ถอดองคความรู
การบริการวิชาการแกสังคม เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดมอบหมายใหคณาจารยในสาขาวิชา เปนผูสอน
ตามโครงการ ความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงกับกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ในหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปกครองทองถิ่น
ซึ่งมีทั้งเจาหนาที่ และผูบริหารขององคการปกครองทองถิ่นในจังหวัดราชบุรี เขาศึกษา
อยูและจากการสอบถามทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ไดทราบถึงปญหาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่สําคัญประการหนึ่งคือยังขาดขอมูลทางการบริหารเพื่อการ
ตัดสินใจของ ฝายบริหาร เชน ขอมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาทองถิ่นและกําหนดนโยบาย
ขอมูลเพื่อจัดกรอบงบประมาณ และขอมูลเพื่อการวางแผนอัตรากําลังเปนตน ซึ่งเมื่อ
พิจารณาแลวการไดขอมูลเหลานั้น ก็ยังมีสวนราชการตาง ๆ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ประสบปญหาดังกลาวเชนกัน หนวยงานภาครัฐทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนวยงานสวนภูมิภาค ยังขาดบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญในการทํางานวิจัยที่จะจัด
ขอมูลใหผูบริหารในการตัดสินใจในทางการบริหารดานตาง ๆ ซึ่งทําใหไมสามารถ
แกปญหาในพื้นที่ไดอยางแทจริง และอาจไมคุมคาแกการลงทุนหรือใชทรัพยากรทางการ
บริหารที่ไมตรงกับสภาพที่แทจริง
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางนักวิจัยที่มีความรูในการศึกษาหาขอมูล
ถูกตองตามหลักวิธีวิจัย โดยนําประเด็นปญหาในการปฏิบัติงานมาตั้งเปนปญหาในการ
วิจัย (Routine to Research : R to R) เพื่อชวยใหผูบริหารสามารถตัดสินใจในการ
บริหารงานใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติโดยรวม ในการ
บริการวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ เพื่อผูรับบริการมีความรู ความเขาใจ ความพึง
พอใจในเรื่องการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ นําความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชใน การพัฒนา/บูรณาการการเรียนการสอน รายวิชา
วิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร นําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนา/บูรณาการงานวิจัย เรื่อง ระดับการสนับสนุนทางการบริหาร
ที่เจาหนาที่สาธารณสุขใหการสนับสนุนแกทีมงานสาธารณสุขประจําหมูบาน และเพื่อนํา
ความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการไปถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและ

เผยแพรสูสาธารณชน เปาหมายการดําเนินโครงการเชิงปริมาณ คือ อบรมใหความรูแก
บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ทั้งหนวยงานสวนภูมิภาคและทองถิ่น จํานวนทั้งสิ้น 30 คน
เชิงคุณภาพ คือ บุคลากรผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจและสามารถทําการวิจัย
เพื่อแกไขปญหาของหนวยงานไดเปนอยางดีโดยมีผลงานวิจัย คนละ
1 ฉบับ เพื่อ
นําเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
วิทยากร ในการอบรมครั้งนี้ ไดเชิญคณาจารย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ไดแก อาจารย ดร. วินัย ชุมชื่น อาจารย ดร. ปรเมษฐ กฤต
ลักษณ อาจารย ดร. ปูริดา กลาประเสริฐ อาจารย ดร. ปราการ เมธาวิวรรธนกุล และ
นายบุญสง แสงออน ระยะเวลาในการดําเนินการ 5 วัน คือ วันที่ 19 มิถุนายน 2556
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 วันที่ 29
กรกฎาคม 2556 สถานที่ดําเนินการ ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลชัฏปา
หวาย อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ผลการประเมินประโยชนและผลกระทบของโครงการบริการวิชาการ พบวา ผูเขา
รับการอบรมทั้งหมด จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 100 ตามเปาหมายที่ตั้งไว เปนเพศ
หญิงมากที่สุด 24 คน คิดเปนรอยละ 80.0 และเพศชาย จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ
20.0 ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจ โดยหาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนและหลังการ
อบรม พบวา คะแนนเฉลี่ยกอนรับการอบรมเทากับ 7.6 และคะแนนเฉลี่ยหลังรับการ
อบรมเทากับ 16.53 คะแนนความกาวหนาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเทากับ 8.93 เมื่อพิจารณาเปน
รายบุคคลพบวาผูเขารับการอบรม จํานวน 30 คน (รอยละ 100) ไดคะแนนเพิ่มขึ้นทุก
คน โดยคะแนนเพิ่มขึ้นระหวาง 8.00-10.00 แสดงใหเห็นวาการอบรมครั้งนี้สงผลตอ
ความรูความเขาใจ ทําใหผูเขารับการอบรม รอยละ 100 มีความรูความเขาใจมากขึ้น ผล
การวิเคราะหความพึงพอใจ
พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการคิดเปนรอยละ
87.52 สูงกวาเปาหมายที่กําหนด คือรอยละ 75 ซึ่งพิจารณาเปนรายไดพบวา
ผูรับบริการพึงพอใจการบริการใหบริการของเจาหนาที่ มากที่สุดคือ รอยละ 100
รองลงมาไดแกกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ รอยละ 88.93 ดานคุณภาพการ
ใหบริการรอยละ 83.3 และดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 77.85 ตามลําดับ ผล
การวิเคราะหการนําความรูไปใช พบวา ผูรับบริการสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการปฏิบัติราชการและการดําเนินชีวิต คิดเปนรอยละ 91.72 สูงกวา
เปาหมายที่กําหนดคือรอยละ 65 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูรับบริการ
สามารถนําความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปตามบทบาท ภารกิจ และการ
ปฏิบัติงานของหนวยราชการ ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ
93.49 รองลงมาไดแกผูรับบริการสามารถนําความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตตามบทบาท และหนาที่ของตนไดอยางเหมาะสม คิดเปน
รอยละ 93.4 ผูรับบริการสามารถปฏิบัติงาน และ/หรือดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางมีความสุขมากยิ่งขึ้น คิดเปนรอยละ 93.3 และผูรับบริการมี
ความรูความเขาใจในวัตถุประสงค และเนื้อหาของกิจกรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คิดเปนรอยละ 86.7 ตามลําดับ

ถอดองคความรู
การบริการวิชาการแกสังคม
เรื่อง คลินิกพัฒนาศักยภาพการวิจัย
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ไดกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอ
การเปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวยวัย สอดแทรกการพัฒนา
คนดวยกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางวัฒนธรรม การเกื้อกูล พัฒนาทักษะ
ใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิตตอยอดสูการสรางนวัตกรรมที่เกิดจาก
การฝกฝนเปนความคิดสรางสรรค
จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการพัฒนาประเทศ จึง
จําเปนตองเรงสรางภูมิคุมกันที่เสริมสรางใหเขมแข็งมากขึ้นในสังคมไทย ได
นํามาสูการกําหนดใหมีการนําการศึกษาวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติและทุกระดับ บูรณาการการทํางานของ
หนวยงานระดับนโยบายและใชทรัพยากรในการวิจัยใหรองรับการพัฒนาทั้ง
สวนกลางและพื้นที่ รวมถึงนําการวิจัยมาเปนเครื่องมือพัฒนาสงเสริมใหเกิด
ความรวมมือระหวางหนวยงานที่สงเสริมการวิจัย สถาบันการศึกษาและ
หนวยงานที่มีภารกิจชัดเจนในพื้นที่เปนแกนหลักในการเชื่อมโยงเครือขายการ
วิจัยและพัฒนาประยุกตใชใหเหมาะสม
บัณฑิตวิทยาลัย เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ดานการสรางบัณฑิต วิจัย การบริการวิชาการ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตระหนังและเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพที่มี
ความสําคัญสูง สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่มุงเนนให
คนไทยไดเรียนตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ จึงไดจัดทําโครงการบริการวิชาการ
เพื่อใหบริการความรู ชวยเหลือ ใหคําแนะนําดานการวิจัย เพื่อการพัฒนา

ศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งศักยภาพในดานการวิจัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การดําเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อผูรับบริการมีความรู
ความเขาใจ ความพึงพอใจในกระบวนการวิจัย นําความรูและประสบการณ
จากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา/บูรณาการการเรียนการสอน
วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร นําความรูและประสบการณจาก
การใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา/บูรณาการงานวิจัย เรื่อง ความ
คิดเห็นของประชาชนตอบทบาท อสม. ที่เปนจริง และบทบาท อสม. ที่
คาดหวังในงานสาธารณสุขมูลฐาน ตําบลทาเคย อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
และนําความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการไปถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน สวนเปาหมายในการดําเนินการเชิง
คุณภาพ คือ กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล ในเขตตําบลปาหวาย อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จํานวนทั้งสิ้น 30
คน เปาหมายเชิงคุณภาพ บุคลากรผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจและ
สามารถจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นไดเปนอยางดี ระยะเวลาในการดําเนินการ
8 วัน คือ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 วันที่
28 พฤษภาคม 2556 วันที่ 7
มิถุนายน 2556 วันที่ 14 มิถุนายน 2556 วันที่ 21 มิถุนายน 2556 วันที่ 28
มิถุนายน 2556 วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2556
สถานที่ดําเนินการ ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาเคย อําเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

องคความรูที่ไดจากโครงการ
ลําดับ/
กระบวนการ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 (P)

จัดประชุมคณะกรรมการทํางาน

2 (P)
3 (D)

วางแผนการดําเนินงานโครงการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธโครงการจัดทําหนังสือ
เชิญผูเขารวมอบรม
จัดอบรมตามระยะเวลาที่กําหนด

4 (D)

6 (C)

ทําการรวบรวม วิเคราะหและสรุปผลการ
ดําเนินงาน พรอมทั้งนําเสนอผลงาน
ติดตามผลการนําไปใชประโยชนของผูรับบริการ

7 (A)

การถายทอดความรู และการเผยแพรความรู

8 (C)

จัดทํารูปเลมเสนอผลงานตอหนวยงาน

9 (A)

นําผลการประเมินไปปรับปรุง

5 (C)

