริการทางวิชาการตามความเชี่ยวชาญ ตามเป้าหมายทางพันธกิจของมหาวิทยาลัย และตรงตาม

ความต้องการของชุมชนและสังคม 

 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสำรวจความต้องการในการรับบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ 

2) เพ่ือนำผลการสำรวจความต้องการของชุมชน นำมาประกอบการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ

การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน  

  

ลักษณะโครงการ 

  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง    โครงการยั่งยืน 
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ผู้ร่วมโครงการ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1)  อาจารย์ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

2)  อาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด รองคณบดี 

3)  ผศ.นิพนธ์ เพชรบูระณิน รองคณบดี 

4)  ผศ.ดร.ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล ประธานสาขาวิชาการจัดการ 

5)  อาจารย์ณัฐณิชา อินทร์เพ็ญ ประธานสาขาวิชาการตลาด 

6)  อาจารย์ชัชากร คัชมาตย์ ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

7)  อาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

8)  ผศ.บวรลักษณ์ เงินมา ประธานสาขาวิชาการบัญชี 

9)  อาจารย์วิศิษฎ์ บิลมาศ ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

10)  ดร.รักชนก สมศักดิ์ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

11)  อาจารย์ธีรภัทร ดีเอม ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

12)  อาจารย์วิไลพร วงษ์อินทร์ ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

13)  ผศ.ดร. บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย อาจารย์ (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา) 

14)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาลัย  บุญทิม อาจารย์ (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา) 

15)  อาจารย์ ดร.เจน  จันทรสุภาเสน อาจารย์ (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา) 

16)  อาจารย์ปุณฑริกา  สุคนธสิงห์ อาจารย์ (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา) 

17)  อาจารย์ปราณีต  ใจหนัก อาจารย์ (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา) 

18)  อาจารย์สุพิชชา  โชติกำจร อาจารย์ (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา) 

19)  อาจารย์กริชชัย  ขาวจ้อย อาจารย์ (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา) 

20)  อาจารยท์ิวาวรรณ  ศิริเจริญ  กันหา อาจารย์ (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา) 

21)  อาจารย์วิมลวรรณ  วงค์ศิริ อาจารย์ (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา) 

22)  อาจารย์ศุภรัตน์  แก้วเสริม  อาจารย์ (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา) 

23)  อาจารย์จตุพร จันทร์เพชร อาจารย์ (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา) 

24)  คุณกัญญา สายสิงห์เทศ บุคลากร (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา) 
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ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อรายงานตามระบบ eMENSCR 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อ 

     พัฒนาท้องถิ่นและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูที่มีมาตรฐานวิชาชีพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มคุณภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อ 

     พัฒนาสังคมตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

การบูรณาการ 

 การบริการวิชาการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวช้ีวัด 
1) เชิงปริมาณ :  

ข้อมูลและสถิติจากการสำรวจจากบุคคล วิสาหกิจ หน่วยงาน และ/หรือ ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย

การให้บริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการและสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

2) เชิงคุณภาพ :  

ผลการสำรวจความต้องการบริการทางวิชาการจากพื้นที่พันธกิจเป้าหมายนำไปใช้ในการวาง
แผนการให้บริการทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการในปีถัดไป 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 คณะวิทยาการจัดการมีผลสำรวจความต้องการการบริการทางวิชาการ เพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนดำเนิน

โครงการให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะวทยาการจัดการ ซึ่งจะเป็นการวางแผนโครงการที่มทิศทาง

และตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่เป้าหมาย ชุมชน และสังคมตามพันธกิจของคณะ 
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ส่วนที่ 2 
วิธีดำเนินการ 

 

กลุ่มเป้าหมายการดำเนินโครงการ  

พ้ืนที่เป้าหมายตามแผนพันธกิจด้านการบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการและสำนักวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ 

 

ระยะเวลาและสถานทีด่ำเนินโครงการ 

เดือน พฤษภาคม – กันยายน พ.ศ.2565  

 

ตัวช้ีวัด  
1) เชิงปริมาณ :  

ข้อมูลและสถิติจากการสำรวจจากบุคคล วิสาหกิจ หน่วยงาน และ/หรือ ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย

การให้บริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการและสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

2) เชิงคุณภาพ :  

ผลการสำรวจความต้องการบริการทางวิชาการจากพื้นที่พันธกิจเป้าหมายนำไปใช้ในการวาง
แผนการให้บริการทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการในปีถัดไป 
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กิจกรรมและแผนการดำเนินงาน : 

การดำเนินงาน 
พ.ศ.2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการโครงการ 

         

2.ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการ

โครงการเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติ

และประสานงานวิทยากร 

         

3.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดำเนินการ          

4.จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง          

5. ลงพื้นที่สำรวจความต้องการทาง

วิชาการ 

         

6.ติดตามประเมินผลและสรุปผล

โครงการ 

         

7.รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร

คณะและหลักสูตรสาขาวิชา 

         

 

 

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 

- การประเมินผลเชิงปริมาณจากข้อมูลและสถิติในการสำรวจพื้นที่บริการวิชาการเป้าหมาย  

- การประเมินผลเชิงคุณภาพจากผลสำรวจและข้อสรุปที่นำมาใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนการ

ให้บริการทางวิชาการของคณะในอนาคต 
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ส่วนที่ 3 
ผลการดำเนินการ 

 

การสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ 
ในปี พ.ศ. 2565 ครั้งนี้ มผีู้ตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 97 คน ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของการสำรวจแสดงเป็นหัวข้อ
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   

 
1) เพศของผู้ตอบแบบสำรวจ 
 ผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ในด้านเพศของผู้ตอบ  

 พบผลลัพธ์ ดังนี้ 
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2) อายขุองผู้ตอบแบบสำรวจ 
 ผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ในด้านอายุของผู้ตอบ  

 พบผลลัพธ์ ดังนี้ 

 

 

3) การศึกษาของผู้ตอบแบบสำรวจ 
ผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ในด้านการศึกษาของ

ผู้ตอบ พบผลลัพธ์ ดังนี้ 
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4) อาชีพหรือหน่วยงานของผู้ตอบแบบสำรวจ 
ผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ในด้านอาชีพหรือ

หน่วยงานของผู้ตอบ พบผลลัพธ์ ดังนี้ 
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5) การสำรวจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
จากข้อคำถามท่ีว่า “ท่านมีความต้องการรับบริการหรืออบรมด้าน "คอมพิวเตอร์" ในเรื่องใดบ้าง (เลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ)” โดยมีข้อให้เลือก คือ 
  การใช้โปรแกรมสำนักงานต่าง ๆ เช่น MS Word, MS Excel, MS PowerPoint 

  การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือ   

  การพัฒนาฐานข้อมูลขององค์กร  

  การพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กร  

  การพัฒนาสื่อออนไลน์ในการทำธุรกิจ เช่น Facebook, LINE   

  การขายสินค้าออนไลน์ เช่น ใน Shopee, LAZADA 

  การตกแต่งภาพกราฟิกต่าง ๆ 

  การตัดต่อคลิปวีดีโอเพ่ือใช้งานในสื่อออนไลน์  

  การติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในองค์กร 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ................................     

 ผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ พบผลลัพธ์ ดังนี้ 
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6) การสำรวจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาขาการตลาด 
จากข้อคำถามท่ีว่า “ท่านมีความต้องการรับบริการหรืออบรมด้าน "การตลาด" ในเรื่องใดบ้าง (เลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ)” โดยมีข้อให้เลือก คือ 

  ความรู้พื้นฐานทางการตลาด 

  กลยุทธ์การตลาด หรือ แผนการตลาด   

  การตลาดออนไลน์ Online หรือ Social media  

  การตลาดสมัยใหม่ในยุค New Normal 

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  

  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 

  การสร้างตราสินค้า หรือ แบรนด์ Brand 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ................................     

 ผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ พบผลลัพธ์ ดังนี้ 
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7) การสำรวจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาขาการจัดการ 
จากข้อคำถามท่ีว่า “ท่านมีความต้องการรับบริการหรืออบรมด้าน "การจัดการ" ในเรือ่งใดบ้าง (เลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ)” โดยมีข้อให้เลือก คือ 

  การบริหารองค์กร หรือ การพัฒนาองค์กร 

  การวิเคราะห์ธุรกิจ หรือ แผนธุรกิจ   

  การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หรือ SME  

  การสร้างผู้ประกอบการ หรือ ธุรกิจส่วนตัว 

  การบริหารธุรกิจการค้าสมัยใหม่  

  การทำอาชีพเสริม หรือ การค้าขายออนไลน์ 

  การบริหารสินค้าในคลัง หรือ โลจิสติกส์ 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ................................     

 ผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ พบผลลัพธ์ ดังนี้ 
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8) การสำรวจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาขาบัญชี 
จากข้อคำถามท่ีว่า “ท่านมีความต้องการรับบริการหรืออบรมด้าน "การบัญชีและการเงิน" ในเรื่องใดบ้าง 
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)” โดยมีข้อให้เลือก คือ 

  การจัดทำบัญชี 

  ความรู้ด้านภาษีอากร   

  ความรู้ด้านบัญชีต้นทุน หรือ บัญชีบริหาร  

  บัญชีครัวเรือน 

  มาตรฐานการบัญชี หรือ จริยธรรมทางบัญชี  

  การสอบบัญชี หรือ การตรวจสอบภายใน 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ................................  

 ผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ พบผลลัพธ์ ดังนี้ 
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9) การสำรวจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาขาท่องเที่ยวและการโรงแรม 
จากข้อคำถามท่ีว่า “ท่านมีความต้องการรับบริการหรืออบรมด้าน "การบริการและธุรกิจท่องเที่ยว" ในเรื่อง
ใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)” โดยมีข้อให้เลือก คือ 

  การบริการด้วยใจ 

  การพัฒนาการบริการ  

  การบริหารธุรกิจท่องเที่ยวหรือการบริการ 

  ความรู้ด้านธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และโฮมสเตย์ 

  การจัดการด้านเครื่องดื่มและอาหาร  

  มัคคุเทศก์ 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

 ผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ พบผลลัพธ์ ดังนี้ 
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10) การสำรวจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
จากข้อคำถามท่ีว่า “ท่านมีความต้องการรับบริการหรืออบรมด้าน "การบริหารงานบุคคล" ในเรื่องใดบ้าง 
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)” โดยมีข้อให้เลือก คือ 

  การบริหารงานบุคคลเบื้องต้น 

  การพัฒนางานบุคคลสมัยใหม่   

  ภาวะผู้นำ  

  การทำงานเป็นทีม  

  การพัฒนาบุคลิกภาพ 

  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

  กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ หรือ สร้างสรรค์ 

  การวางแผนด้านบุคคลในองค์กร  

  ระบบสารสนเทศในการจัดการงานบุคคล 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ................................     

 ผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ พบผลลัพธ์ ดังนี้ 
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11) การสำรวจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาขานิเทศศาสตร์ 
จากข้อคำถามท่ีว่า “ท่านมีความต้องการรับบริการหรืออบรมด้าน "ประชาสัมพันธ์" ในเรื่องใดบ้าง (เลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ)” โดยมีข้อให้เลือก คือ 

  ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือ โฆษณา 

  การทำจดหมายข่าว หรือ เอกสารประชาสัมพันธ์   

  เทคนิคการถ่ายภาพ  

  การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  

  การทำคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ Social media 

  การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ หรือ ส่งเสริมองค์กร 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ................................     

 ผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ พบผลลัพธ์ ดังนี้ 
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12) การสำรวจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาขาเศรษฐศาสตร์ 
จากข้อคำถามท่ีว่า “ท่านมีความต้องการรับบริการหรืออบรมด้าน "เศรษฐศาสตร์และการลงทุน" ในเรื่อง
ใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)” โดยมีข้อให้เลือก คือ 

  ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ 

  ความรู้ด้านการลงทุน หรือ ตลาดหลักทรัพย์ หุ้น   

  การจัดการธุรกิจครัวเรือน  

  การออมในชุมชน หรือ ครัวเรือน 

  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  

  การค้า หรือ การเงินระหว่างประเทศ 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ................................     

 ผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ พบผลลัพธ์ ดังนี้ 
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13) วันที่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 
จากข้อคำถามท่ีว่า “หากท่านต้องเข้าร่วมอบรม ท่านสะดวกท่ีจะเข้าร่วมในวันใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 

ข้อ)” โดยมีข้อให้เลือก คือ 
  วันจันทร์ ถึง ศุกร์     วันเสาร์ หรือ อาทิตย์      ชว่งเย็น     อ่ืนๆ (ระบุ) ................................     

 ผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ พบผลลัพธ์ ดังนี้ 

 

14) ระยะเวลาการเข้าร่วมที่เหมาะสม 
จากข้อคำถามท่ีว่า “ระยะเวลาการอบรมที่ท่านสะดวกที่จะเข้าร่วม” โดยมีข้อให้เลือก คือ 

  1 วัน     2 - 3 วัน   4 - 5 วัน   มากกว่า 5 วันได ้

 ผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ พบผลลัพธ์ ดังนี้ 
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15) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ผู้ตอบแบบสำรวจให้ข้อมูล ได้แก่ 

• ดีมากครับที่มีการทำสำรวจ 

• หากเป็นการจัดอบรมแบบไม่ออนไลน์จะได้ประโยชน์เต็มที่ 
• เพ่ิม ข้อการอบรม ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ค้าขายกับชาวต่างชาติ 
• อยากให้สนับสนุนอย่างจริงจัง 
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การสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
กลุ่มวิสาหกจิและผู้ประกอบการ (บางส่วน) 

 
วิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ สถานะ ความต้องการรับบริการทางวิชาการ 

คุณพรรณนิภา เบี้ยสองดวง ผู้ประกอบการมะขาม
เนื้อทองดี ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (087-
0777285) 

 

เดิม 1. การพัฒนาทางด้านช่องทางจัดจำหน่าย 
เช่น เว็บ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

2. การพัฒนาทางด้านการตลาด 
3. การวิจัยทางด้านการตลาด 
4. เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษา 

คุณสรฐินกรณ์ วรดี กลุ่มทอผ้าบ้านคลองบนใต้ จ.
เพชรบูรณ์ (083-5311122) 

เดิม 1. การออบแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 
2. การออบแบบบรรจุภัณฑ์ทางการตลาด 

คุณรจนา บุญสถาพร ผู้ประกอบการ OTOP 
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไหม ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.
เพชรบูรณ์  

ใหม่ 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
2. การดำเนินธุรกิจที่มีมาตรฐานเพ่ือการค้า 

คุณวานุรัตน์ แสนยากุล กลุ่มแมคคาเดเมีย อ.เขาค้อ 
จ.เพชรบูรณ์ 

ใหม่ 1. การตลาดออนไลน์ 

2. การตลาดแบบเจาะจง 
คุณศรีนวล กันยาประสิทธิ์ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน
ทฤษฎีใหม่ (ขิง) ตำบลนาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 
(086-2064954) 

ใหม่ 1. ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจต่างประเทศ 
2. การพัฒนาด้านการตลาด 
3. การบริหารธุรกิจทางออนไลน์ 

คุณกิตติศักดิ์ กองคำ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทหล่ม 
ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (098-9463415) 

ใหม่ 1. การพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
2. การพัฒนาด้านการตลาดทางออนไลน์ 

คุณภาณุสิทธิ์ มั่นคง วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอด
สารพิษ ตำบลชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (094-
7087557) 

ใหม่ 1. บัญชีต้นทุน 
2. แบบมาตรฐานบัญชีกระบวนการ 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
4. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
5. การพัฒนาด้านการตลาดทางออนไลน์ 
6. การพัฒนาเว็บเพ่ือธุรกิจการค้า 
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คุณไพรัตร โสภาบุญ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ (มะขาม) อ.หล่มเก่า จ.
เพชรบูรณ์ (089-9602052, 083-1656370) 

ใหม่ 1. การตลาดออนไลน์ 
2. การพัฒนามาตรฐานเพ่ือส่งออก

ต่างประเทศ 
 

➢ เกณฑ์ที่ควรใช้ในการพิจารณากำหนดแผนให้บริการวิชาการในครั้งหน้า  (พิจารณาจากเกณฑ์การตรวจ
ประกันคุณภาพฯ) 
✓ วิสาหกิจหรือผู้ประกอบการได้ประโยชน์และเป็นตัวชี้วัดที่เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 

1) คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น เช่น 
1. เพ่ิมรายได้มากข้ึน 
2. สร้างอาชีพให้คนในชุมชน 

2) มีผลิตภัณฑ์ใหม่หรือสร้างนวัตกรรม 
3) สร้างเป็นชุมชนต้นแบบได้ 
4) บูรณาการกับหลักสูตรในสาขาต่าง ๆ เพ่ือ 

1. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในสายอาชีพ 
2. ให้นักศึกษาได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการดำเนินการ 

 

จากการผลการสำรวจความต้องการทางวิชาการข้างต้น สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ ภาคเอกชน 

ภาครัฐ ชุมชนหรือสังคมยังมีความต้องการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะวิทยาการอย่างมากและอย่างต่อเนื่อง 

โดยพบอีกว่า ความต้องการบริการทางวิชาการยังครอบคลุมทุกสาขาวิชาของคณะวิทยาการจัดการ ผลการสำรวจ

ครั้งนี้ ทุกสาขาวิชาในคณะฯ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการให้บริการกับทางประกอบการ วิสาหกิจ 

ภาคเอกชน ภาครัฐ ชุมชนหรือสังคมในพ้ืนที่รับผิดชอบได้ท้ังในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร  

ผลการสำรวจความต้องการทางวิชาการครั้งนี้จะนำไปใช้ในการวางแผนการบริการวิชาการแก่สังคมใน

ระดับหลักสูตรและระดับคณะต่อไป ในปีงบประมาณ 2566  
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ภาคผนวก 

 


























