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บทน าความเป็นมา 
ผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา จากการลงพื้นท่ีเพื่อพัฒนา

งานวิจัยภายใต้ ยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ2564 เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ นโยบาย
ด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ของ มทร.ล้านนา และแนวทางการด าเนินงานวิจัย ยุทธศาสตร์ อววน.
เพื่อการพัฒนา ในประเด็น  Platform,  Program, Objective Key Results รวมท้ังน าเสนอทิศทางการ
ขับเคล่ือนงานวิจัย มทร.ล้านนา  บทบาทและโครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา ทิศทางการด าเนินงานวิจัยตาม
แนวทาง อววน. และสกสว. 

โดยการส ารวจความ พึงพอใจของผู้มารับบริการ ด้านการจัดสรรทุนเพื่อท าวิจัย ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกหรือส่ิงสนับสนุนการท าวิจัย และ ด้านกิจกรรมวิชาการท่ีสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งในปี    
ท่ีผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีกิจกรรมบริการด้านงานวิจัย ท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1. ด้านการจัดสรรทุนเพื่อท าวิจัย 
  การประชุมแนวทางการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยโครงการวิจัยตามแผนงานบูรณาการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มทร.ล้านนา ปีงบประมาณ 2563 

 
 
 ทุนภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัย Hands-on ปี 2562 ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ได้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ท่ีต้องการพัฒนาจ านวน
ผลงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรม ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดผลงานเพื่อการขับเคล่ือนพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้อนุมัติโครงการสนับสนุนทุน
วิจัย Hands-on ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มทร.ล้านนา เพื่อสร้างผลงานวิจัยท่ีใช้
ประโยชน์ได้จริงกับชุมชน/สถานประกอบการ และเพื่อผลิตบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ นั้น  
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สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัย 
Hands-on ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 

2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกหรือสิ่งสนับสนุนการท าวิจัย  
 การให้บริการเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และฐานข้อมูลการวิจัยและฐานข้อมูลนักวิจัย 
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3. ด้านกิจกรรมวิชาการที่สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 กิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019 "มหกรรมงราวิจัยแห่งชาติ 2562" 

ระหว่างวันท่ี 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพฯ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับรางวัล Thailand Research Expo 2019 Award 
และโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานท่ีน าผลงานมาร่วมเสนอในพิธีปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 
(Thailand Research Expo 2019) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัล Gold Award 
จากนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) สาขางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเด็นท้าทาย
ทางสังคม จากผลงานวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมเครื่องวัดฝุ่นและควบคุมฝุ่นละอองในอากาศ” โดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ, อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และคณะ 

 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 11  และการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 10 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 9 
แห่ง มีภารกิจร่วมกันตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพุทธศักราช 2548 ในการจัด
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตระหนักถึงความส าคัญของ
การน าองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศและเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันกับนานาประเทศ ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจและภารกิจร่วมกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลท้ัง 9 แห่ง จึงมีการจัดงานประชุมวิชาการร่วมกันในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีท้ัง 9 แห่ง โดยหมุนเวียน
สลับสับเปล่ียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งท่ี 11 นี้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีใน
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การแปลกเปล่ียนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่สังคมภายนอก ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการ
วิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างวันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ 

ประเภทของการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ แบ่งเป็น 3 ส่วน 
1)   การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ผู้น าเสนอ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา) 
-    การน าเสนอในภาคบรรยาย (Oral presentation) 
-    การน าเสนอในภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
2)   การประกวดแข่งขันส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม 
3) นิทรรศการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง และหน่วยงานภาคี) 
 

 
  

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 5 ”สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรม
สร้างสรรค์" (THE 5th CONFERENCE ON RESEARCH AND CREATIVE INNOVATIONS : CRCI-2018 ) โดย
มี รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอธิการดีเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีระศักด์ิ อุรัจนา
นนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมทองกวาว 
อาคารเรียนรวมและสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 45 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ล้านนา ตาก ส าหรับการจัดงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่มหาวิทยาลัย
พิษณุโลกและวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดขึ้น ระหว่างวันท่ี 6-8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมน าเสนอผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ พัฒนา ยกระดับ และสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้จริง เพื่อเป็นการยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล แลกเปล่ียนประสบการณ์และแนวคิดในการ
พัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
ตลอดจนเป็นเวทีให้นักวิจัยในระดับชาติ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และสร้างงานวิจัยใหม่ร่วมกัน
ต่อไปในอนาคต โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงผลงานการวิจัยท้ังภาคโปสเตอร์แลภาคบรรยาย 
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การเสวนาทางวิชาการ การออกร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิจัยของมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการและการจัดแสดงประวัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในวาระ
ครบรอบ 80 ปี "จากโรงเรียนช่างไม้ สู่ราชมงคลตาก" 
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  โครงการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) มทร.ล้านนา รุ่นท่ี 1 
 

 
 
วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม เป็นวารสารพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมท้ังสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ัว
ประเทศ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ , ฉบับท่ี 1 เดือน มกราคม – มิถุนายนและฉบับท่ี 2 เดือน 
กรกฎาคม – ธันวาคม) ประกอบด้วยด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพ 
ด้านวิศวกรรม พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
ด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ก าหนดตีพิมพ์เผยแพร่ :  ปีละ 2 ฉบับ 
ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 
ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 
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ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา   
การประเมินความพึงพอใจ จากการลงพื้นท่ี ส ารวจการให้บริการ เมื่อวันท่ี วันท่ี 24 - 31 ตุลาคม 2562 

ณ มทร.ล้านนาน่าน มทร.ล้านนาพิษณุโลก มทร.ล้านนาล าปาง มทร.ล้านนาตาก และมทร.ล้านนาเชียงใหม่     
ได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยภาพรวม รายข้อ ค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในค าถามปลายเปิด 
ตามล าดับ ในการนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังส้ินจ านวน 102 คน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาความพึงพอใจ/ความ
คิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ 

4.51 – 5.00  หมายถึง  ดีมาก 
3.51 – 4.50  หมายถึง  ดี 
2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
1.51 – 2.50  หมายถึง  น้อย 
1.00 – 1.50  หมายถึง  น้อยท่ีสุด 

 

ผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้  
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม สถานภาพของผู้รับบริการ
ด้านการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา   
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม สถานภาพ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ   

1.1.1 อาจารย์ ฝ่ายวิชาการ 95 93.14 
1.1.2 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุน 7 6.86 
1.1.3 อื่นๆ - - 

รวม 102 100.00 
จากตารางท่ี 1 มีผู้ส่งแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา

จ านวน 102 ฉบับ  
เมื่อจ าแนกตามสถานภาพพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ ฝ่ายวิชาการ จ านวน 95 คน 

คิดเป็นร้อยละ 93.14 รองลงมาคือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.86 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม สังกัด 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม สถานภาพของของผู้รับบริการด้าน

การวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา   
รายการ จ านวน ร้อยละ 

สถานะ   
1.2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 20.59 
1.2.2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 33 32.35 
1.2.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 38 37.25 
1.2.4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 5.88 
1.2.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 2 1.96 
1.2.6 ส่วนกลาง กอง สถาบัน ส านัก 2 1.96 

รวม 102 100.00 
จากตารางท่ี 1 มีผู้ส่งแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

จ านวน 102 ฉบับ  
เมื่ อ จ าแนกตาม สังกั ดพบว่ า  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วน ใหญ่ สั งกั ดคณ ะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 รองลงมาคือคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59 คณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
และส่วนกลาง กอง สถาบัน ส านัก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.96 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  วิเคราะห์ข้อมูล โดยภาพรวม รายข้อ โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( x ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 

รายการประเมิน 
ผลการส ารวจ 

(n=102) ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น/ 
ความพึงพอใจ x  S.D. 

1. ด้านการจัดสรรทุนเพื่อท าวิจัย     

1.1การประชาสัมพันธ์แหล่งให้ทุนเพื่อท าวิจัย   3.73 0.72 74.51 มาก 

1.2เกณฑ์และระเบียบในการขอรับทุน 3.52 0.67 70.39 มาก 

1.3การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 3.55 0.67 70.98 มาก 

1.4จ านวนเงินทุนเหมาะสมกับขอบเขตของงานวิจัย 3.39 0.76 67.84 ปานกลาง 

1.5ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณส าหรับ

การวิจัย 

3.09 0.89 61.76 ปานกลาง 

2.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกหรอืสิ่งสนับสนุนการท าวิจัย     

2.1ความเหมาะสมและความเพียงพอห้องปฏิบัติการ

วิจัย หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้

ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

3.14 0.80 62.75 ปานกลาง 

2.2เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา rdi.rmutl.ac.th    3.40 0.80 68.04 ปานกลาง 

2.3ฐานข้อมูลหรือช่องทางสนับสนุนให้บุคลากรขอทุน

วิจัยจากงบภายนอก 

3.25 0.79 64.90 ปานกลาง 

2.4ความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท าวิจัย 

3.22 0.74 64.31 ปานกลาง 

3.  ด้านกิจกรรมวิชาการที่สนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
    

3.1การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 3.41 0.75 68.24 มาก 
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รายการประเมิน 
ผลการส ารวจ 

(n=102) ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น/ 
ความพึงพอใจ x  S.D. 

3.2การตีพิมพ์วารสารวิชาการวิจัย  3.26 0.77 65.29 ปานกลาง 

3.3การแสดงผลงานวิจัยส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ 

3.32 0.72 66.47 ปานกลาง 

3.4การฝึกอบรมด้านการวิจัย 3.25 0.79 64.90 ปานกลาง 

3.5การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3.20 0.78 63.92 ปานกลาง 

3.6บทบาทการสนับสนุน ก ากับ ติดตาม ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.34 0.68 66.86 ปานกลาง 

ภาพโดยรวมของผู้รับบริการต่อการบริหารจัดการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.34 0.77 66.75 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ 2562 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
( x =3.34) คิดเป็นร้อยละ 66.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ในแต่ละด้านพบว่า 

1. ด้านการจัดสรรทุนเพื่อท าวิจัย 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการสูงสุด คือ การประชาสัมพันธ์แหล่งให้ทุนเพื่อท าวิจัย  มี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลางค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 (SD=0.72) คิดเป็นร้อยละ 74.51 รองลงมา ได้แก่ 
การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลางค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 (SD=0.67) คิด
เป็นร้อยละ 70.98 เกณฑ์และระเบียบในการขอรับทุนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลางค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.52 (SD=0.67) คิดเป็นร้อยละ 70.39 จ านวนเงินทุนเหมาะสมกับขอบเขตของงานวิจัยมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ ปานกลางค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.39 (SD=0.76) คิดเป็นร้อยละ 67.84 และความเพียงพอของการจัดสรร
งบประมาณส าหรับการวิจัยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลางค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.09 (SD=0.89) คิดเป็นร้อย
ละ 61.76ตามล าดับ 

2.  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกหรือส่ิงสนับสนุนการท าวิจัย  
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการสูงสุด คือ เว็บไซต์ของสถาบันวิ จัยและพัฒนา 

rdi.rmutl.ac.th   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลางค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.40 (SD=0.80) คิดเป็นร้อยละ 68.04 
รองลงมา ได้แก่ ฐานข้อมูลหรือช่องทางสนับสนุนให้บุคลากรขอทุนวิจัยจากงบภายนอกมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ ปานกลางค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.25 (SD=0.79) คิดเป็นร้อยละ 64.90  ความเหมาะสมและความเพียงพอของ



 

14 
 

                   รายงานประเมินความพึงพอใจการให้บรกิารของสถาบันวิจัยและพัฒนา                        หน้า 
 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท าวิจัยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลางค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.22 (SD=
0.74) คิดเป็นร้อยละ 64.31 และความเหมาะสมและความเพียงพอห้องปฏิบัติการวิจัย หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.14 (SD=0.80) คิดเป็นร้อยละ 62.75ตามล าดับ 

3.  ด้านกิจกรรมวิชาการท่ีสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการสูงสุด คือ การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับ ปานกลางค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 (SD=0.75) คิดเป็นร้อยละ 68.24 รองลงมา ได้แก่ บทบาทการ
สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ของสถาบันวิจัยและพัฒนามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลางค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34 
(SD=0.68) คิดเป็นร้อยละ 66.86 การแสดงผลงานวิจัยส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ ปานกลางค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.32 (SD=0.72) คิดเป็นร้อยละ 66.47 การตีพิมพ์วารสารวิชาการ
วิจัยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลางค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.26 (SD=0.77) คิดเป็นร้อยละ 65.29 การฝึกอบรม
ด้านการวิจัยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลางค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.25 (SD=0.79) คิดเป็นร้อยละ 64.90 และ
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลางค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.20 
(SD=0.78) คิดเป็นร้อยละ 63.92ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. เพิ่มงบประมาณ งานวิจัย Hand On เพราะได้ท้ังงานวิจัยและนักศึกษามีส่วนร่วม 
2. ควรจัดสรรงบประมาณวิจัย Hand On ด้วยทุนวิจัยรายละ 50,000 ถึง 80,000 บาท เป็นประจ า

ทุกปี ให้ทุกพื้นท่ี เพื่อใช้สอนนักศึกษา สร้างหลังทดสอบปฏิบัติการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารฐาน  TCI กลุ่ม 1,2 เพื่อ ตีพิมพ์ในวารสาร มทร.ล้านนา 

3. ควรสนับสนุนการน าเสนองานวิจัยและการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดย
สรุปจ านวนเงิน ท่ีจะสนับสนุน (ให้เข้าใจง่าย) เพื่อจะน าไปถือปฏิบัติในแต่ละเขตพื้นท่ี แต่ละคณะ  

4. ประกาศเชิญชวนตีพิมพ์ในวารสารของ มทร.ล้านนา ทุกพื้นท่ี หรือทุกคณะท่ีมีอยู่ ว่าให้ผู้วิจัยเข้าไป
เว็บไซต์ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา แล้วรู้ว่าจะสามารถตีพิมพ์ในวารสารใด เพื่อสร้างความเข้มแข็งของวารสาร
งานวิจัยสู่ TCI กลุ่ม1,2 หรืออื่นๆ 

5. งานบริการวิชาการ การเรียนการสอน งานวิจัย ท่ีจะบูรณาการในระดับการปฏิบัติงานจริงนั้น ขาด
นโยบายสนับสนุนท่ีชัดเจน 

6. การบริหารโครงการชุด (ผู้อ านวยการแผน) ท่ีมีศักยภาพ มีน้อย เพราะติดขัดเรื่อง ระเบียบ 
งบประมาณ และภาระงานด้านอื่นๆ ท่ีไม่เอื้อกัน บุคลากรขาดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีและเอื้อต่อการ
วิจยัโครงการชุดหรือแผนโครงการวิจัยใหญ่ๆได้ 

7. ในกรณีด าเนินการวิจัยแบบไม่ของบประมาณสนับสนุน ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถให้เงิน
สนับสนุนค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการหรือไม่ (วารสารวิชาการในฐาน  TCI 1,2) 

8. ควรหาแหล่งทุนวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ให้มากขึ้น 
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9. รายละเอียดโครงการต่างๆท่ีจัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ในปีท่ีผ่านมาค่อนข้างล่าช้า ส่งถึง
นักวิจัยล่าช้า มีผลต่อการด าเนินการขอเดนทางไปราชการ 

10. ระบบ NRMS หรือการปรับปรุงระบบโดยผู้ประสานงานหน่วยงาน ควรมีการติดตามนักวิจัยหรือ
โครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการก ากับติดตามงานวิจัยอีกทางหนึ่ง 

11. ควรพัฒนาระบบตรวจความซ้ าซ้อนของบทความวิจัยก่อนส่งตีพิมพ์ หรือ ซื้อโปรแกรมตรวจ 
บทความ หรือร่างบทความ 

12. ควรมีการเช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่าง hrd กับ hr 
13. ฝึกอบรมด้านวิจัย ควรเน้นท่ีนักศึกษาด้วย นอกเหนือจากอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 
14. ขอให้ สถาบันวิจัยและพัฒนา สนับสนุนค่า Page charges วารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS 
15. ควรมีพี่เล้ียงในการพัฒนาบทความและสนับสนุนการตีพิมพ์  ควรให้มีการจัดกิจกรรมโดยมี

บรรณาธิการจากวารสารระดับนานาชาติ หรือมีผู้เช่ียวชาญชาวต่างชาติท่ีมีประสบการณ์ตีพิมพ์ รวมถึงควรมี
งบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์/น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

16. การอนุมัติงบประมาณ ควรสอดคล้องกับระยะเวลาเพื่อให้ผู้รับทุนท างานได้ตามแผนงาน บางครั้ง 
เงินงบประมาณจะมาภายหลัง แต่ระยะเวลาได้เริ่มเดินไปก่อนท าให้นักวิจัยมีเวลาท างานน้อยกว่าก าหนดไว้ใน
แผนงาน 
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สรุปผล 
 

จากผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา จากการลงพื้นท่ีเพื่อพัฒนา
งานวิจัยภายใต้ ยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ2564 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
ด้านการจัดสรรทุนเพื่อท าวิจัย ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกหรือส่ิงสนับสนุนการท าวิจัย และ ด้านกิจกรรม
วิชาการท่ีสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

ผลส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34  คิดเป็นร้อยละ 66.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการสูงสุด คือ การประชาสัมพันธ์แหล่งให้ทุนเพื่อท าวิจัย มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.73 (SD= 0.72) คิดเป็นร้อยละ  74.51 รองลงมา คือ การพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.55 (SD= 0.67) คิดเป็นร้อยละ 70.98  
เกณฑ์และระเบียบในการขอรับทุน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.52 (SD= 0.67) คิดเป็น
ร้อยละ 70.39 และ การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.41 (SD= 
0.75) คิดเป็นร้อยละ 68.24 ตามล าดับ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการน้อยท่ีสุด คือ  ความเพียงพอ
ของการจัดสรรงบประมาณส าหรับการวิจัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.09 (SD= 
0.89) คิดเป็นร้อยละ  61.76   

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ ผู้รับบริการด้านการวิจัยให้ข้อคิดเห็นว่า ควรจัดสรร
งบประมาณวิจัย Hand On ด้วยทุนวิจัยรายละ 50,000 ถึง 80,000 บาท เป็นประจ าทุกปี ให้ทุกพื้นท่ี เพื่อใช้
สอนนักศึกษา สร้างหลังทดสอบปฏิบัติการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารฐาน  TCI กลุ่ม 
1,2 เพื่อ ตีพิมพ์ในวารสาร มทร.ล้านนา ควรสนับสนุนการน าเสนองานวิจัยและการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยสรุปจ านวนเงิน ท่ีจะสนับสนุน (ให้เข้าใจง่าย) เพื่อจะน าไปถือปฏิบัติในแต่ละเขต
พื้นท่ี แต่ละคณะ  4. ประกาศเชิญชวนตีพิมพ์ในวารสารของ มทร.ล้านนา ทุกพื้นท่ี หรือทุกคณะท่ีมีอยู่ ว่าให้
ผู้วิจัยเข้าไปเว็บไซต์ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา แล้วรู้ว่าจะสามารถตีพิมพ์ในวารสารใด เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของวารสารงานวิจัยสู่ TCI กลุ่ม1,2 หรืออื่นๆ ส่วนของการบริหารโครงการชุด (ผู้อ านวยการแผน) ท่ีมีศักยภาพ 
มีน้อย เพราะติดขัดเรื่อง ระเบียบ งบประมาณ และภาระงานด้านอื่นๆ ท่ีไม่เอื้อกัน บุคลากรขาดกิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีและเอื้อต่อการวิจัยโครงการชุดหรือแผนโครงการวิจัยใหญ่ๆได้ และขอให้ สถาบันวิจัย
และพัฒนา สนับสนุนค่า Page charges วารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS รวมถึงควรมีพี่เล้ียงในการพัฒนา
บทความและสนับสนุนการตีพิมพ์  ควรให้มีการจัดกิจกรรมโดยมีบรรณาธิการจากวารสารระดับนานาชาติ หรือมี
ผู้เช่ียวชาญชาวต่างชาติท่ีมีประสบการณ์ตีพิมพ์ รวมถึงควรมีงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์/น าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

        ลงช่ือ........................................................ 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ 
             ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                ........../.........................../............... 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องข้อมูลท่ัวไป ระดับความพึงพอใจในการผู้รับบริการของท่าน ท้ังนี้
สถาบันวิจัยจะได้น าผลการวิเคราะห์ไปใช้เพื่อปรับปรุงการการให้บริการในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพ 
 1. อาจารย์ฝ่ายวิชาการ   2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน  3. อื่นๆ โปรดระบ.ุ................................. 
สังกัด 
 1. วิศวกรรมศาสตร์      2. บริหารธุรกิจฯ  3. วิทยาศาสตร์ฯ   4. ศิลปกรรมฯ  5. วทส. 
 6. ส่วนกลาง กอง สถาบัน ส านัก โปรดระบ.ุ................................. 
ส่วนที่ 2 : พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการสนับสนุนด้านการวิจัย 

ที่ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 

(1) 

1. ด้านการจัดสรรทุนเพื่อท าวิจัย 

1.1 การประชาสัมพันธ์แหล่งให้ทุนเพ่ือท าวิจัย        

1.2 เกณฑ์และระเบียบในการขอรับทุน      

1.3 การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย       

1.4 จ านวนเงินทุนเหมาะสมกับขอบเขตของงานวิจัย      

1.5 ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณส าหรับการวิจัย      

2.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกหรอืสิ่งสนับสนุนการท าวิจัย 
2.1 ความเหมาะสมและความเพียงพอห้องปฏิบัติการวิจัย หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ 

หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

     

2.2 เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา rdi.rmutl.ac.th         

2.3 ฐานข้อมูลหรือช่องทางสนับสนุนให้บุคลากรขอทุนวิจัยจากงบภายนอก      

2.4 ความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท าวิจัย      

3.  ด้านกิจกรรมวิชาการที่สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

3.1 การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ      

3.2 การตีพิมพ์วารสารวิชาการวิจัย      

3.3 การแสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์      

3.4 การฝึกอบรมด้านการวิจัย      

3.5 การคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์      

3.6 บทบาทการสนับสนุน ก ากับ ติดตาม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา      
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ (โปรดระบุความต้องการด้านอื่นๆ เพ่ือการสนับสนุนด้านวิจัย) 
........................................................................................... ............................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
........................................................................................... ............................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
........................................................................................... ............................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
........................................................................................... ............................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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