
 
 
 
 
 

 
 

รายงานผล 
การวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 
 

นางสาวศศิวิมล กาหลง 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

 
 

งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
 
 
 



กิติประกาศ 
 

  การวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ประสบกำรณ์กำรท ำงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมจำกบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยฯ รวมถึงรวบรวมแนวคิดจำก
กำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกำรสั่งสมจำกประสบกำรณ์ด ำเนินงำนในด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง 8 ปี  

  ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้มีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดปัญหาและประสบการณ์ รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวความคิดและแนวทางในการปฏิบัติที่มุ่งหวังให้มีการ
พัฒนา และขอขอบคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายสร้างความเข้มแข็งชุมชน ที่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและจัดสรร
งบประมาณในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท าโครงการบริการวิชาการขึ้น ท าให้ผู้จัดท า
รายงานได้มีโอกาสในการเก็บข้อมูลจากกระบวนการดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลที่ส าคัญยิ่งในการจัดท ารายงานนี้ 

  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดท าโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฉบับนี้จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง
ขั้นตอน และวิธีการในการด าเนินงานด้านการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมหรือด้านอื่นๆ ต่อไป 
   
        นางสาวศศิวิมล กาหลง 
               นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
               ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ 
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บทที่ 1   

บทน า 

ความเป็นมา 
  การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน
พึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและใน
ด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิด
ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ 
หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย 
เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้ค าปรึกษา    
ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพ่ือตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม 
การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณา
การเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของ
สถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย (เสาวลักษณ์ รัตนิพนธ์. (2563) ความรู้เกี่ยวกับงานบริการ
วิชาการแก่สังคม, จากhttp://www.chumphon2.mju.ac.th/km/?p=520) 

  การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 “มาตรา 7  ใหมหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู   
เชิดชูภูมิปญญาของท้องถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของ
ปวงชน มีสวนรวมในการจัดการการบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริม 
วิทยฐานะคร”ู 

   จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น จึงกล่าวได้ว่า การให้บริการวิชาการแก่สังคม     
เป็นภารกิจที่มีความสําคัญโดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนั้นจึงมีความจําเป็นในการพัฒนาและมีแนวทางการบริการวิชาการแก่สังคมที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นที่ไว้วางใจและเชื่อถือแก่ท้องถิ่น ซึ่งแนวทางการการพัฒนา
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ดังกล่าวนั้นมาจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ดังที่จะ
กล่าวในรายละเอียดต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ 
  1. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงในการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  2. เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงวิธีการ/กระบวนการ ในการจัดท าโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

ขอบเขตในการวิเคราะห์  
 การวิเคราะห์สภาพปัญหาของการจัดท าโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ครั้งนี้ มีขอบเขตในการวิเคราะห์ครอบคลุมตามหัวข้อการวิเคราะห์ในประเด็น “การจัดท า
โครงการการบริการวิชาการแก่สังคมไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย” โดยวิเคราะห์ไปถึงปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับต่างๆ 
 

ประโยชน์การวิเคราะห์ต่อการพัฒนางานในหน้าที่ 
   1. ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงในการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และระบุ
เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการด าเนินการรวมถึงวางแผนในการจัดการความเสี่ยงนั้น ซึ่งเป็นการ
พัฒนางานโดยมีการวางแผนเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการน้อยที่สุด 
   2. น าไปสู่การพัฒนางานและ/หรือปรับปรุงวิธีการท างาน ให้สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุผลตามเป้าประสงค์ขององค์กร 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
“การวิเคราะห์” หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน 

เพ่ือท าความเข้าใจแต่ละส่วน รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ เพ่ือดูว่าส่วนประกอบ
ปลีกย่อยนั้นสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริง 

“สภาพปัญหา” หมายถึง สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินกิจกรรม หรือสิ่งที่เป็นข้อขัดขวางมิ
ให้สามารถด าเนินการตามแผนหรือเป้าหมายที่วางแผนไว้ได้ 

“โครงการบริการวิชาการสังคม” หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเป็นการบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
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บทท่ี 2  

แนวความคิดและงานวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง 

แนวความคิด 
 

แนวคิดท่ีเป็นรากฐานของการวิเคราะห์สภาพปัญหา และการหาแนวทางแก้ไข ได้แก่ แนวคิด
เกี่ยวกับรูปแบบของกระบวนการคิดแก้ปัญหาวิธีต่างๆ จากนักคิดหลายท่าน  

        1. แนวคิดการคิดแก้ปัญหา การแก้ปัญหาแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้  
             1.1 การประเมินสถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพ ขอบเขต ขนาดของ

ปัญหา  
             1.2 การค้นหาต้นเหตุของปัญหา เป็นการศึกษาถึงต้นเหตุ หรือปัจจัยของปัญหา  
             1.3 การค้นหาวิธีการแก้ปัญหา เป็นการแสวงหาแนวทาง และทางเลือกที่

เหมาะสม ในการ แก้ปัญหานั้นๆ เพ่ือการประเมินหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด  
             1.4 การด าเนินการแก้ปัญหา เป็นการเลือกโดยการประเมินวิธีการเพ่ือท าให้เกิด 

ประโยชน์ สูงสุด  
             1.5 การควบคุมก ากับการด าเนินการ เป็นการติดตามผลการปฏิบัติเป็นระยะๆ 

เพ่ือให้ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดได้  
         มยุรี หรุ่นข า (2544) อ้างอิงจากทฤษฎีเชาวน์ปัญญาของกิลฟอร์ด (Guilford, 1967) 

ให้รูปแบบการแก้ปัญหาโดยทั่วไป ประกอบด้วยการท างานของกระบวนการทางสมองด้านการคิด 
(Operations) คือ  

         การจ า (Memory)  
         การรู้และเข้าใจ (Cognitive)  
         การคิดแบบอเนกนัย (Divergent thinking)  
         การคิดแบบเอกนัย (Convergent thinking)  
         การประเมินค่า (Evaluation)  
         ซึ่งทั้งสองทฤษฎีดังกล่าวจะมีความสามารถผสมผสานการท างาน ตั้งแต่การใช้ความรู้ 

ประสบการณ์ เดิมในสมอง คือ ความจ าที่ได้รู้จากการเรียนรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากบุคคล สิ่งแวดล้อม
หรือสถานการณ์ รอบตัวมาเป็นเครื่องประเมิน กลั่นกรอง แยกแยะ และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาทาง
ออกให้ปัญหาเหล่านั้นโดย การคิดที่เป็นเอกนัยหรืออเนกนัยก็ตามเพ่ือให้เกิดแนวทางเลือก ทางออก
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ของปัญหาที่ดีที่สุด แล้วติดตาม ประเมินผลเพ่ือรอดูผลและแก้ไขสถานการณ์หากเกิดซ้ าอีก ซึ่ง
กระบวนการคิดแก้ปัญหาของกิลฟอร์ด มีดังนี้              

 1. ขั้นเตรียมการ คือขั้นของการค้นพบปัญหาที่แท้จริง  
           2. วิเคราะห์ปัญหา คือการพิจารณาสาเหตุส าคัญๆ ของปัญหา  
           3. ขั้นเสนอแนวทางแก้ปัญหา คือการหาวิธีการแก้ปัญหา เป็นทางเลือกที่ตรงกับ

สาเหตุ แล้วใช้การแก้ปัญหา          
           4. ขั้นตรวจสอบผล เป็นการติดตามประเมินผลจากข้อ 3 เพ่ือให้พบผลลัพธ์ที่พอใจ 

อาจ ต้องแก้ไขทิศทางการแก้ปัญหาใหม่               
5. ขั้นการน าไปประยุกต์ใช้ เมื่อพบปัญหาใกล้เคียงอาจน าไปศึกษาเพ่ือแก้ไข เพ่ือ

หาทิศทางใหม่  
        2. วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving Method) จอห์น ดิวอ้ี เป็นผู้คิดวิธี

สอนแก้ปัญหานี้ขึ้น โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝีกฝนวิธีการแก้ปัญหา ต่างๆที่พบในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างเป็นกระบวนการ สมเหตุสมผลและมีหลักเกณฑ์ อันเป็นการเตรียมเด็กหนุ่ม สาวให้สามารถ
ปรับปรุงตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ โดยน าความรู้และ ประสบการณ์จาก
หลายๆสาขาวิชามาประกอบกันในการแก้ปัญหานั้นๆ ส าหรับขั้นตอนการสอนของวิธีการ สอนแบบ
แก้ปัญหา มีดังนี้:  

         ขั้นตอนการสอน  
             ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา  
             ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ปัญหา  
             ขั้นที่ 3 ตั้งสมมุติฐาน  
             ขั้นที่ 4 เก็บรวบรวมข้อมูล  
             ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูล  
             ขั้นที่ 6 สรุปผล  
         3. การคิดแก้ปัญหา สเตนิช (Stanish) ได้เสนอว่า ในการฝึกการคิดแก้ปัญหาจะมี

ทักษะและมีการฝึกเป็น ขั้นตอน การฝึกทักษะการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นจะมีกระบวนการฝึกฝน 6 
ขั้นตอน คือ  

             1. ขั้นตระหนักรู้ปัญหา (Sensing Problem and Challenges)  
             2. ขั้นค้นหาสาเหตุของปัญหา หรือขั้นรวบรวมข้อมูล (Data Finding)  
             3. ขั้นก าหนดปัญหา (Problem Finding)  
             4. ขั้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา (Idea Finding)  
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             5. ขั้นค้นหาข้อสรุปและเลือกวิธีการแก้ปัญหา (Solution Finding)  
             6. ขั้นยอมรับข้อสรุปและด าเนินการแก้ปัญหา (Acceptance Finding)  
         โดยจะต้องฝึกฝนทีละขั้นตอนตามล าดับตั้งแต่ขั้นที่  1 เรื่อยไปจนถึงขั้นที่ 6 เพราะใน

แต่ละขั้นตอนก็แตกต่างกัน และเน้นหนักทักษะที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นในการฝึกจึงไม่ควรยกเว้น 
หรือข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งด้วย 

 
วิธีคิดแบบอริยสัจ 
ขั้นที่ 1 ทุกข์ คือสภาพปัญหา ความคับข้อง ติดขัด กดดัน บีบคั้น บกพร่อง ที่เกิดมีแก่ชี วิต

หรือ ที่คนได้ประสบ  
ขั้นที่ 2 สมุทัย คือเหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหาได้แก่ เหตุปัจจัยต่างๆที่เข้าสัมพันธ์ 

ขัดแย้ง ส่งผลสืบทอดกันมาจนปรากฏเป็นสภาพบีบคั้น กดดัน คับข้อง ติดขัด อึดอัด บกพร่อง ในรูป
ต่างๆ  

ขั้นที่ 3 นิโรธ คือความดับทุกข์ ความพ้นทุกข์  ภาวะไร้ทุกข์ภาวะพ้นปัญหา หมดหรือ
ปราศจาก ปัญหาเป็นจัดหมายที่ต้องการ ซึ่งเรามีหน้าที่สัจฉิกกริยา หรือประจักษ์แจ้ง ท าให้เป็นจริง 
ท าให้ ส าเร็จหรือบรรลุถึงในขั้นนี้จะต้องก าหนดได้ว่าจุดหมายที่ต้องการคืออะไร การที่ปฏิบัติอยู่นี้หรือ 
จะปฏิบัติเพ่ืออะไร จะท ากันไปไหน จุดหมายนั้นเป็นไปได้หรือไม่ เป็นอย่างไร มีหลักการในการ 
เข้าถึงอย่างไร มีจุดหมายรองหรือจุดหมายลดหลั่นแบ่งเป็นขั้นตอนในระหว่างได้อย่างไรบ้าง  

ขั้นที่ 4 มรรค คือ ทางดับทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือวิธีแก้ไขปัญหา ได้แก่วิธีการ 
และรายละเอียดสิ่งทีจ่ะต้องปฏิบัติ เพ่ือก าจัดเหตุปัจจัยของปัญหา ให้เข้าถึงจุดหมายที่ต้องการ 

 
แนวคิดการวิเคราะห์ปัญหา 
แนวคิดการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เครื่องมือ แผนผังต้นไม้ปัญหา (Problem Tree) ซึ่งเป็น

เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุในแต่ละระดับ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สาเหตุ
ของปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากปัญหา เพ่ือให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาจากสาเหตุ
อะไรบ้าง และสาเหตุเหล่านั้น เกิดจากสาเหตุย่อยๆ อะไรบ้าง โดยอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นแผนผังที่
แสดงความสัมพันธ์ของปัญหาและสาเหตุในลักษณะเหตุและผล (cause-effect relationship) 
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วิธีการสร้างแผนผังต้นไม้  
อนุวัฒน์ (2543: 142-145) และวันรัตน์ (2547: 151-154) ได้เสนอแนวคิดการสร้างแผนผัง

ต้นไม้ไว้ดังนี้ 
 (1) ก าหนดปัญหา/เป้าหมาย แผนผังต้นไม้จะเริ่มจากปัญหาหรือเป้าหมาย แล้วค่อยๆ 

จ าแนกอย่างเป็นระบบไปสู่วิธีการ ซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้หากมีข้อก าหนดเงื่อนไขอะไรไว้ก็ให้เขียนก ากับ
ไว้ด้วย เป้าหมายหรือปัญหาต้องเป็นประโยคสั้นๆ และกระชับ 

 (2) ก าหนดทีมผู้รับผิดชอบ ควรประกอบไปด้วยผู้ที่รู้เรื่องเทคนิคและผู้ที่มีมุมมองในเชิง
สร้างสรรค์ เพ่ือน าไปสู่การวางแผนปฏิบัติ 
  (3) ก าหนดแขนงหลักหรือชุดมาตรการการแก้ปัญหาหรือมาตรการการน าไปสู่เป้าหมาย ซึ่ง
อาจจะมีมาตรการขั้นที่ 1 มาตรการขั้นที่ 2, 3 ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งพบมาตรการที่พอจะแก้ไขได้หรือ
ปฏิบัติได้จริง หลักการที่ส าคัญคือการระดมสมองให้ได้ซึ่งแขนงหลักของแผนภูมิต้นไม้(Major tree 
heading) เป็นล าดับแรก แล้วคิดถึงงานหรือกิจกรรมที่ต้องท าภายใต้แขนงหลัก อาจจะยังไม่สมบูรณ์
นัก ขั้นต่อไปต้องน ามาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในกระบวนการแตกแขนงของต้นไม้ (Treeing 
Process)โดยการน าความคิดมาเรียงลงใน “บัตร” หรือ “การ์ด” (Card) หรือท าด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
  (4) เขียนแผนภูมิสร้างแขนงย่อยๆ โดยการน าบัตรหรือการ์ดหรือคอมพิวเตอร์ที่เขียนไว้มา
วางเรียงเป็นแขนงหลัก แขนงย่อย และแขนงย่อยๆ ไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบทบทวนว่ามีอะไร
ตกหล่นไปหรือมีความขัดแย้งได้เกิดขึ้นหรือไม่ มาตรการเหล่านี้สามารถแก้ปัญหาหรือท าให้บรรลุ
เป้าหมายได้จริงหรือไม่ เป็นการตรวจสอบตรรกะจากนั้นก็จากเส้นเชื่อมโยงระหว่างบัตรหรือการ์ด
หรือคอมพิวเตอร์ที่จัดวางไว้เพ่ือท าการสร้างแผนผังต้นไม้ 
  (5) ก าหนดแผนปฏิบัติการ เมื่อได้แผนผังต้นไม้แล้ว ต้องก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ โดย
ก าหนดตามหลักของ “5W 2H” (What – Why – Who – When – Where – How – How 
much) โดยลงรายละเอียดว่าแต่ละแขนงย่อยๆ นั้นจะท าอะไรกับมันต่อไปจึงจะ ส าเร็จไปสู่เป้าหมาย
หรือจึงจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
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 โครงสร้างของ Problem Tree 
 บ าเพ็ญ (2551) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการด าเนินการจัดท าแผนผังต้นไม้ปัญหา 7 ขั้นตอน 

ดังนี้ 
1. ก าหนดปัญหาส าคัญ (Major problems) ภายในสถานการณ์นั้นๆ ร่วมกัน 
2. คัดเลือกปัญหาหลัก (Core problem) จากปัญหาที่ได้ระบุไว้ โดยเขียนในบัตรข้อความ

ในรูปประโยคสั้นๆ 
3. หาสาเหตุ (Cause) ที่ท าให้เกิดปัญหาหลัก ทั้งในส่วนของสาเหตุใหญ่ สาเหตุย่อย และ

สาเหตุย่อยๆ 
4. หาผลต่างๆ (Effect) ที่เกิดขึ้นจากปัญหาหลัก ว่ามีผลอะไรบ้างที่เกิดขึ้นจากปัญหาหลัก 
5. เขียนแผนผังแสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในรูปของต้นไม้ปัญหา (Problem tree) 
6. พิจารณาทบทวนแผนผังโดยส่วนรวม โดยพิจารณาว่ามีความสมเหตุสมผลและสัมพันธ์

กันหรือไม่ ทั้งสาเหตุปัญหา และผลที่เกิดขึ้น 
7. ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสาเหตุที่ได้ 

 

งานวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง  
 วิยะดา แสงอันประเสริฐ และคณะ (2557)  ได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ พบว่า ด้านบุคลากรเป็นปัญหาอันดับแรกแต่เป็น
ปัญหาระดับปานกลาง เนื่องจากบุคลากรขาดความรู้ที่แท้จริงในการเขียนโครงการ ล าดับรองลงมาคือ 
ด้านความรู้ความเข้าใจเป็นปัญหาระดับปานกลาง และปัญหาระดับสุดท้ายคือ ด้านงบประมาณ 
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   บทท่ี 3  

วิธีการวิเคราะห ์

 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องสภาพปัญหาการจัดท าโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี  ครั้งนี้ เ พ่ือจ าแนกแยกแยะและวิเคราะห์สภาพปัญหาในมุมมองการระดมสมอง          
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้แผนผังต้นไม้ (Tree Diagrams)  และการเทียบกับเกณฑ์การท างาน
อย่างมีคุณภาพของการใช้หลักการวงจรเดลมม่ิง โดยมีวิธีการในการด าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือในการวิเคราะห์ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มประชากร คือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการและ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มี
ประสบการณ์ในการจัดท าโครงการบริการวิชาการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการ โดยใช้
วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 43 คน ประกอบด้วย พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ จ านวน 34 คน และ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 9 
คน 
 

เครื่องมือในการวิเคราะห์ 
การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องสภาพปัญหาการจัดท าโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี ครั้งนี้ใช้วิธีการระดมสมองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือในการด าเนินการ
และวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. การใช้ บัตรค า ในการเสนอความคิดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละประเด็น 
2. การวิเคราะห์ราก (ปัญหาที่แท้จริง) โดยใช้แผนผังต้นไม้ (Tree Diagrams)  

3. การท างานอย่างมีคุณภาพของการใช้หลักการวงจรเดลมมิ่ง (PDCA) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลจากการวิเคราะห์นี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิเคราะห์ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสังเกตการณ์ การจดบันทึก และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งลักษณะข้อมูล ออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากกิจกรรมระดมสมองที่ใช้
วิธีการแผนผังต้นไม้ (Tree Diagrams)  เป็นข้อมูลที่สะท้อนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท า
โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
การจัดโครงการบริการวิชาการซึ่งเป็นบุคลากรภายนอก 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลจากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องการงานบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยฯ  

จากนั้นจึงน าประเด็นต่างๆเหล่านั้นมาแยกแยะจัดหมวดหมู่เป็นประเด็นปัญหาในแต่ละด้าน 
 
วิธีการรวบรวมข้อมูลจาการสร้างแผนผังต้นไม้ 

  (1) ก าหนดปัญหา/เป้าหมาย แผนผังต้นไม้จะเริ่มจากปัญหาหรือเป้าหมาย แล้ว
ค่อยๆ จ าแนกอย่างเป็นระบบไปสู่วิธีการ ซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้หากมีข้อก าหนดเงื่อนไขอะไรไว้ก็ให้เขียน
ก ากับไว้ด้วย เป้าหมายหรือปัญหาต้องเป็นประโยคสั้นๆ และกระชับ 

  (2) ก าหนดทีมผู้รับผิดชอบ ควรประกอบไปด้วยผู้ที่รู้เรื่องเทคนิคและผู้ที่มีมุมมองใน
เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปสู่การวางแผนปฏิบัติ 
   (3) ก าหนดแขนงหลักหรือชุดมาตรการการแก้ปัญหาหรือมาตรการการน าไปสู่
เป้าหมาย ซึ่งอาจจะมีมาตรการขั้นที่ 1 มาตรการขั้นที่ 2, 3 ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งพบมาตรการที่พอจะ
แก้ไขได้หรือปฏิบัติได้จริง หลักการที่ส าคัญคือการระดมสมองให้ได้ซึ่งแขนงหลักของแผนภูมิต้นไม้
(Major tree heading) เป็นล าดับแรก แล้วคิดถึงงานหรือกิจกรรมที่ต้องท าภายใต้แขนงหลัก อาจจะ
ยังไม่สมบูรณ์นัก ขั้นต่อไปต้องน ามาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในกระบวนการแตกแขนงของต้นไม้ 
(Treeing Process)โดยการน าความคิดมาเรียงลงใน “บัตร” หรือ “การ์ด” (Card) หรือท าด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
   (4) เขียนแผนภูมิสร้างแขนงย่อยๆ โดยการน าบัตรหรือการ์ดหรือคอมพิวเตอร์ที่
เขียนไว้มาวางเรียงเป็นแขนงหลัก แขนงย่อย และแขนงย่อยๆ ไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบทบทวน
ว่ามีอะไรตกหล่นไปหรือมีความขัดแย้งได้เกิดขึ้นหรือไม่ มาตรการเหล่านี้สามารถแก้ปัญหาหรือท าให้
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บรรลุเป้าหมายได้จริงหรือไม่ เป็นการตรวจสอบตรรกะจากนั้นก็จากเส้นเชื่อมโยงระหว่างบัตรหรือ
การ์ดหรือคอมพิวเตอร์ที่จัดวางไว้เพ่ือท าการสร้างแผนผังต้นไม้ 
   (5) ก าหนดแผนปฏิบัติการ เมื่อได้แผนผังต้นไม้แล้ว ต้องก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ 
โดยก าหนดตามหลักของ “5W 2H” (What – Why – Who – When – Where – How – How 
much) โดยลงรายละเอียดว่าแต่ละแขนงย่อยๆ นั้นจะท าอะไรกับมันต่อไปจึงจะ ส าเร็จไปสู่เป้าหมาย
หรือจึงจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 

 

แผนภาพการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้แผนผังต้นไม้ 
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วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องสภาพปัญหาการจัดท าโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี ครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จึงใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลได้แก่ แผนผังต้นไม้ (Tree Diagrams) โดยการรวบรวมประเด็นต่างๆ ที่แตกย่อย
ออกจากแผนผังมาจัดหมวดหมู่เป็นข้อๆ และน าหัวข้อต่างๆ มาท าการวิเคราะห์ซึ่งเป็นแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ จะเป็นข้อความบรรยาย 
(Descriptive) ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ และจดบันทึก โดยการวิเคราะห์ข้อมูลชนิดนี้จะวิเคราะห์
แบบไม่ใช้ทฤษฎี คือจ าแนกข้อมูลที่จะวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับข้อมูล ซึ่งอาจใช้สามัญส านึก 
หรือประสบการณ์ของผู้วิเคราะห์เอง ซึ่งผู้วิจัยจะจ าแนกข้อมูลเป็นชนิดง่ายๆ 

2. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) คือ ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ได้แก่ ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการติดตาม 

หลังจากนั้นผู้วิ เคราะห์ได้น าข้อมูลจากทั้งสองส่วนมา เปรียบเทียบข้อมูล (Constant 
Comparison) ท าให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการที่ผู้วิเคราะห์สังเกต หรือรวบรวมข้อมูลได้
หลาย ๆ อย่าง แล้วน ามาแยกตามชนิด น ามาเปรียบเทียบกันโดยท าตารางหาความสัมพันธ์จากสิ่งต่าง 
ๆ และสรุปผลออกมา โดยได้ใช้หลักการเปรียบเทียบของ Glaser และ Strauss (1965) ที่ใช้วิธีการ
เปรียบเทียบในการวิเคราะห์จะน าไปสู่การสร้างข้อสรุป และการสร้างทฤษฎี ขั้นตอนในการวิเคราะห์
แบบเปรียบเทียบมี 4 ขั้นตอน คือ 

1. เปรียบเทียบเหตุการณ์โดยการแยกเหตุการณ์ออกเป็นประเภท 
2. ประมวลประเภทของข้อมูล และคุณลักษณะ (Properties) ของประเภทเข้าด้วยกัน เป็น

การสั่งสมข้อค้นพบ หรือข้อสรุปย่อย ๆ จากการเปรียบเทียบประเภทของข้อมูล และคุณลักษณะของ
ประเภทซึ่งกันและกัน เมื่อเปรียบเทียบแล้ว ผู้วิเคราะห์ก็จะเริ่มเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้น ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ และเกิดเป็นแนวคิดย่อย ๆ ขึ้น 

3. ขยายวงของการเปรียบเทียบแล้ว เลือกเฟ้นเป็นเหตุการณ์ที่เป็นกุญแจส าคัญ ผู้วิเคราะห์
จะใช้กรอบแนวคิดที่ได้จากการสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลในเหตุการณ์ต่าง ๆ ในข้อ 2 มา
พิจารณาเหตุการณ์อ่ืน ๆ ที่มีอยู่ เมื่อขยายวงของการเปรียบเทียบออกไป คุณสมบัติที่ได้คล้ายคลึง 
และท่ีแตกต่างกันของข้อมูลก็ยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งท าให้ผู้วิเคราะห์พบข้อสรุปได ้

4. สร้างข้อสรุป เมื่อผู้วิเคราะห์ได้เปรียบเทียบจากข้อมูลที่มีอยู่ครบถ้วนดีแล้ว ผู้วิเคราะห์จึง
คัดเลือกเหลือแต่คุณลักษณะร่วมที่มีความหมาย และมีความสัมพันธ์กัน 
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การน าเสนอ 
 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องสภาพปัญหาการจัดท าโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี ผู้วิเคราะห์น าเสนอตามวิธีการที่รวบรวมข้อมูล โดยใช้แผนผังต้นไม้ (Tree Diagrams)  
เพราะ เป็นการแสดงให้เห็นถึงปัญหาในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงผลกระทบด้านลบที่
เกิดข้ึน รวมถึงสามารถแสดงให้เห็นถึงที่มาของปัญหานั้นเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริง(ราก)  
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   บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะห ์

 ผลการวิเคราะห์เรื่องปัญหาการจัดท าโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผู้วิเคราะห์น าเสนอผลการวิเคราะห์ตามวิธีการที่รวบรวมข้อมูล โดยใช้แผนผังต้นไม้ (Tree Diagrams)  
ดังนี้ 
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ปัญหาในการจัดท าโครงการบริการวิชาการ 
 
1. ปัญหาคน คือ บุคลากร/ผู้ที่ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ

บริการวิชาการ มีเหตุผลเนื่องมาจาก 
 1.1 บุคลากร/ผู้ปฏิบัติงาน ขาดทักษะความรู้ในการท างานบริการวิชาการ เช่น 

ทักษะในการถ่ายทอดความรู้จากตนเองแก่ประชาชน การเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคให้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์ความต้องการและการล าดับความส าคัญและความเหมาะสมในการจัด
โครงการให้สอดคล้องกับภารกิจ โดยเฉพาะการท างานในพ้ืนที่ชุมชน การท างานร่วมกันกับเครือข่าย 
ไม่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ภารกิจของหน่วยงานเครือข่ายที่ท างานร่วม 

 1.2  บุคลากร/ผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีทิศทางหรือการมองเห็นจุดมุ่งหมายเดียวกัน
(Unity) ท าให้เกิดการท างานแบบแยกส่วน หรือท างานตามความถนัดของบุคคลมากกว่าการมุ่ง
ผลลัพธ์ของกิจกรรมหรือโครงการ 

 1.3 ภารกิจหลักของอาจารย์ซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการท างานด้านการบริการ
วิชาการมีมาก จนไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างเต็มที่หรือไม่มีความสม่ าเสมอต่อเนื่อง 

2. ปัญหาระบบการบริหารจัดการ คือ กระบวนการ/ขั้นตอน/กฎ ระเบียบ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดท าโครงการบริการวิชาการ 

 2.1 มหาวิทยาลัยฯ ไม่มีการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ
เพ่ือน าไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือค่าน้ าหนักไม่เพียงพอต่อการสร้างแรงจูงใจในการท างาน
บริการวิชาการ 

 2.2  มหาวิทยาลัยฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่สนับสนุนการจัดท าโรงการบริการ
วิชาการโดยเฉพาะหรือมีไม่เพียงพอต่อปริมาณโครงการ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ส าคัญเนื่องจากอาจารย์ไม่
สามารถด าเนินการงานธุรการและงานการเงิน เบิกจ่าย เองได้เนื่องจากภารกิจงานอ่ืนๆ 

 2.3 ข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างานที่มุ่ งผลลัพธ์
นอกเหนือจากการฝึกอบรมเนื่องด้วยกิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่ในบางกิจกรรมไม่ถือเป็นภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยฯ จึงไม่สามารถด าเนินการได้ 
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ผลกระทบจากปัญหา  
 1.  บุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการหมดก าลังใจในการท างานและไม่
ท างานบริการวิชาการ 

2.  นักศึกษาขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนเนื่องจากผู้สอน
ไม่ได้ด าเนินการบริการวิชาการจึงไม่มีโอกาสที่จะบูรณาการสู่การเรียนการสอนส่งผลให้คุณภาพของ
นักศึกษามีคุณสมบัติที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น 

3. มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้การยอมรับหรือความน่าเชื่อถือจากท้องถิ่นลดลง เนื่องจาก
ท้องถิ่นมีตัวเลือกที่จะขอรับบริการวิชาการองค์ความรู้จากหน่วยงานอ่ืนหรือมหาวิทยาลัยอื่น 
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   บทท่ี 5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล  

 จากการวิเคราะห์เรื่องปัญหาการจัดท าโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากวิธีการระดมสมองด้วยเครื่องมือแผนผังต้นไม้ (Tree Diagrams) 
สรปุได้ว่า ปัญหาที่ท าให้การจัดท าโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุผล แบ่งออกเป็น 
2 ประเด็นปัญหา ได้แก่  1) ปัญหาด้านคน และ 2) ปัญหาด้านระบบบริหารจัดการ  

ปัญหาด้านคน มีเหตุผลมาจากบุคลากรขาดทักษะความรู้ในการท างานบริการวิชาการ เช่น 
ทักษะในการถ่ายทอดความรู้จากตนเองแก่ประชาชน การเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคให้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์ความต้องการและการล าดับความส าคัญและความเหมาะสมในการจัด
โครงการให้สอดคล้องกับภารกิจ โดยเฉพาะการท างานในพ้ืนที่ชุมชน การท างานร่วมกันกับเครือข่าย 
ไม่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ภารกิจของหน่วยงานเครือข่ายที่ท างานร่วม  บุคลากร ไม่มี
ทิศทางหรือการมองเห็นจุดมุ่งหมายเดียวกัน(Unity) ท าให้เกิดการท างานแบบแยกส่วน หรือท างาน
ตามความถนัดของบุคคลมากกว่าการมุ่งผลลัพธ์ของกิจกรรมหรือโครงการ  และภารกิจหลักของ
อาจารย์ซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการท างานด้านการบริการวิชาการมีมาก จนไม่สามารถด าเนินงานได้
อย่างเต็มที่หรือไม่มีความสม่ าเสมอต่อเนื่อง 

ปัญหาด้านระบบการบริหารจัดการ คือ มหาวิทยาลัยฯ ไม่มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ด้านการบริการวิชาการเพ่ือน าไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือค่าน้ าหนักไม่เพียงพอต่อการ
สร้างแรงจูงใจในการท างานบริการวิชาการ ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่สนับสนุนการจัดท าโครงการ
บริการวิชาการโดยเฉพาะหรือมีไม่เพียงพอต่อปริมาณโครงการ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ส าคัญเนื่องจาก
อาจารย์ไม่สามารถด าเนินการงานธุรการและงานการเงิน เบิกจ่าย เองได้เนื่องจากภารกิจงานอ่ืนๆ  
และข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างานที่มุ่งผลลัพธ์นอกเหนือจากการฝึกอบรม
เนื่องด้วยกิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่ในบางกิจกรรมไม่ถือเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ จึงไม่สามารถ
ด าเนินการได ้
 ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวท าให้เกิดผลกระทบในระดับต่างๆ โดยเฉพาะส่งผลให้คุณภาพของ
นักศึกษามีคุณสมบัติที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่นซึ่งเป็นประเด็นที่ส าคัญ มหาวิทยาลัยฯ 
ไม่ได้การยอมรับหรือความน่าเชื่อถือจากท้องถิ่นลดลง เนื่องจากท้องถิ่นมีตัวเลือกที่จะขอรับบริการ
วิชาการองค์ความรู้จากหน่วยงานอื่นหรือมหาวิทยาลัยอื่น 
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ข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ปัญหาของการจัดท าโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นี้ 
เป็นการวิเคราะห์จากการเก็บข้อมูลที่สะท้อนมาจากผ็ที่มีประสบการณ์ในการท างานบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยฯ การสรุปผลการวิเคราะห์จึงมาจากข้อมูลที่มีขอบเขต อาจไม่ใช่เป็นข้อมูลหรือ
ปัญหาที่แท้จรองของมหาวิทยาลัยฯ หากต้องการข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นอาจต้องมีผู้ส่วน
ร่วมในการให้ข้อมูลทั้งภาคส่วนนักศึกษา และบุคลากรภายนอกที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัย 
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ชื่อหน่วยงาน : งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม       สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : 1 มีนาคม 2563 หน้า 18 จาก 19 
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