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ค ำน ำ 
 
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริหาร

จัดการงานวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกปีการศึกษา 2560 เพ่ือต้องการทราบความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบ
โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก รวมถึงเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการที่มีต่อกระบวนการในการให้ บริการของงาน
ประสานงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
จะน ามาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ต่อไป 
    

    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
                                                                                         สิงหาคม  2561 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริหารจัดการ
งานวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกปีการศึกษา 2560 เพ่ือต้องการทราบความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบโครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก รวมถึงเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการที่มีต่อกระบวนการในการให้บริการของงานประสานงาน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือต้องการทราบความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ร่วมโครงการ รวมถึง
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการที่มีต่อการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัย
ภายนอก 
 

3. ประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำย 
 แหล่งทุนวิจัยภายนอก จ านวน 20 แหล่งทุน  
 

4. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ  
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survery Research) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถามซึ่ง
ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการสนับสสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก โดดย
แบ่งออกเป็น 3 ตอน  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลของแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก 
 ตอนที่ 3 ข้อเสอนแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  
 

5. กำรวิเครำะห์กำรแปลผล 
 การก าหนดช่วงของระดับความพึงพอใจโดยใช้สูตรค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้น  ดังนี้  
  ความกว้างของอันตรภาคชั้น =  ค่าสูงสุด – ค่าต่าสุด  = 5-15=0.80   
                 จ านวนชั้น  
   ดังนั้น  4.21 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด  
    3.41 - 4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก  
    2.61 - 3.40 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  
    1.81 - 2.60 หมายถึง พึงพอใจน้อย  

   1.00 - 1.80 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
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บทที่ 2  
ผลกำรส ำรวจ 

จากการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้  

 

1. ข้อมูลทั่วไป  
 

รำยกำร จ ำนวน (ชุด) คิดเป็นร้อยละ 
1. แบบสอบถำมและกำรตอบกลับ 
     1) จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 15  100 
     2) จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน 7 46.6 
2. ข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
     1) ส่วนราชการ 4 57.1 
     2) ภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ - - 
     3) องค์กรมหาชน 3 42.9 

 
 2. ค่ำเฉลี่ย (   ) ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของแหล่งทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกภำยนอก 
 

           2.1 ควำมพึงพอใจในภำพรวม 
 

ล ำดับ รำยกำรประเมิน 
 

S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 

1 ความพึงพอใจต่อการประสานงาน 3.14 0.69 ปานกลาง 
2 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัย 3.29 0.48 ปานกลาง 
3 ความพึงพอใจต่อนักวิจัย 3.23 0.56 ปานกลาง 
4 ความพึงพอใจต่อผลงานวิจัย 3.13 0.44 ปานกลาง 
5 ความพึงพอใจของแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก 3.17 0.45 ปานกลาง 

 
           2.2 ควำมพึงพอใจต่อนักวิจัย 
 

ล ำดับ รำยกำรประเมิน 

 

S.D. 
ระดับ 

ควำมพึงพอใจ 
1 ความรู้ความสามารถในการวิจัย 3.57 0.53 มาก 
2 ความพร้อมของคณะผู้วิจัย 3.43 0.53 มาก 
3 ความคิดสร้างสรรค์ 3.29 0.49 ปานกลาง 
4 ความตรงต่อเวลา 2.57 0.98 น้อย 
5 ความรับผิดชอบต่องานวิจัย 3.29 0.76 ปานกลาง 

ควำมพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมต่อนักวิจัย 3.23 0.56 ปำนกลำง 
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         2.3 ควำมพึงพอใจต่อผลงำนวิจัย 
             1) ด้ำนคุณภำพของงำนวิจัย 
 

ล ำดับ รำยกำรประเมิน 
 

S.D. 
ระดับ 

ควำมพึงพอใจ 
1 ระเบียบวิธีวิจัย/แผนด าเนินการวิจัย 3.29 0.49 ปานกลาง 
2 งานวิจัยมีความทันสมัย 2.57 0.79 น้อย 
3 คุณภาพของผลงานวิจัย 3.43 0.53 มาก 
4 งานวิจัยที่แล้วเสร็จตรงกับวัตถุประสงค์/ข้อก าหนดของการให้ทุน 3.14 0.38 ปานกลาง 

ควำมพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมด้ำนคุณภำพของงำนวิจัย 3.11 0.40 ปำนกลำง 
 

           2) ด้ำนคุณค่ำงำนวิจัยและประโยชน์ของงำนวิจัย 
 

ล ำดับ รำยกำรประเมิน 

 

S.D. 
ระดับควำมพึง

พอใจ 
1 ผลงานวิจัยที่เกิดข้ึนบรรลุตามเป้าหมาย/ข้อก าหนดการให้ทุน 3.43 0.53 มาก 

2 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์  ด้านนโยบาย การแก้ปัญหาด้านสังคม ชุมชน 

3.29 0.76 
ปานกลาง 

3 ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 3.29 0.95 ปานกลาง 

4 
ผลงานวิจัยที่เกิดข้ึนน าไปใช้ในการพัฒนาทางวิชาการ (ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติ ระดับนานาชาติ การจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา) 

2.71 1.11 
ปานกลาง 

5 ผลงานวิจัยเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินการของหน่วยงาน 3.00 0.58 ปานกลาง 
ควำมพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมต่อด้ำนคุณค่ำงำนวิจัยและประโยชน์ของงำนวิจัย 3.14 0.60 ปำนกลำง 
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3. สรุปผลกำรส ำรวจ 
 ขอบเขตของการประเมินการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการประเมินความพึง

พอใจต่อการให้บริการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก ปี 2560 มีประชากรกลุ่มตัวอย่างของการ
ประเมิน จ านวน 15 หน่วยงาน จากการสอบถามความพึงพอใจฯ ได้รับข้อมูลกลับคืน จ านวน 7 ฉบับ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก
มหาวิทยาลัยทักษิณ  พบว่า ประเภทของหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยส่วนใหญ่เป็นหน่วยงาน
ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมาคือหน่วยงานประเภท องค์การมหาชนคิดเป็นร้อยละ 42.9   

 2) การประเมินความพึงพอใจของแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก พบว่ามีระดับความพึง
พอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  ) = 3.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มีความพึงพอใจต่อการ
ประสานงาน  (  ) = 3.17 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัย (  ) = 3.29 ความพึงพอใจต่อนักวิจัย     
(  ) = 3.23 และมีความพึงพอใจต่อผลงานวิจัย (  ) = 3.13 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
  จากการท าแบบส ารวจดังกล่าวสามารถสรุปและประเมินผลทางสถิติได้ว่า ค่าเฉลี่ยของความพึง
พอใจต่อการให้บริการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก ปี 2560 มีค่าเท่ากับ  3.17 ซึ่งอยู่ในระดับ 
“พึงพอใจปำนกลำง” ซ่ึงแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอกมี ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงของมหาวิทยาลัย
ดังนี้  

 1) ประเด็นด้ำนควำมไม่พึงพอใจ 
๑. มีนักวิจัยบางคนไม่ส่งผลงาน 
๒. นักวิจัยส่งผลงานล่าช้ามากได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในปี พ.ศ.2552 ซึ่งครบก าหนด

ระยะเวลาวิจัยตามสัญญารับทุนวิจัยในปี 2554 แต่นักวิจัยจัดส่งรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ในเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งล่าช้ากว่าก าหนด 

 2) ควำมคำดหวังท่ีมีต่อกำรด ำเนินงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยทักษิณ 
๑. นักวิจัยด้านมนุษศาสตร์ สังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพมหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุน

พัฒนาศักยภาพการวิจัยให้สามารถท างานร่วมกับ stakeholder ในพ้ืนที่ เช่น หน่วยงาน
รัฐ และท้องถิ่น (นอกเหนือจากการท างานกับชาวบ้าน ซึ่งท าได้ค่อนข้างดี) และยกระดับ
จากงานชุมชนเป็นงานระดับจังหวัดหรือภูมิภาค 

๒. ให้เน้นงานวิจัยที่ตอบโจทย์จากผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเป็นตัวตั้งในการวิจัย 
๓. มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยและจัดระบบติดตาม

ประเมินผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 


