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การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา   
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 

86.36 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี โดยส ารวจจากผู้รับบริการใน
กิจกรรมของสถาบัน ดังนี้ 

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดนิทรรศการการน าเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในงานวิจัยแห่งชาติประจ าปี 2563 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 92.74 ความพึงพอใจอยู่
ในระดับ ดีมาก 

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการอบรม หลักสูตร “การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย : 
(R2R)” ในการพัฒนา กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย งานประจ าสู่งานวิจัย 
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 87.07 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้ง
ที่ 6 รูปแบบออนไลน์ (CRCI 2020 Online) ภายใต้หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” คะแนนคิดเป็นร้อยละ 79.27 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 

การประเมินความพึงพอใจได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม รายข้อ ค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในค าถามปลายเปิด ตามล าดับ ในการนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 92 คน โดยมี
เกณฑ์ในการพิจารณาความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 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  น้อยที่สุด 

 

ผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินการจัดนิทรรศการการน าเสนอผลงานวิจัย 
 โครงการ การน าเสนอผลงานวิจัย และจัดนิทรรศการการน าเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในงานวิจัยแห่ งชาติประจ าปี  2563 (Thailand Research Expo 2020) 

วัตถุประสงค์ 

 1  เพ่ือให้นักวิจัยได้น าผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สารธารณะชนที่มีความสนใจ 

2.เพื่อให้นักวิจัยได้รับการยอมรับในวงการงานวิจัยในเวทีระดับชาติ(มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับนักวิจัยและผู้ประสานงานจัดบูธและน าเสนอผลงานในงาน เรื่อง
“นวัตกรรมผักเชียงดาราชินีผักล้านนา” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน(Silver Award)  

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดนิทรรศการการน าเสนอผลงานวิจัย จากผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ านวน 222 คน พบว่า  

 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   

1.1 ชาย 43 19.4 

1.2 หญิง 179 80.6 

รวม 222 100 

2. ช่วงอายุ   

 ต่ ากว่า 20 ปี 5 2.3 

 21 - 40 ปี 121 54.5 

 41 – 50 ปี 53 23.9 

 51 ปีขึ้นไป 45 20.3 

รวม 222 100 

3. สถานะ   

 นักเรียน/นิสิต นักศึกษา 34 15.3 



 

5 
 

                   รายงานประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา                        หน้า 
 

 ครู/อาจารย์/นักวิจัย 75 33.8 

 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 9 4.1 

 พนักงานบริษัท 23 10.4 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐ 72 32.4 

 อ่ืน ๆ 9 4 

รวม 222 100 

 

 เมื่อจ าแนกตามรายการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อย
ละ 80.6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21 - 40 ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 และผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครู/อาจารย์/นักวิจัย จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 
 
วิเคราะห์ข้อมูล โดยภาพรวม รายข้อ โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

รายการ 

ผลการส ารวจ 

(n=303) 
ร้อยละ 

(%) 

ระดับ 

ความคิดเห็น/ 

ความพึงพอใจ  S.D. 

ความรูที่ไดรับจากการเขาชมนิทรรศการ  4.64 0.52 92.9 ดีมาก 

เนื้อหาสาระ/เรื่องที่น ามาจัดนิทรรศการมี

ความหน้าสนใจ  

4.65 0.53 93.1 ดีมาก 

การให้ความรู้/ค าอธิบายของวิทยากรประจ า

บูธนิทรรศการ 

4.66 0.56 93.2 ดีมาก 

รูปแบบการจัดนิทรรศการมีความน่าสนใจ 4.72 0.52 94.4 ดีมาก 

เอกสารเผยแพรความรู้  4.62 0.55 92.3 ดีมาก 

การประชาสัมพันธ์กิจกรรม  4.48 0.60 89.6 ดี 

ประโยชน์ที่จะน าไปใช้  4.66 0.53 93.2 ดีมาก 
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การจัดนิทรรศการในภาพรวม 4.63 0.54 92.7 ดีมาก 

 

จากตาราง  ความพึงพอใจต่อการน าเสนอผลงานวิจัย และจัดนิทรรศการการน าเสนอผลงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในงานวิจัยแห่งชาติประจ าปี 2563 (Thailand Research Expo 

2020) ภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (x = 4.63)   คิดเป็นร้อยละ 92.7  

 เมื่อพิจารณาเป็นรายรายข้อ พบว่า การให้ความรู้/ค าอธิบายของวิทยากรประจ าบูธนิทรรศการ และ

ประโยชน์ที่จะน าไปใช้  มีความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 คิดเป็นร้อยละ 93.2 

และการประชาสัมพันธ์กิจกรรม มีความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 คิดเป็นร้อยละ 

89.6 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินการจัดอบรม 
 โครงการอบรมอภิปรายหลักสูตร “การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย : (R2R) วัตถุประสงค์ 

 1  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ และเทคนิคของการแปลงงาน

ประจ าสู่งานวิจัยที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 

 2  เพ่ือให้ผู้อบรมสามารถท างานวิจัยที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนางานของ

หน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 3  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนผลงานวิจัย ในลักษณะ Routine to Research ได้อย่างเป็น

รูปธรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ และเทคนิคของการแปลงงานประจ า

สู่งานวิจัย สามารถท างานวิจัยที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนางานของหน่วยงานได้

อย่างเป็นรูปธรรม ลดการเกิดปัญหา อุปสรรคในการพัฒนางานของตนเอง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา มีกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยที่เข้มแข็งและการด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการอบรมหลักสูตร การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 

จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 74 คน พบว่า  

 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

1.สังกัด   

1.1 กอง 29 39.2 

1.2 สถาบัน 14 18.9 

1.4 ส านัก 16 21.6 

1.4 คณะ 15 20.3 

รวม 74 100.00 

2. จังหวัดที่ตั้ง   



 

8 
 

                   รายงานประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา                        หน้า 
 

 เชียงใหม่ 50 67.6 

 ล าปาง 2 2.7 

 เชียงราย 22 29.7 

รวม 74 100.00 

 

 เมื่อจ าแนกตามสังกัด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดกอง จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.6 รองลงมาเป็นส านัก จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 คณะ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 และ 
สถาบัน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 ตามล าดับ 

เมื่อจ าแนกตามจังหวัดที่ตั้ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มาจาก เชียงใหม่ จ านวน 50 คน คิด
เป็นร้อยละ 67.6 รองลงมาเป็นเชียงราย จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 และ ล าปาง จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.7 ตามล าดับ 
 
วิเคราะห์ข้อมูล โดยภาพรวม รายข้อ โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

รายการ 

ผลการส ารวจ 

(n=303) 
ร้อยละ 

(%) 

ระดับ 

ความคิดเห็น/ 

ความพึงพอใจ  S.D. 

[1.1 การบรรยายหลักสูตร เรื่อง 

“แนวคิดและเทคนิคการสร้างและพัฒนางาน

ประจ าสู่งานวิจัย”] 

4.69 0.47 93.78 ดีมาก 

[1.1 การบรรยายหลักสูตร เรื่อง 

“แนวคิดและเทคนิคการสร้างและพัฒนางาน

ประจ าสู่งานวิจัย”] 

4.58 0.52 91.62 ดีมาก 

[1.3 การบรรยายหลักสูตร เรื่อง “การ

พัฒนางานวิเคราะห์ สังเคราะห์และคู่มือ

ปฏิบัติงาน”] 

4.55 0.58 91.08 ดีมาก 

[1.4 การแบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ

บรรยาย] 

4.39 0.72 87.84 ดี 
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 [2.1 การตดิต่อประสานงาน และการให้

ข้อมูลการจัดอบรม]  

4.07 0.78 81.35 ดี 

[2.2 เอกสารประกอบการบรรยายใน

รูปแบบออนไลน์] 

4.20 0.78 84.05 ดี 

[2.3 ความเหมาะสมของสิ่งอ านวยความ

สะดวกต่อการอบรม อุปกรณ์ อาหาร 

สถานที่] 

3.99 0.88 79.73 ดี 

การจัดอบรมในภาพรวม 4.35 0.73 87.07 ดี 

 

จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อการอบรมอภิปรายหลักสูตร “การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย : (R2R) 

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (x = 4.35)   คิดเป็นร้อยละ 

87.07  

 เมื่อพิจารณาเป็นรายรายข้อ พบว่า การบรรยายหลักสูตร เรื่อง “แนวคิดและเทคนิคการสร้างและ

พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย” มีความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 คิดเป็นร้อยละ 

93.78 และความเหมาะสมของสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการอบรม อุปกรณ์ อาหาร สถานที่   มีความพึงพอใจ

น้อยที่สุดอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 คิดเป็นร้อยละ 79.73 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามสถานภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุม

วิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ (The 6th Conference on Research and 

Creative Innovations: 6th CRCI2020 Online) 

 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   

1.1 ชาย 34 36.96 

1.2 หญิง 58 63.04 

รวม 92 100.00 

2. อายุ   

 อายุ 20-30 ปี 21 22.83 

 อายุ 30-39 ปี 6 6.52 

 อายุ 31-39 ปี 30 32.61 

 อายุ 40- 59 ปี 33 35.87 

 อายุ 60 ปีขึ้นไป 2 2.17 

รวม 92 100.00 

3. อาชีพ   

 ต่ ากว่าปริญญาตรี 1 1.09 

 ปริญญาตรี 14 15.22 

 ปริญญาโท 56 60.87 

 ปริญญาเอก 21 22.83 

รวม 92 100.00 
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4. อาชีพ   

 นักเรียน/นิสิต นักศึกษา 23 25.00 

 อาจารย์/นักวิจัย 52 56.52 

 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานมหาวิทยาลัย 15 16.30 

 ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจส่วนตัว 1 1.09 

 อ่ืน ๆ 1 1.09 

รวม 92 100.00 

5. หน่วยงาน/สังกัด   

 หน่วยงานราชการ 70 76.09 

 รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ 4 4.35 

 ภาคเอกชน 9 9.78 

 อ่ืนๆ 9 9.78 

รวม 92 100.00 

6. ท่านทราบข่าวการจัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ จากสื่อใด 

(ท่านสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 - 

 หนังสือเชิญชวน 19 - 

 โปสเตอร์/แผนพับ 14 - 

 เว็บไซต์ 71 - 

 สื่อสังคมออนไลน์ 69 - 

 เพ่ือนร่วมงาน / คนรู้จัก 29 - 

 อ่ืน ๆ 4 - 

รวม - - 
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7. กิจกรรมท่ีเข้าร่วม (ท่านสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  - 

 งานวิจัย ด้านวิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี 
(ENG) 

20 
- 

 งานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ (SCI) 25 - 

 งานวิจัย ด้านเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (AGRI) 7 - 

 งานวิจัย ด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (BA) 30 - 

 งานวิจัย ด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(ART) 

6 
- 

 งานวิจัจรับใช้สังคม (SE)/ งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน 
(SI) 

8 
- 

 งานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 2 - 

 บรรยายพิเศษ หัวข้อ: “100% พลังงานหมุนเวียน 
ในการผลิตไฟฟ้าของไทย กับความเป็นไปได้ และ
แนวทางการวิจัยในชีวิตรูปแบบใหม่” 

7 

- 

 เสวนาวิชาการ หัวข้อ: “การสร้างความร่วมมือ
เครือข่ายวิจัยภาคเหนือหลังภาวะวิกฤตโคโรน่าไวรัส 
(โควิด-19)” 

7 

- 

รวม - - 

8. กิจกรรมท่ีเข้าร่วม (ท่านสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

 จัดแบบออนไลน์ 56 60.87 

 จัดแบบได้พบปะแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าร่วม
ประชุม 

36 
39.13 

รวม 92 100.00 

 

 จากตาราง  มีผู้ส่งแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ (The 6th Conference on Research and Creative Innovations: 6th CRCI2020 

Online) จ านวน 92 ฉบับ 
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 เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิง จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 63.04 และเป็นเพศชาย จ านวน 
34 คน คิดเป็นร้อยละ 36.96 

เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า อายุ 40- 59 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 35.87 อายุ 31-39 ปี จ านวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 32.61 อายุ 20-30 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 22.83 อายุ 30-39 ปี จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.52 และอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.17 ตามล าดับ 

เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ปริญญาโทมีจ านวนมากที่สุด จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ  
60.87 ปริญญาเอก จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 22.83 ปริญญาตรี จ านวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.22 
และต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.09 ตามล าดับ 

เมื่อจ าแนกตามอาชีพ พบว่าเป็นอาจารย์/นักวิจัย มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.52 นักเรียน/นิสิต นักศึกษา  จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักง าน
มหาวิทยาลัย  จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.09 และอ่ืน ๆ  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.09 ตามล าดับ 

เมื่อจ าแนกตามหน่วยงาน พบว่าเป็นหน่วยงานราชการ มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อย
ละ 76.09 ภาคเอกชน  จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.78 อ่ืนๆ  จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.78 และ
รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ  จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 ตามล าดับ 

เมื่อจ าแนกตามช่องทางการรับทราบข่าวการจัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ พบว่าเว็บไซต์ มีจ านวนมาก
ที่สุด จ านวน 71 คน สื่อสังคมออนไลน์  จ านวน 69 คน เพ่ือนร่วมงาน / คนรู้จัก  จ านวน 29 คน หนังสือเชิญ
ชวน  จ านวน 19 คน โปสเตอร์/แผนพับ  จ านวน 14 คน และอ่ืน ๆ  จ านวน 4 คน ตามล าดับ 

เมื่อจ าแนกตามกิจกรรมที่เข้าร่วมพบว่า งานวิจัย ด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (BA) มีจ านวนมาก
ที่สุด จ านวน 30 คน งานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ (SCI)  จ านวน 25 คน  งานวิจัย ด้าน
วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี (ENG)  จ านวน 20 คน งานวิจัจรับใช้สังคม (SE)/ งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน 
(SI)  จ านวน 8 คน  งานวิจัย ด้านเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (AGRI)  จ านวน 7 คน  บรรยายพิเศษ หัวข้อ: 
“100% พลังงานหมุนเวียน ในการผลิตไฟฟ้าของไทย กับความเป็นไปได้ และแนวทางการวิจัยในชีวิตรูปแบบ
ใหม่”  จ านวน 7 คน  เสวนาวิชาการ หัวข้อ: “การสร้างความร่วมมือเครือข่ายวิจัยภาคเหนือหลังภาวะวิกฤตโค
โรน่าไวรัส (โควิด-19)”  จ านวน 7 คน  งานวิจัย ด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ART)  จ านวน 6 คน  
และงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R)  จ านวน 2 คน  ตามล าดับ 

เมื่อจ าแนกตามรูปแบบของการจัดประชุมในครั้งถัดไป พบว่า ต้องการให้จัดแบบออนไลน์ ม า ก
ที่สุด จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 60.87 และ จัดแบบได้พบปะแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 39.13  
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ความพึงพอใจในการประชุมวิชาการ 

วิเคราะห์ข้อมูล โดยภาพรวม รายข้อ โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

รายการ 

ผลการส ารวจ 

(n=303) 
ร้อยละ 

(%) 

ระดับ 

ความคิดเห็น/ 

ความพึงพอใจ  S.D. 

1. หัวข้อการประชุมมีความน่าสนใจและทัน

ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

4.02 0.75 80.44 ดี 

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์

การพัฒนานักวิจัยระหว่างนักวิจัยสาขาต่างๆ 

คณาจารย์ และนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย

และหน่วยงานเครือข่าย 

3.68 0.95 73.70 ดี 

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรยายพิเศษ 3.98 0.70 79.57 ดี 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังการ

น าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย 

3.96 0.71 79.13 ดี 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประกวด

บทความและการน าเสนอภาคบรรยาย 

3.99 0.72 79.78 ดี 

6. สื่อประชาสัมพันมีความน่าสนใจสามารถ

ดึงดดูให้เข้าร่วมงาน 

4.01 0.62 80.22 ดี 

7. การติดต่อประสานงานสะดวกและรวดเร็ว 3.92 0.85 78.48 ดี 

8. ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดงาน 4.07 0.65 81.32 ดี 

9. การจัดงานประชุมวิชาการในภาพรวม 4.04 0.66 80.87 ดี 

 

จากตาราง ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบ

ออนไลน์ (The 6th Conference on Research and Creative Innovations: 6th CRCI2020 Online) ภายใต้

หัวข้อ "...สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน" เมื่อพิจารณา

โดยภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (x = 4.04)   คิดเป็นร้อยละ 80.87  
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายรายข้อ พบว่า ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดงาน มีความพึงพอใจมากที่สุดอยู่

ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 คิดเป็นร้อยละ 81.32 หัวข้อการประชุมมีความน่าสนใจและทันต่อสถานการณ์

ปัจจุบัน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 คิดเป็นร้อยละ 80.44 สื่อประชาสัมพันธ์มีความ

น่าสนใจสามารถดึงดูดให้เข้าร่วมงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 คิดเป็นร้อยละ 80.22 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการประกวดบทความและการน าเสนอภาคบรรยาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.99 คิดเป็นร้อยละ 79.78 ประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรยายพิเศษ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 คิดเป็นร้อยละ 79.57 ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังการน าเสนอผลงานวิชาการภาค

บรรยาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 คิดเป็นร้อยละ 79.13 การติดต่อประสานงาน

สะดวกและรวดเร็ว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 คิดเป็นร้อยละ 78.48 และมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การพัฒนานักวิจัยระหว่างนักวิจัยสาขาต่างๆ คณาจารย์  และนักศึกษา ใน

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานเครือข่าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 คิดเป็นร้อยละ 73.70 

ตามล าดับ 

 
ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะตอ่การประชมุวิชาการ 

รายการความคิดเห็น ความถี่ 

การติดต่อประสานงานเรื่องการส่งผลงานค่อนข้างช้า และไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ควรมีการ

ติดต่อประสานงาน และให้ค าตอบที่มีการสอบถามทางอีเมล์ให้ครบถ้วนและตอบกลับใน

เวลาที่เหมาะสม โทรติดต่อสอบถามไม่ทีผู้รับสาย เบอร์โทรศัพท์ฝ่าย crci หรือ เบอร์

โทรศัพท์กลางของ มทร.ติดต่อยากมาก 

5 

หากจะจัดครั้งต่อไป สามารถจัดได้ทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ ตามความเหมาะสมของ

สถานการณ ์ซ่ึงการจัดแบบพบปะจะให้บรรยากาศของการประชุมวิชาการท่ีแท้จริง และการ

จัดแบบออนไลน์ เป็นการปรับกิจกรรมได้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid และ

ช่วยลดต้นทุนในการเดินทางของผู้น าเสนองาน 

4 

การแสดงผลการพิจารณาบทความไม่ควรเอาชื่อผลงาน และผู้ส่งมาแสดงผลหน้าเว็บไซต์ ท า

ให้ทุกคนสามารถเห็นได้ว่าผ่านไม่ผ่านได้ อาจจะไม่เหมาะสม 

1 

ควรเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากกว่าการที่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ Comment การเขียน 

(เนื่องจากบทความนั้นมีการ Approved มาเบื้องต้นแล้ว) น่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกันเหมือนการประชุมที่อ่ืนมากกว่า 

1 
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ควรเปลี่ยนแปลสถานที่จัดงานให้มีความเหมาะสม 1 

ควรรับบทความวิจัยตีพิมพ์ให้มากที่สุด 1 

  

 
สรุปผล 

จากผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ และผลการส ารวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ (The 6th 
Conference on Research and Creative Innovations: 6th CRCI2020 Online) ภายใต้หัวข้อ "...สู่วิจัยรับ
ใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน"  ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 
2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) เพ่ือสนับสนุนให้นักวิจัยในสังกัดได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของ
ตนเองในการเข้าร่วมน าเสนอผลงานเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และ นักศึกษา มทร.ล้านนา ประจ าปี 2563 
ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ในระดับชาติและยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สอดคล้องกับ
นโยบายสนับสนุนยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนางานวิจัยสู่
การเป็น THAILAND 4.0 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และบูรณาการงานวิจัยร่วมกัน การประชุม
วิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การอภิปรายวิชาการ และการน าเสนอผลงานวิจัย จากอาจารย์
นักวิจัยหลากหลายสถาบัน จ านวน 174 ผลงาน 

ผลส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 
รูปแบบออนไลน์ (The 6th Conference on Research and Creative Innovations: 6th CRCI2020 Online)  
มีความพึงพอใจในการจัดโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับดี 4.04 คิดเป็นร้อยละ 80.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
4.07 คิดเป็นร้อยละ 81.32 และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์
การพัฒนานักวิจัยระหว่างนักวิจัยสาขาต่างๆ คณาจารย์ และนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเครือข่าย  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 3.68 คิดเป็นร้อยละ 73.70 

ข้อเสนอแนะ การติดต่อประสานงานเรื่องการส่งผลงานค่อนข้างช้า และไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ควรมี
การติดต่อประสานงาน และให้ค าตอบที่มีการสอบถามทางอีเมล์ให้ครบถ้วนและตอบกลับในเวลาที่เหมาะสม 
โทรติดต่อสอบถามไม่ทีผู้รับสาย เบอร์โทรศัพท์ฝ่าย crci หรือ เบอร์โทรศัพท์กลางของ มทร.ติดต่อยากมาก และ
หากจะจัดครั้งต่อไป สามารถจัดได้ทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งการจัด
แบบพบปะจะให้บรรยากาศของการประชุมวิชาการที่แท้จริง และการจัดแบบออนไลน์ เป็นการปรับกิจกรรมได้
เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และช่วยลดต้นทุนในการเดินทางของผู้น าเสนอ
งาน 
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