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ค าน า 
 

ตามที่ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของ 
สวก. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ที่ได้ให้ความไว้ว างใจให้มี
โอกาสท าการวิจัยครั้งนี้ และการวิจัยนี้ไม่อาจส าเร็จได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
จากนักวิจัย นักเรียนทุน ผู้ผ่านการฝึกอบรม และผู้ใช้บริการอื่นๆ จาก สวก. รวมถึงนักวิชาการ นักวิจัย และ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรที่มีแนวโน้มจะใช้บริการ สวก. ในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ผลและจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของ สวก. ทั้งนี้คณะผู้วิจัยหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้พัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในด้านต่างๆ เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
และผู้มีแนวโน้มจะใช้บริการ สวก. อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไปในอนาคต  
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บทสรุปผู้บรหิาร 
 
รายงานการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2561 จัดท าขึ้นเพ่ือวัดระดับคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
สวก. และกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มใช้บริการ สวก. ในอนาคต ในเรื่องคุณภาพการให้บริการด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
ทุนวิจัย ด้านทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยและทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ด้าน
การจัดฝึกอบรม ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ สวก. จัดขึ้น ด้านการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. และด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์  

โดยการส ารวจข้อมูลในครั้งนี้ได้ใช้วิธีการส ารวจโดยใช้แบบส ารวจแบบกระดาษ และแบบออนไลน์ เพ่ือ
ส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ สวก. และกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มใช้บริการ สวก. ในอนาคต ดังนี้ 

กลุ่มผู้ใช้บริการ สวก. ได้แก่ ผู้ได้รับทุนวิจัย ผู้ได้รับทุนการศึกษา ผู้ได้รับทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย 
และผู้ได้รับทุนการน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ผู้ผ่านการฝึกอบรมโดย สวก. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการ
ถ่ายทอดความรู้/ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยของ สวก. และผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ ได้รับการตอบกลับจริง 841 ตัวอย่าง จาก
จ านวนตอบกลับที่คาดหวัง 752 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 111.84 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สวก. ในด้านบริการต่างๆ ดังนี้ 
ด้านบริการให้ทุนวิจัย เกี่ยวกับ ได้รับข่าวสารเรื่องทุนวิจัยถูกต้องชัดเจนและเป็นประโยชน์  ความ

หลากหลายในการให้ทุนวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร วิธีการขอรับทุนวิจัยมีความชัดเจนและได้รับ
ค าแนะน าในทางปฏิบัติ การแจ้งความคืบหน้าในระหว่างการพิจารณาทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง การประกาศเกณฑ์ใน
การพิจารณาการให้ทุนวิจัยที่ชัดเจน เพ่ือความโปร่งใส วิธีการขอเบิกเงินทุนวิจัยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน การติดตาม
ให้ค าแนะน าช่วยเหลือก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินการวิจัย ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ทุนการศึกษา เกี่ยวกับ การได้รับข่าวสารเรื่องการให้ทุนการศึกษาของ สวก. จากหลายช่องทาง การได้รับ
ข้อมูลเรื่องการให้ทุนการศึกษาที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นประโยชน์ สวก. มีการประกาศเกณฑ์การพิจารณาทุนที่
ชัดเจนและโปร่งใส สาขาที่สนับสนุนให้ทุนการศึกษามีความหลากหลาย ระบบและวิธีการรับสมัครทุนการศึกษามี
ความชัดเจนและสะดวกต่อการสมัครขอรับทุน ได้รับแจ้งขั้นตอนและความก้าวหน้าในการพิจารณาทุนการศึกษาที่
ชัดเจนและต่อเนื่อง ขั้นตอนและวิธีการขอเบิกเงินทุนการศึกษามีความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้  เจ้าหน้าที่
มีการติดตามให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากได้รับทุนการศึกษาของ 
สวก. เจ้าหน้าที่มีการติดตามหลังส าเร็จการศึกษาเป็นระยะ และให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือค าแนะน าด้านการพัฒนา
ความรู้และทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (ข้อนี้ เฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว) ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น 
และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การ
ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ  เกี่ยวกับ การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยและทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศของ 
สวก. มีหลายช่องทางและสะดวกในการรับข่าวสาร วิธีการสมัครขอรับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยและทุน
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น าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ มีความชัดเจนและได้รับค าแนะน าในทางปฏิบัติเป็นอย่างดี  การประกาศ
เกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนที่ชัดเจน เพ่ือความโปร่งใส ความหลากหลายในการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการ
วิจัยและทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ในสาขาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร การแจ้งความคืบหน้าในระหว่าง
การพิจารณาทุนอย่างต่อเนื่อง การติดตามให้ค าแนะน าช่วยเหลือก่อน ระหว่าง และหลังการได้รับทุนฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวิจัยและทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ การขอเบิกเงินทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุน
น าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศมีแนวทางและระยะเวลาปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว ความเต็มใจ เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ด้านการจัดฝึกอบรมโดย สวก. เกี่ยวกับ ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมมีความชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบ
กับหน่วยงานอื่นๆ การประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกอบรมผ่านสื่อต่างๆ ความเหมาะสมของระยะเวลาในจัดการ
ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม องค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  และเจ้าหน้าที่มี
ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น  
เกี่ยวกับ ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้ มีความชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ ความหลากหลาย
ของเรื่องในการถ่ายทอดความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในสาขาต่างๆ การประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดความรู้ ผ่านสื่อต่าง  ๆ
การเปิดกว้างให้แก่ผู้สนใจทั่วไปเข้าฝึกอบรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ องค์
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้
ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. เกี่ยวกับ การได้รับข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ การจัดสรรผลประโยชน์จากงานวิจัยที่ไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์อย่างเป็นธรรม การได้รับความช่วยเหลือและแนะน าเพ่ือหาแนวทางการน าผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ไปใช้
ประโยชน์ การส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ใช้สิทธิมีการน างานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ การติดตามและให้ความช่วยเหลือภายหลังการน าผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ ความเต็มใจ 
เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ เกี่ยวกับ ความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจุบัน รูปแบบการจัดหมวดหมู่ข้อมูลมีความเหมาะสมในการน าเสนอ ความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ การใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้ประโยชน์ เนื้อหาที่น าเสนอในเว็บไซต์มีความ
น่าสนใจ และกรณีท่ีมีค าถามผ่านทาง E-mail ท่านได้รับค าตอบภายในเวลาที่เหมาะสม 
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ซึ่งสามารถสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สวก. ด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 

ประเภทการใชบ้ริการ คะแนน 
ระดับความพึง

พอใจ 
ด้านบริการให้ทุนวิจัย 4.29 มากที่สุด 
ด้านบริการให้ทุนการศึกษา 4.23 มากที่สุด 
ด้านบริการให้ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย และทนุ
น าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 

4.63 มากที่สุด 

ด้านการจัดอบรมโดย สวก. 4.41 มากที่สุด 
ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น 

4.29 มากที่สุด 

ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ 
สวก. 

4.25 มากที่สุด 

ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ 4.25 มากที่สุด 
 

ส าหรับความพึงพอใจในการบริการภาพรวมที่ได้รับจาก สวก. สามารถสรุปผลจากการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการด้านต่างๆ จ าแนกตามกลุ่มการใช้บริการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจภาพรวมต่อการบริการของ สวก. 
คะแนน 

ความพึงพอใจ 
1. ผู้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยฯ (n=137) 4.36 

มากที่สุด 
2. ผู้ได้รับการสนบัสนนุทนุการศึกษา 
     2.1 ทุนระดับปริญญา (n=24) 

4.34 
มากที่สุด 

2.2 ทุนฝึกอบรมและปฏิบตัิการวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 
(n=22) 

4.44 
มากที่สุด 

     2.3 ผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตรที่ สวก. จัดในปีงบประมาณ 2561  
           (n=183) 

4.41 
มากที่สุด 

3. ผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ (n=313) 4.36 
มากที่สุด 

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
งานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น เช่น การจัดประชุมวิชาการประจ าปี สวก. การ
ฝึกอบรม การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้/ เทคโนโลยีที่ สวก. จัดขึ้น (n=152) 

4.37 
มากที่สุด 

5. ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. (n=10) 4.30 
มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยรวม 
4.37 

มากที่สุด 

คะแนนรวมถ่วงน้ าหนักตามจ านวนคนตอบ 
4.37 

มากที่สุด 
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จากการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ สวก. ของผู้ใช้บริการ ทั้ง 5 กลุ่ม พบว่า ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สวก. ภาพรวม อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คะแนน 4.37 และคะแนนถ่วง
น้ าหนักตามจ านวนคนตอบอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนน 4.37  

 
ทั้งนี้นอกจากการสรุปผลความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้บริการ สวก. ตามด้านการใช้บริการ และตามประเภท

กลุ่มผู้ใช้บริการ สามารถจ าแนกความพึงพอใจในด้านต่างๆ ได้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทาง
เว็บไซต์ และด้านความพึงพอใจในการบริการภาพรวมที่ได้รับจาก สวก. สามารถสรุปได้ดังนี้ 

การให้บริการด้านต่างๆ 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.24 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 4.43 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.32 มากที่สุด 
ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ 4.25 มากที่สุด 
ด้านความพึงพอใจในการบริการภาพรวมที่ได้รับจาก สวก. 4.37 มากที่สุด 

หมายเหตุ: คะแนนข้างต้นเป็นคะแนนถ่วงน้ าหนักตามจ านวนผู้ตอบ 
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ พบว่า ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ มี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คะแนนถ่วงน้ าหนัก 4.24 ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ มีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด คะแนนถ่วงน้ าหนัก 4.43 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 4.32 ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คะแนนถ่วงน้ าหนัก 4.25 
และความพึงพอใจในการบริการภาพรวมที่ได้รับจาก สวก. มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
4.37 

ส าหรับการส ารวจความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ของกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มใช้บริการ สวก. ใน
อนาคต ได้แก่ นักวิจัย/ นักวิชาการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสังกัดสถาบันการอุดมศึกษาที่มีคณะ
หรือภาควิชาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร นักศึกษา ระดับ ป.ตรี - ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร (ผู้มีแนวโน้ม
ที่จะขอทุนการศึกษาต่อหรือทุนปฏิบัติการวิจัย) และกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึง
กลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป ได้รับการตอบกลับจริง 
411 ตัวอย่าง จากจ านวนตอบกลับที่คาดหวัง 220 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 186.82 
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การส ารวจความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการ สวก. ในอนาคต สามารถสรุปผล
ความคาดหวังเฉลี่ยการให้บริการของ สวก. ด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 

ประเภทการบริการ คะแนน 
ระดับความ
คาดหวัง 

ด้านบริการให้ทุนวิจัย 4.31 มากที่สุด 
ด้านบริการให้ทุนการศึกษา 4.32 มากที่สุด 

ด้านบริการให้ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย และทุน
น าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 

4.29 มากที่สุด 

ด้านการจัดอบรมโดย สวก. 4.27 มากที่สุด 

ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น 

4.29 มากที่สุด 

ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
ของ สวก. 

4.29 มากที่สุด 

ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ 4.42 มากที่สุด 

ผลการส ารวจความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการ สวก. ในอนาคต พบว่า กลุ่ม
เป้าหมายฯ มีความคาดหวังในด้านการบริการต่างๆ ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความคาดหวังด้านการบริการให้ทุน
วิจัย คะแนน 4.31 ด้านบริการให้ทุนการศึกษา คะแนน 4.32 ด้านบริการให้ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย และ
ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ คะแนน 4.29 ด้านการจัดอบรมโดย สวก. คะแนน 4.27 ด้านการจัด
กิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น คะแนน 4.29 ด้านการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. คะแนน 4.29 ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ 
คะแนน 4.42 

 
จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สวก. คณะผู้วิจัยเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการของ 

สวก. ด้านต่างๆ ดังนี้ 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
โดยภาพรวมผู้ใช้บริการในกลุ่มต่างๆ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการระดับมาก

ที่สุด มีเพียงผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ เท่านั้นที่มีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการและขั้นตอนการ
ให้บริการระดับมาก อย่างไรก็ตามเพ่ือให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการให้สูงขึ้น สวก. ควรมีการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการดังนี้ 

o ด้านทุนวิจัย 
 สวก. ควรพิจารณาวิธีการขอเบิกเงินทุนวิจัยให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ให้มีความรวดเร็ว

มากขึ้น และให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่นักวิจัยสังกัด และมีการชี้แจงแนวทางและ
ระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินให้นักวิจัยทราบถึงขั้นตอน กระบวนการ และระยะเวลาที่
ชัดเจน 
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 สวก. ควรมีการประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนวิจัยที่ชัดเจน เพ่ือความโปร่งใส เช่น 
การประกาศข้อพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการ ต่อข้อเสนอโครงการวิจัย ว่ามี
ข้อบกพร่อง ข้อควรปรับปรุงในส่วนไหนบ้าง       

o ด้านทุนการศึกษา 
 สวก. ควรปรับปรุงวิธีการขอเบิกเงินทุนการศึกษามีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และเหมาะสมกับ

ระยะเวลาของผู้ได้รับทุน 
o ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. 

จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้สิทธิฯ จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจในด้านขั้นตอน กระบวนการให้บริการด้าน
การอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ อยู่ในระดับมาก ซึ่ง สวก. ควรพิจารณาปรับปรุงการบริการด้านขั้นตอน 
กระบวนการให้บริการ ดังนี้  

 สวก. ควรมีการชี้แจงให้ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิฯ หรือผู้ประกอบการ รับทราบเกณฑ์การจัดสรร
ผลประโยชน์จากงานวิจัยที่ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความเข้าใจ
ผิดเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมถึงมีการพิจารณาเจรจาข้อตกลงร่วมกัน
อย่างเหมาะสมที่สามารถยอมรับได้เป็นรายๆ ไป 

 สวก. ควรมีการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ใช้สิทธิมีการน างานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิด
การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การร่วมส่งเสริมการท าการตลาด การผลักดันใน
เชิงปฏิบัติ การสนับสนุนและส่งเสริมด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 

 สวก. ควรมีการติดตามและให้ความช่วยเหลือภายหลังการน าผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การติดตามปัญหาของผู้ประกอบการที่น าเทคโนโลยีไปผลิตว่า
มีปัญหาด้านใดบ้าง และเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน สถาบันที่
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของผู้ประกอบการได้เป็นกรณี 

ด้านทุนฝึกอบรมปฏิบัติการและน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากการส ารวจข้อมูลจะเห็นได้ว่า 
สวก. สามารถให้บริการด้านทุนฝึกอบรมปฏิบัติการและน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ได้สูงกว่าความ
คาดหวังของผู้ใช้บริการทุกด้าน ซึ่ง สวก. ควรรักษาระดับการให้บริการให้สูงกว่าความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
ต่อไป  

ด้านการอบรมโดย สวก. และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น พบว่า สวก. สามารถให้บริการ ได้ในระดับดีมาก มีขั้นตอนการสมัครเข้า
ร่วมฝึกอบรมมีความชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ และความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด
อบรมในระดับมากท่ีสุด 

 
ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรในการให้บริการ 

 จากการส ารวจการให้บริการของเจ้าหน้าที่บุคลากรในการให้บริการของ สวก. ด้านต่างๆ พบว่า 
ผู้ใช้บริการ สวก. พบว่า เจ้าหน้าที่บุคลากรของ สวก. ให้บริการได้ในระดับดีมาก อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ 
สวก. สามารถให้บริการได้ตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้บริการ สวก.  ควรมีการด าเนินการพัฒนาการ
ด าเนินงานดังนี้ 
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 สวก. ควรมีการจัดท าแผนก าลังคนในการให้บริการให้เหมาะสม เพ่ือให้สามารถบริการผู้ใช้บริการ 
สวก. ได้อย่างเพียงพอต่อไป และมีแนวทางการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ดูแลด้านทุนวิจัย หากมี
การปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่ดูแล เพ่ือให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง หรือมีวาระในการ
โยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานที่เป็นระบบ และควรมีระบบ Multitask เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่สามารถท างานแทนกันได ้

 สวก. ควรมีการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ในด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการ และความสามารถในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ในเชิง
พาณิชย์ได้จริง และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม 

 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
โดยภาพรวมส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการในกลุ่มต่างๆ มีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการระดับ

มากที่สุด มีเพียงบางประเด็นเท่านั้นที่มีความพึงพอใจในระดับมาก ดังนั้น สวก. ควรมีการพิจารณาปรับปรุงการ
ให้บริการดังนี้ 

 ควรมีการแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างรวดเร็ว 

 เพ่ิมช่องทางในการติดต่อประสานงานทั้งระบบ Online ผ่าน Social Media และระบบ Offline 
เช่น การส่งหนังสือเวียน จดหมายเชิญ ให้เข้าถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยควรมีระยะเวลาที่มาก
พอให้ผู้ใช้บริการได้ตัดสินใจและด าเนินการต่างๆ ได้ เพ่ือให้สามารถสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ
รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 

 อาจจัดให้มีการบริการศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ เช่น การให้บริการทุนวิจัย ทุนการศึกษา และ
การขอใช้สิทธิในเทคโนโลยีของ สวก. เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ สวก.  

 ควรมีการแจ้งความคืบหน้าในกระบวนการต่างๆ อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
สามารถจัดเตรียมและรับทราบข้อมูลเพื่อด าเนินการในข้ันตอนต่อไปได้ 

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านต่างๆ ของ สวก. เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้บริการ 

 
ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์  

 การให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ ส่วนใหญ่มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการมีความต้องการข้อมูลสารสนเทศที่รวดเร็วและทันสมัย ดังนั้น สวก. จึงควรมีการพิจารณา
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 สวก. ควรด าเนินการอัพเดทข้อมูลวิจัย และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการอบรมต่างๆ รวมถึงข่าวสารที่
เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์  

 การประกาศข่าวสารด้านการวิจัย การอบรมเรื่องต่างๆ ควรมีระยะเวลาที่พอให้ผู้สนใจเข้าร่วม
การอบรมมีโอกาสตัดสินใจหรือด าเนินการสมัคร  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ก าหนดให้ “การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน” คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 เห็นชอบในหลักการ
และรายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่เสนอ
โดย ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องท าการพัฒนาการปฏิบัติงานและท าข้อตกลงผลงานกับ
ผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล และจะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานที่ตกลง
ไว้ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ได้ก าหนดแนวทางการประเมินองค์การมหาชน 
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Based) รวมทั้งการ
ก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ เพ่ือไปสู่ระบบราชการ 4.0 และตัวชี้วัดบังคับที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของ
การส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ซึ่งจะต้องจัดหาองค์กร/ผู้ประเมินจากภายนอกเป็นผู้ด าเนิน การ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยให้ส ารวจงานบริการหลักขององค์การมหาชนตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
รวมถึงงานบริการหลักขององค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จึงก าหนดให้มีการส ารวจความพึงพอใจ
เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ 2561 และน าผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 เพ่ือน าผลการส ารวจไปใช้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานด้านคุณภาพในการให้บริการของ สวก. ตาม
เงื่อนไขที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

 เพ่ือให้ทราบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการจาก สวก. และน าข้อมูลมาใช้ประกอบการจัดท าแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ สวก. ให้ดียิ่งขึ้น  
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1.3 ขอบเขตของโครงการ 
1.3.1 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ สวก. ประจ าปี

งบประมาณ 2561 ด าเนินการส ารวจ 1 ครั้ง  
 ประเด็นในการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ  

1) ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
2) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
3) ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

 งานบริการที่จะส ารวจ  
1) การสนับสนุนการวิจัยฯ 
2) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
3) การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัย 
4) การบริการข้อมูลสารสนเทศ 
5) การบริการฝึกอบรม และการจัดประชุมทางวิชาการ 

 เครื่องมือในการส ารวจ 
1) แบบสอบถาม (Questionnaire)  
2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (In-depth Interview)   
3) การสนทนากลุ่ม (Group Discussion)  

 ขนาดประชากรและกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มผู้ใช้บริการ การประมวลผลและการวิเคราะห์ผลส ารวจ และ
จ านวนผู้รับบริการที่จะส ารวจ ประกอบด้วย 5 กลุ่ม โดยแบบส ารวจที่ตอบกลับเพ่ือน ามาใช้ในการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้บริการ สวก. โดยจ านวนตอบกลับไม่น้อยกว่า 752 ตัวอย่าง ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1.1 จ านวนตัวอย่าง และจ านวนตอบกลับที่คาดหวัง ตามประเภทของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการจาก 
สวก.  

ประเภท วิธีการส ารวจ 
ขนาด 

ประชากร 
ขนาด

ตัวอย่าง 
จ านวนตอบ

กลับที่คาดหวัง 
 กลุ่มผู้เคยรับบริการ (User) 
1.ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยฯ  
เงื่อนไข :  
- เ ป็ น โค ร งก า รวิ จั ย ที่ ยั ง อยู่ ร ะหว่ า ง

ด าเนินการ 
- ผู้ที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมการส ารวจเป็น

หัวหน้าโครงการวิจัย 
การส ารวจต้องมีกระจายตัวตามโครงการ
ต่างๆ ร้อยละ 70 ของจ านวน
โครงการวิจัยทั้งหมด 

 
แบบสอบถาม  

(Questionnaire) 

 
148 

 
148 

 

 
ไม่น้อยกว่า 118 
(80% ของขนาด

ประชากร) 
การสนทนากลุ่ม  

(Group Discussion) 
และ/หรือ 

การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกรายบุคคล 

(In-depth Interview) 

20 
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ประเภท วิธีการส ารวจ 
ขนาด 

ประชากร 
ขนาด

ตัวอย่าง 
จ านวนตอบ

กลับที่คาดหวัง 
2.ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา 
      2.1 ทุนระดับปริญญา ทุน
ฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยที่อยู่
ระหว่างการรับทุน และส าเร็จ
การศึกษาในปี 2560 
 

แบบสอบถาม  
(Questionnaire) 

 
55 

 
55 

ไม่น้อยกว่า 44 
(80% ของขนาด

ประชากร) 
การสนทนากลุ่ม  

(Group Discussion) 
และ/หรือ 

การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกรายบุคคล  

(In-depth Interview) 

10 

      2.2 ผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละ
หลักสูตรที่ สวก. จัดในปีงบประมาณ 
2561  

แบบสอบถาม  
(Questionnaire) 

270 270 161 
(Taro Yamane) 

3. ผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
 

แบบสอบถาม  
(Questionnaire) 

1000 IP 1000 IP 286 
(Taro Yamane) 

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการถ่ายทอด
ความรู้/การถ่ายทอดเทคโนโลยจีาก
งานวิจัยที ่สวก. จัดขึ้น เช่น การจัด
ประชุมวชิาการประจ าปี สวก. การ
ฝึกอบรม การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีที่ สวก. จัดขึ้น  

แบบสอบถาม  
(Questionnaire) 

 

200 
 

200 133 
(Taro Yamane) 

5 .  ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ า ต ใ ห้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ น
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของสวก. 
 

การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกรายบุคคล 

(In-depth Interview) 

10 10 10 
(100% ของ

ขนาดประชากร) 
รวม  1,683 1,683 752 

 
 การวิเคราะห์ผลและการแปรผลการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ หน่วยงาน 

ส าหรับตัวแปร “ความพึงพอใจต่อการบริการ” ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถามในตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
(1) ความพึงพอใจต่อกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (2) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร
ที่ให้บริการ (3) ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก และ (4) ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สารสนเทศ ซึ่งจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ และการคิดค่าร้อยละ และความ
ต่างของค่าร้อยละในแต่ละข้อค าตอบโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบแต่ละข้อ ซึ่งการแปรผลจะ
พิจารณาจากค่า 1-10 คะแนน ที่กลุ่มเป้าหมายที่มีความคาดหวังที่จะมาเป็นลูกค้าผู้รับบริการจาก 
สวก. ในอนาคต ในกลุ่มต่างๆ ให้คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบแต่ละข้อ ดังนี้ 
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พอใจน้อยที่สดุ  = 1 คะแนน 
 พอใจน้อย  =  2 คะแนน 
 พอใจปานกลาง  =  3 คะแนน 
 พอใจมาก  =  4 คะแนน 
 พอใจมากที่สุด  =  5 คะแนน 

  
หลังจากนั้นน าผลของการส ารวจความพึงพอใจต่อการบริการมาท าการรวมคะแนนรายข้อแล้วน ามาหาค่า

คะแนนเฉลี่ยส าหรับตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การแปรผลโดยการแบ่งคะแนนตามช่วง (Interval) ดังนี้ 
 ค่าคะแนน 1.00 - 1.80 = พอใจน้อยที่สุด 
 ค่าคะแนน 1.81 - 2.60 = พอใจน้อย 
 ค่าคะแนน 2.61 - 3.40 = พอใจปานกลาง 

ค่าคะแนน 3.41 - 4.20 = พอใจมาก 
ค่าคะแนน 4.21 - 5.00 = พอใจมากที่สุด 

โดยการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) /สัมประสิทธิ์ความแปรผัน (Coefficient of Variance) 
 

1.3.2 การส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีความคาดหวังที่จะมาเป็นลูกค้าผู้รับบริการจาก สวก. 
ในอนาคต ประกอบด้วย 3 กลุ่ม โดยแบบส ารวจที่ตอบกลับเพ่ือน ามาใช้ในการประเมินความพึงพอใจต้องไม่น้อย
กว่า 220 ตัวอย่าง ดังนี้ 

1) นักวิจัย/นักวิชาการ  
1.1 นักวิจัย/นักวิชาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 80 ราย 
1.2 นักวิจัย/นักวิชาการ สังกัด สถาบันการอุดมศึกษาที่มีคณะหรือภาควิชาที่ เกี่ยวข้องกับ

การเกษตร จ านวน 80 ราย 
2) กลุ่มนักศึกษา ระดับ ป.ตรี - ป.เอก ที่ศึกษาเก่ียวกับภาคการเกษตร จ านวน 30 ราย (ผู้มี

แนวโน้มที่จะขอทุนการศึกษาต่อหรือทุนปฏิบัติการวิจัย) 
3) กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจ

ชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป จ านวน 30 ราย  
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ตารางที่ 1.2 จ านวนตัวอย่าง และจ านวนตอบกลับที่คาดหวัง ตามประเภทของกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
คาดหวังท่ีจะมาเป็นลูกค้าผู้รับบริการจาก สวก. ในอนาคต 

ประเภท จ านวนตัวอย่าง 
จ านวนตอบกลับที่

คาดหวัง 
นักวิจัย/ นักวิชาการที่ท างานวิจัย 600 160 

- นักวิจัย/นักวิชาการ สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

300 80 

- นักวิจัย/นักวิชาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษาที่มี
คณะหรือภาควิชาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 

300 80 

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี  - ป. เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาค
การเกษตร (ผู้มีแนวโน้มที่จะขอทุนการศึกษาต่อหรือทุน
ปฏิบัติการวิจัย) 

200 30* 

กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึง
กลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาค
การเกษตร อาหาร และการแปรรูป 

200 30* 

รวม 1,000 220 
หมายเหตุ * จ านวนตอบกลับเพิ่มจาก 20 รายตามก าหนดใน TOR เป็น 30 ราย เพื่อความน่าเช่ือถือและเที่ยงตรงของข้อมูลที่ส ารวจได้ เนื่องจาก
การแสดงผลในส่วนนี้ จะเป็นการเปรียบเทียบของทั้ง 3 กลุ่ม โดยตามหลักสถิติพื้นฐานทฤษฎีการเข้าสู่ศูนย์กลางของการกระจายของข้อมูล 
เพื่อให้มีความน่าเช่ือถือของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากร ข้อมูลจากการส ารวจแบบสอบถามควรมีไม่ต่ ากว่า 30 ราย ผู้วิจัยจึงก าหนด
จ านวนตอบกลับขั้นต่ าไว้ ทั้งนี้เพื่อ สวก. จะสามารถน าข้อมูลดิบที่ได้จากการส ารวจในครั้งนี้ไปวิเคราะห์หลักสถิติขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์ลงลึกใน
รายละเอียดอื่น  ๆต่อไปในอนาคต 
 

การวิเคราะห์ผลและการแปลผลการส ารวจความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายที่มีความคาดหวังที่จะมาเป็น
ลูกค้าผู้รับบริการจาก สวก. ในอนาคต ทั้ง 3 กลุ่ม รวมกัน ซึ่งจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่  
และการคิดค่าร้อยละ ซึ่งการแปลผลจะพิจารณาจากค่า 1-10 คะแนน ที่กลุ่มเป้าหมายที่มีความคาดหวังที่จะมา
เป็นลูกค้าผู้รับบริการจาก สวก. ในอนาคต ในกลุ่มต่างๆ ให้คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบแต่ละข้อ 
ดังนี้ 

ค่าคะแนน 1.00 - 1.80 = พอใจน้อยที่สุด 
 ค่าคะแนน 1.81 - 2.60 = พอใจน้อย 
 ค่าคะแนน 2.61 - 3.40 = พอใจปานกลาง 

ค่าคะแนน 3.41 - 4.20 = พอใจมาก 
ค่าคะแนน 4.21 - 5.00 = พอใจมากที่สุด    
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โดยแบบส ารวจที่ตอบกลับเพ่ือน ามาใช้ในการประเมินความพึงพอใจต้องเพียงพอต่อความน่าเชื่อถือตาม
หลักทางสถิติ 

1.3.3 กิจกรรมการจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ สวก. 
1) วิเคราะห์ข้อมูลผลการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการที่ได้จากการส ารวจ

ในปีงบประมาณ 2561 รวมถึงข้อจ ากัดต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ 
2) ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ สวก. 

**โดยกิจกรรมการส ารวจที่ 1.3.2-1.3.3 จะไม่น าไปอยู่ในผลการประเมินผลความพึงพอใจ 
 
1.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการทั้งสิ้น 5 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดของการ
ด าเนินงานดังนี้ 
ตารางท่ี 1.3 แสดงระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือนที่) 

1 2 3 4 5 
1. วางแผนการด าเนินงาน และจัดท าร่างแบบสอบถาม      

1.1 จัดท ารายงานแนวทางการด าเนินงาน (Inception Report) 

ส่ง
รายงาน 
 

14 วัน 

   

 

2. ศึกษา ส ารวจ และเก็บรวบรวมข้อมูล      

2.1 ส ารวจโดยออกแบบสอบถาม (Questionnaire)      

2.2 ส ารวจโดยสัมภาษณ์ลึก (In-depth Interview)      

2.3 การสนทนากลุ่ม (Group Discussion)      

3. วิเคราะห์ผล และจัดท าร่างรายงานความก้าวหน้า      

3.1 วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์/ ประชุมกลุ่ม และ
แบบสอบถาม  

    
 

3.2 จัดท าร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)    
ส่ง

รายงาน 
 

 

4. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)     
ส่ง

รายงาน 
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1.5 การส่งมอบงาน 
1.5.1 รายงานแนวทางการด าเนินงาน (Inception Report) 
รายละเอียดของรายงาน วันส่งมอบรายงาน ลักษณะของรายงาน 

แนวคิดและวิธีการด าเนินการส ารวจ แผนการ
ด าเนินงาน การวิเคราะห์และประมวลผล 
แบบฟอร์มและประเด็นค าถามในการส ารวจ 
และผังการท างานแสดงระยะเวลาด าเนินงาน
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการท างาน 

ส่งภายใน 14 วัน นับถัด
จ า ก วั น ที่ ล ง น า ม ใ น
สัญญา 

รายงาน จ านวน 12 เล่ม  
 

 
1.5.2 ร่าง รายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ประกอบด้วย  
รายละเอียดของรายงาน วันส่งมอบรายงาน ลักษณะของรายงาน 

ร่าง รายงานสรุปผลการศึกษา โดยเนื้อหาจะต้อง
ครอบคลุมผลการศึกษาทั้ งหมดที่ ระบุ ไว้ ใน
วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา ของผู้ใช้บริการของ 
สวก. ให้ได้มาตรฐานตามที่ ก.พ.ร. ก าหนด และผล
การส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย และ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการของ สวก. 

ภ า ย ใ น วั น ที่  10 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

ร่างรายงาน จ านวน 15 เล่ม  
 

 

 
1.5.3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
รายละเอียดของรายงาน วันส่งมอบรายงาน ลักษณะของรายงาน 

รายงานสรุปผลการศึกษาทั้งหมด โดยเนื้อหา
จะต้องครอบคลุมผลการศึกษาทั้งหมดที่ระบุ
ไว้ในวัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา พร้อม
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ให้ได้มาตรฐานตามที่ 
ก.พ.ร. ก าหนด และผลการส ารวจความ
คิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย และข้อเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
ของ สวก. รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 

ภ า ย ใ น วั น ที่  3 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

 รายงานฉบับสมบูรณ์จ านวน 15 
เล่ม  
 CD – Rom จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย  
1. รายงานแนวทางการด าเนินงาน 
2. รายงานฉบับสมบูรณ์ที่บันทึก

ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 
และ Adobe Acrobat 

3. ผ ล ก า ร น า เ ส น อ ใ น รู ป แ บ บ 
Power Point 

4. ข้ อ มู ล ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า
วิเคราะห์ ในรูปแบบ MS Excel 
หรือ SPSS รวมถึงฐานข้อมูลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
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1.6 คณะผู้ศึกษา 
1.6.1 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย  หัวหน้าโครงการ/ นักวิจัย 
1.6.2 รองศาสตราจารย์จินตนา บุญบงการ   นักวิจัย 
1.6.3 นางสาวอิสรา งามจรัสวาณิชย์    ผู้ช่วยนักวิจัย 
1.6.4 นางสาวกิตติยา วงศ์ณรงค์รักษ์   ผู้ช่วยนักวิจัย 
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บทที่ 2 
ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักงาน

พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 
2.1 บทน า 

การส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) หรือ สวก. ได้ท าการส ารวจผู้ใช้บริการ สวก. จากกลุ่มตัวอย่าง 6 กลุ่ม ได้แก่  

1. ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยฯ  
2. ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนระดับปริญญา ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยที่อยู่ระหว่างการรับทุน และ

ส าเร็จการศึกษาในปี 2560 
3. ผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตรที่ สวก. จัดในปีงบประมาณ 2561 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น เช่น 

การจัดประชุมวิชาการประจ าปี สวก. การฝึกอบรม การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้/ เทคโนโลยีที่ 
สวก. จัดขึ้น 

5. ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. 
6. ผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ 
การส ารวจกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ สวก. เป็นกลุ่มประชากรในฐานบัญชีรายชื่อที่ได้รับจาก สวก. ทั้งหมด 

โดยท าการส ารวจจากการส่งจดหมายแนบแบบส ารวจทางไปรษณีย์ และการส ารวจออนไลน์ ตามชื่อ-ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail address ที่ได้รับ รวมถึงการโทรศัพท์สัมภาษณ์ลึก และจัดประชุมกลุ่มย่อย ซึ่ง
สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.1 แสดงผลการส ารวจข้อมูลกลุ่มผู้ใช้บริการ สวก. 

ประเภท วิธีการส ารวจ 
ขนาด 

ประชากร 
ขนาด

ตัวอย่าง 
จ านวนตอบกลับ

ที่คาดหวัง 

จ านวนตอบ
กลับจริง 

(ร้อยละจริง/
คาดหวัง) 

1. ผู้ได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัย  

แบบสอบถาม 
(Questionnaire) 

 
148 

 
148 

 

ไม่น้อยกว่า 118 
(80% ของขนาด

ประชากร) 

137 
(116.10) 

การสนทนากลุ่ม  
(Group 

Discussion) 
และ/หรือ 

การสัมภาษณแ์บบ
เจาะลึกรายบคุคล 

(In-depth 
Interview) 

20  
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ประเภท วิธีการส ารวจ 
ขนาด 

ประชากร 
ขนาด

ตัวอย่าง 
จ านวนตอบกลับ

ที่คาดหวัง 

จ านวนตอบ
กลับจริง 

(ร้อยละจริง/
คาดหวัง) 

2 .ผู้ ไ ด้ รั บการสนับสนุน
ทุนการศึกษา 
      2.1 ทุนระดับปริญญา 
ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการ
วิจัยที่อยู่ระหว่างการรับทุน 
และส าเร็จการศึกษาในปี 
2560 
 

แบบสอบถาม  
(Questionnaire) 

 
55 

 
55 

ไม่น้อยกว่า 44 
(80% ของขนาด

ประชากร) 

46 
(104.55) 

การสนทนากลุ่ม  
(Group 

Discussion) 
และ/หรือ 

การสัมภาษณแ์บบ
เจาะลึกรายบคุคล  

(In-depth 
Interview) 

10  

      2.2 ผู้เข้ารับการอบรม
ในแต่ละหลักสูตรที่ สวก. จัด
ในปีงบประมาณ 2561  

แบบสอบถาม  
(Questionnaire) 

270 270 161 
(Taro Yamane) 

183 
(113.66) 

3.  ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล
สารสนเทศผ่านเว็บไซต์  

แบบสอบถาม  
(Questionnaire) 

1000 IP 1000 IP 286 
(Taro Yamane) 

313 
(109.44) 

4 .  ผู้ เ ข้ า ร่ วมกิ จกรรม/
โครงการถ่ายทอดความรู้/
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
งานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น เช่น 
การจั ดประชุ มวิ ช าการ
ประจ าปี สวก. การฝึกอบรม 
การอบรมถ่ ายทอดองค์
ความรู้/เทคโนโลยีที่ สวก. 
จัดขึ้น  

แบบสอบถาม  
(Questionnaire) 

 

200 
 

200 133 
(Taro Yamane) 

152 
(114.29) 

5. ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ใ น เ ท ค โ น โ ล ยี จ า ก
ผลงานวิจัยของสวก. 

การสัมภาษณแ์บบ
เจาะลึกรายบคุคล 

(In-depth 
Interview) 

10 10 10 
(100% ของขนาด

ประชากร) 

10 
(100.00) 

รวม  1,683 1,683 752 841 
(111.84) 

หมายเหตุ: จ านวนตอบกลับจริง (ร้อยละ จริง/ คาดหวัง) เป็นจ านวนผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 บริการ 
จากการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจกลุ่มผู้ใช้บริการและได้รับทุนจาก สวก. มีอัตราการตอบ

กลับจริงต่อจ านวนตอบกลับที่คาดหวัง ร้อยละ 111.84  
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2.2 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) 

ในการวิเคราะห์ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ในกลุ่มผู้ใช้บริการ (User) จะแสดงผลการวิเคราะห์ด้านต่างๆ ดังนี้  

2.2.1 การใช้บริการ สวก. ของกลุ่มเป้าหมาย 
 2.2.2 ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการ สวก. ในด้านต่างๆ ได้แก่ 

 ด้านการบริการให้ทุนวิจัย 
 ด้านการบริการให้ทุนการศึกษา 
 ด้านการบริการการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 
 ด้านการจัดอบรม ซึ่งจัดโดย สวก. 
 ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. 

จัดขึ้น 
 ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. 
 ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ 
 ด้านการให้บริการโดยภาพรวม 
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2.2.1 การใช้บริการ สวก. ของกลุ่มเป้าหมาย 
จากการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สวก. สามารถสรุปข้อมูลพื้นฐานได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับบริการจาก สวก. จ าแนกตามอายุ 

อายุ 
ทุนวิจัย ทุนศึกษา 

ทุนฝึกอบรมฯ 
และน าเสนอฯ 

เข้าอบรมโดย 
สวก. 

เข้าร่วมกิจกรรมฯ ใช้สิทธิฯ เว็บไซต์ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 1 0.73 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.66 0 0.00 3 0.96 
20-30 ปี 17 12.41 3 12.50 5 22.73 45 24.59 38 25.00 0 0.00 73 23.32 
31-40 ปี 58 42.34 11 45.83 7 31.82 73 39.89 58 38.16 0 0.00 123 39.30 
41-50 ปี 45 32.85 8 33.33 6 27.27 48 26.23 33 21.71 0 0.00 67 21.41 
51 ปีขึ้นไป 14 10.22 2 8.33 3 13.64 11 6.01 12 7.89 0 0.00 24 7.67 
ไม่ระบุ 2 1.46 0 0.00 1 4.55 6 3.28 10 6.58 10 100.00 23 7.35 
รวม 137 100.00 24 100.00 22 100.00 183 100.00 152 100.00 10 100.00 313 100.00 

จากการส ารวจกลุ่มผู้ใช้บริการ สวก. พบว่า ผู้ได้รับทุนวิจัย ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ เข้าอบรมโดย สวก. เข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการถ่ายทอดความรู้/การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น เช่น การจัดประชุมวิชาการประจ าปี สวก. การฝึกอบรม การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี
ที่ สวก. จัดขึ้น และผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี  
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ตารางท่ี 2.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับบริการจาก สวก. จ าแนกตามเพศ 

เพศ 
ทุนวิจัย ทุนศึกษา 

ทุนฝึกอบรมฯ 
และน าเสนอฯ 

เข้าอบรมโดย 
สวก. 

เข้าร่วมกิจกรรมฯ ใช้สิทธิฯ เว็บไซต์ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 66 48.18 10 41.67 7 31.82 74 40.44 64 42.11 7 70.00 120 38.34 
หญิง 66 48.18 13 54.17 13 59.09 97 53.01 77 50.66 3 30.00 163 52.08 
ไม่ระบุ 5 3.65 1 4.17 2 9.09 12 6.56 11 7.24 0 0.00 30 9.58 

จากการส ารวจกลุ่มผู้ใช้บริการ สวก. พบว่า ผู้ได้รับทุนวิจัย เป็นเพศหญิงและชายเท่ากัน ร้อยละ 48.18 ผู้ได้รับทุนการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.17 ผู้
ได้รับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.09 ผู้เข้าอบรมโดย สวก. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.01 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.66 ผู้ใช้สิทธิฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70.00 และผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 52.08 
 
ตารางท่ี 2.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับบริการจาก สวก. จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ทุนวิจัย ทุนศึกษา 

ทุนฝึกอบรมฯ 
และน าเสนอฯ 

เข้าอบรมโดย 
สวก. 

เข้าร่วมกิจกรรมฯ ใช้สิทธิฯ เว็บไซต์ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ปริญญาตรี 6 4.38 1 4.17 3 13.64 25 13.66 23 15.13 0 0.00 43 13.74 
ปริญญาโท 36 26.28 10 41.67 7 31.82 74 40.44 66 43.42 0 0.00 129 41.21 
ปริญญาเอก 93 67.88 13 54.17 12 54.55 73 39.89 53 34.87 0 0.00 114 36.42 
ไม่ระบุ 2 1.46 0 0.00 0 0.00 10 5.46 10 6.58 10 100.00 27 8.63 
 จากการส ารวจกลุ่มผู้ใช้บริการ สวก. พบว่า ผู้ได้รับทุนวิจัย ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 67.88 ผู้ได้รับ ทุนการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 54.17 และผู้ได้รับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 54.55 ผู้
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เข้าอบรมโดย สวก. ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 40.44  และผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 43.42 และผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ผ่านทางเว็บไซต์ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 41.21 
 
ตารางท่ี 2.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับบริการจาก สวก. จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
ทุนวิจัย ทุนศึกษา 

ทุนฝึกอบรมฯ 
และน าเสนอฯ 

เข้าอบรมโดย 
สวก. 

เข้าร่วมกิจกรรมฯ ใช้สิทธิฯ เว็บไซต์ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 47 34.31 17 70.83 16 72.73 99 54.10 73 48.03 0 0.00 139 44.41 
พนักงานรัฐ 22 16.06 2 8.33 2 9.09 21 11.48 24 15.79 0 0.00 39 12.46 
พนักงานบริษัท 2 1.46 0 0.00 0 0.00 7 3.83 11 7.24 0 0.00 17 5.43 
นักศึกษา 1 0.73 1 4.17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.64 
อาจารย์ นักวิชาการ 61 44.53 4 16.67 3 13.64 48 26.23 30 19.74 0 0.00 81 25.88 
ผู้ประกอบการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.55 0 0.00 10 100.00 8 2.56 
อ่ืนๆ เช่น ผู้ ช่วยวิจัย 
ข้าราชการบ านาญ และ
ท าสวน 

2 1.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1.97 0 0.00 5 1.60 

ไม่ระบุ 2 1.46 0 0.00 1 4.55 7 3.83 11 7.24 0 0.00 22 7.03 
จากการส ารวจกลุ่มผู้ใช้บริการ สวก. พบว่า ผู้ได้รับทุนวิจัย ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ นักวิชาการ ร้อยละ 44.53 ผู้ได้รับทุนการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ร้อย

ละ 70.83 ผู้ได้รับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ร้อยละ 72.73 ผู้เข้าอบรมโดย สวก. ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ร้อยละ 
54.10 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ร้อยละ 48.03 ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของสวก. ทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการ ร้อยละ 100.00 และผู้ใช้
ข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ร้อยละ 44.41 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ตารางท่ี 2.6 แสดงจ านวนและร้อยละของหน่วยงานที่สังกัดของกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับบริการจาก สวก. 

หน่วยงาน 
ทุนวิจัย ทุนศึกษา 

ทุนฝึกอบรมฯ 
และน าเสนอฯ 

เข้าอบรมโดย 
สวก. 

เข้าร่วมกิจกรรมฯ ใช้สิทธิฯ เว็บไซต์ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร / 
หน่วยงานของรัฐ สั งกัด
ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ
สหกรณ์ เช่น กรมการข้าว 
กรมประมง กรมปศุสัตว์ 
ก ร ม พั ฒ น า ที่ ดิ น  ก ร ม
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ก ษ ต ร 
ส า นั ก ง า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
กา ร เกษตร  ส านั ก ง าน
ป ฏิ รู ป ที่ ดิ น เ พ่ื อ
เกษตรกรรม เป็นต้น 

43 31.39 16 66.67 18 81.82 100 54.64 76 50.00 0 0.00 144 46.01 

สถาบัน/ มหาวิทยาลัย 
เช่น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี เทคโนโลยีราชมงคล 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

83 60.58 6 25.00 3 13.64 57 31.15 47 30.92 0 0.00 107 34.19 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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หน่วยงาน 
ทุนวิจัย ทุนศึกษา 

ทุนฝึกอบรมฯ 
และน าเสนอฯ 

เข้าอบรมโดย 
สวก. 

เข้าร่วมกิจกรรมฯ ใช้สิทธิฯ เว็บไซต์ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
ทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และราชภัฎ 
เป็นต้น 
ผู้ประกอบการ/ เกษตรกร/ 
พนักงานบุคลากร 

2 1.46 0 0.00 0 0.00 8 4.37 12 7.89 10 100.00 26 8.31 

อ่ืนๆ ระบุ 1 0.73 0 0.00 0 0.00 2 1.09 2 1.32 0 0.00 1 0.32 
ไม่ระบุ 8 5.84 2 8.33 1 4.55 16 8.74 15 9.87 0 0.00 35 11.18 

จากการส ารวจกลุ่มผู้ใช้บริการ สวก. พบว่า ผู้ได้รับทุนวิจัย ส่วนใหญ่สังกัดสถาบัน/ มหาวิทยาลัย ร้อยละ 60.58 และผู้ใช้บริการที่ส่วนใหญ่สังกัด หน่วยงาน
ราชการ/ หน่วยงานของรัฐ สังกัดประทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ผู ้ได้รับทุนการศึกษา ร้อยละ 66.67  ผู้ได้รับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ร้อยละ 81.82 ผู้เข้าอบรมโดย สวก. ร้อยละ 54.64 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ร้อยละ 50.00 และผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ ร้อยละ 46.01 และ
ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของสวก. เป็นผู้ประกอบการ/ เกษตรกร/ พนักงานบุคลากร ร้อยละ 100.00 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ตารางท่ี 2.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับบริการจาก สวก. จ าแนกตามอายุการท างานด้านการเกษตร 

อายุการท างานด้าน
การเกษตร 

ทุนวิจัย ทุนศึกษา 
ทุนฝึกอบรมฯ 
และน าเสนอฯ 

เข้าอบรมโดย 
สวก. 

เข้าร่วมกิจกรรมฯ ใช้สิทธิฯ เว็บไซต์ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 5 ป ี 18 13.14 3 12.50 2 9.09 33 18.03 24 15.79 0 0.00 55 17.57 
5-10 ป ี 33 24.09 3 12.50 5 22.73 50 27.32 36 23.68 1 10.00 85 27.16 
11-15 ปี 38 27.74 10 41.67 3 13.64 43 23.50 35 23.03 0 0.00 67 21.41 
มากกว่า 15 ปีขึ้นไป  42 30.66 8 33.33 11 50.00 44 24.04 41 26.97 0 0.00 65 20.77 
ไม่ระบุ 6 4.38 0 0.00 1 4.55 13 7.10 16 10.53 9 90.00 41 13.10 

จากการส ารวจกลุ่มผู้ใช้บริการ สวก. พบว่า ผู้ได้รับทุนวิจัย ส่วนใหญ่อายุงานด้านการเกษตรมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 30.66 ผู้ได้รับทุนการศึกษา ส่วนใหญ่
อายุงานด้านการเกษตร 11-15 ปี ร้อยละ 41.67 ผู้ได้รับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ส่วนใหญ่อายุงานด้านการเกษตรมากกว่า 
15 ปี ร้อยละ 50.00 ผู้เข้าอบรมโดย สวก. ส่วนใหญ่อายุงานด้านการเกษตร 5-10 ปี ร้อยละ 27.32 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ส่วนใหญ่อายุงานด้านการเกษตรมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ร้อย
ละ 26.97 และผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ ส่วนใหญ่อายุงานด้านการเกษตร 5-10 ปี ร้อยละ 27.16  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ตารางท่ี 2.8 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับบริการจาก สวก. จ าแนกตามประเภทการ
ใช้บริการที่ได้รับทุนฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ประเภทการรับบริการ 
จ านวน (n=393) 

คน ร้อยละ 
ได้รับทุนวิจัย 137 34.86 
ได้รับทุนการศึกษา 24 6.11 
ได้รับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 

22 5.59 

ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งจัดโดย สวก. 183 46.56 
เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น 

152 38.68 

ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. 10 2.54 
ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ 313 79.64 

หมายเหตุ: ผู้ใช้บริการ สวก. สามารถเลือกตอบการใช้บริการได้มากกว่า 1 ข้อ  
 

จากการส ารวจ พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจจ านวน 393 ราย เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการ สวก. ที่ได้รับทุน ดังนี้ ได้รับทุน
วิจัย ร้อยละ 34.86 ได้รับทุนการศึกษา ร้อยละ 6.11 ได้รับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย 
ณ ต่างประเทศ ร้อยละ 5.59 ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งจัดโดย สวก. ร้อยละ 46.56 เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอด
ความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น ร้อยละ 38.68 ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยของ สวก. ร้อยละ 2.54 และใช้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ ร้อยละ 79.64 
 
ตารางที่ 2.9 แสดงความถี่ในการใช้บริการด้านต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับบริการจาก สวก. จ าแนก
ตามประเภทการใช้บริการ 

ประเภทการรับบริการ 
จ านวน (n=393) 

คน ร้อยละ 
ได้รับทุนวิจัย 137 34.86 

- ได้รับทุนวิจัย 1-2 ทุน 103 75.18 
- ได้รับทุนวิจัยมากกว่า 2 ทุน ขึ้นไป 34 24.82 

ได้รับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และ
ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 

46 11.70 

- ได้รับทุนฯ เป็นปีแรก 43 93.48 
- ได้รับทุนฯ มากกว่า 1 ทุน 3 6.52 

ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งจัดโดย สวก. 183 46.56 
- ผ่านการฝึกอบรม 1-2 ครั้ง 116 63.39 
- ผ่านการฝึกอบรมมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป 67 36.61 

   



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ประเภทการรับบริการ 
จ านวน (n=393) 

คน ร้อยละ 
เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากงานวิจัยท่ี สวก. จัดขึ้น 

152 38.68 

- เข้าร่วมกิจกรรมฯ 1-2 ครั้ง 101 66.45 
- เข้าร่วมกิจกรรมฯ มากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป 51 33.55 

ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ 
สวก. 

10 2.54 

- ได้รับเป็นครั้งแรก 10 100.00 
- ได้รับมากกว่า 1 สัญญาขึ้นไป 0 0.00 

ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ 313 79.64 
- ใช้บริการเว็บไซต์ 1-5 ครั้ง 159 50.80 
- ใช้บริการเว็บไซต์มากกว่า 5 ครั้ง ขึ้นไป 154 49.20 

จากการส ารวจ พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจจ านวน 393 ราย สามารถแสดงความถี่ท่ีได้รับบริการต่างๆ ดังนี้ 
กลุ่มผู้ได้รับทุนวิจัย จ านวน 137 ราย ส่วนใหญ่ได้รับทุนวิจัยเป็นครั้งแรก ร้อยละ 75.18 และมาได้รับทุน

วิจัยมากกว่า 2 ทุนขึ้นไป ร้อยละ 24.82 
กลุ่มผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 

จ านวน 46 ราย เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ 
ต่างประเทศ เป็นปีแรก ร้อยละ 93.48 และได้รับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ มากกว่า 1 ทุน ร้อยละ 6.52 

กลุ่มผู้ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งจัดโดย สวก. จ านวน 183 ราย ส่วนใหญ่ผ่านการฝึกอบรม 1-2 ครั้ง ร้อยละ 
63.39 และผ่านการฝึกอบรมมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ 36.61 

กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น 
จ านวน 152 ราย ส่วนใหญ่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 1-2 ครั้ง ร้อยละ 66.45 และเข้าร่วมกิจกรรมฯ มากกว่า 2 
ครั้งข้ึนไป ร้อยละ 33.55 

กลุ่มผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. จ านวน 10 ราย ได้รับอนุญาตให้
ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. เป็นครั้งแรก ร้อยละ 100.00 

กลุ่มใช้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ จ านวน 313 ราย ส่วนใหญ่ใช้บริการเว็บไซต์ 1-5 ครั้ง 
ร้อยละ 50.80 และใช้บริการเว็บไซต์มากกว่า 5 ครั้งข้ึนไป ร้อยละ 49.20  
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ตารางท่ี 2.10 แสดงสื่อ/ ช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สวก. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

สื่อ/ ช่องทางการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

สวก. 

ทุนวิจัย 
(n=137) 

ทุนศึกษา 
(n=24) 

ทุนฝึกอบรมฯ 
และน าเสนอฯ

(n=22) 

เข้าอบรมโดย 
สวก. 

(n=183) 

เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
(n=152) 

ใช้สิทธิฯ 
(n=10) 

เว็บไซต์ 
(n=313) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
โทรทัศน์ 7 5.11 0 0.00 0 0.00 6 3.28 5 3.29 0 0.00 10 3.19 
วิทยุ 4 2.92 0 0.00 0 0.00 7 3.83 5 3.29 0 0.00 7 2.24 
สื่อสิ่งพิมพ์  
(หนังสือพิมพ์  นิตยสาร 
โปสเตอร์)    

23 16.79 3 12.50 5 23.81 29 15.85 23 15.13 0 0.00 51 16.29 

สอบถามจากคนรู้จัก 36 26.28 2 8.33 4 19.05 61 33.33 51 33.55 1 10.00 93 29.71 
จากเจ้าหน้าที่ สวก. 71 51.82 9 37.50 18 81.82 88 48.09 74 48.68 1 10.00 137 43.77 
จดหมายแจ้งเวียน 65 47.45 11 45.83 11 50.00 120 65.57 90 59.21 0 0.00 157 50.16 
อีเมลล์ 73 53.28 8 33.33 12 54.55 93 50.82 72 47.37 1 10.00 135 43.13 
เว็บไซต์ 105 76.64 20 83.33 19 86.36 145 79.23 123 80.37 3 30.00 267 85.30 
Facebook 11 8.03 2 8.33 3 14.29 17 9.29 17 11.18 0 0.00 25 7.99 
Line Application 15 10.95 2 8.33 3 14.29 20 10.93 13 8.55 0 0.00 28 8.95 
ด้วยตนเอง   38 27.74 10 41.67 5 23.81 53 28.96 45 29.61 0 0.00 79 25.24 
การประชุมชี้แจงการรับ
ข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า 

56 40.88 6 25.00 5 23.81 45 24.59 39 25.66 0 0.00 83 26.52 

อ่ื น ๆ  เ ช่ น  สื่ อ
ป ร ะช าสั ม พั น ธ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย การเข้า

1 0.73 0 0.00 0 0.00 1 0.55 0 0.00 7 70.00 3 0.96 
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สื่อ/ ช่องทางการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

สวก. 

ทุนวิจัย 
(n=137) 

ทุนศึกษา 
(n=24) 

ทุนฝึกอบรมฯ 
และน าเสนอฯ

(n=22) 

เข้าอบรมโดย 
สวก. 

(n=183) 

เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
(n=152) 

ใช้สิทธิฯ 
(n=10) 

เว็บไซต์ 
(n=313) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ร่ ว ม ง า น  THAIFEX 
นักวิจัยเจ้าของผลงาน 
และผู้ประกอบการที่
เข้าอบรมด้วยกัน เป็น
ต้น 
 จากการส ารวจกลุ่มผู้ใช้บริการ สวก. พบว่า ผู้ใช้บริการ สวก. ทุกกลุ่มส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารของ สวก. ผ่านทางเว็บไซต์มากที่สุด โดยมีกลุ่มผู ้ได้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิฯ เท่านั้นที่ได้รับข่าวสารจากช่องทางอื่นๆ เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมงาน THAIFEX นักวิจัยเจ้าของผลงาน และผู้ประกอบการที่
เข้าอบรมด้วยกัน เป็นต้น ร้อยละ 70.00 
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ตารางท่ี 2.11 แสดงอันดับช่องทางที่ผู้ใช้บริการต้องการติดต่อ สวก. (3 อันดับแรก)  

ช่องทางท่ีต้องการ
ติดต่อกับ สวก. 

ทุนวิจัย 
(n=137) 

ทุนศึกษา 
(n=24) 

ทุนฝึกอบรมฯ 
และน าเสนอฯ

(n=22) 

เข้าอบรมโดย 
สวก. 

(n=183) 

เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
(n=152) 

ใช้สิทธิฯ 
(n=10) 

เว็บไซต์ 
(n=313) 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
อันดับ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
อันดับ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
อันดับ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
อันดับ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
อันดับ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
อันดับ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
อันดับ 

ด้วยตนเอง 77 4 17 3 9 4 78 6 84 5 0 - 150 5 
โทรศัพท์   209 2 27 2 33 1 228 2 186 2 21 1 376 2 
จดหมายแจ้งเวียน        53 6 8 5 19 2 114 4 95 4 0 - 164 4 
อีเมลล์ 275 1 40 1 33 1 348 1 277 1 18 2 572 1 
เว็บไซต์ 98 3 16 4 15 3 165 3 138 3 0 - 289 3 
Facebook 27 7 8 5 2 5 35 7 21 7 0 - 78 4 
Line Application 61 5 16 4 15 3 84 5 67 6 5 3 146 6 

จากการส ารวจกลุ่มผู้ใช้บริการ สวก. พบว่า ผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่มต้องการติดต่อ สวก. ผ่านช่องทางต่างๆ 3 อันดับแรก ดังนี้  
1. ผู้ได้รับทุนวิจัย ต้องการติดต่อ สวก. ผ่านช่องทาง อีเมลล์ โทรศัพท์ และเว็บไซต์  
2. ผู้ได้รับทุนการศึกษา ต้องการติดต่อ สวก. ผ่านช่องทาง อีเมลล์  โทรศัพท์ และด้วยตนเอง 
3. ผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ต้องการติดต่อ สวก. ผ่านช่องทาง โทรศัพท์ อีเมลล์ และ

จดหมายเวียน 
4. ผู้เข้าอบรมโดย สวก. ต้องการติดต่อ สวก. ผ่านช่องทาง อีเมลล์ โทรศัพท์ และเว็บไซต์  
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ต้องการติดต่อ สวก. ผ่านช่องทาง อีเมลล์ โทรศัพท์ และเว็บไซต์  
6. ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของสวก. ต้องการติดต่อ สวก. ผ่านช่องทาง โทรศัพท์ อีเมลล์ และ Line Application 
7. ผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ ต้องการติดต่อ สวก. ผ่านช่องทาง อีเมลล์ โทรศัพท์ และเว็บไซต์ 
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2.2.2 ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการ สวก. 
จากการส ารวจความคาดหวัง และความพึงพอใจในการใช้บริการ สวก. ของกลุ่มผู้ใช้บริการที่ได้รับทุน ทุน

วิจัย ทุนการศึกษา และทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจัดโดย สวก. กลุ่มผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น กลุ่มผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้
สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. และผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์  

ทั้งนี้การให้คะแนนค่าความคาดหวัง และความพึงพอใจ มีค่าตั้งแต่ 1-10 โดยที่ ระดับ 1 หมายถึงระดับต่ าสุด 
และระดับ 10 หมายถึงระดับสูงสุด และค านวณระดับความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความคาดหวังต่อความพึงพอใจ 
เป็นคะแนน 1 - 5 ดังนี้ 

ค่าคะแนน 1.00 - 1.80 =  คาดหวัง หรือพึงพอใจน้อยที่สุด 
ค่าคะแนน 1.81 - 2.60 = คาดหวัง หรือพึงพอใจน้อย 
ค่าคะแนน 2.61 - 3.40 = คาดหวัง หรือพึงพอใจปานกลาง 
ค่าคะแนน 3.41 - 4.20 = คาดหวัง หรือพึงพอใจมาก 
ค่าคะแนน 4.21 - 5.00 = คาดหวัง หรือพึงพอใจมากที่สุด 

โดยมีการแสดงผลคะแนนเต็ม 5 คะแนน ร้อยละ การแปรผลคะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation: SD) ค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปร (Coefficient of variation: CV) ค่ามากที่สุด (Maximum) ค่าน้อย
ที่สุด (Minimum) 

การส ารวจสามารถแสดงผลการส ารวจความคาดหวัง และความพึงพอใจในการใช้บริการ สวก. ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.12 แสดงระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการ สวก. ด้านการบริการให้ทุนวิจัย (n=137) 

ด้านการบริการให้ทุนวิจัย 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล 
ได้รับข่าวสารเรื่องทุนวิจัย
ถูกต้องชัดเจนและเป็น
ประโยชน ์

4.56 91.13 
มาก
ที่สุด 

0.93 10.26 10 6 4.34 86.79 
มาก
ที่สุด 

1.03 11.91 10 5 4.76 95.24 
มาก
ที่สุด 

มีความหลากหลายในการให้ทุน
วิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเกษตร 

4.49 89.77 
มาก
ที่สุด 

1.04 11.56 10 5 4.34 86.79 
มาก
ที่สุด 

1.12 12.89 10 5 4.83 96.61 
มาก
ที่สุด 

วิธีการขอรับทุนวิจัยมีความ
ชัดเจนและไดร้ับค าแนะน า
ในทางปฏิบัติ 

4.57 91.43 
มาก
ที่สุด 

1.02 11.11 10 5 4.31 86.18 
มาก
ที่สุด 

1.19 13.82 10 5 4.71 94.26 
มาก
ที่สุด 

มีการแจ้งความคืบหน้าใน
ระหว่างการพิจารณาทุนวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 

4.50 89.92 
มาก
ที่สุด 

1.04 11.57 10 5 4.12 82.32 มาก 1.33 16.20 10 4 4.58 91.58 
มาก
ที่สุด 

มีการประกาศเกณฑ์ในการ
พิจารณาการให้ทุนวิจัยที่ชัดเจน 
เพื่อความโปร่งใส 

4.56 91.21 
มาก
ที่สุด 

1.00 11.01 10 5 4.24 84.89 
มาก
ที่สุด 

1.32 15.49 10 4 4.65 93.07 
มาก
ที่สุด 

วิธีการขอเบิกเงินทุนวิจัยมี
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

4.56 91.21 
มาก
ที่สุด 

1.08 11.87 10 4 4.22 84.49 
มาก
ที่สุด 

1.31 15.49 10 4 4.64 92.70 
มาก
ที่สุด 

มีการตดิตามใหค้ าแนะน า
ช่วยเหลือก่อน ระหว่าง และ
หลังการด าเนินการวิจยั 

4.52 90.38 
มาก
ที่สุด 

1.08 11.91 10 4 4.27 85.44 
มาก
ที่สุด 

1.23 14.45 10 4 4.73 94.54 
มาก
ที่สุด 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

4.54 90.86 
มาก
ที่สุด 

0.99 10.93 10 5 4.35 86.99 
มาก
ที่สุด 

1.20 13.80 10 4 4.79 95.73 
มาก
ที่สุด 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 25 
 

ด้านการบริการให้ทุนวิจัย 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล 
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อ
สงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.55 91.08 
มาก
ที่สุด 

1.01 11.13 10 4 4.38 87.59 
มาก
ที่สุด 

1.18 13.42 10 5 4.81 96.18 
มาก
ที่สุด 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยแปลงจากคะแนนเต็ม 10 มาเป็นคะแนนเต็ม 5 และค่า SD. ของคะแนนเต็ม 10 
จากการส ารวจกลุ่มผู้ใช้บริการ ด้านการบริการให้ทุนวิจัย พบว่า ผู้ได้รับทุนวิจัยมีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ วิธีการขอรับทุนวิจัยมีความชัดเจนและได้รับ

ค าแนะน าในทางปฏิบัติ คะแนน 4.57 รองลงมา คือ มีการประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนวิจัยที่ชัดเจน เพ่ือความโปร่งใส และวิธีการขอเบิกเงินทุนวิจัยมีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจน คะแนน 4.56 เท่ากัน  ซึ่งในประเด็นการประเมินความคาดหวังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนโดยมีการกระจายตัวของคะแนนค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะ
ประเด็นด้านได้รับข่าวสารเรื่องทุนวิจัยถูกต้องชัดเจนและเป็นประโยชน์ และความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ความเต็มใจ เอาใจ
ใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีค่า SD. ต่ า แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกาะกลุ่มไปในทิศทางเดียวกัน 

ความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้  ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบ ค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม คะแนน 4.38 รองลงมา คือ ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คะแนน 4.35 และมีความหลากหลายในการให้ทุนวิจัย
ในสาขาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร คะแนน 4.34 การประเมินความพึงพอใจจะเห็นได้ว่าค่า SD. ค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าคะแนนที่ผู้ใช้บริการทุนวิจัยประเมินนั้นค่อนข้างกระจาย
ตัวสูง  

เมื่อประเมินความพึงพอใจต่อความคาดหวัง ด้านการบริการให้ทุนวิจัย พบว่า ผู้ได้รับทุนวิจัยมีความพึงพอใจต่อความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีความหลากหลาย
ในการให้ทุนวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร คะแนน 4.83 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม คะแนน 4.81 และความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คะแนน 4.79 ซึ่งเป็นด้านที่ สวก. ให้บริการตอบสนอง
ความคาดหวังแก่ผู้ใช้บริการได้ดี 

จะเห็นได้ผู้ใช้บริการ สวก. ด้านทุนวิจัยนั้นมีคาดหวังการบริการด้านวิธีการขอรับทุนวิจัยมีความชัดเจนและได้รับค าแนะน าในทางปฏิบัติ การประกาศ เกณฑ์ในการ
พิจารณาการให้ทุนวิจัยที่ชัดเจน เพ่ือความโปร่งใส และวิธีการขอเบิกเงินทุนวิจัยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่ง สวก. ยังไม่สามารถให้บริการตอบสนองต่อความคาดหวังของ
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ผู้ใช้บริการได้เท่าที่ผู้ใช้บริการต้องการ ดังนั้น สวก. จึงควรพิจารณาให้ความส าคัญต่อการปรับปรุงด้านดังกล่าวให้สามารถสนองตอบความคาดหวังหรือสูงกว่าความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการด้านทุนวิจัย ซึ่งจะสามารถส่งผลให้ความพึงพอใจในด้านอ่ืนๆ สูงขึ้นได้เช่นกัน 
 
ตารางที่ 2.13 แสดงระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการ สวก. ด้านการบริการให้ทุนการศึกษา (n=24) 

ด้านการบริการให้
ทุนการศึกษา 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล 

ได้รับข่าวสารเรื่องการให้
ทุนการศึกษาของ สวก. จาก
หลายช่องทาง 

4.26 85.22 
มาก
ที่สุด 

1.38 16.16 10 5 4.15 82.92 มาก 1.37 16.16 10 4 4.87 97.30 
มาก
ที่สุด 

ได้รับข้อมลูเรื่องการให้
ทุนการศึกษาท่ีถูกต้อง ชัดเจน 
และเป็นประโยชน์ 

4.28 85.65 
มาก
ที่สุด 

1.53 17.89 10 4 4.27 85.42 
มาก
ที่สุด 

1.32 15.43 10 4 4.99 99.73 
มาก
ที่สุด 

สวก. มีการประกาศเกณฑ์การ
พิจารณาทุนที่ชัดเจนและ
โปร่งใส 

4.39 87.83 
มาก
ที่สุด 

1.48 16.80 10 5 4.29 85.83 
มาก
ที่สุด 

1.32 15.33 10 4 4.89 97.73 
มาก
ที่สุด 

สาขาท่ีสนับสนุนให้
ทุนการศึกษามีความ
หลากหลาย 

4.26 85.22 
มาก
ที่สุด 

1.47 17.29 10 4 4.21 84.17 
มาก
ที่สุด 

1.47 17.49 10 4 4.94 98.77 
มาก
ที่สุด 

ระบบและวิธีการรับสมัคร
ทุนการศึกษามีความชัดเจน
และสะดวกต่อการสมัครขอรบั
ทุน 

4.35 86.96 
มาก
ที่สุด 

1.36 15.67 10 5 4.25 85.00 
มาก
ที่สุด 

1.38 16.27 10 4 4.89 97.75 
มาก
ที่สุด 

ได้รับแจ้งข้ันตอนและ
ความก้าวหน้าในการพิจารณา
ทุนการศึกษาท่ีชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 

4.33 86.52 
มาก
ที่สุด 

1.37 15.82 10 5 4.15 82.92 มาก 1.46 17.60 10 4 4.79 95.83 
มาก
ที่สุด 
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ด้านการบริการให้
ทุนการศึกษา 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล 

ขั้นตอนและวิธีการขอเบิกเงิน
ทุนการศึกษามีความชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได ้

4.39 87.83 
มาก
ที่สุด 

1.41 16.09 10 5 4.19 83.75 มาก 1.38 16.44 10 4 4.77 95.36 
มาก
ที่สุด 

เจ้าหน้าท่ีมีการติดตามให้
ค าแนะน าและความช่วยเหลือ
เป็นอย่างดี ทั้งก่อน ระหว่าง 
และหลังจากได้รับ
ทุนการศึกษาของ สวก. 

4.37 87.39 
มาก
ที่สุด 

1.39 15.89 10 5 4.25 85.00 
มาก
ที่สุด 

1.38 16.27 10 4 4.86 97.26 
มาก
ที่สุด 

เจ้าหน้าท่ีมีการติดตามหลัง
ส าเรจ็การศึกษาเป็นระยะ 
และให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือ
ค าแนะน าด้านการพัฒนา
ความรู้และทักษะต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง (ข้อนี้ เฉพาะผู้ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว) 

4.34 86.82 
มาก
ที่สุด 

1.32 15.24 10 5 4.24 84.78 
มาก
ที่สุด 

1.41 16.63 10 4 4.88 97.66 
มาก
ที่สุด 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

4.41 88.26 
มาก
ที่สุด 

 
1.44 16.26 10 5 4.25 85.00 

มาก
ที่สุด 

 
1.50 17.69 10 4 4.82 96.31 

มาก
ที่สุด 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อ
สงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.39 87.73 
มาก
ที่สุด 

1.41 16.09 10 5 4.28 87.65 
มาก
ที่สุด 

1.41 16.45 10 4 4.88 97.66 
มาก
ที่สุด 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยแปลงจากคะแนนเต็ม 10 มาเป็นคะแนนเต็ม และค่า SD. ของคะแนนเต็ม 10 
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จากการส ารวจกลุ่มผู้ใช้บริการ ด้านการบริการให้ทุนการศึกษา พบว่า ผู้ได้รับทุนการศึกษามีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น 
และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คะแนน 4.41 รองลงมา คือ สวก. มีการประกาศเกณฑ์การพิจารณาทุนที่ชัดเจนและโปร่งใส ขั้นตอนและวิธีการขอเบิกเงิน
ทุนการศึกษามีความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม คะแนน 4.39 เท่ากัน และเจ้าหน้าที่มีการติดตามให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากได้รับทุนการศึกษาของ สวก.  คะแนน 
4.37 

มีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สวก. มีการประกาศเกณฑ์การพิจารณาทุนที่ชัดเจนและโปร่งใส คะแนน 4.29 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม คะแนน 4.28 และได้รับข้อมูลเรื่องการให้ทุนการศึกษาที่ถูกต้อง  ชัดเจน และ
เป็นประโยชน์ คะแนน 4.27 

จะเห็นได้ว่าคะแนนการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจด้านการให้ทุนการศึกษานั้น มีความกระจายตัวค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการกลุ่มหนึ่งมีความ
คาดหวังและความพึงพอใจสูง ในขณะเดียวกันก็มีบางส่วนที่มีความคาดหวังและความพึงพอใจต่ า 

เมื่อประเมินความพึงพอใจต่อความคาดหวัง ด้านการบริการทุนการศึกษา พบว่า ผู้ได้รับทุนการศึกษามีความพึงพอใจต่อความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ได้รับข้อมูลเรื่องการให้
ทุนการศึกษาท่ีถูกต้อง ชัดเจน และเป็นประโยชน์ คะแนน 4.99 รองลงมา คือ สาขาที่สนับสนุนให้ทุนการศึกษามีความหลากหลาย คะแนน 4.94 และสวก. มีการประกาศเกณฑ์
การพิจารณาทุนที่ชัดเจนและโปร่งใส และระบบและวิธีการรับสมัครทุนการศึกษามีความชัดเจนและสะดวกต่อการสมัครขอรับทุนคะแนน 4.89 เท่ากัน 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการบริการด้านทุนการศึกษาที่สร้างความพึงพอใจได้สูงสุดสามารถตอบสนองความคาดหวังได้ คือ สวก. มีการประกาศเกณฑ์การพิจารณาทุนที่ชัดเจนและ
โปร่งใส แม้ว่าจะยังไม่สามารถให้บริการได้เหนือความคาดหวังได้ อย่างไรก็ตาม สวก. ควรพิจารณาการพัฒนาปรับปรุงด้านขั้นตอนและวิธีการขอเบิกเงินทุนการศึกษามีความ
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ และความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้าน
ทุนการศึกษาได้เพ่ิมข้ึน 
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ตารางที่ 2.14 แสดงระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการ สวก. ด้านการบริการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 
(n=22) 

ด้านการบริการให้ทุน
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย 
และทุนน าเสนอผลงานวจิัย 

ณ ต่างประเทศ 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล 

การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เรื่องการให้ทุนฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวจิัยและทุนน าเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
ของ สวก. มีหลายช่องทางและ
สะดวกในการรับข่าวสาร 

4.34 86.82 
มาก
ที่สุด 

1.43 16.44 10 4 4.50 90.00 
มาก
ที่สุด 

0.87 9.70 10 8 5.18 103.66 
มาก
ที่สุด 

วิธีการสมัครขอรับทุนฝึกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัยและทุน
น าเสนอผลงานวิจัย ณ 
ต่างประเทศ มคีวามชัดเจน
และได้รับค าแนะน าในทาง
ปฏิบัติเป็นอยา่งด ี

4.55 90.91 
มาก
ที่สุด 

1.31 14.37 10 5 4.59 91.82 
มาก
ที่สุด 

0.80 8.66 10 8 5.05 101.00 
มาก
ที่สุด 

มีการประกาศเกณฑ์ในการ
พิจารณาการให้ทุนที่ชัดเจน 
เพื่อความโปร่งใส 

4.57 91.43 
มาก
ที่สุด 

0.96 10.54 10 7 4.59 91.82 
มาก
ที่สุด 

0.73 7.98 10 8 5.02 100.43 
มาก
ที่สุด 

มีความหลากหลายในการให้
ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการ
วิจัยและทุนน าเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ใน
สาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร 

4.48 89.55 
มาก
ที่สุด 

 
1.21 13.56 10 5 4.64 92.73 

มาก
ที่สุด 

 
0.70 7.58 10 8 5.18 103.55 

มาก
ที่สุด 
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ด้านการบริการให้ทุน
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย 
และทุนน าเสนอผลงานวจิัย 

ณ ต่างประเทศ 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล 

มีการแจ้งความคืบหน้าใน
ระหว่างการพิจารณาทุนอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.41 88.18 
มาก
ที่สุด 

1.44 16.28 10 4 4.66 93.18 
มาก
ที่สุด 

0.78 8.37 10 8 5.28 105.67 
มาก
ที่สุด 

มีการตดิตามใหค้ าแนะน า
ช่วยเหลือก่อน ระหว่าง และ
หลังการได้รับทุนฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวจิัยและทุนน าเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 

4.45 89.09 
มาก
ที่สุด 

1.44 16.21 10 4 4.75 95.00 
มาก
ที่สุด 

0.67 7.08 10 8 5.33 106.63 
มาก
ที่สุด 

วิธีการขอเบิกเงินทุนฝึกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย และทุน
น าเสนอผลงานวิจัย ณ 
ต่างประเทศมีแนวทางและ
ระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
และรวดเร็ว 

4.52 90.45 
มาก
ที่สุด 

1.40 15.44 10 4 4.57 91.36 
มาก
ที่สุด 

0.83 9.12 10 7 5.05 101.01 
มาก
ที่สุด 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

4.45 89.09 
มาก
ที่สุด 

1.54 17.29 10 4 4.75 95.00 
มาก
ที่สุด 

0.74 7.79 10 8 5.33 106.63 
มาก
ที่สุด 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อ
สงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.43 88.64 
มาก
ที่สุด 

1.39 15.69 10 5 4.70 94.09 
มาก
ที่สุด 

0.73 7.80 10 8 5.31 106.15 
มาก
ที่สุด 
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หมายเหตุ: มี 1 คน ท่ีได้รับท้ังทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 
       ค่าเฉลี่ยแปลงจากคะแนนเต็ม 10 มาเป็นคะแนนเต็ม และค่า SD. ของคะแนนเต็ม 10 
 

จากการส ารวจกลุ่มผู้ใช้บริการ ด้านการบริการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ พบว่า ผู้ได้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการ
วิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีการประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนที่ชัดเจน เพ่ือความโปร่งใส คะแนน 4.57 
รองลงมา คือ วิธีการสมัครขอรับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยและทุนน าเสนอผลงานวิจัย  ณ ต่างประเทศ มีความชัดเจนและได้รับค าแนะน าในทางปฏิบัติเป็นอย่างดี คะแนน 
4.55 และวิธีการขอเบิกเงินทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศมีแนวทางและระยะเวลาปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว คะแนน 4.52 ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าคะแนนความคาดหวังด้านทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ค่อนข้างกระจาย ยกเว้นด้านมีการประกาศเกณฑ์ในการ
พิจารณาการให้ทุนที่ชัดเจน เพ่ือความโปร่งใส ที่มีคะแนนเกาะกลุ่มกัน 

มีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีการติดตามให้ค าแนะน าช่วยเหลือก่อน ระหว่าง และหลังการได้รับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยและทุนน าเสนอผลงานวิจัย 
ณ ต่างประเทศ และความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คะแนน 4.75 เท่ากัน รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม คะแนน 4.70 และมีการแจ้งความคืบหน้าในระหว่างการพิจารณาทุนอย่าง
ต่อเนื่อง คะแนน 4.66 ทั้งนี้คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศมีคะแนนที่เกาะกลุ่มกันในระดับมาก
ที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดซึ่งอยู่ในทิศทางเดียวกัน (SD. มีค่า
น้อยกว่า 1 ทุกข้อ) 

เมื่อประเมินความพึงพอใจต่อความคาดหวังด้านการบริการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ พบว่ า ผู้ได้รับทุนฯ มีความพึง
พอใจสูงกว่าความคาดหวัง (Beyond Expectation) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีการติดตามให้ค าแนะน าช่วยเหลือก่อน ระหว่าง และหลังการได้รับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ และความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คะแนน 5.33 เท่ากัน รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่
มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม คะแนน 5.31 และมีการแจ้งความคืบหน้าในระหว่าง
การพิจารณาทุนอย่างต่อเนื่อง คะแนน 5.28 

จากการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการบริการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ พบว่า 
สวก. สามารถให้บริการด้านนี้ได้สูงกว่าความคาดหวังในทุกด้าน 
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ตารางที่ 2.15 แสดงระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการ สวก. ด้านการจัดฝึกอบรมโดย สวก. (n=183) 
ด้านการจัดฝึกอบรมโดย 

สวก. 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล 
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วม
ฝึกอบรมมีความชัดเจนเมื่อ
เปรียบเทยีบกับหน่วยงานอื่นๆ 

4.34 86.89 
มาก
ที่สุด 

1.21 13.88 10 4 4.34 86.80 
มาก
ที่สุด 

1.08 12.47 10 5 4.99 99.89 
มาก
ที่สุด 

มีการประชาสัมพันธ์การ
จัดการฝึกอบรมผ่านสื่อต่างๆ 

4.33 86.67 
มาก
ที่สุด 

1.18 13.57 10 4 4.24 91.69 
มาก
ที่สุด 

1.12 13.21 10 5 4.89 97.86 
มาก
ที่สุด 

มีความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในจดัการฝึกอบรม 

4.34 86.72 
มาก
ที่สุด 

1.24 14.31 10 5 4.32 86.46 
มาก
ที่สุด 

1.17 13.51 10 4 4.98 99.69 
มาก
ที่สุด 

เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก
ในการฝึกอบรม 

4.41 88.14 
มาก
ที่สุด 

1.27 14.43 10 4 4.49 89.73 
มาก
ที่สุด 

1.06 11.80 10 5 5.09 101.80 
มาก
ที่สุด 

องค์ความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

4.44 88.81 
มาก
ที่สุด 

1.17 13.22 10 5 4.46 89.18 
มาก
ที่สุด 

1.14 12.81 10 5 5.02 100.41 
มาก
ที่สุด 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

4.41 88.14 
มาก
ที่สุด 

1.23 13.92 10 4 4.53 90.60 
มาก
ที่สุด 

1.00 11.08 10 5 5.14 102.80 
มาก
ที่สุด 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อ
สงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.43 88.52 
มาก
ที่สุด 

1.21 13.61 10 5 4.49 89.89 
มาก
ที่สุด 

1.05 11.67 10 5 5.08 101.54 
มาก
ที่สุด 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยแปลงจากคะแนนเต็ม 10 มาเป็นคะแนนเต็ม 5 และค่า SD. ของคะแนนเต็ม 10 
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จากการส ารวจกลุ่มผู้ใช้บริการ ด้านการจัดฝึกอบรมโดย สวก. พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรม โดย สวก. มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ คะแนน 4.44 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม คะแนน 4.43 และเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม และความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ คะแนน 4.41 เท่ากัน 

มีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คะแนน 4.53 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่อ านวย
ความสะดวกในการฝึกอบรม คะแนน 4.49 และองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ คะแนน 4.46 

จะเห็นได้ว่าคะแนนการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจด้านการจัดฝึกอบรมโดย สวก. นั้น มีความกระจายตัวค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าผู้ ใช้บริการกลุ่มหนึ่งมี
ความคาดหวังและความพึงพอใจสูง ในขณะเดียวกันก็มีบางส่วนที่มีความคาดหวังและความพึงพอใจต่ า 

เมื่อประเมินความพึงพอใจต่อความคาดหวัง พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรม โดย สวก. มีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวัง (Beyond Expectation) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คะแนน 5.14 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม คะแนน 5.09 และ
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม คะแนน 5.08 

การจัดฝึกอบรมโดย สวก. สามารถให้บริการได้สูงกว่าความคาดหวังของผู้ใช้บริการเกือบทุกด้าน มีเพียงด้านขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมมีความชัดเจนเมื่อ
เปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ และมีความเหมาะสมของระยะเวลาในจัดการฝึกอบรม และมีการประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกอบรมผ่านสื่อต่างๆ ที่ยังต่ ากว่าคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการฝึกอบรมโดย สวก. โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกอบรมผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งผู้ใช้บริการมีความคาดหวังสูง แต่ยังตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการได้น้อยกว่าด้านอื่นๆ ดังนั้น สวก. จึงควรมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมและข้อมูลข่าวสารให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการและกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น 
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ตารางที่ 2.16 แสดงระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการ สวก. ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น 
(n=152) 

ด้านการจัดกิจกรรม/ 
โครงการถ่ายทอดความรู้/ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี

จากงานวิจัยท่ี สวก. จัดขึ้น 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วม
การถ่ายทอดความรู้ มีความ
ชัดเจนเมื่อเปรียบเทยีบกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

4.26 85.27 
มาก
ที่สุด 

1.40 16.42 10 3 4.26 85.24 
มาก
ที่สุด 

1.22 14.31 10 3 5.00 99.96 
มาก
ที่สุด 

มีความหลากหลายของเรื่อง
ในการถ่ายทอดความรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตรใน
สาขาต่างๆ 

4.28 85.68 
มาก
ที่สุด 

1.31 15.32 10 5 4.30 86.02 
มาก
ที่สุด 

1.14 13.23 10 5 5.02 100.39 
มาก
ที่สุด 

มีการประชาสัมพันธ์การ
ถ่ายทอดความรู้ ผ่านสื่อ
ต่างๆ 

4.27 85.31 
มาก
ที่สุด 

1.34 15.75 10 4 4.13 82.53 มาก 1.29 15.69 10 4 4.84 96.75 
มาก
ที่สุด 

มีการเปดิกว้างให้แก่ผู้สนใจ
ทั่วไปเข้าฝึกอบรม เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ 

4.27 85.48 
มาก
ที่สุด 

1.39 16.32 10 4 4.24 84.48 
มาก
ที่สุด 

1.27 14.95 10 3 4.96 99.24 
มาก
ที่สุด 

มีความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการถ่ายทอด
ความรู ้

4.27 85.49 
มาก
ที่สุด 

1.34 15.70 10 4 4.29 87.05 
มาก
ที่สุด 

1.24 14.43 10 4 5.02 100.44 
มาก
ที่สุด 

องค์ความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

4.31 86.25 
มาก
ที่สุด 

1.31 15.20 10 5 4.35 86.05 
มาก
ที่สุด 

1.14 13.11 10 5 5.05 100.93 
มาก
ที่สุด 
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ด้านการจัดกิจกรรม/ 
โครงการถ่ายทอดความรู้/ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี

จากงานวิจัยท่ี สวก. จัดขึ้น 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น และความ
พร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี 

4.30 86.04 
มาก
ที่สุด 

1.33 15.44 10 4 4.39 87.88 
มาก
ที่สุด 

1.18 13.38 10 5 5.11 102.13 
มาก
ที่สุด 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบ
ค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้
ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 

4.31 86.28 
มาก
ที่สุด 

1.34 15.57 10 4 4.39 87.71 
มาก
ที่สุด 

1.20 13.73 10 5 5.08 101.66 
มาก
ที่สุด 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยแปลงจากคะแนนเต็ม 10 มาเป็นคะแนนเต็ม 5 และค่า SD. ของคะแนนเต็ม 10 
 
จากการส ารวจกลุ่มผู้ใช้บริการ ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความคาดหวังสูงสุด 3 

อันดับแรก คือ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ และเจ้าหน้าที่มีความรู้  ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้
ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม คะแนน 4.31 เท่ากัน รองลงมา คือ ความเต็มใจ  เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คะแนน 
4.30 และมีความหลากหลายของเรื่องในการถ่ายทอดความรู้ ที่เก่ียวข้องกับการเกษตรในสาขาต่างๆ คะแนน 4.28 

มีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่มีความรู้  ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม คะแนน 4.39 เท่ากัน รองลงมา คือ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ คะแนน 4.35 และมีความหลากหลายของเรื่องในการถ่ายทอดความรู้ ที่เก่ียวข้องกับการเกษตรในสาขาต่างๆ คะแนน 4.30 

จะเห็นได้ว่าคะแนนการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจด้าน การจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้นนั้น มีความ
กระจายตัวค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการกลุ่มหนึ่งมีความคาดหวังและความพึงพอใจสูง ในขณะเดียวกันก็มีบางส่วนที่มีความคาดหวังและความพึงพอใจต่ า 
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เมื่อประเมินความพึงพอใจต่อความคาดหวัง พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวัง (Beyond Expectation) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความเต็มใจ เอาใจ
ใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คะแนน 5.11 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย 
ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม คะแนน 5.08 และองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ คะแนน 5.05 ซึ่ งสูงกว่าความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการ ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น อีกทั้งยังเป็นความคาดหวังสูงสุดของ 3 อันดับแรกของผู้ใช้บริการอีกด้วย 

นอกจากนี้ยังพบว่า สวก. สามารถให้บริการด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น ได้ดีมากโดยสามารถให้บริการได้สูงกว่า
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการเกือบทุกด้าน ซึ่งมีเพียงด้าน การประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดความรู้ ผ่านสื่อต่างๆ และการเปิดกว้างให้แก่ผู้สนใจทั่วไปเข้าฝึกอบรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
เท่านั้น ที่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
 
ตารางท่ี 2.17 แสดงระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการ สวก. ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. (n=10) 

ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัย

ของ สวก. 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล 

การไดร้ับข้อมลูข่าวสาร
ประชาสมัพันธ์ผลงานวิจยัหรือ
ผลิตภณัฑ์ที่เป็นประโยชน์ 

5.00 100.00 
มาก
ที่สุด 

0.00 0.00 10 10 4.10 82.00 มาก 1.40 17.05 10 5 4.10 82.00 มาก 

มีการจัดสรรผลประโยชน์จาก
งานวิจัยท่ีไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์อย่างเป็นธรรม 

5.00 100.00 
มาก
ที่สุด 

0.00 0.00 10 10 4.15 83.00 มาก 0.82 9.92 9 7 4.15 83.00 มาก 

การไดร้ับความช่วยเหลือและ
แนะน าเพื่อหาแนวทางการน า
ผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑไ์ปใช้
ประโยชน ์

5.00 100.00 
มาก
ที่สุด 

0.00 0.00 10 10 4.35 87.00 
มาก
ที่สุด 

1.42 16.30 10 6 4.35 87.00 
มาก
ที่สุด 

มีการส่งเสรมิ และสนับสนุนให้
ผู้ใช้สิทธิมีการน างานวิจัยหรือ
ผลิตภณัฑ์เพื่อให้เกิดการ

5.00 100.00 
มาก
ที่สุด 

0.00 0.00 10 10 4.05 81.00 มาก 1.85 22.88 10 5 4.05 81.00 มาก 
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ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัย

ของ สวก. 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล 

น าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย ์
มีการตดิตามและให้ความ
ช่วยเหลือภายหลังการน า
ผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑไ์ปใช้
ประโยชน ์

5.00 100.00 
มาก
ที่สุด 

0.00 0.00 10 10 4.10 82.00 มาก 1.32 16.06 10 6 4.10 82.00 มาก 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

5.00 100.00 
มาก
ที่สุด 

0.00 0.00 10 10 4.55 91.00 
มาก
ที่สุด 

1.10 12.09 10 7 4.55 91.00 
มาก
ที่สุด 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อ
สงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

5.00 100.00 
มาก
ที่สุด 

0.00 0.00 10 10 4.45 89.00 
มาก
ที่สุด 

1.20 13.45 10 7 4.45 89.00 
มาก
ที่สุด 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยแปลงจากคะแนนเต็ม 10 มาเป็นคะแนนเต็ม 5 และค่า SD. ของคะแนนเต็ม 10 
 
จากการส ารวจกลุ่มผู้ใช้บริการ ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. พบว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีฯ มีความคาดหวังสูงสุดมี

คะแนน 5.00 ทุกด้าน รวมทั้งผู้ใช้บริการในด้านนี้มีคะแนนความคาดหวังเท่ากันทุกคน (ค่า SD. เท่ากับ 0.00) 
มีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก และความพึงพอใจต่อความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก เท่ากัน คือ ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ คะแนน 4.55 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม คะแนน 4.45 และการได้รับความช่วยเหลือและแนะน าเพ่ือหาแนวทางการน าผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ คะแนน 4.35 จะเห็นได้ว่าคะแนนความคาดหวัง
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ในการใช้บริการด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. มีการกระจายตัวมาก มีเพียงด้านมีการจัดสรรผลประโยชน์จากงานวิจัยที่ไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์อย่างเป็นธรรม ที่ค่อนข้างเกาะกลุ่มกัน (มีค่า SD. ต่ ากว่า 1) 

จากการประเมินข้างต้นพบว่าผู้ใช้บริการ ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. มีความคาดหวังที่สูงมาก ดังนั้น สวก. จึงควรเร่งให้มีการพัฒนาด้านนี้ให้
มากยิ่งขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านที่มีความพึงพอใจในระดับมากให้เป็นระดับมากที่สุด ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ การจัดสรร
ผลประโยชน์จากงานวิจัยที่ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นธรรม การส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ใช้สิทธิมีการน างานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการ
ติดตามและให้ความช่วยเหลือภายหลังการน าผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งล้วนแต่เป็นประเด็นที่ส าคัญต่อความส าเร็จในการใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. ของ
ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ควรท าความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถาบันต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่อนุญาตให้ใช้สิทธิฯ เพ่ือสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง  
 

ตารางที่ 2.18 แสดงระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการ สวก. ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ (n=313) 
ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่าน

ทางเว็บไซต์ 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล 
มีความสะดวก รวดเร็วและ
ง่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

4.35 87.07 
มาก
ที่สุด 

0.19 13.64 10 4 4.27 85.38 
มาก
ที่สุด 

1.08 12.62 10 4 4.90 98.05 
มาก
ที่สุด 

ข้อมูลข่าวสารมีความเป็น
ปัจจุบัน 

4.34 86.71 
มาก
ที่สุด 

1.18 13.64 10 5 4.21 84.23 
มาก
ที่สุด 

1.15 13.59 10 5 4.86 97.14 
มาก
ที่สุด 

รูปแบบการจดัหมวดหมู่ข้อมลู
มีความเหมาะสมในการ
น าเสนอ 

4.32 86.36 
มาก
ที่สุด 

1.18 13.67 10 5 4.25 84.97 
มาก
ที่สุด 

1.09 12.82 10 5 4.92 98.38 
มาก
ที่สุด 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สารสนเทศ 

4.39 87.71 
มาก
ที่สุด 

1.13 12.93 10 5 4.35 86.98 
มาก
ที่สุด 

1.00 11.54 10 5 4.96 99.17 
มาก
ที่สุด 

การใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้
ประโยชน ์

4.35 87.09 
มาก
ที่สุด 

1.17 13.45 10 5 4.29 86.31 
มาก
ที่สุด 

1.04 12.06 10 5 4.93 98.57 
มาก
ที่สุด 

เนื้อหาท่ีน าเสนอในเว็บไซตม์ี
ความน่าสนใจ 

4.32 86.31 
มาก
ที่สุด 

1.21 14.06 10 4 4.22 84.33 
มาก
ที่สุด 

1.06 12.60 10 4 4.89 97.71 
มาก
ที่สุด 
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ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่าน
ทางเว็บไซต์ 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล 

กรณีที่มีค าถามผา่นทาง E-
mail ท่านได้รับค าตอบภายใน
เวลาที่เหมาะสม 

4.32 86.41 
มาก
ที่สุด 

1.17 13.51 10 4 4.15 83.09 มาก 1.29 15.58 10 3 4.81 96.16 
มาก
ที่สุด 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยแปลงจากคะแนนเต็ม 10 มาเป็นคะแนนเต็ม 5 และค่า SD. ของคะแนนเต็ม 10 
 

จากการส ารวจกลุ่มผู้ใช้บริการ ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ พบว่า ผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลสารสนเทศ คะแนน 4.39 รองลงมา คือ มีความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้ประโยชน์ คะแนน 4.35 เท่ากัน  
และข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจุบัน คะแนน 4.34 ซึ่งคะแนนความคาดหวังด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ ค่อนข้างกระจายตัว มีเพียงด้านมีความสะดวก รวดเร็วและ
ง่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ที่ผู้ใช้บริการที่มีคะแนนเกาะกลุ่มกัน (ค่า SD. น้อยกว่า 1) 

มีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ คะแนน 4.35 รองลงมา คือ การใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้ประโยชน์ คะแนน 4.29 และมี
ความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร คะแนน 4.27 ซึ่งคะแนนความพึงพอใจด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ ค่อนข้างกระจายตัว แสดงให้เห็นว่า
ผู้ใช้บริการกลุ่มหนึ่งมีความพึงพอใจค่อนข้างสูง ในขณะที่มีบางกลุ่มคะแนนพึงพอใจต่ า 

เมื่อประเมินความพึงพอใจต่อความคาดหวัง พบว่า ผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์มีความพึงพอใจต่อความคาดหวัง สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สารสนเทศ คะแนน 4.96 รองลงมา คือ การใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้ประโยชน์ คะแนน 4.93 และรูปแบบการจัดหมวดหมู่ข้อมูลมีความเหมาะสมในการน าเสนอ คะแนน 4.92 

จากการประเมินจะเห็นได้ว่าผู้ใช้บริการ ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านกรณีที่มีค าถามผ่านทาง E-mail 
ท่านได้รับค าตอบภายในเวลาที่เหมาะสม ที่อยู่ในระดับมาก ดังนั้น สวก. จึงควรมีแนวทางการปรับปรุงด้านนี้เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามควรพัฒนาด้านอ่ืนๆ ให้มีความพึงพอใจสูงกว่ า
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ เพ่ือให้สามารถเป็นฐานข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นแหล่งอ้างอิงทางด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศได ้
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ตารางที่ 2.19 แสดงระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการ สวก. ด้านความพึงพอใจในภาพรวมที่ได้รับจาก สวก.  
ความพึงพอใจภาพรวมต่อ

การบริการของ สวก. 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล 
1. ผู้ไดร้ับการสนับสนุนการ
วิจัยฯ 

4.52 90.33 
มาก
ที่สุด 

1.06 11.69 10 5 4.36 87.12 
มาก
ที่สุด 

1.02 11.67 10 5 4.82 96.45 
มาก
ที่สุด 

2. ผู้ไดร้ับการสนับสนุน
ทุนการศึกษา 

                 

   2.1 ทุนระดับปริญญา 4.37 87.37 
มาก
ที่สุด 

1.45 16.56 10 5 4.34 86.84 
มาก
ที่สุด 

1.29 14.89 10 6 4.97 99.40 
มาก
ที่สุด 

   2.2 ทุนฝึกอบรมและ
ปฏิบัติการวจิัย และน าเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 

4.28 85.63 
มาก
ที่สุด 

1.46 17.04 10 5 4.44 88.75 
มาก
ที่สุด 

1.02 11.55 10 6 5.18 103.65 
มาก
ที่สุด 

   2.3 ผู้เข้ารับการอบรมใน
แต่ละหลักสูตรที่ สวก. จัด
ในปีงบประมาณ 2561 

4.39 87.89 
มาก
ที่สุด 

1.15 13.14 10 5 4.41 88.19 
มาก
ที่สุด 

1.06 11.99 10 5 5.02 100.34 
มาก
ที่สุด 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ 
โครงการถ่ายทอดความรู/้ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
งานวิจัยท่ี สวก. จัดขึ้น เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ
ประจ าปี สวก. การฝึกอบรม 
การอบรมถ่ายทอดองค์
ความรู้/ เทคโนโลยีที่ สวก. 
จัดขึ้น 

4.38 87.69 
มาก
ที่สุด 

1.19 13.60 10 5 4.37 87.38 
มาก
ที่สุด 

0.97 11.16 10 3 4.98 99.65 
มาก
ที่สุด 
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ความพึงพอใจภาพรวมต่อ
การบริการของ สวก. 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล 

4. ผู้ไดร้ับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยของ สวก. 

5.00 100.00 
มาก
ที่สุด 

0.00 0.00 10 10 4.30 86.00 
มาก
ที่สุด 

1.07 12.50 10 7 4.30 86.00 
มาก
ที่สุด 

5. ผู้ใช้บริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.46 89.12 
มาก
ที่สุด 

1.06 11.89 10 5 4.36 87.20 
มาก
ที่สุด 

1.05 12.03 10 6 4.89 97.85 
มาก
ที่สุด 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยแปลงจากคะแนนเต็ม 10 มาเป็นคะแนนเต็ม 5 และค่า SD. ของคะแนนเต็ม 10 
 
จากการส ารวจผู้ใช้บริการ ทั้ง 5 กลุ่ม พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังต่อการบริการของ สวก. โดยรวม โดยกลุ่มที่มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ผู้ได้รับ

อนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. คะแนน 5.00 รองลงมา คือ ผู้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยฯ คะแนน 4.52 และผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร 
คะแนน 4.46 

กลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ผู้ได้รับทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ คะแนน 4.44 รองลงมา คือ เข้า
รับการอบรมในแต่ละหลักสูตรที่ สวก. จัดในปีงบประมาณ 2561 คะแนน 4.41 และผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัด
ขึ้น เช่น การจัดประชุมวิชาการประจ าปี สวก. การฝึกอบรม การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้/ เทคโนโลยีที่ สวก. จัดขึ้น คะแนน 4.37  

เมื่อประเมินความพึงพอใจต่อความคาดหวัง พบว่า กลุ่มที่มีความพึงพอใจต่อความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ผู้ได้รับทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย และน าเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ คะแนน 5.18 รองลงมา คือ ผู้ เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตรที่ สวก. จัดในปีงบประมาณ 2560 คะแนน 5.02 ซึ่งมีความพึงพอใจสูงกว่าความ
คาดหวัง และผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น เช่น การจัดประชุมวิชาการประจ าปี สวก. การฝึกอบรม การอบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้/ เทคโนโลยีที่ สวก. จัดขึ้น คะแนน 4.98  
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2.3 สรุปข้อเสนอแนะในการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
จากการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

หรือ สวก. ในกลุ่มผู้ได้รับทุนฯ และผู้ใช้บริการด้านต่างๆ ที่ สวก. จัดขึ้น สามารถสรุปข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ได้
ดังนี้ 

2.3.1 ข้อเสนอแนะด้านการให้ทุนวิจัย 
o ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลา ความรวดเร็ว และความชัดเจนในการ

ประกาศและแจ้งผลการให้ทุน (8) 
 ควรประกาศผลหรือแจ้งนักวิจัยว่าโครงการได้รับสนับสนุนหรือไม่ได้รับการสนับสนุนให้

ชัดเจนและรวดเร็ว 
 ควรก าหนดช่วงเวลาประกาศผลให้ชัดเจน ถ้ามีเหตุให้เลื่อน ควรมีการประกาศให้ทราบผ่าน

ระบบทันที 
 ช่วงก่อนการอนุมัติทุน ล่าช้ามาก การพิจารณาเงียบหาย ต้องตามหลายครั้ง ท าให้ไม่แน่ใจว่า

ได้รับทุนหรือไม่ จึงไม่สามารถน าโครงการขอรับทุนที่อ่ืน 
 ควรแจ้งผลการพิจารณาการให้ทุนในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งปัจจุบันใช้ระยะเวลาในการ

พิจารณาการให้ทุนนาน 
 ควรใช้ระยะเวลาที่สั้นลงในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 
 ลดความล่าช้าในกระบวนการจัดท าสัญญา 
 ควรมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ ทั้งในกรณีได้รับและไม่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย 
 ควรแจ้งความคืบหน้าในระหว่างการพิจารณาทุนให้ผู้สมัครขอรับทุนทราบอย่างต่อเนื่อง 
 

o ด้านระเบียบและขั้นตอนการเบิกจ่าย (21) 
 กระบวนการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่เหมาะสมกับการท างาน (2) 
 ระบบการเบิกจ่ายของ สวก. มีความยุ่งยาก ควรต้องปรับปรุงระบบระเบียบอย่างเร่งด่วน 
 การเบิกเงินงบประมาณส าหรับด าเนินการวิจัยควรปรับปรุงให้มีความรวดเร็วมากกว่านี้ 
 การเบิกจ่ายเงินมีปัญหาไม่สอดคล้องกับการท างานจริง นักวิจัยต้องมีการจ่ายเงินตนเองและ

ในบางครั้งมีปัญหาในการเบิกจ่าย 
 ควรมีการปรับปรุงด้านการเบิกจ่าย ต้องมีการประสานงานเรื่องการเบิกจ่ายที่รวดเร็วมากข้ึน 
 เงินแต่ละงวดออกช้ามาก ท าให้นักวิจัยไม่สามารถท างานส าเร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 การพิจารณาอนุมัติทุนวิจัยค่อนข้างช้า การเบิกเงินโครงการวิจัยช้า การพิจารณารายงาน

ความก้าวหน้าค่อนข้างใช้เวลานาน เนื่องจากมีกรรมการหลายชุด ควรจะให้ความไว้วางใจต่อ
นักวิจัยที่เคยรับทุน และปฏิบัติตามเกณฑ์อย่างดีให้มากกว่านี้ 

 ควรจัดการให้อยู่ในช่วงปีงบประมาณนั้นๆ 
 หัวหน้าโครงการต้องส ารองเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเริ่มต้นโครงการก่อน เนื่องจากระบบ

การเบิกเงินที่ช้าทั้งที่ช่วงเริ่มต้นโครงการเป็นช่วงที่ต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดขึ้น เพ่ือให้
สามารถด าเนินโครงการได้ 
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 ขั้นตอนการพิจารณา ขั้นตอนการท าสัญญา และการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย ยังขาดความ
คล่องตัว เนื่องจากนอกจากต้องส่งเอกสารเป็น hard copy แล้ว ยังต้องมีการ upload file 
เข้าระบบ EPMS ซึ่งเพ่ิมความยุ่งยากให้กับนักวิจัย ควรจะเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว 

 เงินวิจัยจาก สวก. ที่ผ่านทางหน่วยงาน และต้องเบิกจ่ายตามระบบของหน่วยงาน ท าให้การ
ด าเนินการเบิกจ่ายไม่คล่องตัว ล่าช้า 

 ขั้นตอนการเบิกจ่ายผ่านทางมหาวิทยาลัยใช้เวลานานเกินไป ทางมหาวิทยาลัยแจ้งว่าต้องรอ
หนังสือยืนยันการโอนเงินเข้ามามหาวิทยาลัยจากทาง สวก. ก่อนจะด าเนินการต่อได้ 

 กรมวิชาการเกษตรใช้การเบิกจ่ายเงินแบบเบิกเงินฝากคลัง ซึ่งไม่เหมาะสมกับทุนวิจัยของ 
สวก. ที่มีความเข้มงวดในเรื่องผลงานวิจัยอยู่แล้ว หากการเบิกจ่ายเงินต้องกระท าหลาย
ขั้นตอน จะไม่สามารถผลิตผลงานได้ทันตามก าหนด 

 กระบวนการเบิกจ่ายมีความยุ่งยาก และไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการด าเนินงาน ควรต้อง
ปรับปรุงเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วน 

 ควรมีความชัดเจนในเรื่องเกณฑ์การเบิกจ่าย จะอ้างอิงจาก สวก. หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 การแจ้งให้ทุนวิจัยค่อนข้างล่าช้า 
 ปรับระยะเวลาในขั้นตอนการรับทุน การเบิกจ่ายเงินให้ตรงเวลามากขึ้น เนื่องจากจะมีผลต่อ

ความต่อเนื่องในการท าวิจัย 
 มีความสับสนในขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนค่อนข้างมาก และ สวก. ต้องการเอกสารมาก จึงท า

ให้การออกเอกสารต่างๆ ล่าช้า และเริ่มท าวิจัยล่าช้า 
 ขอให้การอนุมัติเบิกจา่ยงบประมาณการให้ทุนให้เป็นไปตามระยะและเวลาที่เหมาะสม 
 การประสานงานและการด าเนินงานเพ่ือเบิกเงินทุนงวดถัดไปล่าช้า 
 ปรับปรุงระบบการจ่ายเงินซึ่งค่อนข้างช้า เช่นเดียวกับหน่วยงานให้ทุนอ่ืนๆ ซึ่ งจะช้ามากๆ 

นอกนั้นดีมากท่ีสุด 
 

o ด้านการพิจารณาทุน (2) 
 ควรเริ่มนับหนึ่งจากวันที่ได้รับการสนับสนุนเงินเข้าบัญชี เนื่องจากการเริ่มนับจากวันสัญญา

กับการสนับสนุนทุนมีระยะห่างกันมากพอสมควร 
 การพิจารณาทุนค่อนข้างล่าช้า ท าให้มีผลต่อการวางแผนการจัดการในการปลูกพืช 

 
o ด้านกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติ (6) 

 ควรมีระบบการให้ทุนท่ีชัดเจน ข้อปฏิบัติ กฎเกณฑ์ มีคู่มือให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 ควรมีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายทุนวิจัย 
 ควรประกาศเกณฑ์พิจารณาทุนให้ชัดเจน 
 การประกาศทุนช้า และระเบียบการให้ทุนไม่ชัดเจน 
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 ควรเพ่ิมการประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้นักวิจัยได้มีโอกาสส่งข้อเสนอ
ได้มากขึ้น และควรเพ่ิมหัวข้องานวิจัยที่มีความหลากหลายสาขาที่เชื่อมโยงทางด้าน
เกษตรกรรม 

 ระบกุรอบเวลาในการใหทุ้นประเภทต่างๆ ให้ชัดเจน 
 

o ด้านขั้นตอนการด าเนินงานในขั้นต่างๆ (4) 
 การแจ้งก าหนดส่งงาน หรือขอเอกสารเพ่ิมเติมนั้น ควรมีระยะเวลาในการท างานให้นักวิจัย

บ้าง เพื่อจะได้ท างานให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
 การรายงานความก้าวหน้าไม่ควรให้น าเสนอหลายรอบเกินไป 
 ควรปรับปรุงด้านข้อก าหนดการจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้องแม่นย า รวดเร็ว 
 ควรรับฟังปัญหาของผู้รับทุน ข้อขัดข้องในการด าเนินการระหว่างรับทุน แล้วน ามาปรับแก้ไข

ให้สามารถด าเนินการได้ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ยึดเอากฎเกณฑ์ของ สวก. เป็นหลักและไม่หาทางแก้ไข/
ทางออกให้นักวิจัย 

 
o ด้านการติดตามให้ความช่วยเหลือ (3) 

 ควรมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการที่ได้รับทุนบ้าง เพ่ือให้ข้อแนะน ากับนักวิจัยอย่างใกล้ชิด 
 ควรให้มีช่องทางสนับสนุนทุนวิจัยต่อเนื่อง หากงานวิจัยมีความก้าวหน้า หรือมีประเด็นศึกษา

ต่อที่น่าสนใจ 
 ควรมีการติดตามตรวจสอบโครงการที่ได้รับทุนไปแล้วบ้าง เช่น การตรวจเยี่ยมชมติดตามผล

ที่สถานที่จริงของโครงการ เพ่ือมาให้ค าแนะน ากับนักวิจัย 
 

o ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ (6) 
 อยากเพ่ิมช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง line (2) 
 ควรมีผู้ให้บริการ (ผู้ประสานงาน) แนะน า 2 คน กรณี 1 คนไม่อยู่ หรือไม่พร้อมให้บริการ

ตอบค าถาม และควรปรับปรุงโทรศัพท์ส่วนกลางเพราะโทรเข้ายากมาก 
 เจ้าหน้าที่ให้การติดตามดี แต่ติดปัญหาเรื่องการท าเอกสารเบิกจ่าย ซึ่งไม่เป็ นไปตาม

ระยะเวลาการท างานจริง สวก. ควรต้องแก้ไขปัญหาจุดนี้อย่างจริงจัง เพ่ือให้มีความยืดหยุ่น
ต่อการท างาน 

 ควรมีเจ้าหน้าที่ที่ทราบข้อมูลหลายท่าน เพ่ือติดต่อได้ทั้งทีมงานมิใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่ งที่
รับผิดชอบในการตอบข้อซักถามจากนักวิจัย 

 การเข้าถึงเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่สามารถให้ค าแนะน าอย่างชัดเจนยังท าได้ยาก เช่น โทรไม่
ติด ไม่มีผู้รับสาย 
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o ด้านการประชาสัมพันธ์ (4) 
 ควรมีการประชาสัมพันธ์งานวิจัยที่ยังขาดข้อมูลอยู่ 
 ต้องการให้ส่งข้อมูลผ่านทางจดหมายเวียนประชาสัมพันธ์ไปยังคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการเกษตรในหน่วยงานย่อย เพื่อให้การกระจายข้อมูลทั่วถึง 
 ประชาสัมพันธ์ด้านการให้ทุนวิจัยให้มากขึ้น 
 น่าจะมีการแจ้งประกาศให้ทุนเป็นระยะเพ่ือให้นักวิจัยหน้าใหม่สามารถสมัครทุนได้ เพราะผู้

ได้รับทุนแล้วมักจะทราบ แต่คนที่ไม่เคยได้รับทุนจะไม่ทราบ 
 

o ด้านหัวข้อ และประเด็นวิจัย (16) 
 กรอบวิจัยให้ทุนวิจัยสนับสนุนควรที่จะมีความหลากหลายให้มากกว่านี้ (6) 
 อยากทราบประกาศรับสมัครทุนล่วงหน้าให้นานขึ้น หรือทราบนโยบาย ทิศทางการวิจัยใน

อนาคตให้นานขึ้น 
 อยากให้เพ่ิมการให้ทุนแบบ active โดยติดต่อนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้ขอทุนวิจัยกับ

ทาง สวก. ต่อเนื่อง 
 อยากให้ สวก. พิจารณาการให้ทุนเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้พ้ืนฐานให้มากข้ึน 
 ควรมุ่งเน้นให้นักวิจัยที่มีศักยภาพ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจนถึงข้ันได้รับรางวัลโนเบล 
 มีทุนวิจัยหลากหลายสาขาน่าสนใจมาก แต่ในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ทราบว่าทาง

หน่วยงาน สวก. มีปัญหาติดขัดประการใด จึงประกาศผลพิจารณาทุนล่าช้า 
 อยากให้ทุนวิจัยให้การสนับสนุนงานจ าพวก Basic Research มากขึ้น และอยากให้นักวิจัยมี

โอกาสได้ defense ในกรณีที่โครงการไม่ผ่าน 
 จัดให้มีทุนวิจัยด้านการเกษตรที่หลากหลายมากข้ึน และให้ทุนที่ต่อเนื่อง เพราะงานวิจัยบาง

งานไม่สามารถท าให้จบได้ในระยะเวลาอันสั้น 
 ควรมีการเพ่ิมกรอบงานวิจัยให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการน้ าเพิ่มการเกษตร 
 อยากให้ขยายขอบเขตวิจัยตลาดการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูง เช่น ทุเรียน 

และเน้นนวัตกรรมที่เพ่ิมมูลค่า เช่น ทุเรียนผง เพราะทุกวันนี้ประเทศไทยส่งออกทุเรียนสด
ไปจีน เพื่อให้จีนแปรรูปแล้วส่งกลับมาขายในประเทศ 

 อยากให้ทางการให้ความส าคัญด้านการวิจัยทางการเกษตร และจัดสรรทุนวิจัยเพิ่มเติม 
เพราะการวิจัยด้านการเกษตร คือรากฐานของการพัฒนาประเทศไทย 
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o ด้านการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ (5) 
 ควรเน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากข้ึน รวมถึงการน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือ

สนับสนุนการตัดสินใจ 
 เพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการข้อมูล ลดขั้นตอนของกระบวนการจัดการทางด้าน

เอกสารลง 
 ควรมีไฟล์ที่ต้องใช้และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วให้ download ได้ครบ 
 การส่งรายงานต่างๆ นอกจากจะมี e-mail แจ้งเตือนแล้ว ควรแนบเอกสารและขั้นตอนที่

ต้องท ามาพร้อมกันใน e-mail เลย 
 ไฟล์บางอย่างที่ต้องใช้ ขอไปแล้วก็ไม่ได้ (แบบฟอร์มรายงานการเงิน) ในเว็บไซต์ download 

มีไม่ครบ ต้องขอจากนักวิจัยกันเอง 
 

o ด้านอ่ืนๆ (10) 
 ดีแล้ว ไม่มีข้อเสนอแนะ เหมาะสมแล้ว (5) 
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนองานวิจัยบางท่านคับแคบ 
 ดีแล้ว ชอบแบบมุ่งเป้า เดี๋ยวนี้คนท าวิจัยเลอะเทอะมาก 
 โอนเงินวิจัยล่าช้ามาก โดยเฉพาะหลังส่งรายงานความก้าวหน้าแล้ว 
 ดีที่มีการให้ทุนวิจัยด้านการเกษตร เพราะหน่วยงานอื่นๆ ไม่มุ่งเน้นให้ทุนเกษตร 
 กระจายทุกหน่วยงาน เน้นมุ่งเป้า 

 
2.3.2 ข้อเสนอแนะด้านการให้ทุนการศึกษา 
o ด้านงบประมาณของทุนการศึกษา (3) 

 หลายๆ ทุนเป็นทุนที่ดี ได้ประโยชน์แก่ผู้ขอรับทุน แต่งบประมาณที่ได้รับทุนค่อนข้างจ ากัด 
ยืดหยุ่นในการใช้น้อยกว่าทุนรัฐบาลหลายๆ ทุน 

 ควรจะให้ทุนการศึกษาในส่วนของงบค่าวิจัยให้มากกว่านี้ 
 ทุนที่ให้ในหมวดต่างๆ ควรจะให้สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ เช่น ค่าสารเคมี ค่าใช้จ่ายในการท า

วิจัยในต่างประเทศ 
 

o ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ (1) 
 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าดี 

 
o ด้านความหลากหลายในการให้ทุนศึกษา (9) 

 ให้ทุนการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน (2) 
 อยากให้มีทุนการศึกษาภายในประเทศในระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ 
 จ ากัดเฉพาะคนของกระทรวงเกษตร ควรเพิ่มหน่วยงานอื่น เช่น มหาวิทยาลัย 
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 อยากให้มีการให้ทุนการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งทุนภายในประเทศ และทุนต่างประเทศ 
 อยากให้มีทุนการศึกษาภายในประเทศในระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ 
 ประเภทการให้ทุนการศึกษามีความหลากหลาย และเข้าถึงในกิจกรรมหรือภารกิจทุกด้าน

ของกระทรวง เน้นมากขึ้นด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 การให้ทุนการศึกษาควรให้เฉพาะสาขาท่ีในประเทศยังขาดผู้เชี่ยวชาญ 
 ควรจะมีทุนหลากหลายด้านมากกว่านี้ 
 เน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากข้ึน ไม่จ าเป็นต้องด้านเกษตร แต่เป็นด้านนี้ น าข้อมูล

หรือสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ด้านเกษตร 
 

o ด้านการประชาสัมพันธ์ (2) 
 ประชาสัมพันธ์หน่วยงานทุกระยะ 
 ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
 

2.3.3 ข้อเสนอแนะด้านการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย 
o ด้านกระบวนการ และข้ันตอนการให้ทุน (4) 

 ทุนฝึกอบรมควรครอบคลุมเนื้อหาในห้องเรียน และ field trip เนื่องจากการดูงานนอกสถานที่ได้
ประโยชน์และเห็นภาพชัดเจนกว่าการเรียนรู้แค่ในห้องเรียน หรือจากเนื้อหาทางวิชาการ 

 การให้ข้อมูลความคืบหน้า ผู้ได้รับทุนต้องติดตามเรื่องเองทุกช่วงเวลา ไม่ค่อยได้รับแจ้งความ
คืบหน้าตลอดทุกระยะ 

 แหล่งทุนไม่ใช่จะเป็นแหล่งให้เงินกับผู้รับทุนอย่างเดียว ควรหาโครงการวิจัยร่วมกับ
ต่างประเทศในด้านต่างๆ กับประเทศที่มีความก้าวหน้าในเรื่องต่างๆ มาพร้อมจัด course ให้
ผู้ขอรับทุนมาสมัครชิงทุนตามความสนใจ และความสามารถ เป็นการเปิดโอกาสให้กับการ
เข้าถึงแหล่งอบรมและปฏิบัติงานวิจัยได้ง่ายข้ึน 

 หลังจากอนุมัติทุนแล้ว ควรให้ระยะเวลาส าหรับการด าเนินการเรื่องสัญญาให้มากข้ึน เช่น ที่
เคยด าเนินการคือเพียง 3 วัน มิฉะนั้นทุนจะไม่ออกตามก าหนดเดินทาง 

 
o ด้านเจ้าหน้าที่ (2) 

 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าและบริการดีมาก 
 เจ้าหน้าที่ไม่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนในการเชิญเข้าอบรม และจุดประสงค์ท่ีเชิญเข้ามาอบรม 

 
o ด้านหัวข้อ และประเด็นการให้ทุน (5) 

 ควรเพิ่มหน่วยงานอ่ืนด้วย 
 ควรเพ่ิมยุทธศาสตร์เกี่ยวกับหัวข้อการอบรมให้มีความหลากหลายสาขามากข้ึน 
 มีความส าคัญมาก คือนักวิจัยควรให้ทุนมากๆ 
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 ควรเว้นระยะการให้ทุนน้อยลงเพ่ือเปิดโอกาสให้นักวิจัยสามารถขอทุนได้เร็วขึ้น 
 ให้ความส าคัญในการน าเสนอผลงานด้านศาสตร์พระราชา เพ่ือเป็นการเผยแพร่พระเกียรติ

คุณ ร.9 และผลงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 

o ด้านกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติ (4) 
 ไม่ควรจ ากัดอายุนักวิจัย ทีมงานวิจัยมีความต่างอาวุโสกันอยู่แล้ว 
 การเบิกจ่ายทุนฝึกอบรม ผ่านระบบของหน่วยงานท าได้ล่าช้าและยุ่งยาก 
 ปัจจุบันบางหน่วยงานไม่มีทุนฝึกอบรมต่างประเทศ จึงอยากให้ สวก. เปิดกว้างการอบรม

ต่างประเทศให้หน่วยงานต่างๆ ด้วย 
 อยากให้สามารถสมัครทุนได้ต่อเนื่องทุกปี 

 
o ด้านการประชาสัมพันธ์ (7) 

 ควรมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อมากกว่านี้ เพ่ือให้รับทราบอย่างทั่วถึง (5) 
 การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง 
 ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทาง อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ พร้อมแจ้งผล

การพิจารณาให้หน่วยงานอื่นๆ ทราบ ซึ่งจะเกิดความเข้าใจว่า “แบบนี้ก็ขอทุนได้” เพราะ
บางคนไม่เข้าใจ 

 
2.3.4 ข้อเสนอแนะด้านการให้ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 
o ด้านกระบวนการ และข้ันตอนการให้ทุน (2) 

 ควรเว้นระยะการให้ทุนน้อยลงเพ่ือเปิดโอกาสให้นักวิจัยสามารถขอทุนได้เร็วขึ้น 
 ต่อยอดทุนให้อย่างต่อเนื่อง เมื่อได้รับทุนวิจัย โดยใช้วิธีการประเมินจากผลงานวิจัยโดยผู้วิจัย

ไม่ต้องร้องขอ แต่ สวก. ควรด าเนินการให้ 
 

o ด้านกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติ (9) 
 ควรพิจารณาได้ทุกปี โดยเลือกคุณภาพของผลงาน 
 ลดข้อจ ากัด ระยะเวลา และเงื่อนไขการรับทุน 
 ควรเพิ่มโอกาสส าหรับคนจากหน่วยงานอื่น หรือคนที่เคยได้รับทุน 
 ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ควรให้ทุนประเภทน าเสนอ Poster แบบเต็มจ านวน 
 ไม่ควรเว้นระยะเวลาส าหรับผู้ที่ได้รับทุนแล้ว (สองปีต่อหนึ่งครั้ง) 
 ควรให้ผู้รับทุนสามารถรับทุนต่อเนื่องได้ทุกปี 
 ต้องการให้สมัครขอรับทุนได้ทุกปี และค่าใช้จ่ายในการไปน าเสนอผลงานครอบคลุมทุกส่วน 

เช่น ค่าเดินทางในต่างประเทศ เนื่องจากบางสถานที่อยู่ไกลสนามบินมากๆ 
 จ าเป็นและควรสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
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 ไม่ควรจ ากัดสิทธิการรับทุนของผู้เคยได้รับทุนแล้ว เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการพัฒนา
งานวิจัยให้เป็นประโยชน์ในเชิงสาธารณะต่อไป 
 

o ด้านหัวข้อ และกรอบการขอทุน (1) 
 การก าหนดกรอบจากผลงานวิจัยที่จะขอรับทุน ควรรับฟังจากภายนอกบ้าง ว่าควรจะมี

กรอบอย่างไรบ้าง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีงานวิจัยสามารถน ามาขอรับทุนไปน าเสนอ
ต่างประเทศได้ง่ายขึ้น 

 

o ด้านการประชาสัมพันธ์ (3) 
 ไม่ค่อยได้รับข้อมูลข่าวสาร 
 ควรมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อมากกว่านี้ 
 เวียนให้ทราบอย่างต่อเนื่อง และแสดงสถานะผู้ที่ได้แล้ว และจ านวนทุนที่เหลืออยู่ ท าให้

ผู้สนใจกระตือรือร้นที่จะขอทุนบ้าง 
 

2.3.5 ข้อเสนอแนะด้านการฝึกอบรม ซึ่งจัดโดย สวก. 
o ด้านกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ในการเข้าฝึกอบรม (7) 

 หัวข้อฝึกอบรมควรเปิดกว้างส าหรับบุคคลทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงนักวิจัย เนื่องจากเนื้อหาใน
บางหัวข้ออบรมสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการท างานด้านอ่ืนๆ 

 ขอส่วนลดหน่วยงาน สมัครสมาชิกแล้วให้ส่วนลด เนื่องจากคอร์สน่าสนใจแต่ค่อนข้างแพง 
 เปิดให้ผู้คนที่สนใจสามารถเข้าฝึกอบรมได้หลากหลายมากขึ้น 
 ควรเพิ่มจ านวนการฝึกอบรมให้มากและกระจายอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจ าเป็นส าหรับ

คณาจารย์และนักวิจัยที่จะได้ไปฝึกอบรม  
 ควรเพิ่มจ านวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตรให้มากขึ้น (บางหลักสูตรโควต้าผู้สมัคร

เต็ม สมัครไม่ทัน) 
 ควรมีการจัดฝึกอบรมตามภูมิภาคต่างๆ ไม่เฉพาะในกรุงเทพฯ 
 ควรให้บริการฝึกอบรมแบบเฉพาะกิจตามความต้องการของหน่วยงานบ้าง 

 

o ด้านหัวข้อ และวิทยากร ในการฝึกอบรม (8) 
 อยากให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่หลากหลาย มีวิทยากรที่หลากหลายมากขึ้น (2) 
 ควรมีวิทยากรที่หลากหลาย การจัดอบรมควรมีจ านวนครั้งที่มากขึ้นหรือรับสมัครจ านวนคน

ให้มากขึ้น 
 จากการฝึกอบรม “การคิดเชิงระบบ” เพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่จัดโดย สวก. ในครั้ง

นี้ พบว่าการน าเสนอ/หลักสูตรที่จัดเตรียมมาในการอบรมนี้ไม่สอดคล้องกับชื่อหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในรายละเอียดที่บอกผู้สมัครว่าสามารถพัฒนาการเขียนข้อเสนอ
โครงการ แต่พบว่าเนื้อหาการอบรมจะเน้นไปทางการคิดกลยุทธ์ (Strategic Thinking) มากกว่า 
ท าให้มีความรู้สึกว่าการท่ีมาอบรมครั้งนี้ยังไม่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ตามที่คาดหวัง 
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 อยากให้มีหัวข้ออบรมที่มีคนสนใจเยอะๆ เปิดรับสมัครหลายรอบมากขึ้น หรือรับจ านวน
เพ่ิมข้ึน 

 การประเมินวิทยากรจากผลการฝึกอบรมมาช่วยพิจารณาโดยการจ้างมาเป็นวิทยากรครั้ง
ต่อๆ ไปก็มีความส าคัญ บางครั้งมาอบรมแล้วไม่ได้ตามคาดหมาย เพราะวิทยากรไม่
หลากหลายในวิชาการ 

 หัวข้ออบรมเต็มเร็วมาก ควรมีการเปิดอบรมให้หลายรอบขึ้น หรือรับจ านวนมากขึ้น 
 ควรเปิดการฝึกอบรมเฉพาะทาง กลุ่มหลักๆ จะได้ประโยชน์ยิ่ง 

 

o ด้านระยะเวลาการฝึกอบรม (4) 
 จัดฝึกอบรมให้บ่อยขึ้น และมีก าหนดการรายปี เพ่ือให้สามารถวางแผนการเข้าร่วมอบรมได้ 

และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบผ่านจดหมายเวียน หรือส่งเมล์ตรงถึงนักวิจัย 
 อยากให้มีการจัดหลักสูตรการอบรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
 อยากให้มีการอบรมบ่อยขึ้น รับสมัครเพิ่มมากขึ้น 
 จ านวนที่รับเต็มเร็ว ไม่สามารถสมัครได้ทัน บางครั้งทราบว่ามีการจัดอบรมก็ช้าไป 

 

o ด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม (7) 
 การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้มากข้ึน (3) 
 ในเว็บไซต์อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติม รวมทั้งการติดต่อ/สอบถาม

ประสานงานให้ง่ายยิ่งขึ้น 
 การจัดอบรมควรมีการส่งข้อมูลหัวข้อและระยะเวลาที่อบรมทั้งปี ให้หน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่

ด้านการเกษตรทราบล่วงหน้าเนิ่นๆ เพ่ือสามารถจัดสรรเวลาให้เจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆ 
สามารถเข้ารับการอบรมได้ เพื่อเป็นการเพ่ิมพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับงานที่
รับผิดชอบ 

 ส่งข้อมูลตรงไปยังหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมทั้ง e-mail แจ้งผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมแล้ว 
 ควรมีการประชาสัมพันธ์หัวข้อการอบรมเป็นรายปี จัดท าและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน

ต่างๆ ทราบก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือสามารถท างบประมาณในการฝึกอบรมได้ เพราะการ
เข้าฝึกอบรมต้องมีงบประมาณให้แก่เจ้าหน้าที่นักวิจัยในหลายๆ ส่วน 

 

o ด้านการติดตามประเมินผลการอบรม (1) 
 ควรมีการติดตามผลของการฝึกอบรมว่ามีประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือไม่ 

 
o ด้านเจ้าหน้าที่ (1) 

 เจ้าหน้าที่ให้บริการดีมาก 
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2.3.6 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ 
สวก. จัดขึ้น เช่น การจัดประชุมวิชาการประจ าปี สวก. การฝึกอบรม การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้/ 
เทคโนโลยีที่ สวก. จัดขึ้น 

o ด้านการประชาสัมพันธ์ (7) 
 ควรเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แพร่หลายกว่านี้ 
 ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย การน าไปใช้ประโยชน์ให้ทั่วถึง 
 ควรเปิดให้มีการ download ผลงานของ สวก. ใน website มากขึ้น 
 การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรผ่านทางเว็บไซต์ สวก. ยังมีไม่มากนัก 
 ควรจะมีช่องทางข่าวสาร เช่น Facebook, e-mail 
 ควรให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงงานวิจัย เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ควรเพิ่มข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ให้สามารถสืบค้นและใช้ประโยชน์ได้ดีมากขึ้น 

 
o ด้านการใช้ประโยชน์ (2) 

 ให้ผู้ประกอบการได้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 
 อยากให้มีการน าผลงานไปถ่ายทอดในกลุ่ม OTOP ได้โดยไม่ต้องมีปัญหาด้านสิทธิบัตร 

 
o ด้านอ่ืนๆ (2) 

 สกัดผลงานวิจัยให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการน าไปใช้ของคนในแวดวงเกษตร 
 การให้ผู้ประกอบการ ประชาชน หรือผู้สนใจ ได้ประโยชน์ผลงานวิจัยจะดีกับทุกฝ่าย 

 
2.3.7 ข้อเสนอแนะด้านการบริการข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ 
o ข้อดีด้านการบริการข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ (8) 

 เว็บไซต์ข้อมูลมีความทันสมัย (3) 
 เว็บไซต์สวยงาม อ่านง่าย หาข้อมูลง่าย เป็นระเบียบดีมาก (3) 
 มีการเผยแพร่ผลงาน/จัดรูปแบบที่เป็นหมวดหมู่ ง่ายในการค้นหา 
 จัดท าเว็บไซต์ได้ดีมาก มีความทันสมัย จัดหมวดหมู่แบ่งแยกท าให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล 

 
o ด้านความเป็นปัจจุบันของข้อมูล และความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ (10) 

 ควร update website อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอให้ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจุบัน (5) 
 บางครั้งระบบมีปัญหา ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ได้ โดยเฉพาะช่วงวันหยุด 
 ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ด้านการเกษตร มีการอัพเดทข้อมูล

งานวิจัยของ สวก. ที่ผ่านมาให้สามารถอ้างอิง หรืออ่านเพ่ิมพูนความรู้ได้ 
 หัวข้อผลงานวิจัย เข้าไปใช้งานบ่อย แต่ไม่มีงานวิจัยใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนเท่าท่ีควร ทั้งท่ีในแต่ละปีมี

นักวิจัยขอทุนจาก สวก. เป็นจ านวนมาก 
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 เว็บไซต์หาข้อมูลได้ง่าย แต่ข้อมูลบางส่วนขาดหายไป บางครั้งไม่สามารถเข้าถึงได้ 
 ควรลดความซับซ้อนของการกรอกข้อมูลที่ไม่จ าเป็นลง 

 
o ด้านรูปแบบ ความสวยงาม (4) 

 ข้อมูลในเว็บไซต์บางหัวข้อ กด link ไปเยอะมาก กว่าจะเข้าถึงได้ ควรท าให้เข้าถึงได้ง่ายกว่า
นี้ แต่การจัดหมวดหมู่ข้อมูลดี ค้นหาง่าย 

 ใช้งานยาก ขอให้แยกแยะข้อมูลต่างๆ ให้ชัดเจน 
 มีความทันสมัย update เนื้อหาใหม่ๆ สม่ าเสมอดีอยู่แล้ว ควรท าต่อเนื่องต่อไป Mood & 

Tone เหมาะสมกับหน่วยงานที่มีความเป็นวิชาการ เรียบง่ายและดูดี (แต่ชื่อและ logo สวก. 
เล็กเกินไป ไม่เด่น) 

 ควรมีการ update อย่างสม่ าเสมอ รูปแบบสวยงาม ใช้งานง่าย 
 

o ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (3) 
 ควรมีการ update ข้อมูลหรือ แจ้งข่าวสารไปยัง e-mail ให้มากขึ้น 
 ควรมีการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก 
 ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ เช่น Facebook หรือ e-mail 

 
o ด้านฐานข้อมูลในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร (13) 

 อยากให้มีข้อมูลข่าวสารวิชาการด้านการเกษตรที่ทันสมัย ทั้งของไทยและของต่างประเทศ 
ให้เป็นฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศ ในการสืบค้นงานวิจัยด้านการเกษตร 

 ควรให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะข่าวสารวิชาการด้านการเกษตรที่ทันสมัยทั้งของไทย
และต่างประเทศ 

 น่าจะรวบรวมเผยแพร่ข้อมูลด้านการเกษตรให้มากข้ึน หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลด้าน
การวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. 

 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อซึ่งในปัจจุบันติดต่อค่อนข้างยาก 
 Update ข้อมูล จัดหมวดหมู่ การน าไปใช้ได้สะดวก 
 ควรมีการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยที่ได้รับทุน ในส่วนของโครงการที่ไม่ได้เป็นความลับ หรือ

เทคโนโลยีด าเนินการด้านสิทธิบัตร สู่สาธารณะ เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรด้าน
การเกษตร เพ่ือใช้ในการอ้างอิงในการท างานต่อไปได้เนื่องจากบางเทคโนโลยีนั้น ถ้ามีความ
เกี่ยวข้องกับสายงาน จะได้ไม่ต้องไปศึกษาซ้ าซ้อนกับเรื่องที่เคยมีการศึกษาอยู่แล้ว 

 ถ้ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่ผ่านมาของ สวก. จะดีมาก เพ่ือให้สามารถเข้าไปดูได้ว่าที่
ผ่านมามีการท าวิจัยอะไรไปบ้าง 

 ควรมีช่องทางในการติดต่อนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ให้นักวิจัยสามารถติดต่อ
แลกเปลี่ยนความรู้กันได้ 
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 เว็บไซต์ และข้อมูลสารสนเทศควรเร่งรัดการ upload ข้อมูลการเบิกจ่ายผ่านทางเว็บไซต์ 
หรือหากมีการ upload เอกสารการเงินของโครงการ ควรมีเมล์แจ้งเตือนของผู้ได้รับทุนอีก
ครั้ง 

 เว็บไซต์เข้าหาการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยได้ยาก 
 เว็บไซต์ควรเข้าถึงข้อมูลให้ง่ายมากขึ้น ไม่ควรให้กด link เข้าไปเยอะๆ 
 ควรมีข้อมูลด้านข้อมูล Big Data และ AI 
 ควรแสดงผลการตัดสินของคณะกรรมการที่ผ่านมา 

 
2.3.8 ข้อเสนอแนะด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ 
o จุดเด่นของการบริการของเจ้าหน้าที่ (36) 

 เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าเป็นอย่างดี (9) 
 ดีมาก ดีแล้ว ดีอยู่แล้ว เหมาะสมดีแล้ว (6) 
 เจ้าหน้าที่ของ สวก. บริการดีมาก (5) 
 เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี ให้บริการข้อมูลได้ครบและชัดเจน (4) 
 เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องตั้งใจท างานในการให้บริการดีมาก มีจิตบริการยิ้มแย้มแจ่มใส (3) 
 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น (2) 
 เจ้าหน้าที่มีการติดตาม ประสานงานเป็นอย่างดี (2) 
 เจ้าหน้าที่มีการพัฒนาการให้บริการ/หารือข้อคิดเห็น ปัญหา เพ่ือปรับปรุง 
 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมบริการดีมาก 
 เจ้าหน้าที่บริการดีมาก ทั้งงานให้ทุนวิจัย และงานอบรม ประทับใจมาก 
 เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบดี ติดต่อง่าย และมีความตั้งใจในการท างานดีมาก 

 เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยดีมาก ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี แม้บางเรื่องอาจจะล่าช้าไป
บ้าง แต่โดยรวมแล้วดีมาก 

 
o ข้อควรปรับปรุงการบริการของเจ้าหน้าที่ (21) 

 เจ้าหน้าที่ควรมีความเข้าใจในขั้นตอนการท างานให้มากยิ่งข้ึน (2) 
 เจ้าหน้าที่มักไม่ค่อยมีเวลารับโทรศัพท์ และตอบค าถาม (2) 
 เจ้าหน้าที่ติดตามผลดี แต่ควรให้เวลาในการจัดเตรียมข้อมูลมาก (2) 
 มีความล่าช้าในการประสานงาน บางครั้งต้องติดตามเรื่องด้วยตนเอง ท าให้เกิดความล่าช้าใน

การด าเนินงานอ่ืนๆ (2)  
 ปรับปรุงงานสารบรรณ เนื่องจากปัจจุบันได้รับเอกสารล่าช้า 
 ขอให้มีการติดตาม แจ้งเตือนข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 
 ควรแจ้งความคืบหน้าของผลการขอทุนหรือการด าเนินการ เพื่อให้ผู้ได้รับทุนทราบผล โดยไม่

ต้องคอยโทรตามเองทุกครั้ง 
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 มีบ้างเป็นบางครั้งท่ีไม่ท าหน้าที่เป็นกลาง ส่งผลกระทบกับงานวิจัยที่ต้องร่วมกับภาคเอกชน 
 ควรมีการแจ้งผลทุนวิจัยที่เสนอขอผ่าน email หรือจดหมายแจ้งโดยตรงต่อผู้เสนอโครงการ  
 เจ้าหน้าที่กลุ่มการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าท างานได้ดี มีความกระตือรือร้น ติดตามผู้

ได้รับทุน แต่กรณีกลุ่มข้าว มีความล่าช้า ไม่แจ้งผลทุน ขาดการให้ข้อมูล 
 การติดตามและการส่งต่อของเจ้าหน้าที่ ต้องประสานหลายรอบและหลายขั้นตอน 
 มองในภาพรวมแล้ว เจ้าหน้าที่ให้บริการดี แต่มีบางเรื่องที่สอบถามแล้วยังให้ค าแนะน าไม่

ชัดเจน การติดตามและเข้าถึงผู้วิจัยกับผู้ประสานงานบางครั้งห่างมาก ควรก าหนดเวลาใน
การติดตามให้ค าแนะน า และอ่ืนๆ เพ่ือเชื่อมโยงการท างานได้ถูกต้องตรงตามเวลา 

 ควรมีความรอบคอบมากกว่านี้ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย 
 อยากให้เจ้าหน้าที่ประสานงานเข้าถึงได้ง่าย สะดวกข้ึน มีความแม่นย าถูกต้องในการให้

ความเห็นและข้อมูล 
 เจ้าหน้าที่ทุกคนควรมีใจรักบริการ และยินดีตอบค าถาม และควรมีความสม่ าเสมอในการ

ท างาน เช่น ทุกช่วงเวลาเหมือนติดต่อไม่ได้ ถามก็ไม่ตอบ เป็นต้น 
 ควรอบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถเป็นที่ปรึกษาด้านบริหารทุนวิจัยและมีวุฒิภาวะเพ่ิมขึ้น 
 เจ้าหน้าที่บริการ ช่วยเหลือ ติดตามโครงการอย่างดี แต่ในบางครั้งก็กะทันหันไป ควรให้เวลา

นักวิจัยได้ท างานบ้าง 
 

2.3.9 ข้อเสนอแนะภาพรวมการใช้บริการของ สวก. 
o ข้อดีภาพรวมการให้บริการของ สวก. (9) 

 การบริการโดยภาพรวมของ สวก. ดีมาก (6) 
 เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัยที่ดีมาก (2)  
 ค่อนข้างดี เพราะแผนกฝึกอบรม เจ้าหน้าที่กระตือรือร้น เป็นมิตร  

 

o ด้านการประชาสัมพันธ์ (4) 
 การประชาสัมพันธ์ของ สวก. ยังไม่แพร่หลาย 
 ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ทางช่องต่างๆ เช่น การฝึกอบรมต่างๆ 
 การบริการ online ควรมีบริการ application บนมือถือ 
 เพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้มากข้ึน แม้ว่าหน่วยงานจะอยู่ติดกัน แต่เจ้าหน้าที่บางท่านยังไม่

ทราบว่ามีทุนมากมายให้พวกเราไปพัฒนาตนเอง 
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o ด้านขั้นตอนและกระบวนการให้บริการที่ควรปรับปรุง (15) 
 สวก. ควรพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 
 สวก. มีการสอบถามความพึงพอใจทุกปี ควรน าข้อเสนอแนะที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงการ

ให้บริการด้วย 
 กระบวนการจัดท าสัญญาล่าช้า 
 การแจ้งผลควรจะรวดเร็ว เนื่องจากผู้รับทุนจะต้องด าเนินการต่างๆ หลายเรื่อง ท าให้

ระยะเวลาค่อนข้างจ ากัด เป็นผลเสียในเรื่องการจองที่พักที่จะได้ราคาแพง หรือหาที่พักได้
จ ากัด 

 กฎ ระเบียบของ สวก. บางส่วนก็ง่าย บางส่วนก็ยากที่จะปฏิบัติได้ตามเวลา หลายๆ เรื่องรอ
การตัดสินใจของคณะกรรมการ ท าให้ล่าช้า และเริ่มต้นงานไม่ได้ตามกรอบเวลาที่วางไว้ 
เจ้าหน้าที่มีการติดตามให้ค าแนะน าน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

 ขั้นตอนยุ่งยาก ท าให้การท างานเกิดความล่าช้า 
 ควรขยายหรือเพ่ิมจ านวนครั้งในการพิจารณาทุนต่างๆ ต่อเดือนให้ถี่ขึ้น 
 อยากให้เพ่ิมความถี่ในการประกาศรับข้อเสนอโครงการ 
 โทรเข้าส่วนกลางมีปัญหา สายไม่ว่างตลอด 
 เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อภายในกับเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายติดต่อยากมาก 
 ข้อค าถามในการสอบถามมีความละเอียดมาก ถามแล้วน าไปใช้ในการปรับปรุงหรือไม่ อยาก

เห็นการปรับปรุงด้านการให้ทุนวิจัยของ สวก. ให้มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอย่างมาก ถึง
เป็นที่พูดคุยกันในแวดวงนักวิจัย ว่าเป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัยที่เป็น Best Practice ของ
ประเทศ มีการรวบรวมและฐานข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และมีความทันสมัย โดยเฉพาะ
งานวิจัยที่ผ่านมาของ สวก. 

 ควรอบรมเจ้าหน้าที่ให้พัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น และสามารถอ านวยความสะดวกให้กับนักวิจัย
ได้อย่างเหมาะสม และมีความรู้สึกท่ีดีต่อกัน 

 อยากให้ สวก. ปรับปรุงเรื่องความรวดเร็วในการอนุมัติค่าใช้จ่ายหลังได้รับทุน เนื่องจาก
ค่อนข้างล่าช้ากว่าที่ควร ท าให้บางครั้งมีปัญหา เช่น เรื่องของค่าลงทะเบียน ค่าตั๋วเครื่องบิน 

 ควรให้การดูแลน้ าจิตน้ าใจกับผู้ได้รับทุนวิจัยดีขึ้น เมื่อได้ไปน าเสนอรายงานความก้าวหน้า มี
การให้บริการอาหาร เครื่องดื่มเหมาะสม เพราะบางครั้งต้องรอนานมาก มีการเลื่อนเวลา
ออกไปหลายชั่วโมงจากก าหนดการ 

 เอกสารหายบ่อยท าให้ต้องส่งเอกสารซ้ า 
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2.3.10 ความประทับใจในการให้บริการของ สวก. 
o  ด้านเจ้าหน้าที่ (114) 

 เจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยดี (31) 
 เจ้าหน้าที่มีความช านาญงาน และประสานงานได้ดี (18) 
 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นอย่างมาก ยิ้มแย้มแจ่มใส (16) 
 เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี รวดเร็วและตรงประเด็น ตอบข้อสงสัยทาง 

line ได้รวดเร็ว (14) 
 เจ้าหน้าที่ให้การบริการที่ดีมาก เป็นที่น่าพอใจ และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ (12) 
 เจ้าหน้าที่มีมิตรไมตรีที่ดี มีความพร้อมในการให้บริการสร้างความประทับใจ (6) 
 เจ้าหน้าที่มีการติดตามประเมินโครงการวิจัย และมีระบบติดตามผล (5) 
 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่นักวิจัย ดูแลให้การสนับสนุนนักวิจัยอย่างดีมาโดยตลอด (3) 
 การให้บริการเป็นมิตร และยินดีตอบค าถามนักวิจัยอย่างดี (2) 
 เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครขอทุนดี และแจ้งความก้าวหน้าในการด าเนินการ

ตลอด 
 เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ/ให้บริการด้วยความเต็มใจดีมาก หลักสูตรที่จัดตรงกับความต้องการ

ของผู้เข้าอบรม 
 เจ้าหน้าที่บริการดี มีความใส่ใจผู้รับบริการ มีการแจ้งตอบผู้รับบริการที่ดี 
 เจ้าหน้าที่บริการดีมาก ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ (ผู้ประสานงานโครงการ) 
 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานมีความกระตือรือร้นในการท างาน ติดตามงาน ตอบข้อซักถามได้

ชัดเจน และช่วยเหลือนักวิจัยอย่างสุดความสามารถ รวมถึงแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ติดขัด 
 ผู้ประสานงานทุนวิจัย กับนักวิจัยท างานได้ดีมาก มีการติดตามและประสานงานกับนักวิจัย

อย่างต่อเนื่อง และช่วยนักวิจัยแก้ปัญหาในแต่ละเรื่อง ท าให้การท างานราบรื่น ลดปัญหาใน
การท าวิจัยลงได้มาก 

 ประทับใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ สวก. มาก สุภาพ เป็นกันเอง ให้เกียรติผู้รับทุน ขอ
ชื่นชมด้วยความจริงใจ 

 
o ด้านโอกาสในการพัฒนาตนเอง (7) 

 ขอบคุณ สวก ที่เปิดโอกาสในการให้ทุนด้านต่างๆ แก่นักวิจัยที่ต้องการแหล่งทุนวิจัยและเปิด
โอกาสให้นักวิจัยสามารถได้น าเสนอ ฝึกอบรม ท าวิจัยและเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือน าความรู้
ต่างๆ มาใช้กับหน่วยงานและประเทศชาติ 

 สวก. เป็นหน่วยงานที่เป็นหนึ่งด้านการวิจัยทางการเกษตรของประเทศ 
 สวก. มีการพัฒนาการให้ทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
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 สวก. ให้ความส าคัญกับการวิจัย และการต่อยอดงานวิจัยอย่างมาก ชื่นชม แต่ควรสนับสนุน
การน างานวิจัยไปใช้งานให้มากข้ึน โดยที่ สวก. ควรมีทีมงานเฉพาะในการขับเคลื่อนงานวิจัย
สู่เชิงพาณิชย์ 

 สวก. เป็นหน่วยงานให้ทุนงานวิจัยด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศ 
 สวก. ให้ความส าคัญกับการวิจัย และการต่อยอดงานวิจัยอย่างมาก ชื่นชม แต่ควรสนับสนุน

การน างานวิจัยไปใช้ให้มากขึ้น โดยที่นักวิจัยไม่ต้องให้นักวิจัยมาผลักดันเอง เพราะนักวิจัย
ถนัดท าวิจัยมากกว่าขายของ 

 มีความประทับใจ สวก. อย่างมาก เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เน้นงานวิจัยด้านการเกษตร มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

 
o ด้านการบริการที่รวดเร็ว ชัดเจน และการติดตามงาน (3) 

 โดยส่วนตัวมีความเห็นว่า สวก. เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารและจัดการทุนวิจัย รวมทั้ง
การประสานงานต่างๆ ค่อนข้างดีมาก เป็นมืออาชีพ ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นระบบ สั้น 
และชัดเจน มีความเข้าใจในการท างานของนักวิจัย คอยประสานและอ านวยความสะดวก
ให้แก่นักวิจัย ขณะเดียวกันมีระบบและกลไกการควบคุมและการติดตามประสิทธิผลของงาน
ที่ด ี

 ขั้นตอนการท างานค่อนข้างชัดเจน เข้าใจง่าย แม้จะมีความยุ่งยาก และใช้เวลานานบ้าง แต่ก็
ไม่เป็นปัญหามาก ยกเว้นตอนจัดส่งทุน หรือได้รับอนุมัติ 

 สวก. มีการบริหารจัดการ และมีระบบในการบริหารจัดการด้านการวิจัยที่ดี แต่ในทางปฏิบัติ 
บางครั้งยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ แต่ภาพรวมถือว่าดีมาก 

 
o ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (3) 

 สวก. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้หลายช่องทาง 
 มีข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศท่ีมีการน าผลต่อยอดจากการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในด้าน

การเกษตร 
 การสื่อสารบางครั้งช้า แต่ก็ผ่านไปได้ แต่เข้าใจว่านักวิจัยหลายๆ คนที่เข้ามาใช้บริการจาก

แหล่งทุน สวก. ก็ประสบปัญหาต่างๆ ร่วมกันกับ สวก. อยากให้หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
อย่างที่สามารถปฏิบัติได้จริง 

 
o ด้านอ่ืนๆ (6) 

 สวก. เป็นหน่วยงานให้ทุนด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศ เพราะเป็นทุนที่พัฒนาพ้ืนฐาน
การพัฒนาประเทศโดยรวม เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตร 

 สวก. เป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัยที่มีการบริหารจัดการโครงการได้ดี 
 ความมุ่งม่ัน ตั้งใจ ของทีมงาน สวก. ในการพัฒนานักวิจัยและเชื่อมโยงผู้ประกอบการ 
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 คณะกรรมการประเมินและพิจารณาทุนวิจัยให้โอกาสกับนักวิจัยหน้าใหม่ ถือเป็นเรื่องดีที่ไม่
ยึดติดกับคุณวุฒิ หรือวัยวุฒิ 

 เน้นงานวิจัยที่เป็นเชิงพาณิชย์ ต่อยอดไปยังตลาดได้ หรือเน้นผลงานด้านสิทธิบัตร ที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 

 หน่วยงานมีแหล่งทุนที่สนับสนุนการวิจัยด้านเกษตร แต่ยังจัดสรรงบประมาณไม่มาก
เท่าท่ีควร 
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บทที่ 3 
ผลสัมภาษณ์ลึก และการประชุมกลุ่มระดมความคิดเห็น 

 
3.1 ผลการสัมภาษณ์ลึก 

3.1.1 ผลการสัมภาษณ์ลึกกลุ่มผู้ได้รับทุนวิจัย 
จากการสัมภาษณ์ผู้ได้รับทุนวิจัยจาก สวก. จ านวน 25 ราย สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

เหตุผลการขอทุนวิจัยจาก สวก.  
 จาการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ได้รับทุนวิจัยจาก สวก. มีเหตุผลที่สมัครขอทุนวิจัยจาก สวก. มีดังนี้ 

 นักวิจัยมีความสนใจและท างานวิจัยเกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตร และเป็นการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ เช่น การพัฒนาแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขยายพันธุ์สัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ 
การบริหารจัดการแหล่งน้ า ด้านจุลินทรีย์ เครื่องจักรด้านการเกษตร ด้านสมุนไพร เป็นต้น และ
งานวิจัยที่ท าสามารถช่วยแก้ไขปัญหาระดับชุมชน สังคม และประเทศได้ (19)  

 สวก. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัยทางด้านการเกษตรที่มีความน่าเชื่อถือ และการประกาศ
กรอบงานวิจัยของ สวก. ที่ให้ทุนสนับสนุนตรงกับงานที่นักวิจัยด าเนินการ (17)  

 การที่นักวิจัยส่งใบสมัครเข้ามาทางระบบ NRMS ของ วช. ซึ่งระบบได้ท าการจัดส่งข้อมูลมาที่ สวก. 
เป็นผู้ดูแลงานวิจัย เพราะเป็นหน่วยงานที่ให้ทุนทางด้านการเกษตร (4) 

 หน่วยงานที่สังกัด อยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2) 
 เจ้าหน้าที่ สวก. ให้บริการที่ดี เช่น การช่วยเหลือประสานงานขั้นตอนต่างๆ แนะน า สามารถให้

ค าปรึกษานักวิจัยได้  
 หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยสนับสนุนให้นักวิจัยขอทุนจากหน่วยงานภายนอก  

 
ปัญหาและอุปสรรคในการขอทุนหรือการใช้บริการจาก สวก. 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ได้รับทุนวิจัยจาก สวก. จ านวน 25 ราย พบว่า ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการขอทุน
หรือใช้บริการจาก สวก. จ านวน 11 ราย และมีปัญหาอุปสรรค จ านวน 14 ราย 

ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการขอรับทุนหรือใช้บริการจาก สวก. มีเหตุผลดังนี้ 
 เจ้าหน้าที่ของ สวก. ที่คอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ประสานงานในขั้นตอนต่างๆ (11) 
 นักวิจัยได้ท าตามระเบียบข้อบังคับท่ีประกาศลงบนเว็บไซต์ รวมทั้งการที่นักวิจัยแก้ไขร่างข้อเสนอ

ตามท่ีคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะ (4) 
 มีกระบวนการขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่สามารถให้นักวิจัยตรวจสอบการ

ด าเนินการได้เอง (3) 
ปัญหาอุปสรรคในการขอรับทุนหรือใช้บริการจาก สวก. มีดังนี้ 

 ระยะเวลาในอนุมัติโครงการล่าช้า ท าให้การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามสัญญาที่ก าหนดไว้ แต่
นักวิจัยต้องด าเนินงานวิจัยไปล่วงหน้า และการส ารองค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปก่อน ซึ่งมีปัญหาด้านการ
แก้ไขรายงาน และการส่งเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัย โดย สวก. 
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มีข้อจ ากัดในเรื่องของการจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย และจ านวนเงินต่อใบเสร็จ รวมทั้งการลงวันที่
ของใบเสร็จ ท าให้ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามจริงได้ บางครั้งอาจท าให้นักวิจัยผิดสัญญาในการ
ส่งงาน (4) 

 ขั้นตอนในการสมัครมีความยุ่งยาก และการประกาศเกณฑ์ไม่ชัดเจน เช่น การส่งเอกสารที่เป็น
กระดาษมายัง สวก. โดยขั้นตอนการสมัครขอทุนนั้น นักวิจัยได้มีการดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ 
แนบมาทางระบบเรียบร้อยแล้ว ท าให้การด าเนินการขอทุนมีความล่าช้า (2) 

 การรอผลพิจารณาข้อเสนอโครงการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีระยะเวลาที่นาน และการ
แก้ไขข้อเสนอหลายครั้ง ท าให้นักวิจัยมีการรีบเร่งในการแก้ไขงานเพ่ือให้ทันเวลาในการสมัครขอ
ทุนวิจัย (2)  

 การสมัครด้วยระบบออนไลน์ มีข้อเสีย คือ ถ้านักวิจัยกรอกข้อมูลผิดพลาด ระบบก็จะล็อคทันที 
นักวิจัยไม่สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลได้ (1) 

 ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ สวก. ผู้ประสานงานได้ หลังจากที่นักวิจัยได้รับทุนแล้ว ท าให้นักวิจัย
ต้องหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

 รูปแบบการรายงานผลการวิจัยที่ด าเนินการ ต้องมีการรายงานผลให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือ 
สวก. ก่อน และถ้ามีการแก้ไขจากหน่วยงานใด จะท าให้นักวิจัยต้องแก้ไขก่อนที่จะส่งรายงาน
ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่ง ท าให้เกิดความล่าช้าในการส่งงาน 

 การจ่ายเงินประจ างวดของงานของ สวก. มีความล่าช้ามาก เพราะเงินของการส่งงานงวดก่อน
หน้านักวิจัยยังไม่ได้รับ 

 การเขียนข้อเสนอโครงการแบบปีต่อปี ทั้งที่โครงการเป็นแบบต่อเนื่อง ท าให้เสียเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

 เนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นหน่วยงานภาครัฐ ท าให้การด าเนินงานต่างๆ ต้องผ่านหน่วยงาน
ต้นสังกัด เช่น การท าสัญญา การโอนเงินของโครงการวิจัย ทาง สวก. ต้องส่งเอกสารต่างๆ การ
ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ก่อนที่จะมาถึงนักวิจัย ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานวิจัย (3) 

 การเบิกจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด และ สวก. เนื่องจากหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายไม่
ตรงกัน 

 
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ได้รับทุนวิจัยจาก สวก. มีความคาดหวังทางด้านต่างๆ ดังนี้ 
การให้บริการด้านทุนวิจัย 
o ด้านทุนวิจัย 

 อยากให้ สวก. มีการสนับสนุนให้ทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องเก่ียวกับด้านต่างๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาต่อ
ยอดงานวิจัยของนักวิจัย เช่น ด้านอาหาร ด้านการเกษตร เป็นต้น (4) 

 สวก. ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจยัขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้จริง (2) 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและท้องถิ่น ควรมีการด าเนินงานได้จริง (1) 
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 อยากให้ สวก. มีการให้ทุนวิจัยกับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ท างานวิจัยเกี่ยวกับทางด้าน
การเกษตร 

 อยากให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการวิจัยมากข้ึน 
 สวก. ควรมีการเขียนข้อเสนอโครงการแบบต่อเนื่องได้  
 งานวิจัยได้มีการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยอ านวยความ

สะดวกแก่ผู้ใช้งาน 
 สวก. มีทุนวิจัยที่สามารถไปท าวิจัยในต่างประเทศได้ 
 สวก. ควรมีการเพ่ิมจ านวนทุนวิจัยให้มากข้ึน 
 การทีม่ีระบบออนไลน์เข้ามาช่วยบริหารจัดการทุนต่างๆ ท าให้มีความรวดเร็วมากขึ้น 

o ด้านงบประมาณ 
 การอนุมัติเงินทุนวิจัยของโครงการ ต้องมีความรวดเร็ว ทันตามสัญญาและระยะเวลาในการ

จ่ายเงินวิจัย เพราะนักวิจัยไม่สามารถที่จะส ารองค่าใช้จ่ายในการท างานวิจัยก่อนได้ และท าให้
นักวิจัยผิดสัญญาในการส่งงาน เพราะไม่สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา
ได้ (6) 

 สวก. ควรมีการให้ทุนวิจัยที่เพียงพอต่อการด าเนินงานวิจัยและครอบคลุมถึงเครื่องมือในการ
ท างานวิจัย (2) 

o ด้านกฎเกณฑ์ 
 สวก. ควรมีการสรุปว่าจะใช้กฎระเบียบวิธีการจ่ายเงินของหน่วยงานใดเป็นหลัก ระหว่าง

หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอทุนวิจัย หรือเกณฑ์ของหน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัย 
o ด้านการประชาสัมพันธ์ 

 สวก. ควรมีการประชาสัมพันธ์ด้านการให้บริการและทุนต่างๆ ที่ สวก. มี การสนับสนุนนักวิจัย 
การจัดประชุมวิชาการ กระจายไปยังต่างจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักวิจัยได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ร่วมกันได้ (2) 
 

การให้บริการด้านทุนฝึกอบรม 
o ด้านทุนฝึกอบรม 

 อยากให้ สวก. ให้ทุนด้านการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมเทคนิคในการท างานวิจัยให้ดีขึ้น (2) 
 อยากให้ สวก. มีการจัดประชุมอบรมเรื่องการเขียน Concept Paper ในภูมิภาคต่างๆ เพราะท่ี 

สวก. จัดขึ้นนั้นรับสมัครจ านวนจ ากัดมาก เพ่ือเป็นโอกาสให้นักวิจัยในต่างจังหวัดได้เข้าร่วมอบรม 
o ด้านการประชาสัมพันธ์ 

 สวก. ควรมีการประชาสัมพันธ์ด้านทุนฝึกอบรมที่ สวก. จัดขึ้น ให้แก่นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยทราบ
บ้าง 
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การให้บริการด้านการจัดประชุมวิชาการ 
o ด้านการประชาสัมพันธ์ 

 สวก. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดประชุมวิชาการเพิ่มขึ้น ให้แก่นักวิจัยในต่างจังหวัด
ได้รับทราบ (2) 

 
การส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

 อยากให้ สวก. มีการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัย โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่เครือข่าย
ผู้ประกอบการ ชุมชนที่สนใจ น าไปใช้งานได้จริง (9) 

 สวก. ควรมีการจัดการประชุมเพ่ือให้นักวิจัยน าผลงานวิจัยมาเสนอให้แก่ผู้ประกอบการได้รับ
ทราบ เพ่ือให้ผู้สนใจน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

 อยากให้ สวก. มีการส่งเสริมงานวิจัยที่ท าเป็นต้นแบบในการท างานวิจัย เพ่ือไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์  

 ส าหรับขั้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจ  อาจจะต้องมีการให้
นักวิจัยปรับกระบวนการขั้นตอนการผลิตให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานจริง  

 สวก. ควรมีการส่งเสริมให้นักวิจัยได้พบปะผู้ประกอบการ ท าให้นักวิจัยได้ทราบความต้องการของ
ผู้ประกอบการ และสามารถน าไปพัฒนาปรับปรุงงานวิจัยที่ท า เพ่ือตอบสนองต่อผู้ประกอบการ 
 

บริการใหม่ที่คาดหวังจาก สวก. 
 สวก. ควรมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ภายในของ สวก. ที่สามารถติดต่อได้

โดยตรง เช่น ฝ่ายการเงินการบัญชี ฝ่ายผู้ประสานงานโครงการ เป็นต้น ลงในเว็บไซต์ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่นักวิจัย หรือผู้ที่จะติดต่อ  

 สวก. ควรส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบว่าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนไปมีผลเป็นอย่างไร 
 สวก. ควรมีฝ่ายหรือแผนกท่ีส่งเสริม และผลักดันประชาสัมพันธ์ผลงาน เพื่อให้ผู้สนใจน างานวิจัย

ออกไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จริง 
 สวก. ควรมีการจัดอบรมในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัย การต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้กับหัวหน้า

โครงการที่ได้รับทุนวิจัย 
 
ความพึงพอใจต่อบริการของ สวก. 

o ด้านบุคลากร 
 เจ้าหน้าที่ของ สวก. ที่คอยอ านวยความสะดวกให้แก่นักวิจัย และมีความเป็นกันเอง เต็มใจที่จะ

ให้บริการ เช่น เรื่องการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ใน สวก. การให้ค าแนะน า ช่วยเหลือในเรื่องที่
นักวิจัยมีปัญหา แจ้งข่าวสารต่างๆ ให้นักวิจัยทราบ รวมทั้งติดตามการส่งงานจากนักวิจัยเป็น
ระยะ (21) 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยได้ดี (3)  
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o ด้านหน่วยงาน  
 สวก. เป็นหน่วยงานที่ให้ทุนในการท างานวิจัย ท าให้นักวิจัยสามารถคิดค้น พัฒนางาน ท างาน

วิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานที่น ามาช่วยเหลือชุมชนได้ (8)  
o ด้านระบบของเว็บไซต์ 

 ระบบการจัดการงานวิจัยของ สวก. ที่มีความพร้อม สามารถทราบสถานะของนักวิจัยได้ เช่น 
การส่งรายงานต่างๆ นักวิจัยสามารถท่ีจะตรวจสอบด้วยตนเองผ่านระบบได้ (4) 

o ด้านงบประมาณ 
 งบประมาณของโครงการที่นักวิจัยขอมีความเพียงพอต่อการด าเนินงานวิจัย (2) 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการให้บริการของ สวก. 

ด้านการให้บริการ (ทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนการฝึกอบรม การจัดประชุมวิชาการ) 
o ด้านการทุนวิจัย 

 อยากให้ สวก. มีการสนับสนุนทุนวิจัยทางด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม เช่น ด้านอาหาร หรือ
การเกษตรเพื่อน าผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง (2) 

 ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัยมากขึ้น เพื่อที่ชุมชนได้รับประโยชน์หรือน าผลวิจัยไปใช้
งานจริง 

 อยากให้ สวก. มีทุนวิจัยที่สามารถไปท าในต่างประเทศได้ 
o ด้านการประชาสัมพันธ์ 

 สวก. ควรมีการประชาสัมพันธ์การให้ทุนท่ีครอบคลุมอย่างต่อเนื่องในหน่วยงานต่างๆ เช่น 
โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย เป็นต้น และเชิญนักวิจัยที่ได้รับทุนมาประชุมเพ่ือรับทราบ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (3) 

o ด้านระยะเวลา 
 สวก. ควรมีการพิจารณาอนุมัติทุนวิจัยให้รวดเร็วทันต่อการท างานวิจัยด้านการเกษตร และจะ

ได้ผลการด าเนินงานออกมาตามความเป็นจริง (4) 
 สวก. ควรมีการก าหนดจ านวนครั้งในการแก้ไขข้อเสนอโครงการ เพ่ือไม่ท าให้นักวิจัยเสียเวลา 

และขาดก าลังในการท างานวิจัย 
o ด้านกฎเกณฑ์ 

 สวก. ควรมีการสรุป หรือก าหนดเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามหน่วยงานใด 
o ด้านการอบรม 

 สวก. ควรจัดการอบรมให้แก่หัวหน้าโครงการ เพ่ือให้นักวิจัยทราบถึงการพัฒนาวิจัยต่างๆ ใน
อนาคตที่ทาง สวก. ต้องการ หรือการอบรมแนวทางในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 

 สวก. ควรจัดอบรมด้านการเขียนรายงานให้แก่นักวิจัยในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เพ่ือเปิด
โอกาสให้นักวิจัยในต่างจังหวัดได้เข้าถึงความรู้ 
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 สวก. ควรมีการจัดประชุม เพ่ือที่จะอธิบาย หรือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยที่ให้ทุนกับ
นักวิจัยว่าจะเน้นทางด้านใด เช่น เน้นเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานวิจัยเชิงวิชาการ หรือ
งานวิจัยเพื่อชุมชน ซึ่งจะท าให้นักวิจัยมีความเข้าใจใน สวก. เพิ่มมากข้ึน 

 
การผลักดันงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

 อยากให้ สวก. น าผลงานวิจัยที่มีอยู่ไปเผยแพร่กับผู้สนใจในกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการ 
เกษตรกร ชุมชน สังคม น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง (9) 

 สวก. ควรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกับหน่วยงานเครือข่ายทั้ งภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีในหน่วยงานให้แก่ผู้ประกอบการ บริษัทเอกชนที่สนใจ เข้ามาติดต่อ
เพ่ือที่จะน าผลงานวิจัยออกไปใช้ในเชิงพาณิชย์ (2) 

 
การด าเนินการประสานงาน (ระยะเวลาในการพิจารณาทุน เกณฑ์ในการคัดเลือก การติดตามและ

ความต่อเนื่องในการแจ้งข่าวสาร) 
o ด้านเกณฑ์การพิจารณา 

 สวก. ควรก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาทุนต่างๆ ให้กับนักวิจัยทราบ ว่าที่จะสามารถทราบ
ผลการพิจารณาได้วันใด (3) 

 เกณฑ์การพิจารณาทุนของ สวก. ไม่ควรมีความซับซ้อนมาก หรือการแจ้งรายละเอียดเอกสารที่
ทาง สวก. ต้องการเบื้องต้นในการพิจารณาทุน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้มาขอรับทุน 
(2) 

 สวก. ควรมีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาบางเรื่องที่มีความเฉพาะเจาะจงของงานวิจัย
บางอย่าง เช่น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชเกษตรในพื้นที่ภาคใต้  

 สวก. ควรมีเกณฑ ์และวิธีการในข้ันตอนต่างๆ ที่ชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการเริ่มโครงการ และ
วิธีการเบิกขอเงินทุนที่มีความชัดเจน ซึ่งถ้าเวลาเริ่มโครงการไม่ชัดเจนจะส่งผลถึงการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในโครงการที่เกิดขึ้นก่อนด าเนินงานวิจัย 

o ด้านงบประมาณ 
 สวก. ควรมีการพิจารณาอนุมัติทุนวิจัยให้มีความรวดเร็ว เพื่อให้นักวิจัยด าเนินการวิจัยได้ตาม

แผนการด าเนินงานตามสัญญา  
 สวก. ควรให้งบประมาณวิจัยตามท่ีนักวิจัยได้เสนอขอไป  
 สวก. ควรมีการแจ้งหรือก าหนดเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายระหว่างต้นสังกัดของนักวิจัย ว่าควรใช้

เกณฑ์ของหน่วยงานใดในการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากเกณฑ์ในการเบิกจ่ายมีความแตกต่าง
กัน  

o ด้านระบบของเว็บไซต์ 
 สวก. ควรมีการอัพเดทข้อมูล เช่น การได้รับทุนหรือไม่ได้รับทุน การส่งงานของนักวิจัย เพ่ือให้

นักวิจัยสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง (2) 
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 สวก. ควรเพิ่มเติมข้อมูลสถานะทางการเงินของโครงการวิจัย เพื่อให้นักวิจัยทราบว่าเงินโครงการ
ได้เข้ามายังนักวิจัยเรียบร้อยแล้ว (2) 

o ด้านการประสานงาน 
 สวก. ควรมีการแจ้งนักวิจัย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน 

 
การติดตามประเมินผล ผู้ที่ได้รับทุนต่างๆ 
o ด้านการติดตามประเมิน 

 สวก. ควรมีการติดตามประเมินผลงานวิจัยที่มีความเข้มงวดมากขึ้น (2) 
 สวก. ควรมีผู้ประสานงานโครงการที่แน่นอนให้แก่นักวิจัย และควรมีการแจ้งให้นักวิจัยทราบว่าผู้

ที่จะมาประสานงานโครงการคือใคร 
 สวก. ควรมีการติดตามประเมินผลงานวิจัยที่ท าไปแล้วแบบ สกว. เพ่ือที่จะได้ทราบว่าผลงานวิจัย

ที่ได้รับทุนนั้น น าไปใช้ประโยชน์จริง โดยมีเจ้าหน้าที่ของ สวก. ไปยังหน่วยงานที่ได้รับทุน ซึ่งใน
ปัจจุบัน สวก. ให้นักวิจัยส่งไฟล์รายงานของโครงการเท่านั้น ท าให้สะดวกต่อนักวิจัย แต่ผลงานที่
ได้ไม่เป็นไปตามแผนงานที่นักวิจัยเสนอ สวก.  

 
ความสนใจในการขอทุนวิจัยในอนาคต 
 จากการสัมภาษณ์นักวิจัย มีความสนใจที่จะขอสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวก. ในอนาคต เกี่ยวกับเรื่องที่
นักวิจัยสนใจ มีความถนัด และความเชี่ยวชาญ เพ่ือที่จะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงเดิมซึ่งการพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์หรือบริการเพ่ือเป็นการช่วยเหลือสังคม แต่ในบางหัวข้อของงานวิจัยที่คิดขึ้นมาใหม่ต้องดูหัวข้องานวิจัย
ที่ท าจะต้องตรงกับการประกาศหัวข้อทุนวิจัยของ สวก. ด้วย (24) 
 และนักวิจัยไม่สนใจที่จะขอทุนกับ สวก. ในอนาคต เพราะเกิดปัญหาเรื่องระยะเวลาของสัญญาการด าเนิน
โครงการ ซึ่งได้ลงนามในสัญญาการท างานวิจัย แต่ไม่ได้รับงบประมาณการท าวิจัย ท าให้วิจัยผิดสัญญาในการส่ง
งาน สวก. ควรแก้ไขเรื่องการนับการเริ่มต้นด าเนินงาน คือวันที่โอนเงินให้แก่นักวิจัย (1) 
 
การแนะน าบุคคลอ่ืนมาขอรับทุน/ รับบริการจาก สวก. และแนะน าให้มาใช้บริการของ สวก.  
 นักวิจัย หรือหน่วยงานต้นสังกัด มีการแนะน าบุคลากรให้มาขอรับบริการจาก สวก. เช่น ทุนวิจัย ทุน
ฝึกอบรม เพราะ สวก. เป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรของประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
ความน่าเชื่อถือด้านการให้ทุน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แก่นักวิจัย และการบริการที่ดี  
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3.1.2 ผลการสัมภาษณ์ลึกกลุ่มผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ 
ต่างประเทศจาก สวก. จ านวน 15 ราย สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
เหตุผลการสมัครขอทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ/ น าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ได้รับทุนการศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ/ น าเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ มีเหตุผลที่สมัครขอทุน ดังนี้ 

 หน่วยงานต้นสังกัด เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ซึ่ง สวก. เป็นหน่วยงานให้ทุนทางด้าน
การเกษตร ซึ่งเปิดโอกาสให้กับนักวิจัยในการพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ที่ได้กลับมา
พัฒนาหน่วยงานได้ (6)  

 การท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาด้านการเกษตร และต้องการที่จะไปน าเสนอผลงาน ณ 
ต่างประเทศ (5) 

 เจ้าหน้าที่ของ สวก. ให้บริการดี เช่น การให้ค าแนะน าด้านขั้นตอนระเบียบวิธีการสมัครขอทุน 
(5)  

 ทุนมีความหลากหลายนักวิจัยสามารถเลือกได้ตรงกับความต้องการ เช่น ทุนการน าเสนอผลงาน 
ทุนฝึกอบรม (4)  

 สวก. เป็นหน่วยงานให้ทุน โดยที่ผู้ขอรับทุนไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ท างานก็สามารถขอทุน
ได ้

 ได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนในที่ท างานให้มาขอรับทุนจาก สวก.  
 สวก. เป็นหน่วยงานที่สามารถขอทุนได้ตลอดทั้งปี ตามความพร้อมของนักวิจัย 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการขอทุนหรือใช้บริการจาก สวก. 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ขอทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ/ น าเสนอผลงานวิจัย ณ 
ต่างประเทศ จ านวน 15 ราย พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการขอรับบริการจาก สวก. มีเหตุผล ดังนี้ 

 มีความคุ้นเคยกับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ สวก. ให้ค าแนะน าด้านการขอทุนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ท า
ให้การติดต่อประสานงานด้านต่างๆ มีความง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น (4) 

 ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนตามที่ สวก. ประกาศทางเว็บไซต์ และระบบการสมัครมีความสะดวก
รวดเร็ว (4) 

 
และมีปัญหาและอุปสรรคในการขอรับทุน ดังนี้ 

 ปัญหาขั้นตอนของการท าสัญญา เนื่องจากติดเงื่อนไขทางด้านระยะเวลา ซึ่งการแจ้งผลของ สวก. 
มีความล่าช้า เพราะมีการพิจารณาจากคณะกรรมการของ สวก. หลายคณะ ท าให้เกือบไม่ทันใน
การลงนามท าสัญญาขอทุน 
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 หลังจากได้รับทุนเกิดปัญหาเรื่องความไม่ยืดหยุ่นของระยะเวลาการส่งงานของนักวิจัย เนื่องจาก
นักวิจัยป่วย และแจ้ง สวก. ให้ทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับอาการป่วย แต่ สวก. ไม่ได้ผ่อนผันเรื่องการ
ส่งงานแต่อย่างใด 

 การพิจารณาของคณะกรรมการ มีความล่าช้า ส่งผลต่อการทราบผลของนักวิจัย ท าให้ระยะเวลา
การเตรียมเอกสารต่างๆ เกิดความล่าช้า และจะพลาดการขอทุนจาก สวก.  

 
ความคาดหวังของกลุ่มผู้ได้รับทุนการศึกษา/ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ/ น าเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ได้รับทุนการศึกษา/ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ/ น าเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ มีความคาดหวังการให้บริการของ สวก. ด้านต่างๆ ดังนี้ 

o การให้บริการด้านทุนการศึกษา 
 สวก. ควรมีการประชาสัมพันธ์ด้านทุนการศึกษาไปยัง e-mail ของผู้ได้รับทุนอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

ทุนที่ได้รับ เช่น ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยให้แก่ผู้รับทุนการศึกษา เป็นต้น 
 เพ่ิมจ านวนทุนการศึกษาให้มากขึ้น 

 
o การให้บริการด้านทุนการฝึกอบรม 

 สวก. ควรมีทุนฝึกอบรมทีมวิจัย ซึ่งให้นักวิจัยที่ขอทุนสนับสนุนจัดอบรม  และการให้ทีมวิจัย
สามารถไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศได้ (2) 

 สวก. ควรมีค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมมากขึ้น เพราะการขอทุนฝึกอบรม จะได้เฉพาะค่าตั๋วเครื่องบิน
เท่านั้น 

 สวก. ควรเพิ่มจ านวนทุนการน าไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ ให้มากขึ้น 
 การที่ผลงานของตนเองเป็นที่สนใจของบุคคลอ่ืนๆ 
 สวก. มีการบริการที่ครอบคลุม และมีทุนสนับสนุนหลายประเภทดีมาก 
 สวก. ควรมีจัดหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการต่อ

ยอดไปอบรม ณ ต่างประเทศ 
 ควรให้มีรูปแบบการน าเสนอเป็นแบบ Poster ไม่ใช่การ Oral Presentation เพียงอย่างเดียว 
 สวก. ควรมีการเปิดรับสมัครทุนการน าเสนอผลงานทุกปี และสามารถให้ผู้ได้ทุน ขอรับทุนได้

อย่างต่อเนื่อง 
 นักวิจัยไม่ควรต้องชี้แจงให้ สวก. ทราบเกี่ยวกับการได้รับการอนุมัติขอวีซ่า ไม่ครบตามระยะเวลา

การขอทุนอบรม ณ ต่างประเทศ เช่น การขอทุนไปอบรมเป็นระยะเวลา 6 เดือน แต่ได้วีซ่า 3 
เดือน ซึ่งนักวิจัยไม่ทราบถึงสาเหตุที่ไม่ได้รับการอนุมัติตามระยะเวลาที่ขอไปอบรม แต่ทาง สวก. 
ยังต้องการที่จะให้ชี้แจงรายละเอียดว่าเป็นเพราะเหตุใด 

 สวก. ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการพิจารณา และการอนุมัติทุนที่รวดเร็ว 
 
o บริการใหม่ที่คาดหวังจาก สวก. 
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 การให้ทุนจัดการประชุมในรูปแบบที่ผู้ขอทุนจัดการฝึกอบรมเอง เช่น การจัดประชุมในองค์กร 
การเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ไม่ได้รับทุน เพ่ือเปิดโอกาสให้กับ
บุคลากร (2) 

 สวก. ควรมีการจัดกิจกรรมดูงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหาร 
 การให้หัวหน้าทีมสมัครขอทุนฝึกอบรม และสามารถน าทีมงานไปฝึกอบรมได้ เพ่ือเปิดโอกาสให้

บุคลากรในที่ท างานได้มีโอกาสเรียนรู้ 
 สวก. ควรมีการจัดท าบันทึก และการติดต่อแจ้งข่าวสารด้านการบริการด้านอ่ืนๆ ของ สวก. 

ให้แก่ผู้ได้รับทุนอย่างต่อเนื่อง 
 
ความพึงพอใจต่อบริการของ สวก. 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ได้รับทุนการศึกษา/ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ/ น าเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สวก. ด้านต่างๆ ดังนี้ 

o ด้านบุคลากร 
 เจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการ สามารถแนะน า ช่วยเหลือประสานงานเรื่องต่างๆ ได้ดี เช่น การลง

นามในสัญญาได้ทันเวลา วิธีการสมัครขอรับทุน วิธีการเบิกจ่ายเงิน การติดตามการส่งงานของ
นักวิจัย (7) 

o ด้านทุน 
 สวก. มีทุนที่หลากหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้

ขอรับทุน (4) 
 ทุนฝึกอบรมดีมาก สามารถน ามาพัฒนาปรับปรุงงานด้านต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการ และการต่อ

ยอดงานวิจัย (2) 
 การได้รับทุนไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ 
 การได้รับทุนจาก สวก. ท าให้เกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถน าผลงานไปเผยแพร่ได้ 
 สวก. มีทุนให้แก่บุคลากรด้านการเกษตร และเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ขอทุน 

o ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ระบบการสมัครขอรับทุนที่มีความรวดเร็ว 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการใช้บริการของ สวก. 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ได้รับทุนการศึกษา/ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ/ น าเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ มีข้อเสนอแนะส าหรับการใช้บริการของ สวก. ด้านต่างๆ ดังนี้ 

o ด้านการให้บริการ (ทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนการฝึกอบรม การจัดประชุมวิชาการ) 
 สวก. ควรมีการเพ่ิมจ านวนทุนด้านการฝึกอบรม น าเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ ให้เพ่ิมมากขึ้น 
 การให้บริการของ สวก. ทางด้านทุนดีมากอยู่แล้ว และดีในทุกด้าน 
 สวก. ให้ทุนที่มีความหลากหลาย ดีมากอยู่แล้ว 
 สวก. ควรมีการยืดหยุ่นด้านระยะเวลาการส่งงานให้กับผู้ป่วยบ้าง  
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 สวก. ควรมีการให้ทุนการน าเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศทุกปี โดยที่ไม่เว้นระยะเวลาในการขอ
ทุน 

 สวก. ควรต้องมีการเขียนอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมเรื่องเกณฑ์หรือแนวทางการพิจารณาทุนการ
ฝึกอบรม ว่าทาง สวก. ต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านใด  

o การด าเนินการประสานงาน (ระยะเวลาในการพิจารณาทุน เกณฑ์ในการคัดเลือก การติดตามและ
ความต่อเนื่องในการแจ้งข่าวสาร) 
 สวก. ควรมีการแจ้งระยะเวลาในการประกาศผลที่แน่นอน เช่น การก าหนดระยะเวลาการ

พิจารณาของคณะกรรมการที่ชัดเจน เพราะการขอทุนที่ผ่านมามีการแจ้งผลที่ล่าช้า เนื่องจากมี
คณะกรรมการหลายคณะพิจารณาการอนุมัติทุน การแจ้งผลในการแก้ไขเอกสารต่างๆ มีความ
กระชั้นชิด ท าให้บางครั้งไม่ทันระยะเวลาในการขอทุน (3) 

 ข้อมูลของเว็บไซต์ของ สวก. ควรมีข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา เพ่ือที่ให้นักวิจัยหรือผู้สนใจค้นหาข้อมูล
ในอดีตได้ เช่น ข้อมูลผู้อ านวยการของหน่วยงาน เป็นต้น 

 สวก. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างเกี่ยวกับการให้ทุนต่างๆ เพราะบุคลากรในหน่วยงานยัง
ไม่ทราบว่า สวก. เป็นหน่วยงานให้ทุน 

 อยากให้ สวก. มีการประชาสัมพันธ์ทุนด้านอ่ืนๆ ให้กับผู้ที่เคยขอรับทุนจาก สวก. บ้าง เพราะ
นักวิจัยอยากทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในด้านการให้ทุนของ สวก. อีก ซึ่งปัจจุบันอยากจะทราบ
ว่าข่าวสารต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ สวก. ด้วยตนเอง บางครั้งท าให้พลาดการสมัครทุนอ่ืนๆ 

o การติดตามประเมินผล ผู้ที่ได้รับทุนด้านต่างๆ 
 ควรมีการติดตามประเมินผู้ได้รับทุนอย่างจริงจัง เนื่องจากในปัจจุบันมีเพียงการตอบแบบประเมิน

และการส่งรายงานเท่านั้น 
 
ความสนใจในการขอทุนวิจัยในอนาคต 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ได้รับทุนการศึกษา/ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ/ น าเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศมีความสนใจที่จะมาขอทุนในอนาคต เช่น 

 ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ เช่น การอบรมที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ด้าน
การเกษตร ด้านการบริหารจัดการน้ า เป็นต้น (6) 

 ทุนน าเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ (6)  
 ทุนวิจัย เช่น ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช ปุ๋ยสด การบริหารจัดการน้ าและการเกษตร เป็นต้น (4)   
 ทุนการศึกษา  

 
การแนะน าบุคคลอ่ืนมาขอรับทุน/ รับบริการจาก สวก. และแนะน าให้มาใช้บริการของ สวก. 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ขอทุนการศึกษา/ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ/ น าเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ มีการแนะน าบุคคลอ่ืนในหน่วยงานให้มาขอรับทุนจาก สวก. และแนะน ามาให้มาใช้
บริการของ สวก. เช่น ทุนการน าเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ (5) ทุนฝึกอบรมโดย สวก. และทุนวิจัย  

3.1.3 ผลการสัมภาษณ์ลึกกลุ่มผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. 
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จากการสัมภาษณ์ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. จ านวน 10 ราย 
สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

กลุ่มผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีจากผลงานของ สวก. จ านวน 10 ราย พบว่า ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่เพ่ิงขอใช้สิทธิเทคโนโลยีประมาณ 1-2 ปี และก าลังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากนักวิจัยเจ้าของผลงาน และมีผู้ขอใช้สิทธิเทคโนโลยี จ านวน 1 ราย ที่ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีประมาณ 4 
ปี 
 
ปัจจัยหรือแรงจูงใจในการเข้ามารับใช้สิทธิเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก.  
 แรงจูงใจหรือปัจจัยที่ผู้ประกอบการเข้ามาขอรับใช้สิทธิเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. มีเหตุผลและ
ปัจจัย ได้แก่  

 การน าเทคโนโลยีเพ่ือมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความหลายหลาก และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิตให้ดีขึ้น เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม สูตรเครื่องส าอาง และการเพาะการปลูกพันธุ์ไม้
ต่างๆ เป็นต้น (5)  

 การเพ่ิมโอกาสในการท าธุรกิจไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นการขยายตลาดให้มีกลุ่มเป้าหมายที่
เพ่ิมข้ึน (3)  

 อยากช่วยเหลือเกษตรกร และการช่วยเหลือชุมชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน (2)  
 การรู้จักนักวิจัยเจ้าของผลงาน และนักวิจัยอยากให้ผลงานตนเองออกไปใช้ในเชิงพาณิชย์ (2)  
 การแนะน าจากเจ้าหน้าที่ภายใน สวก. ที่มาน าเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเภทธุรกิจของ

บริษัท และราคาของเทคโนโลยีของ สวก. ไม่สูงมากนัก และผู้ประกอบการยอมรับได้ 
 
การรับทราบข้อมูลข่าวเกี่ยวกับ สวก. มาจากหลายช่องทาง ได้แก่  

 การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรมตามหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนผู้ประกอบการ เช่น 
โครงการการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ( ITAP) การไปออกงานแสดง
สินค้าท่ีงาน THAIFEX (5)  

 นักวิจัยเจ้าของผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. (4)  
 เจ้าหน้าที่ของ สวก. แจ้งข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยไปยัง e-mail ของผู้ประกอบการ (3)  
 การสืบค้นจากเว็บไซต์ของ สวก. ด้วยตนเอง 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการขอรับบริการ การใช้สิทธิเทคโนโลยีจาก สวก. 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการขอรับบริการ การใช้สิทธิเทคโนโลยีจาก สวก. 
มีเหตุผลดังนี้ 

 สวก. มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ คอยให้ค าปรึกษา ชี้แจงรายละเอียด 
ประสานงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้สิทธิเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ ท าให้
ผู้ประกอบการไม่รู้สึกถึงขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก (9)  

 ผู้ประกอบการมีความคุ้นเคยกับนักวิจัยเจ้าของผลงาน ท าให้เกิดความคล่องตัว (9) 
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ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการขอรับบริการ การใช้สิทธิเทคโนโลยีจาก สวก. คือ  
 การตรวจสอบรายละเอียดในการท าสัญญาใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. ควรมี

ความละเอียดในเนื้อหาของสัญญาให้มากขึ้น เพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น (1) 
 
ความคาดหวังเรื่องการให้บริการ/ ความช่วยเหลือในการขอรับการใช้บริการสิทธิเทคโนโลยีของ สวก. 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า มีความคาดหวังเรื่องการให้บริการ/ ความช่วยเหลือในการขอรับ
การใช้สิทธิเทคโนโลยีของ สวก. มีดา้นต่างๆ ดังนี้ 

o ด้านกฎระเบียบ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี 
 ผู้ประกอบการคาดหวังว่าทาง สวก. จะช่วยเรื่องการขออนุญาตมาตรฐานการรับรองต่างๆ ของ

ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น อย. เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สามารถออกสู่ตลาดได้ ซึ่งในปัจจุบัน สวก. ไม่ได้ให้
การช่วยเหลือ และบอกว่าทาง สวก. ขายเทคโนโลยีเท่านั้น ซึ่งในอนาคตอาจจะต้องให้ สวก. ไป
เป็นพี่เลี้ยงในช่วงการเจรจากับ อย. เพื่อเป็นการส่งเสริมผลักดันผู้ประกอบการ (2) 

 อยากให้ทาง สวก. ช่วยเหลือทางด้านการขอสิทธิบัตรคุ้มครองในประเทศ และในต่างประเทศ  
เพ่ือที่ทางบริษัทจะได้ท าการตลาดไปยังต่างประเทศได้ 

 อยากให้ สวก. ช่วยเหลือและให้ความชัดเจนทางด้านการจดสิทธิบัตรคุ้มครองเทคโนโลยี เพราะ
ประเทศญี่ปุ่นได้มีการจดสิทธิบัตรคุ้มครองเทคโนโลยีชนิดนี้ไปแล้ว ซึ่งท าให้ผลงานที่ทางบริษัท
เข้ามาขอใช้สิทธิเทคโนโลยีจาก สวก. เกิดความซ้ าซ้อนกันกับต่างประเทศ และท าให้ไม่สามารถ
น าผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายต่างประเทศได้ 

o ด้านแผนการด าเนินงาน/ การตลาด 
 อยากให้ สวก. ช่วยเหลือด้านการท าตลาดของผลิตภัณฑ์ เพราะผลิตภัณฑ์ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก

ของคนท่ัวไป และเป็นสินค้าที่จ าหน่ายค่อนข้างยาก 
o ด้านการประชาสัมพันธ์ 

 สวก. ควรจัดท าแผนงานว่าช่วงเวลาใดที่มีการจัดงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
รวมทั้งส่งข้อมูลหรือประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการทราบอย่างทั่วถึง 

o ด้านการน าเทคโนโลยีไปใช้งาน  
 ในอนาคตอยากที่จะต่อยอดโครงการด้วยการเพาะพันธุ์พืชเมืองหนาวตัวอ่ืนๆ และอยากให้

งานวิจัยนี้น าไปใช้ได้จริง  
 ในอนาคตอยากให้ สวก. ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านงบประมาณกับผู้ประกอบการที่มี

โครงการที่ดีและช่วยเหลือชุมชนไปน าเสนอ 
 อยากได้รับการวิจัยสินค้าใหม่ในอนาคต เช่น เค้กบราวนี่ที่มีไฟเบอร์ และโปรตีนสูง 
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o ด้านอ่ืนๆ 
 ผู้ประกอบการยังไม่มีความคาดหวังในการให้บริการและความช่วยเหลือจาก สวก. เพราะ

เจ้าหน้าที่ให้ความเป็นกันเองในการให้ค าปรึกษาเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 
ปัญหาและอุปสรรคของการน าเทคโนโลยีไปใช้งาน การท าการตลาด/ การท าธุรกิจ 

o ด้านการน าเทคโนโลยีไปใช้งาน พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการน าเทคโนโลยีไปใช้
งาน มีเหตุผลดังนี้ 
 ผู้ประกอบการรู้จักนักวิจัยเจ้าของผลงานวิจัย (10)  
 นักวิจัยมีทีมงานที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ โดยให้

ค าแนะน า ร่วมพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมกับก าลังการผลิตที่ทางผู้ขอใช้สิทธิเทคโนโลยี 
มีเพียง 1 ราย ที่มีปัญหาอุปสรรคด้านการน าเทคโนโลยีไปใช้งาน คือ โครงการกรรมวิธีการสกัดสารและ

การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากส้มป่อย เนื่องจากนักวิจัยไม่ให้ความร่วมมือกับบริษัทในการปรับเปลี่ยน
สูตรกลิ่นของเครื่องส าอางตามความต้องการของผู้ประกอบการที่มาขอใช้สิทธิเทคโนโลยี ท าให้ทางบริษัทต้องไปหา
บริษัทรับจ้างผลิตในการปรับปรุงสูตรกลิ่น ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น 

o ด้านการท าการตลาด/ ธุรกิจ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาการท าการตลาด/ ธุรกิจ มี
ดังนี้ 
 เนื่องจากทางบริษัทอยู่ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มาขอใช้สิทธิเทคโนโลยีอยู่แล้ว (3)  
 ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายเป็นสินค้าที่มีความต้องการจากตลาดทั้งในและต่างประเทศจ านวนมาก  
 ได้มีการจัดท าองค์ความรู้ของผลิตภัณฑ์ที่จะจ าหน่าย เพ่ือให้ผู้สนใจรับทราบ  
 บางบริษัทยังอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 สวก. ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม เช่น การให้ผู้ประกอบการไปออกงานแสดงสินค้า 

o ปัญหาและอุปสรรคในทางด้านการท าการตลาด/ ธุรกิจ มีดังนี ้
 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายทอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรม ผู้บริโภคยังไม่ค่อยรู้จัก 

ท าให้จ าหน่ายยาก แต่ทางบริษัทก็มีการท าการตลาดอยู่ตลอดเวลา ท าให้ผู้บริโภครู้จักและ
ยอมรับมากข้ึน (2)  

 อยากให้ สวก. ช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย เพ่ือการท าตลาดต่างประเทศ 
 สิทธิเทคโนโลยีของ สวก. เกิดความซ้ าซ้อนกับประเทศญี่ปุ่น ท าให้บริษัทไม่สามารถน าสินค้ าไป

จ าหน่ายต่างประเทศได้ ซึ่งทาง สวก. ยังไม่ได้ให้ค าตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กับทางบริษัท 
  
การประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีของ สวก.  

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า การท าประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการอนุญาตให้
ใช้สิทธิเทคโนโลยี สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีดังนี้ 

 สวก. มีการถ่ายท าสื่อวีดีทัศน์ และประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการใช้
เทคโนโลยี (5) ผ่านสื่อต่างๆ เช่น Facebook Line Application เว็บไซต์ของ สวก. การจัดกิจกรรม
อบรมผู้ประกอบการ หรือการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้รู้ว่าหน่วยงาน สวก. 
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ให้บริการด้านใดบ้าง แต่เนื้อหาข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต้องมีความกระชับ เข้าใจ
ง่าย 

 สวก. ควรจัดงานนิทรรศการเพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเพ่ือให้เป็นที่
รู้จักของผู้สนใจทั่วไป (3) 

 สวก. ควรจัดท ารายชื่อของผู้ขอรับสิทธิ และเทคโนโลยีที่มาขอใช้สิทธิในอดีต เมื่อ สวก. มีสิทธิ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ก็สามารถท่ีจะให้เจ้าหน้าที่ดูความเป็นไปได้ของสิทธิเทคโนโลยีว่าเทคโนโลยีใดที่
สามารถต่อยอดของเทคโนโลยีได้ สามารถให้เจ้าหน้าที่ สวก. ติดต่อประสานงานผู้ประกอบการ
เพ่ือน าเสนอเทคโนโลยีใหม่ 

 
การส่งเสริม และการกระตุ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี/ การอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีของ สวก.  

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า สวก. มีกระบวนการส่งเสริมผู้ประกอบการ เช่น  
 การออกแสดงงานสินค้าของผู้ประกอบการ (5)  
 การจัดท า Workshop ท าให้กลุ่มผู้ประกอบการเกิดการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ท าให้เกิด

การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง  
 การส่งเสริมผลักดันการน างานวิจัยไปใช้งาน  
 การที่มีเจ้าหน้าที่ของ สวก. มาเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  
 จัดให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาในงาน Food Science 

 ซึ่ง สวก. ควรแก้ไขปรับปรุงในการส่งเสริม และการกระตุ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี/ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
เทคโนโลยีของ สวก. เพ่ิมเติมดังนี้ 

 ควรมีแผนงานการออกบูธทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย 
ในการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค  

 การติดตามการน าผลงานที่ขอใช้สิทธิไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือการส่งเสริมสนับสนุนการออก
แสดงสินค้าของผู้ประกอบการเพ่ือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก 

 ระยะเวลาการให้สิทธิเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความคุ้มครอง 5 ปี ดังนั้น สวก. ควรให้ความคุ้มครอง
หลังจากท่ีผู้ขอใช้สิทธิทางเทคโนโลยีสามารถจ าหน่ายสินค้าได้ เพราะบริษัทลงทุนในเทคโนโลยีไม่
ต่ ากว่า 5 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ได้ท าออกมาจ าหน่าย สัญญาที่ท าไว้ก็หมด 

 การส่งเสริมผู้ประกอบการทุกรายที่ขอใช้สิทธิเทคโนโลยีของ สวก. อย่างต่อเนื่อง  
 
การให้ค าปรึกษา แนะน า และการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการน าเทคโนโลยีไปใช้ของ สวก.  

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า กระบวนการให้ค าปรึกษา แนะน า และติดตามความส าเร็จ ดังนี้  
 เจ้าหน้าที่ของ สวก. มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จ สอบถามผู้ประกอบการเป็นระยะ (5)  
 การให้ค าแนะน าด้านต่างๆ เช่น ขั้นตอนการขอใช้สิทธิเทคโนโลยี เอกสารต่างๆ (2) แต่มี

ผู้ประกอบการบางราย เห็นว่า สวก. ยังไม่ได้ให้การช่วยเหลือเวลาเกิดปัญหา ซึ่งแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุง คือ เทคโนโลยีที่ สวก. จะประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการนั้น ควรเป็น
เทคโนโลยีที่มีความสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน เช่น ผลิตภัณฑ์ได้การรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่สามารถ
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ให้ผู้ประกอบการท าการตลาดได้ การช่วยผู้ประกอบการท าการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่
รู้จักของผู้บริโภค และการติดตามประเมินผลความส าเร็จของผู้ประกอบการในการน าเทคโนโลยี
ไปใช้อย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการเข้าขอรับการใช้สิทธิเทคโนโลยีของ สวก. 

o ด้านการติดตามประเมินผล 
 สวก. ควรมีการติดตามประเมินผลผู้ประกอบการที่ขอใช้สิทธิ ในการน าผลงานวิจัยไปใช้ว่ามี

ปัญหาหรือประสบความความส าเร็จอย่างไร และคอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหา 
o ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ด้านการน าเทคโนโลยีไปใช้งาน ใช้ประโยชน์งานวิจัย 

 สวก. ควรนับระยะเวลาในการคุ้มครองการใช้สิทธิเทคโนโลยีหลังจากที่ผู้ประกอบการสามารถ
ผลิตเองได้จริง เพ่ือไม่ให้ผู้ประกอบการเสียโอกาสในการท าการตลาด (2) 

 สวก. ควรให้การสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง และจริงใจตลอดไป (2) 
 อยากให้ สวก. ให้ทุนสนับสนุนในการต่อยอดพัฒนาระบบการปลูกพืชแบบปิดในพืชอ่ืนๆ เพ่ือที่จะ

ท าให้เพาะพันธุ์พืชเมืองหนาวเพ่ือน ามาปลูกในประเทศไทย ซึ่งมีสภาพอากาศร้อนได้ 
 สวก. ควรท าให้เทคโนโลยีหรือผลงานวิจัยพร้อมใช้งาน เช่น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะต้องได้การรับรอง

มาตรฐานต่างๆ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถน าไปผลิตและจ าหน่ายได้ 
 เจ้าหน้าที่ สวก. ควรให้ข้อมูลทางด้านกฎระเบียบขอสิทธิบัตร หรือความคุ้มครอง ที่มีความ

ชัดเจน เพ่ือให้น าพันธุ์พืชไปจ าหน่ายยังต่างประเทศได้  
 สวก. มีการเชื่อมโยงการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เช่น การออกงานแสดงสินค้า 

หรือหาพื้นท่ีจ าหน่ายสินค้าที่ถูก และท าให้เกิดเครือข่ายของผู้ประกอบการ 
o ด้านการประชาสัมพันธ์ 

 สวก. ควรช่วยท าประชาสัมพันธ์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่น ามาถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการทุกราย เพ่ือ
ง่ายต่อการท าการตลาดของผู้ประกอบการในการน าสิทธิเทคโนโลยีไปใช้ 

 
จุดเด่นของการให้บริการของ สวก. ด้านต่างๆ  
 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า สวก. เป็นหน่วยงานที่มีจุดเด่นด้านการให้บริการด้านต่างๆ เช่น 
ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี ด้านหน่วยงาน มีดังนี้ 

o ด้านบุคลากร 
 เจ้าหน้าที่เต็มใจพร้อมที่จะให้บริการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือประสานงานเพ่ือให้

เกิดความคล่องตัว ติดตามเป็นระยะ (8) 
o ด้านเทคโนโลยี 

 สวก. มีเทคโนโลยีที่ดี สามารถใช้งานได้จริงหรือพัฒนาต่อยอดได้ (4) 
 การมีงานวิจัยที่หลากหลาย พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ สามารถน าไป

พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ (3) 
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o ด้านหน่วยงาน 
 สวก. เป็นหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนการน ามาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้สามารถน าไปพัฒนาปรับปรุง

พืชพันธุ์อ่ืนๆ ได้ 
 สวก. เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการน าผลงานไปใช้โดยตรง และผลงานที่น ามา

ประชาสัมพันธ์นั้น สามารถใช้งานได้จริง 
 
แนวโน้มการใช้บริการของ สวก. ในอนาคต 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ทั้งหมดมีความสนใจที่จะมาขอใช้สิทธิเทคโนโลยีของ สวก. ในอนาคต มี
ดังนี้ 

 ผลิตภัณฑ์น่าสนใจและเหมาะสมกับบริษัท และสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ได ้

 อยากที่จะใช้บริการอีก และอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ของ สวก. แจ้งกับผู้ประกอบการว่ามี ทุน
ประเภทใดบ้างที่สามารถจะขอการสนับสนุนจาก สวก. เพ่ือมาให้นักวิจัยน ามาปรับปรุงพัฒนา
ระบบการปลูกพืชแบบปิด เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพืชเมืองหนาว เพ่ือที่จะมาปลูกและ
ขยายพันธุ์ในประเทศไทย 

 จะต้องเป็นเทคโนโลยีที่ดี และเก่ียวข้องกับปัจจัย 4 และถ้าสนใจในผลิตภัณฑ์ใด ผู้ประกอบการก็
จะเข้ามาสอบถามเพ่ิมเติมที่ สวก. ด้วยตนเอง 

 ในอนาคตผู้ประกอบการยังจะขอเข้าไปใช้สิทธิเกี่ยวกับพืชอ่ืนๆ แต่ต้องขอดูเรื่องข้อตกลงต่างๆ 
ในเรื่องการขอใช้สิทธิประกอบกันด้วย 

 ในอนาคตอยากจะเข้าไปขอใช้สิทธิเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องล้างผักออร์แกนิก แต่ราคาของ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบยังแพงมาก 

 ถ้ามีผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทสนใจก็จะเข้าไปติดต่อขอใช้สิทธิทางเทคโนโลยี 
 ทางบริษัทยังมีความสนใจที่จะขอใช้สิทธิเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องพืชสมุนไพร 
 ในอนาคตจะเข้าไปขอใช้สิทธิเทคโนโลยีที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหาร 
 ผู้ประกอบการสนใจที่อยากจะเข้าร่วมใน Food Valley ของ สวก. แต่ไม่ทราบว่ายังมีเปิดรับสมัคร

อยู่หรือไม่ 
 อยากจะขอใช้สิทธิเทคโนโลยีการผลิตที่มีความต่อเนื่องเพ่ิมมากขึ้น 
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3.2 ผลการประชุมกลุ่ม 
จากการประชุมกลุ่มระดมความคิดเห็นผู้ใช้บริการ สวก. ได้แก่ ผู้ได้รับทุนวิจัย ผู้ได้รับทุนการศึกษา และผู้

ได้รับทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ห้องประชุม 
ชั้น 5 อาคาร 3 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) จ านวน 14 ราย ซึ่งสามารถสรุปผลการ
ประชุมกลุ่มย่อยได้ดังนี้ 
 
ปัจจัยหรือแรงจูงใจในการเลือกและสมัครขอทุนจาก สวก./ ใช้บริการ สวก. 
 จากการประชุม พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมีปัจจัยหรือแรงจูงใจในการเลือกและสมัครขอทุนจาก สวก. มี
ดังนี้ 

 ทุนวิจัยเป็นทุนที่เปิดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่ด้านการเกษตรโดยเฉพาะ และสามารถขอทุน
สนับสนุนได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล (8) 

 สวก. มีการทุนวิจัยด้านการเกษตรโดยเฉพาะ และมีทุนหลายหลายประเภท เช่น ทุนฝึกอบรม ณ 
ต่างประเทศ และสามารถขอทุนวิจัยเป็นทีมได้ ทุนการศึกษา ทุนน าเสนอผลงาน (6) 

 สวก. เป็นหน่วยงานที่มีความคล่องตัวในการท างานวิจัย มีระบบการบริหารงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ โดยที่เป็นแหล่งทุนที่มีความชัดเจน และสามารถขอทุนได้อย่างต่อเนื่อง (2) 

 งานวิจัยอยู่ในขอบเขตการก ากับดูแลของ สวก. ซึ่งได้สมัครผ่านระบบ NRMS ที่ วช. เป็นผู้ดูแล 
ซึ่งนักวิจัยไมไ่ด้รู้จัก สวก. (2) 

 การพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพ่ือให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงาน รวมทั้งต้องการที่จะเป็นบุคคล
ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการเป็นระดับสากล  
(2) 

 การได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนร่วมงานให้มาขอทุนวิจัยจาก สวก. 
 การที ่สวก. ให้งบประมาณในการด าเนินงานที่ได้ประโยชน์ 
 สวก. เป็นหน่วยงานที่มีการอบรมในการเขียนข้อเสนอโครงการให้แก่ผู้ขอทุนวิจัย 
 สวก. เป็นหน่วยงานที่มีกฎเกณฑ์ และประเภทของทุนที่มีความชัดเจน และมีช่องทางการติดต่อ

หลายทาง 
 สวก. ให้ทุนการศึกษาในสาขาที่หลากหลาย และตรงกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ให้

เวลานักเรียนทุนได้เตรียมตัว 
 
ความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. 
 ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย มีความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ด้านต่างๆ ดังนี้ 

o ด้านทุนวิจัย 
 การให้ทุนวิจัย โดยพิจารณาจากความจ าเป็นและเหตุผลอย่างแท้จริง รวมทั้งมีคณะกรรมการที่

โปร่งใส และเป็นธรรมในการพิจารณา (2) 
 การให้ทุนในสาขาต่างๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะที่ไม่ใช่สาขาเกษตรโดยตรง แต่ต้องสามารถ

เชื่อมโยงหรือประยุกต์เข้ากับงานได้ ซึ่ง สวก. ควรมีการพิจารณาให้ทุนอย่างครอบคลุม 
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 เป็นทุนที่ตรงกบัความต้องการ และสอดคล้องกับลักษณะงานวิจัย และงบประมาณที่ได้รับมีความ
เหมาะสม 

 ทุนที่สามารถตอบโจทย์ประเทศ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดต่อไปได้ 
 สวก. ให้ทุนวิจัยที่ตรงตามยุทธศาสตร์วิจัย และสามารถน างานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ และ

สาธารณะประโยชน์ 
 การให้ค าแนะน าต่อนักวิจัย ท าให้งานวิจัยเป็นประโยชน์ที่แท้จริง 
 การลดขั้นตอนในการท าสัญญา และการใช้จ่ายด้านงบประมาณในแต่ละด้าน สวก. ควรที่จะมี

ความชัดเจน หรือการก าหนดรูปแบบของหมวดค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน เช่น ค่าใช้สอย ได้แก่
อะไรบ้าง ค่าตอบแทนของมหาวิทยาลัยที่จะได้รับ เป็นต้น 

 สวก. ควรมีการให้ทุนวิจัยงานด้านวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการต่อยอดไปสู่งาน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ต่อไป  

 นักวิจัยได้รับทุนวิจัยจาก สวก. ตามประกาศการสนับสนุนทุนวิจัยในแต่ละปี 
 การสนับสนุนทุนวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาในสังคม 

o ด้านทุนการศึกษา/ ทุนฝึกอบรมปฏิบัติการ/ ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 
 การที่ สวก. มีทุนฝึกอบรมในต่างประเทศ โดยไม่จ ากัดเขตพ้ืนที่ของประเทศ สามารถเลือกไปได้

ทั้งยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย จึงเปิดกว้างส าหรับของผู้ที่ขอทุน 
 สวก. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง และมีความหลากหลายในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

นอกเหนือด้านการเกษตรที่สามารถน ามาประยุกต์กับงานทางด้านการเกษตรได้ 
 การให้ทุนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และได้รับค าแนะน าที่เหมาะสม 
 การมีทุนหลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ไม่จ ากัดอายุ) 
 สวก. มีการเปิดกว้าง กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมตัว พัฒนา

ทางด้านภาษาอังกฤษ เป็นการพัฒนาบุคลากร และไม่มีการก าหนดระยะเวลาในการยื่นข้อเสนอ
โครงการ 

 การน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่าย 
o ด้านการจัดอบรม โดย สวก.  

 สวก. ควรมีการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผ่านสื่อต่างๆ ตลอดจนการฝึกอบรมออนไลน์ เพ่ือ
ความคล่องตัวของผู้เข้าร่วมอบรม 

 ควรมีการจัดอบรมท่ีทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยที่สามารถ
น าไปต่อยอดได้ หนทางขยายออกสู่วงกว้าง 

 สวก. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ บางหลักสูตรที่ สวก. จัด
อบรม นักวิจัยไม่รับทราบ 
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o ด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยในเชิงพาณิชย์ 
 สามารถให้เอกชนเข้าร่วมวิจัย หรือร่วมทุนวิจัย และสามารถใช้ประโยชน์งานวิจัยที่จดสิทธิบัตร

ร่วมกับ สวก. หรือสามารถครองสิทธิบัตรร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการเปิดกว้างให้นักวิจัยสามารถ
พัฒนาไปพร้อมกบัภาคเอกชนได้ ซึ่งส่งผลต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ได้ (2) 

 สวก. ควรเน้นประโยชน์ต่อเกษตรกรทั่วไป เพ่ือเป็นการส่งเสริมเกษตรกรและลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม 

 สวก. ควรมีการจัดท าคู่มือในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากนักวิจัยไม่มี
ข้อมูลจาก สวก. ว่าควรมีการด าเนินงานอย่างไร 

 สวก. ควรมีการจัดอบรมทางด้านนี้ เพ่ือให้นักวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. ใช้ในการต่อยอดงานวิจัย
ในอนาคต 

 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ 
 สวก. ควรมีการผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ในชุมชน 

o บริการใหม่ๆ ที่คาดหวังจาก สวก. 
 สวก. ควรมีแอปพลิเคชัน และ E-Learning (2) 
 สนับสนุนทุนวิจัย ส าหรับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาโท/เอก ในการท าวิทยานิพนธ์ 
 สวก. ควรมีการคาดการณ์งานวิจัย และการรับรองงานวิจัยในอนาคต 
 การรวบรวมองค์ความรู้ มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งระบบของประเทศ   
 การที่ให้เกษตรกรสามารถขอทุนวิจัยได้ เช่น เกษตรกรอินทรีย์ และเกษตรผสมผสาน 
 การติดต่อประสานงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องของการจดสิทธิบัตรจากผลงานวิจัยที่

เกิดข้ึน และฝ่ายนิติกร เพ่ือให้ค าแนะน า หรือการด าเนินการแทนนักวิจัย  
 สวก. ควรมีการน าเสนองานหรือองค์ความรู้แนวทางการวิจัยด้านการเกษตรในยุค Thailand 4.0 

เพ่ิมมากข้ึน 
 ไดท้ราบนโยบายในการให้ทุนของ สวก. ในอนาคตว่าเป็นอย่างไร 
 สวก. จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการเรียนต่อต่างประเทศ 
 สวก. ควรเป็นแหล่งที่รวบรวมข้อมูลนักวิจัย เพราะเป็นหน่วยงานที่มีความร่วมมือจากนักวิจัยของ

หน่วยงานต่างๆ เพ่ือที่จะเป็นทางเลือกให้แก่นักวิจัยในการหาทีมท างานที่มีการบูรณการข้าม
ศาสตร์ 

 การส่งข่าวสารแก่นักวิจัย เพ่ือให้เข้าร่วมโครงการ หรือการให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน 
 
ความพึงพอใจจากการใช้บริการของ สวก.  
 ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย มีความพึงพอใจจากการใช้บริการของ สวก. ด้านต่างๆ ดังนี้ 

o ด้านทุนวิจัย 
 เจ้าหน้าที่ สวก. อ านวยความสะดวก และให้ค าปรึกษาในขั้นตอนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี (2) 
 ทุนที่สามารถตอบสนองต่อการท างานวิจัย และมีความคล่องตัว 
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 มีระบบการจัดการงานวิจัยที่ดี  
 สวก. มีเว็บไซต์และช่องทางในการน าเสนอขอรับทุนผ่านระบบที่สะดวก และระบุสถานะของ

ขั้นตอนต่างๆ ที่ชัดเจน 
o ด้านทุนการศึกษา/ ทุนฝึกอบรมปฏิบัติการ/ ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 

 เจ้าหน้าที่ สวก. ให้การช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดี (2) 
 สวก. มีการสนับสนุนอย่างเต็มท่ี  
 สวก. มีการประกาศเกณฑ์ข้อปฏิบัติที่มีความชัดเจน และทุนมีความโปร่งใส 
 การส่งเสริมทุนอย่างต่อเนื่อง 
 การที่ให้นักเรียนทุนได้เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อ และมี

การติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
o ด้านการจัดอบรมโดย สวก.  

 การจัดอบรมเป็นสิ่งที่ดี และมีหัวข้อที่น่าสนใจ (2) 
o ด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยในเชิงพาณิชย์ 

 การน าผลงานวิจัยออกสู่สังคม ในรูปที่ง่ายต่อการใช้งาน 
 การส่งเสริมงานวิจัยหรือผลงานจากนักวิจัยจาก สวก. ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน อุตสาหกรรม 

โดยต้องท าการประชาสัมพันธ์ หรืองานเพ่ือให้นักวิจัยได้แสดงผลงาน ซึ่งอาจจะร่วมกับ สกว. ก็
ได้  

 
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ สวก. และแนวทางในการแก้ไข 
 ผู้เข้าร่วมประชุมมีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ สวก. มีดังนี้ 

 เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านต่างๆ ของ สวก. ยังไม่เข้าใจการท างานของนักวิจัย เช่น เร่งรัดเอา
ผลงานวิจัย โดยไม่ค านึงถึงสภาพความเป็นจริงเรื่องระยะเวลาการได้รับเงินทุนที่ล่าช้า แต่
ต้องการผลงานวิจัยที่รวดเร็ว การเร่งรัดให้ส่งเอกสารประกอบการท าสัญญาจ านวนมาก โดยไม่
ค านึงถึงภาระหน้าที่ของผู้วิจัยที่มีมาก ไม่สามารถส่งได้ในเวลาที่ก าหนด ดังนั้น เจ้าหน้าที่ สวก. 
ควรได้รับการฝึกอบรมให้มากกว่านี้ เพ่ือให้เห็นประโยชน์ของการท างานด้านนี้ และเข้าใจการ
ท างานของนักวิจัยว่ามีงานหลายด้าน บางท่านไม่ได้มีหน้าที่วิจัยอย่างเดียว และเห็นอกเห็นใจ
นักวิจัยต่างสถาบัน และมาจากที่ต่างๆ ด้วย (2) 

 รูปแบบการบริหารโครงการ ซึ่งมีความแตกต่างจากระบบราชการ โดยเฉพาะการบริหาร
งบประมาณ รูปแบบการปฏิบัติแตกต่างกัน ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสับสนว่าจะต้องปฏิบัติเช่นใด จึง
จะถูกต้องตามระบบราชการ ดังนั้น สวก. ควรมีการก าหนดรูปแบบหรือตัวอย่างการจัดท า
งบประมาณ 

 ขั้นตอนการเสนอโครงการ มีระยะเวลาในการพิจารณานาน และส่งผลท าให้ต้องมาเร่งแก้ไข
โครงการในระยะเวลากระชั้นชิด ซึ่งควรจะมีระเบียบขั้นตอนที่กระชับ เพ่ือให้ได้คุณภาพของงาน
ที่แท้จริง 
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 ในระยะแรกของโครงการ ผู้ประสานงานไม่สามารถติดต่อได้ แต่ได้รับการปรับปรุงที่ดีขึ้น ท าให้
สามารถปิดโครงการได้ 

 ควรมีการอบรมทางด้านการต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ มาตรฐานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร สินค้า เป็นต้น เพ่ือให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากข้ึน 

 ระบบออนไลน์ของ สวก. ไม่เสถียรในบางครั้ง ส่งผลท าให้เกิดความล่าช้า  
 สวก. ควรจะมีการก าหนดระยะเวลาในขั้นตอนต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น การพิจารณา การแจ้ง

รายละเอียดกับนักวิจัย 
 

สวก. สามารถเป็น Best Practice ของหน่วยงานให้ทุนวิจัยระดับประเทศ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่า สวก. สามารถเป็น Best Practice ของหน่วยงานให้ทุนวิจัยระดับประเทศ มี
เหตุผลดังนี้ 

 สวก. สามารถเป็นหน่วยงาน Best Practice ของประเทศได้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ มีความหลากหลายของผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนมีข้อก าหนดและข้อปฏิบัติ
ที่ชัดเจนในการพิจารณาทุน ระบบการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งยังมีการติดตามประเมิน
ความก้าวหน้าหลังการได้รับทุนอย่างใกล้ชิด (6) 

 สวก. เป็นหน่วยงานที่มีรูปแบบ หลักการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 สวก. สามารถเป็นตัวอย่างหน่วยงานให้ทุนระดับประเทศได้ แต่ควรมีการปรับปรุงด้านการ

ด าเนินงานที่ค่อนข้างติดขัด สวก. ต้องมีการจัดประชุมภายในเพ่ือท าความเข้าใจกับทีมงานบ่อยๆ 
ในช่วงแรก เพื่อให้เข้าใจปัญหาตรงกันในแต่ละฝ่ายของการท างาน 

 สวก. มีการท างานที่เป็นระบบ และสามารถตรวจสอบสถานะของการน าเสนอโครงการ และ
ขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินงาน รวมทั้งมีระบบการแจ้งเตือนการส่งงานล่วงหน้า อย่างน้อย 1 -2 
เดือน ท าให้การวางแผนงานวิจัยสะดวกมากข้ึน 

 บุคลากรภายนอก สามารถเข้าถึง สวก. ได้ตลอดเวลา 
 สวก. เป็นหน่วยงานที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งมีการบูรณการของนักวิจัย

หลายหน่วยงานในแต่ละโครงการ 
 สวก. มีบุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติงาน และดูแลผู้รับทุนเป็นอย่างดี 

 
การใช้บริการ สวก. และการแนะน าผู้อ่ืนมาใช้บริการ สวก.  
 ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ จะมาใช้บริการของ สวก. ในอนาคต และมีการแนะน าผู้อ่ืนมาใช้บริการ สวก. มี
เหตุผลดังนี้ 

 ใช้บริการของ สวก. เช่น ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง (3) 
 สวก. เป็นหน่วยงานหลักท่ีสนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรโดยเฉพาะ 
 สวก. เป็นหน่วยงานที่มีความชัดเจน โปร่งใสทางด้านทุน และข้อปฏิบัติ 
 การบริหารทุนวิจัย การพิจารณา มีเนื้อหาวิชาการท่ีทันสมัย และตอบโจทย์ประเทศได้ 
 สวก. เป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใส 
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และจะไม่มาขอทุนจาก สวก. มีเหตุผล ดังนี้ 
 สวก. มีขั้นตอนยุ่งยาก หวังผลงานวิจัยรวดเร็ว ท าให้กระทบต่อการท างานประจ าด้านอ่ืนๆ ของ

นักวิจัย 
 
แนวทางการพัฒนาการให้บริการ สวก. ให้มีประสิทธิภาพในอนาคต 
 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการให้บริการ สวก. ให้มีประสิทธิภาพใน
อนาคต ดังนี้ 

แนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านการเกษตรที่ สวก. ควรมุ่งเน้น 
 เน้นบุคลากรตามแนวนโยบายของรัฐ แต่อย่างไรก็ตามยังต้องการงานวิจัยขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็น

พ้ืนฐานในการต่อยอดงานวิจัยอื่นๆ ต่อไป 
 สวก. ควรมีการจัดท าแผนแม่บททางด้านการเกษตร เพ่ือก าหนดทิศทางในอนาคต 
 จัดท าบัญชีรายชื่อนักวิจัยตั้งแต่ระดับหน่วยงานจนถึงระดับประเทศ เพ่ือให้นักวิจัยทราบว่ามี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร ที่มีความเชี่ยวชาญ และเชิญมาพิจารณาข้อเสนอโครงการได้ 
 สวก. ควรท าความเข้าใจกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยว่ามีภาระงานที่ต้องท าหลายด้าน และต้อง

รับผิดชอบ ไม่ใช่เฉพาะทุนวิจัยที่ได้จาก สวก. เท่านั้น ก็จะท าให้การประสานงานระหว่างกันไม่
ล าบากใจและยั่งยืนในการท างานร่วมกันต่อไป หรือช่วยเหลือกันต่อไปได้ 

 โจทย์การวิจัยทางด้านการเกษตรที่มีทั้งการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต์ ที่มีความชัดเจน เพ่ือ
เป็นแนวทางในการท างานวิจัย 

 งานที่เก่ียวข้องกับเครื่องจักรกลทางด้านการเกษตร 
 การติดตาม และส่งข่าวสาร พร้อมทั้งแจ้งข่าวสารการร่วมโครงการวิจั ยที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัยที่

ได้รับทุน 
 การพัฒนาการวิจัยประยุกต์ และระบบเทคโนโลยีทางการเกษตร ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง  

สามารถเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชนและเอกชนได้ 
 ให้โอกาสนักวิจัยในการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ เช่น ทุนศึกษาดูงาน ทุนอบรม เป็นต้น 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในระยะยาว เพื่อการด าเนินงานของ สวก. อย่างย่ังยืน 

 การจัดท าแผนแม่บทด้านการเกษตร ควรมองในภาพรวมอย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะด้าน
การเกษตรเพียงอย่างเดียว (2) 

 สวก. ควรต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 
และลดขั้นตอนด้านเอกสาร 

 การส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ เพราะนักวิจัยอาจมีความคิดนอกกรอบ และมีมุมมองใหม่ๆ ในการ
ท างานวิจัย 

 สวก. ควรมีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ท่ีสามารถประสานงานกับนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ได้ดี 
 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถให้ค าแนะน ากับนักวิจัยได้ โดยไม่ใช้วิธีบังคับ หรือน าระเบียบมา

บังคับ ท าให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกัน 
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 หากผลงานวิจัยไม่ได้ดังคาด ไม่ใช่เพราะนักวิจัยไม่ตั้งใจท าวิจัย แต่ไม่ใช่ว่าท าแล้วจะส าเร็จทุก
เรื่อง 

 สวก. ควรมีความยืดหยุ่นของระยะเวลาในการท างาน เพราะการท างานกับสิ่งมีชีวิตต้องใช้
ระยะเวลาศึกษา 

 เจ้าหน้าที่ควรมีหนังสือคู่มือในการปฏิบัติงาน การด าเนินการตามระยะเวลา หรือพ่ีเลี้ยงส าหรับ
เจ้าหน้าที่ใหม่ 

 การใช้ระบบ EPMS ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการให้บริการของ สวก. 
 ผู้เข้าร่วมประชุม มีข้อเสนอแนะส าหรับการให้บริการของ สวก. ด้านต่างๆ ดังนี้ 

o ด้านการให้บริการ (ทุนวิจัย ทุนการศึกษา ทุนการฝึกอบรม ทุนน าเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดอบรม/ กิจกรรมต่างๆ) 
 ควรเพ่ิมจ านวนทุนในสาขาอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเกษตร แต่ยังต้องสามารถเชื่อมโยงและ

น ามาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรได ้
 การลดขั้นตอนการท าสัญญา และเอกสารลง จะท าให้การท างานดีขึ้น 
 ไม่ควรบังคับนักวิจัยในด้านเวลา และผลการวิจัยมากนัก รวมทั้งตัดงบประมาณ ค่าตอบแทน

นักวิจัย และไม่มีเกณฑ์ท่ีชัดเจน 
 ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน ต้องผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับทุน ท าให้เกิดความล่าช้า สวก. 

ควรมีการแก้ไขเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว  
o ด้านการผลักดันงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ เชิงสังคม 

 สวก. ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ และการท างานแบบบูรณาการข้ามกระทรวงที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาด 

 สวก. ควรมีการน าภาคเอกชนมาร่วมกันท างาน 
 สวก. ควรมีการชี้แจงรายละเอียดด้านนี้ให้มากข้ึน เพราะไม่มีความชัดเจนในบทบาทของ สวก.  
 การจัดท าเอกสารคู่มือทางด้านการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 ควรมีการให้ทุนวิจัยที่ให้นักวิจัยเข้ามาชี้แจงรายละเอียด 
 การจัดงานเพ่ือให้นักวิจัยได้น าเสนอผลงาน  
 สวก. ควรต้องมีการส่งเสริมผลักดันหรือให้ทุน เพ่ือให้นักวิจัยน าไปต่อยอดหรือเกิดการใช้ในเชิง

พาณิชย์  
 สวก. ควรจัดงานแสดงผลงานวิจัย การประชาสัมพันธ์ หรือรายการสั้นๆ เพื่อน าเสนอผลงานวิจัย 
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o ด้านการด าเนินการประสานงาน (ระยะเวลาในการพิจารณาทุน เกณฑ์ในการคัดเลือก การติดตาม
และความต่อเนื่องในการแจ้งข่าวสาร การเบิกจ่ายงบประมาณ) 
 สวก. ควรลดขั้นตอนด้านเอกสาร เพ่ือลดเวลาในการปฏิบัติงาน 
 สวก. มีการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานโครงการค่อนข้างบ่อย ควรจะมีฝ่ายติดต่อประสานงาน

เพ่ือที่นักวิจัยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 
 สวก. ควรพยายามติดตาม หรือการแจ้งข่าวสาร และการพิจารณางบประมาณให้มีความรวดเร็ว

และกระชับมากข้ึน มีแนวทางที่ชัดเจน และการส่งเอกสารต่างๆ สามารถส่งทาง e-mail ได ้
 ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ควรจะมีรูปแบบ/ เอกสารตัวอย่าง การด าเนินงานด้านการเงินที่

ถูกต้องตามระเบียบของราชการ เพ่ือให้นักวิจัย หรือผู้ขอรับทุนจาก สวก. ปฏิบัติตามได้อย่าง
ถูกต้อง 

 สวก. ควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ดี และมีการอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ 

 สวก. ควรมีระบบการบริหารจัดการงบประมาณที่ลดขั้นตอน เพ่ือสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในข้อเสนอโครงการ 

 ควรมีการแจ้งระยะเวลาให้แก่ผู้ได้รับทุนทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ อย่างเป็น
ระยะ 

o ด้านการติดตามประเมิน ผู้ที่ได้รับทุนด้านต่างๆ  
 สวก. ควรมีวิธีการติดตามผล นอกจากการเดินทางมาน าเสนอผลงานวิจัย (รายงาน

ความก้าวหน้า) เพราะเสียเวลาในการเดินทาง เตรียมเอกสารน าเสนอ ท ารายงานแบบไม่สมบูรณ์ 
แทนที่จะเอาเวลาไปเร่งท าวิจัยให้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 ควรมีการประเมินผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว และแจ้งผลการประเมินแก่นักวิจัย 
 การก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนให้นักวิจัย เช่น หลังจากรายงานความก้าวหน้าแต่ละครั้ง ควรท า

ข้อสรุป และส่งให้นักวิจัยภายใน 30 วัน และด าเนินการพิจารณาหลังจากนั้นภายใน 60 วัน  
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บทท่ี 4 
ผลการส ารวจความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายท่ีจะใช้บริการส านักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องค์การมหาชน) ในอนาคต 
 

4.1 บทน า 

การวิเคราะห์ผลการส ารวจความคาดหวังในการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) หรือ สวก. ในกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้บริการ สวก. ในอนาคต (Target User) จากกลุ่มตัวอย่าง 3 
กลุ่ม ได้แก ่

1. นักวิจัย/ นักวิชาการท่ีท างานวิจัย ซึ่งเป็นกลุ่มที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสังกัด
สถาบันการอุดมศึกษาที่มีคณะหรือภาควิชาการที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 

2. นักศึกษา ระดับ ป.ตรี - ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร (ผู้มีแนวโน้มที่จะขอทุนการศึกษา
ต่อหรือทุนปฏิบัติการวิจัย) 

3. กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ่รวมถึงกลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป 

การส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้บริการ สวก. ในอนาคต (Target User) สามารถแสดงผลได้ดังนี้  
ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการส ารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้บริการ สวก. ในอนาคต (Target User) 

ประเภท 
จ านวน
ตัวอย่าง 

จ านวนตอบ
กลับที่

คาดหวัง 

จ านวนตอบ
กลับจริง 

(ร้อยละจริง/
คาดหวัง) 

นักวิจัย/ นักวิชาการที่ท างานวิจัย 
600 160 

257 
(160.63) 

- นักวิจัย/นักวิชาการ สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

300 80 
152 

(190.00) 
- นั ก วิ จั ย / นั ก วิ ช า กา ร  สั ง กั ดส ถ าบั นก า ร

อุดมศึกษาที่มีคณะหรือภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร 

300 80 
105 

(131.25) 

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี - ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาค
การเกษตร (ผู้มีแนวโน้มที่จะขอทุนการศึกษาต่อหรือ
ทุนปฏิบัติการวิจัย) 

200 30 
86 

(286.67) 

กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
รวมถึงกลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป 

200 30 
68 

(226.67) 

รวม 1,000 220 
411 

(186.82) 
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จากการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้บริการ สวก. ในอนาคต (Target 
User) มีอัตราการตอบกลับจริงต่อจ านวนตอบกลับที่คาดหวัง ร้อยละ 186.82 
 
 

4.2 ผลการส ารวจความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้บริการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) ในอนาคต 

ในการวิเคราะห์ผลการส ารวจความคาดหวังในการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) หรือ สวก. ของกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้บริการ สวก. สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ด้านต่างๆ ดังนี้  
 4.2.1 การใช้บริการหน่วยงานวิจัย ของกลุ่มเป้าหมายทีมี่แนวโน้มใช้บริการ สวก. 
 4.2.2 ความคาดหวังในการได้รับบริการจาก สวก. 

1. ด้านการบริการให้ทุนวิจัย 
2. ด้านการบริการให้ทุนการศึกษา 
3. ด้านการบริการการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 
4. ด้านการจัดอบรม ซึ่งจัดโดย สวก. 
5. ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. 

จัดขึ้น 
6. ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. 
7. ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ 
8. ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรในการให้บริการ 

4.2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับบริการ 
 
4.2.1 การใช้บริการหน่วยงานวิจัย ของกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มใช้บริการ สวก. 

 จากการส ารวจความคาดหวังในการให้บริการของ สวก. สามารถสรุปผลการน าเสนอเปรียบเทียบตาม
กลุ่มเป้าหมายที่คาดหวังในการใช้บริการ ได้แก่ กลุ่มนักวิจัย/ นักวิชาการที่ท างานวิจัย ซึ่งเป็นกลุ่มที่สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสังกัดสถาบันการอุดมศึกษาที่มีคณะหรือภาควิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
กลุ่มนักศึกษา ระดับ ป.ตรี - ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร (ผู้มีแนวโน้มที่จะขอทุนการศึกษาต่อหรือทุน
ปฏิบัติการวิจัย) และกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการ สวก. จ าแนกตามอายุ 

อายุ 
นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด
สถาบันการอุดมศึกษา  

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่
ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร  

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ รวมถึง

กลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน  
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 1 0.66 0 0.00 78 90.70 3 4.41 
20-30 ป ี 73 48.03 20 19.05 5 5.81 15 22.06 
31-40 ป ี 58 38.16 53 50.48 1 1.16 28 41.18 
41-50 ป ี 12 7.89 22 20.95 1 1.16 10 14.71 
51 ปีขึ้นไป 2 1.32 5 4.76 0 0.00 9 13.24 
ไม่ระบุ 6 3.95 5 4.76 1 1.16 3 4.41 
รวม 152 100.00 105 100.00 86 100.00 68 100.00 

จากการส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. คือ นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 
48.03 นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือภาควิชาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร ส่วนใหญ่มีอายระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 50.48 นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.
เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร ส่วนใหญ่อายุต่ ากว่า 20 ปี ร้อยละ 90.70 และผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ -รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 41.18 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการ สวก. จ าแนกตามเพศ 

เพศ 
นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด
สถาบันการอุดมศึกษา  

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่
ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร  

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ รวมถึง

กลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน  
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 59 38.82 39 37.14 24 27.91 31 45.59 
หญิง 82 53.95 51 48.57 60 69.77 34 50.00 
ไม่ระบุ 11 7.24 15 14.29 2 2.33 3 4.41 

จากการส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. พบว่า ทั้ง 4 กลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่เพศหญิง คือ นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.95 นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เป็นเพศหญิง ร้อยละ 48.57 นักศึกษา 
ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.77 และผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน
ที่เก่ียวข้องกับภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.00 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการ สวก. จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด
สถาบันการอุดมศึกษา  

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่
ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร  

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ รวมถึง

กลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน  
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 8 5.26 0 0.00 18 20.93 6 8.82 
ปริญญาตรี 81 53.29 5 4.76 62 72.09 30 44.12 
ปริญญาโท 45 29.61 31 29.52 5 5.81 24 35.29 
ปริญญาเอก 8 5.26 65 61.90 0 0.00 3 4.41 
ไม่ระบุ 10 6.58 4 3.81 1 1.16 5 7.35 

จากการส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. พบว่า นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 
53.29 นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 61.90 นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.
เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 72.09 และผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน
ที่เก่ียวข้องกับภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 44.12 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการ สวก. จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด
สถาบันการอุดมศึกษา  

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่
ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร  

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ รวมถึง

กลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน  
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการ 93 61.18 19 18.10 0 0.00 2 2.94 
พนักงานของรัฐ 49 32.24 26 24.76 0 0.00 1 1.47 
พนักงานบริษัท 0 0.00 1 0.95 0 0.00 30 44.12 
นักศึกษา 0 0.00 1 0.95 84 97.67 0 0.00 
อาจารย์ นักวิชาการ 3 1.97 51 48.57 0 0.00 0 0.00 
ผู้ประกอบการ 0 0.00 0 0.00 1 1.16 26 38.24 
อ่ืนๆ เช่น เกษตรกร 1 0.66 4 3.81 0 0.00 7 10.29 
ไม่ระบุ 6 3.95 3 2.86 1 1.16 2 2.94 

จากการส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. พบว่า นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ร้อยละ 61.18 
นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือภาควิชาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ นักวิชาการ ร้อยละ 48.57 นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่
ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร เป็นนักศึกษา ร้อยละ 97.67 และผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภาค
การเกษตร อาหาร และการแปรรูป เป็นพนักงานบริษัท ร้อยละ 44.12 และเป็นผู้ประกอบการ ร้อยละ 38.24 
 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  90 
 

ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของหน่วยงานที่สังกัดของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีแนวโน้มจะใช้บริการ สวก. 

หน่วยงาน 
นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด
สถาบันการอุดมศึกษา  

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่
ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร  

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ รวมถึง
กลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจ

ชุมชน  
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร / 
หน่ วยงานของรั ฐ  สั งกั ด
ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ
สหกรณ์ เช่น กรมการข้าว 
กรมประมง กรมปศุสัตว์ 
กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงาน
เกษตรจังหวัด ศูนย์วิจัยและ
พัฒนากา ร เกษตร  ก รม
วิชาการเกษตร ศูนย์วิจัย
ปาล์มน้ ามัน 

145 95.39 4 3.81 0 0.00 2 2.94 

สถาบัน/ มหาวิทยาลัย เช่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่  มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล 

0 0.00 99 94.29 84 97.67 0 0.00 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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หน่วยงาน 
นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด
สถาบันการอุดมศึกษา  

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่
ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร  

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ รวมถึง
กลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจ

ชุมชน  
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย เป็นต้น 
ผู้ประกอบการ/ เกษตรกร/ 
พนักงานบุคลากร 

0 0.00 0 0.00 2 2.33 59 86.76 

อ่ืนๆ ระบุ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 4.41 
ไม่ระบุ 7 4.61 2 1.90 0 0.00 4 1.47 

จากการส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. พบว่า นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานราชการ/ หน่วยงาน
ของรัฐ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 95.39 สังกัดสถาบัน/ มหาวิทยาลัย ได้แก่ นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตร ร้อยละ 94.29 นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร ร้อยละ 97.67 และผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่ม
สหกรณ ์และวิสาหกิจชุมชนที่เก่ียวข้องกับภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป เป็นผู้ประกอบการ/ เกษตรกร/ พนักงานบุคลากร ร้อยละ 86.76 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการ สวก. จ าแนกตามอายุการท างานด้านการเกษตร 

อายุการท างานด้าน
การเกษตร 

นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด
สถาบันการอุดมศึกษา  

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่
ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร  

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ รวมถึง

กลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน  
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 5 ปี 22 14.47 28 26.67 76 88.37 26 38.24 
5-10 ปี 62 40.79 30 28.57 5 5.81 15 22.06 
11-15 ป ี 41 26.97 14 13.33 0 0.00 8 11.76 
มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 16 10.53 26 24.76 2 2.33 12 17.65 
ไม่ระบุ 11 7.24 7 6.67 3 3.49 7 10.29 

จากการส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. พบว่า นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนใหญ่อายุงานด้านการเกษตร 5-10 ปี 
ร้อยละ 40.79 นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือภาควิชาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร ส่วนใหญ่อายุงานด้านการเกษตร 5-10 ปี ร้อยละ 28.57 นักศึกษา 
ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร ส่วนใหญ่อายุงานด้านการเกษตร น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 88.37 และผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เก่ียวข้องกับภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป ส่วนใหญ่อายุงานด้านการเกษตร น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 38.24 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละการรับรู้ว่า สวก. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสนับสนุน ด้านทุนวิจัย ทุนวิจัย ทุนฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัยด้านการเกษตร 

การรับรู้ 
นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด
สถาบันการอุดมศึกษา  

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่
ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร  

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ รวมถึง

กลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน  
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รู้จัก 101 66.45 90 85.71 13 15.12 35 51.47 
ไม่รู้จัก 51 33.55 15 14.29 73 84.88 33 48.53 

จากการส ารวจ พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 411 ราย พบว่า นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัดสถาบันการ
อุดมศึกษา ที่มีคณะหรือภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภาค
การเกษตร อาหาร และการแปรรูป รู้ว่า สวก. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสนับสนุน ด้านทุนวิจัย ทุนวิจัย ทุนฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัยด้านการเกษตร แต่นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.
เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร ส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก สวก. 

 
ตารางท่ี 4.9 แสดงสื่อ/ ช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สวก. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

ส่ือ/ ช่องทางการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

สวก. 

นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(n=152) 

นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด
สถาบันการอุดมศึกษา  

(n=105) 

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่
ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร  

(n=86) 

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ รวมถึง

กลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน 
(n=68)  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
โทรทัศน์ 16 10.53 0 0.00 2 2.33 5 7.35 
วิทยุ 2 1.32 0 0.00 0 0.00 3 4.41 
สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์  
นิตยสาร โปสเตอร์)    

36 23.68 13 12.38 1 1.16 13 19.12 
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ส่ือ/ ช่องทางการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

สวก. 

นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(n=152) 

นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด
สถาบันการอุดมศึกษา  

(n=105) 

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่
ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร  

(n=86) 

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ รวมถึง

กลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน 
(n=68)  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สอบถามจากคนรู้จัก 27 17.76 27 25.71 4 4.65 10 14.71 
จากเจ้าหน้าที่ สวก. 17 11.18 14 13.33 0 0.00 11 16.18 
จดหมายแจ้งเวียน 28 18.42 32 30.48 0 0.00 3 4.41 
อีเมลล์ 6 3.95 20 19.05 0 0.00 3 4.41 
เว็บไซต์ 59 38.82 47 44.79 5 5.81 16 23.53 
Facebook 4 2.63 6 5.71 2 2.33 1 1.47 
Line Application 2 1.32 3 2.86 0 0.00 1 1.47 
ด้วยตนเอง   23 15.13 12 11.43 3 3.49 9 13.24 
การประชุมชี้แจงการรับ
ข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า 

12 7.89 40 38.10 1 1.16 3 4.41 

อ่ืนๆ เช่น จากเพ่ือน
ร่วมงาน อาจารย์ 

3 1.97 1 0.95 1 1.16 2 2.94 

จากการส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารของ สวก. ผ่านทางเว็บไซต์มากท่ีสุด 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงอันดับช่องทางที่ผู้ใช้บริการต้องการติดต่อ สวก. (3 อันดับแรก)  

ช่องทางท่ีต้องการติดต่อ
กับ สวก. 

นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(n=152) 

นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด
สถาบันการอุดมศึกษา  

(n=105) 

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่
ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร  

(n=86) 

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ รวมถึง

กลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน 
(n=68)  

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

อันดับ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
อันดับ 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

อันดับ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
อันดับ 

ด้วยตนเอง 64 7 41 7 35 6 47 5 
โทรศัพท์   166 2 87 3 79 4 66 2 
จดหมายแจ้งเวียน        88 6 64 4 12 7 45 6 
อีเมลล์ 160 3 215 1 94 3 106 1 
เว็บไซต์ 220 1 163 2 105 2 51 4 
Facebook 91 5 42 6 108 1 52 3 
Line 92 4 60 5 65 5 42 7 
อ่ืนๆ  0 0 0 0 0 0 1 8 

จากการส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. พบว่า ผู้ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการแต่ละกลุ่มต้องการติดต่อ สวก. ผ่านช่องทางต่างๆ 3 อันดับแรก ดังนี้ 
1. นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องการติดต่อ สวก. ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมลล์ 
2. นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือภาควิชาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร ต้องการติดต่อ สวก. ผ่านช่องทาง อีเมลล์ เว็บไซต์ โทรศัพท์   
3. นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเก่ียวกับภาคการเกษตร ต้องการติดต่อ สวก. ผ่านช่องทาง Facebook เว็บไซต์ อีเมลล์ 
4. ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป ต้องการติดต่อ 

สวก. ผ่านช่องทาง อีเมลล์ โทรศัพท์ Facebook 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 96 

4.2.2 ความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. 
จากการส ารวจความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ของกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. 

ทางด้านทุนวิจัย ทุนการศึกษา และทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ทุนเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจัดโดย สวก. ทุน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น และการอนุญาต
ให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. และด้านบริการข้อมลูสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์  

ทั้งนี้การให้คะแนนค่าความคาดหวัง มีค่าตั้งแต่ 1-10 โดยที่ ระดับ 1 หมายถึงระดับต่ าสุด และระดับ 10
หมายถึงระดับสูงสุด และค านวณระดับความคาดหวัง เป็นคะแนน 1 - 5 ดังนี้ 

ค่าคะแนน 1.00 - 1.80 =  คาดหวังน้อยที่สุด 
ค่าคะแนน 1.81 - 2.60 = คาดหวังน้อย 
ค่าคะแนน 2.61 - 3.40 = คาดหวังปานกลาง 
ค่าคะแนน 3.41 - 4.20 = คาดหวังมาก 
ค่าคะแนน 4.21 - 5.00 = คาดหวังมากที่สุด 

การส ารวจสามารถแสดงผลการส ารวจความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ได้ดังนี้ 
 
ตารางที ่4.11 แสดงระดับความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ด้านการบริการให้ทุนวิจัย (n=411) 

ด้านการบริการให้ทุนวิจัย 
ความคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 
ได้รับข่าวสารเรื่องทุนวิจัยถูกต้องชัดเจนและเป็น
ประโยชน ์ 

4.32 86.38 มากที่สุด 1.80 20.82 10 1 

มีความหลากหลายในการให้ทุนวิจยัในสาขาท่ี
เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

4.32 86.40 มากที่สุด 1.59 18.45 10 1 

วิธีการขอรับทุนวิจัยมีความชัดเจนและได้รับ
ค าแนะน าในทางปฏิบัต ิ

4.28 85.66 มากที่สุด 1.70 19.79 10 1 

มีการแจ้งความคืบหน้าในระหว่างการพิจารณาทุน
วิจัยอย่างต่อเนื่อง 

4.23 84.61 มากที่สุด 1.77 20.95 10 1 

มีการประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนวิจัยท่ี
ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส 

4.34 86.79 มากที่สุด 1.72 19.78 10 1 

วิธีการขอเบิกเงินทุนวิจัยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 4.34 86.88 มากที่สุด 1.67 19.17 10 1 
มีการตดิตามใหค้ าแนะน าช่วยเหลอืก่อน ระหว่าง 
และหลังการด าเนินการวิจยั 

4.29 85.81 มากที่สุด 1.71 19.92 10 1 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ กระตือรือรน้ และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

4.34 86.89 มากที่สุด 1.70 19.56 10 1 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสยั ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.31 86.18 มากที่สุด 1.74 20.16 10 1 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยแปลงจากคะแนนเต็ม 10 มาเป็นคะแนนเต็ม 5 และค่า SD. ของคะแนนเต็ม 10 
 
จากการส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการบริการให้ทุนวิจัย พบว่า มีความ

คาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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วิธีการขอเบิกเงินทุนวิจัยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และมีการประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนวิจัยที่ชัดเจน 
เพ่ือความโปร่งใสคะแนน 4.34 เท่ากัน รองลงมา คือ ได้รับข่าวสารเรื่องทุนวิจัยถูกต้องชัดเจนและเป็นประโยชน์   
และมีความหลากหลายในการให้ทุนวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร คะแนน 4.32 เท่ากัน และเจ้าหน้าที่ มี
ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม คะแนน 4.31 ซึ่งในประเด็นการประเมินความคาดหวังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนโดยมีการ
กระจายตัวของคะแนนค่อนข้างใกล้เคียงกัน  
 
ตารางที่ 4.12 แสดงระดับความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ด้านการบริการให้ทุนการศึกษา (n=411) 

ด้านการบริการให้ทุนการศึกษา 
ความคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 
ได้รับข่าวสารเรื่องการให้ทุนการศกึษาของ สวก. 
จากหลายช่องทาง 

4.21 84.12 มากที่สุด 1.77 20.99 10 1 

ได้รับข้อมลูเรื่องการให้ทุนการศึกษาท่ีถูกต้อง 
ชัดเจน และเป็นประโยชน ์

4.34 86.78 มากที่สุด 1.62 18.71 10 2 

สวก. มีการประกาศเกณฑ์การพิจารณาทุนที่ชัดเจน
และโปร่งใส 

4.38 87.54 มากที่สุด 1.66 18.99 10 1 

สาขาท่ีสนับสนุนให้ทุนการศึกษามคีวามหลากหลาย 4.36 87.25 มากที่สุด 1.63 18.65 10 1 
ระบบและวิธีการรับสมัครทุนการศึกษามีความ
ชัดเจนและสะดวกต่อการสมัครขอรับทุน 

4.33 86.60 มากที่สุด 1.61 18.59 10 1 

ได้รับแจ้งข้ันตอนและความก้าวหน้าในการพิจารณา
ทุนการศึกษาท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 

4.25 84.96 มากที่สุด 1.73 20.32 10 1 

ขั้นตอนและวิธีการขอเบิกเงินทุนการศึกษามีความ
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 

4.34 86.73 มากที่สุด 1.62 18.70 10 2 

เจ้าหน้าท่ีมีการติดตามให้ค าแนะน าและความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดี ท้ังก่อน ระหว่าง และหลัง
ได้รับทุนการศึกษาของ สวก. 

4.29 85.84 มากที่สุด 1.65 19.26 10 1 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ กระตือรือรน้ และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

4.32 86.47 มากที่สุด 1.71 19.73 10 1 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสยั ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ไขปญัหาได้อย่างเหมาะสม 

4.35 87.01 มากที่สุด 1.67 19.15 10 1 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยแปลงจากคะแนนเต็ม 10 มาเป็นคะแนนเต็ม 5 และค่า SD. ของคะแนนเต็ม 10 
 
จากการส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการบริการให้ทุนการศึกษา พบว่า 

มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สวก. มีการประกาศเกณฑ์การพิจารณาทุนที่ชัดเจนและโปร่งใส คะแนน 
4.38 รองลงมา คือ สาขาที่สนับสนุนให้ทุนการศึกษามีความหลากหลาย คะแนน 4.36 และเจ้าหน้าที่มีความรู้  
ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม คะแนน 4.35 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ตารางที ่4.13 แสดงระดับความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ด้านการบริการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย 
และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ (n=411) 

ด้านการบริการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย 
และทุนน าเสนอผลงานวจิัย ณ ต่างประเทศ 

ความคาดหวัง 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องการให้ทุนฝึกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัยและทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ 
ต่างประเทศของ สวก. มีหลายช่องทางและสะดวกใน
การรับข่าวสาร 

4.27 85.44 มากที่สุด 1.79 20.98 10 1 

วิธีการสมัครขอรับทุนฝึกอบรมหรอืปฏิบัติการวิจยั
และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ตา่งประเทศ มีความ
ชัดเจนและไดร้ับค าแนะน าในทางปฏิบัติเป็นอยา่งด ี

4.30 86.07 มากที่สุด 1.73 20.05 10 1 

มีการประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนท่ี
ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส 

4.35 86.91 มากที่สุด 1.64 18.84 10 2 

มีความหลากหลายในการให้ทุนฝกึอบรมหรือ
ปฏิบัติการวจิัยและทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ 
ต่างประเทศ ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร 

4.31 86.12 มากที่สุด 1.70 19.70 10 1 

มีการแจ้งความคืบหน้าในระหว่างการพิจารณาทุน
อย่างต่อเนื่อง 

4.26 85.15 มากที่สุด 1.69 19.82 10 1 

มีการตดิตามใหค้ าแนะน าช่วยเหลอืก่อน ระหว่าง 
และหลังการได้รับทุนฝึกอบรมหรอืปฏิบัติการวิจยั
และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ตา่งประเทศ 

4.24 84.82 มากที่สุด 1.75 20.60 10 1 

วิธีการขอเบิกเงินทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวจิัย 
และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ตา่งประเทศมีแนวทาง
และระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและรวดเร็ว 

4.28 85.59 มากที่สุด 1.71 19.95 10 1 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ กระตือรือรน้ และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

4.31 86.25 มากที่สุด 1.68 19.43 10 1 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสยั ให้ค าแนะน าและ
ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.33 86.56 มากที่สุด 1.62 18.74 10 2 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยแปลงจากคะแนนเต็ม 10 มาเป็นคะแนนเต็ม 5 และค่า SD. ของคะแนนเต็ม 10 
 
จากการส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการบริการให้ทุนฝึกอบรมหรือ

ปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีการ
ประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนที่ชัดเจน เพ่ือความโปร่งใส คะแนน 4.35 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
คะแนน 4.33 และมีความหลากหลายในการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยและทุนน าเสนอผลงานวิจัย  ณ 
ต่างประเทศ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ คะแนน 4.31 เท่ากัน 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ตารางที ่4.14 แสดงระดับความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ด้านการจัดฝึกอบรมโดย สวก. (n=411) 

ด้านการจัดฝึกอบรมโดย สวก. 
ความคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม มีความชัดเจน
เมื่อเปรยีบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ 

4.22 84.37 มากที่สุด 1.68 19.88 10 1 

มีการประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมผ่านสื่อต่างๆ 4.24 84.81 มากที่สุด 1.73 20.39 10 1 
มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม 4.22 84.37 มากที่สุด 1.64 19.48 10 1 
เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม 4.22 84.47 มากที่สุด 1.70 20.16 10 1 
องค์ความรู้ที่ไดร้ับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

4.38 87.55 มากที่สุด 1.63 18.56 10 1 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ กระตือรือรน้ และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

4.30 86.08 มากที่สุด 1.68 19.48 10 1 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสยั ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ไขปญัหาได้อย่างเหมาะสม 

4.31 86.12 มากที่สุด 1.67 19.42 10 1 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยแปลงจากคะแนนเต็ม 10 มาเป็นคะแนนเต็ม 5 และค่า SD. ของคะแนนเต็ม 10 
 
จากการส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการจัดฝึกอบรมโดย สวก. พบว่า มี

ความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ คะแนน 4.38 
รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและ
ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม คะแนน 4.31 และความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ คะแนน 4.30 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ตารางที ่4.15 แสดงระดับความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยท่ี สวก. จัดขึ้น (n=411) 

ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยท่ี สวก. จัด

ขึ้น 

ความคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้ มี
ความชัดเจนเมื่อเปรยีบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

4.25 84.95 มากที่สุด 1.69 19.94 10 1 

มีความหลากหลายของเรื่องในการถ่ายทอดความรู้ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในสาขาต่างๆ 

4.29 85.79 มากที่สุด 1.67 19.52 10 1 

มีการประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดความรู้ ผ่านสื่อ
ต่างๆ 

4.25 85.06 มากที่สุด 1.68 19.78 10 1 

มีการเปดิกว้างให้แก่ผู้สนใจทั่วไปเข้าฝึกอบรม เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ 

4.29 85.81 มากที่สุด 1.71 19.94 10 1 

มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการถ่ายทอด
ความรู ้

4.33 86.51 มากที่สุด 3.84 44.35 77 1 

องค์ความรู้ที่ไดร้ับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

4.34 86.74 มากที่สุด 1.65 19.01 10 1 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ กระตือรือรน้ และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

4.29 85.86 มากที่สุด 1.67 19.39 10 1 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสยั ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.31 86.17 มากที่สุด 1.65 19.14 10 1 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยแปลงจากคะแนนเต็ม 10 มาเป็นคะแนนเต็ม 5 และค่า SD. ของคะแนนเต็ม 10 
 
จากการส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอด

ความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ องค์
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ คะแนน 4.34 รองลงมา คือ มีความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ คะแนน 4.33 และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบ
ค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม คะแนน 4.31 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ตารางที่ 4.16 แสดงระดับความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยของ สวก. (n=411) 

ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยของ สวก. 

ความคาดหวัง 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

การไดร้ับข้อมลูข่าวสารประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย
หรือผลิตภณัฑ์ที่เป็นประโยชน ์

4.26 85.29 มากที่สุด 1.73 20.34 10 1 

มีการจัดสรรผลประโยชน์จากงานวิจัยที่ไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์อยา่งเป็นธรรม 

4.28 85.52 มากที่สุด 1.74 20.29 10 1 

การไดร้ับความช่วยเหลือและแนะน าเพื่อหาแนว
ทางการน าผลงานวิจยัหรือผลติภณัฑ์ไปใช้ประโยชน์ 

4.29 85.81 มากที่สุด 1.72 20.02 10 1 

มีการส่งเสรมิ และสนับสนุนให้ผู้ใช้สิทธิมีการน า
งานวิจัยหรือผลิตภัณฑเ์พื่อให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

4.29 85.73 มากที่สุด 1.69 19.75 10 1 

มีการตดิตามและให้ความช่วยเหลอืภายหลังการน า
ผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑไ์ปใช้ประโยชน์ 

4.27 85.45 มากที่สุด 1.66 19.41 10 1 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ กระตือรือรน้ และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

4.31 86.17 มากที่สุด 1.62 18.76 10 1 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสยั ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.35 86.91 มากที่สุด 1.55 17.83 10 1 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยแปลงจากคะแนนเต็ม 10 มาเป็นคะแนนเต็ม 5 และค่า SD. ของคะแนนเต็ม 10 
 
จากการส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี

จากผลงานวิจัยของ สวก. พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม คะแนน 4.35 
รองลงมา คือ ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คะแนน 4.31 และ
การได้รับความช่วยเหลือและแนะน าเพ่ือหาแนวทางการน าผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ และมีการ
ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ใช้สิทธิมีการน างานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
คะแนน 4.29 เท่ากัน 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ตารางที่ 4.17 แสดงระดับความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ (n=411) 

ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ 
ความคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 
มีความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร 

4.44 88.88 มากที่สุด 1.51 17.02 10 1 

ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจุบัน 4.47 89.41 มากที่สุด 1.54 17.25 10 1 
รูปแบบการจดัหมวดหมู่ข้อมลูมีความเหมาะสมใน
การน าเสนอ 

4.39 87.74 มากที่สุด 1.55 17.62 10 1 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ 4.46 89.28 มากที่สุด 1.55 17.37 10 1 
การใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้ประโยชน์ 4.43 88.67 มากที่สุด 1.52 17.12 10 1 
เนื้อหาท่ีน าเสนอในเว็บไซตม์ีความน่าสนใจ 4.39 87.90 มากที่สุด 1.52 17.33 10 1 
กรณีที่มีค าถามผา่นทาง E-mail ท่านได้รบัค าตอบ
ภายในเวลาทีเ่หมาะสม 

4.39 87.77 มากที่สุด 1.58 17.95 10 1 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยแปลงจากคะแนนเต็ม 10 มาเป็นคะแนนเต็ม 5 และค่า SD. ของคะแนนเต็ม 10 
 
จากการส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ 

พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจุบัน คะแนน 4.47 รองลงมา คือ ความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ คะแนน 4.46 และมีความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร คะแนน 
4.44 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงปัจจัยที่จะเลือกรับบริการจาก สวก. ของกลุ่มผู้ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการ สวก. (3 อันดับแรก) 

ปัจจัย 

นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(n=152) 

นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด
สถาบันการอุดมศึกษา  

(n=105) 

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.
เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาค

การเกษตร  
(n=86) 

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ และ

วิสาหกิจชุมชน 
(n=68)  

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

อันดับ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
อันดับ 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

อันดับ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
อันดับ 

จ านวนเงินทุน 127 3 103 3 121 1 95 1 
จ านวนทุนที่หลากหลาย 148 1 112 2 90 2 70 3 
ความสอดคล้องของทุนที่ต้องการกับหน่วยงาน 141 2 123 1 39 7 72 2 
การให้บริการ 88 5 16 9 41 5 17 8 
ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 71 6 53 6 40 6 14 9 
ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล 100 4 68 4 54 3 41 4 
ความต่อเนื่องของทุนที่ได้รับ 68 7 44 7 46 4 29 6 
เกณฑ์ในการพิจารณาทุนที่โปร่งใส 55 8 63 5 40 6 36 5 
ความรวดเร็วในการให้บริการ 55 8 29 8 39 7 22 7 
อ่ืนๆ เช่น การแก้ไขข้อมูลที่ข้อเสนอโครงการได้ 5 9 0 0 0 0 3 10 

จากการส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับบริการจาก สวก. ด้านต่างๆ 3 อันดับแรก ดังนี้ 
1. นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับบริการ คือ จ านวนทุนที่หลากหลาย ความสอดคล้องของทุนที่ต้องการกับ

หน่วยงาน จ านวนเงินทุน 
2. นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือภาควิชาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับบริการ คือ ความสอดคล้องของทุนที่

ต้องการกับหน่วยงาน จ านวนทุนที่หลากหลาย จ านวนเงินทุน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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3. นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเก่ียวกับภาคการเกษตร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับบริการ คือ จ านวนเงินทุน จ านวนทุนที่หลากหลาย ความง่ายในการเข้าถึง
ข้อมูล 

4. ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเลือกรับบริการ คือ จ านวนเงินทุน ความสอดคล้องของทุนที่ต้องการกับหน่วยงาน จ านวนทุนที่หลากหลาย 

 
ตารางท่ี 4.19 แสดงประเภทของบริการที่ต้องการ/ สนใจจะใช้บริการของ สวก. ในอนาคต ของกลุ่มผู้ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการ สวก. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ประเภทการบริการของ สวก. 

นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด 
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  
(n=152) 

นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด
สถาบันการอุดมศึกษา  

(n=105) 

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.
เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาค

การเกษตร  
(n=86) 

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาด

ใหญ ่รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ 
และวิสาหกิจชุมชน 

(n=68)  
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ทุนวิจัย 96 63.16 95 90.48 58 67.44 36 52.94 
ทุนการศึกษา 73 48.03 27 25.71 76 88.37 27 39.71 
ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 66 43.42 60 57.14 59 68.60 24 35.29 
ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 22 14.47 59 56.19 31 36.05 14 20.59 
เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจัดโดย สวก. 86 56.58 50 47.62 22 25.58 41 60.29 
เข้าร่วมกิจกรรม/ การถ่ายทอดความรู้/ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น 

97 63.82 43 40.95 23 26.74 39 57.35 

การขออนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยของ สวก. 

42 27.63 16 15.24 32 37.21 36 52.94 

ค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ (www.arda.or.th)  58 38.16 31 29.52 21 24.42 24 35.29 
อ่ืนๆ เช่น ทุนที่ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีความ 1 0.66 0 0.00 0 0.00 2 2.94 

http://www.arda.or.th/
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ประเภทการบริการของ สวก. 

นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด 
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  
(n=152) 

นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด
สถาบันการอุดมศึกษา  

(n=105) 

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.
เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาค

การเกษตร  
(n=86) 

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาด

ใหญ ่รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ 
และวิสาหกิจชุมชน 

(n=68)  
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เป็นธรรมในการใช้สิทธิที่เกิดจากความคิดของ
เกษตรกร 

จากการส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. พบว่า ประเภทของบริการที่ต้องการ/ สนใจจะใช้บริการของ สวก. ในอนาคต นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนใหญ่จะเข้าร่วมกิจกรรม/ การถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น ร้อยละ 63.82 นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด
สถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ส่วนใหญ่จะขอทุนวิจัย ร้อยละ 90.48 นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร ส่วน
ใหญ่จะขอทุนการศึกษา ร้อยละ 88.37 ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร อาหาร และ
การแปรรูป ส่วนใหญ่จะเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจัดโดย สวก. ร้อยละ 60.29 
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4.3 สรุปข้อเสนอแนะความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้บริการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) ในอนาคต 
 จากการส ารวจความคาดหวังการใช้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) ของ
กลุ่มผู้มีแนวโน้มจะใช้บริการ มีความคาดหวังในการบริการด้านต่างๆ ดังนี้ 

o ด้านทุนวิจัย (21) 
 การเพ่ิมจ านวนทุนวิจัย (9) 
 มีทุนให้กับทุกคน ทุกระดับ และไม่จ ากัดการศึกษาที่ต้องการท าวิจัย รวมถึงธุรกิจเก่ียวกับ

การเกษตร 
 ความหลากหลายทางด้านสาขาท่ีจะมอบทุนวิจัย 
 เปิดโอกาสรับสมัครนักศึกษา/นิสิต ฝึกงานในงานวิจัยต่างๆ ที่ได้รับทุนจาก สวก.  
 มีการร่วมมือกับสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ เพื่อต่อยอดความรู้ผลงานวิจัย 
 ควรเปิดโอกาสให้นักวิจัยหน้าใหม่มีโอกาสขอทุนสนับสนุนการท าวิจัยให้มากขึ้น 
 อยากให้มีทุนวิจัยในหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เนื่องจากมีความใกล้ชิดเกษตรกรมาก 

จะท าให้เห็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง 
 ควรมีปฏิทินการเสนองานวิจัยเผยแพร่หลายช่องทาง เพื่อให้นักวิจัยมีโอกาสเตรียมความพร้อมใน

การเสนองานวิจัย  
 ควรมีรูปแบบการเขียนที่ชัดเจน หรือก าหนดกรอบวงเงิน หรือตัวอย่าง อาทิ ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน

ส าหรับผู้ช่วยนักวิจัย หรือค่าเครื่องมือ เก็บตัวอย่างในอัตราที่เหมาะสม เป็นต้น 
 ทุนวิจัยให้ครอบคลุมในสาขาต่างๆ มากขึ้น ไม่อยากให้เน้นที่เป็น Impact สูงมากนัก อยากให้

ความส าคัญกับงานวิจัยอื่นๆ ที่พอจะมีศักยภาพบ้าง เพ่ือเป็นก าลังใจให้นักวิจัย 
 การให้ความหวังในการพิจารณาให้ทุนวิจัย ทุนการศึกษา หรือทุนอบรมต่างๆ แก่ผู้ที่สนใจ ควรให้

ก าลังใจ และความจริงใจแก่นักวิจัย เพราะความจริงใจทุกๆ ด้านส่งผลถึงคุณภาพของงานวิจัย
อย่างสูง 

 อยากให้มีทุนสนับสนุนแก่นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ อาจ
เป็นในรูปแบบ Seed money หรือทุนฝึกอบรมระยะสั้นต่างๆ เพราะเมื่อรวมกับกลุ่มอาจารย์ 
สายสนับสนุนมักไม่ได้รับการพิจารณา 

 อยากให้การขอทุนสามารถขอได้ทุกอาชีพ ไม่จ ากัดเฉพาะข้าราชการหรือวิสาหกิจ เพราะคนเก่งมี
อยู่ในทุกสาขาอาชีพ และสนับสนุนพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการท างานวิจัยให้มีคุณภาพ 
 

o ด้านทุนการศึกษา (15) 
 ทุนการศึกษาในการเรียนต่อด้านการเกษตร (9)  
 ทุนศึกษาให้กับลูกเกษตรกรที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาต่อ 
 ทุนการศึกษาระดับมากกว่าปริญญาตรีส าหรับนิสิตที่ต้องการเรียนเกษตร 
 ทุนการศึกษากับนิสิตเรียนดี 
 ความหลากหลายทางด้านสาขาท่ีจะมอบทุนการศึกษา 
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 การเพ่ิมจ านวนทุนการศึกษา 
 ทุนการศึกษา ส าหรับข้าราชการสังกัดทางด้านการเกษตร เพ่ือศึกษา วิจัย น ามาพัฒนา

ประกอบการท างาน 
 
o ด้านทุนฝึกอบรม (14) 

 การเพ่ิมจ านวนทุนฝึกอบรม (5) 
 เพ่ิมทุนฝึกอบรมเก่ียวกับความรู้ด้านต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ทักษะอาชีพ พัฒนางานวิทยากร

และเทคโนโลยีการเกษตร (3) 
 จะได้รับโอกาสได้รับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
 ความหลากหลายทางด้านสาขาท่ีจะมอบทุนฝึกอบรม 
 การจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ 
 การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลากราย เช่น ทุนวิจัยพันธุ์ปลากราย ทุนวิจัยคุณภาพเนื้อปลากราย 

และทุนอบรมผู้สนใจในการเลี้ยงหรือท าอาหารจากปลากราย 
 ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัยด้านเส้นไหม ผ้าไหม 
 สวก. จะจัดอบรมและเข้าถึงหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล 

 
o ด้านการประชาสัมพันธ์ (17) 

 ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง และให้องค์องค์กรอ่ืนๆ ได้รู้จัก สวก. มากข้ึน รวมถึงได้รับทราบข่าวสาร
เกี่ยวกับทุนต่างๆ ที่สวก. ให้บริการ และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ สวก. (6) 

 เพ่ิมช่องทางการได้รับข้อมูลการท าวิจัยที่ถูกต้อง เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ 
และควรให้ทัว่ถึงและรวดเร็ว ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา และมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่
อธิบายอย่างละเอียด (6) 

 การประชาสัมพันธ์ให้นิสิตที่เรียนอยู่และมีความสนใจในการเรียนต่อได้สามารถเข้าถึงทุนได้ง่าย
ขึ้น และมีการแนะน า สวก. ไปถึงในระดับคณะ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดีและแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อขอทุนวิจัย และทุนการศึกษาต่อไป (2) 

 มีวารสารตีพิมพ์แสดงผลงานของนักวิจัยทางด้านการเกษตร 
 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรที่ถูกต้อง น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงนักวิจัยที่มากข้ึน สามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศได้ง่าย 

 
o ด้านการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (6) 

 ด้านการน างานวิจัยมาพัฒนาจุดด้อยของประเทศ 
 มีการให้ทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีขนาดที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ (3-5 ปี) 
 ควรมีทุนร่วมกับต่างประเทศ เช่น การไปท าวิจัยระยะสั้น เพ่ือการตีพิมพ์หรือไปใช้ประโยชน์ใน

เชิงพาณิชย์ที่เป็นสากลมากขึ้น 
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 สวก. อย่ามองไกลตัวเกินไป อยากให้เน้นเรื่องเก่ียวกับภูมิปัญญาเป็นอันดับแรก เพราะคนไทยเรา
มีภูมิปัญญาที่ดีและชัดเจนมากมาย แต่ถูกกีดกันโดยภาครัฐ อยากให้ สวก. เน้นเรื่องนี้ให้มากเพ่ือ
เป็นประโยชน์ของประชาชน และคนไทยเป็นหลัก 

 อยากให้ สวก. น างานวิจัยไปช่วยเหลือเกษตรกรได้มากข้ึน 
 การน าตวัอย่างโครงการที่ส าเร็จ มาจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ให้คนอ่ืนๆ 

ได้เรียนรู้ 
 
o ด้านงบประมาณ (2) 

 งบประมาณเพียงพอต่องานวิจัย  
 เพ่ิมวงเงินงบประมาณ เปิดโอกาสให้นักวิจัยใหม่ได้แก้ไขโครงการที่เสนอ เพ่ือให้ถูกต้องเรียบร้อย 

และได้รบัทุน เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการเสนอขอทุนวิจัยในพื้นที่ตนเอง 
 
o ด้านอ่ืนๆ (5) 

 ไม่ควรแบ่งระดับความคาดหวังถึง 10 ระดับ แค่ 1-3 ระดับก็เพียงพอ 
 ถ้าจะให้ทุนก็ไม่ควรมีขั้นตอนที่ยุ่งยากจนเกินไป ควรให้ด้วยความเต็มใจและสนับสนุนอย่างเต็มที่ 
 ควรกระจายและมีความเสมอภาค โปร่งใสต่อสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยเท่าเทียมกัน และส่งเสริม

ให้นักวิจัยหน้าใหม่ในเวทีวิจัย สนับสนุนทุน และการฝึกอบรมมากขึ้น 
 มีการกระจายทุนไปตามหน่วยงานต่างจังหวัดอย่างทั่วถึง 
 การเบิกจ่ายทุนไม่ควรยุ่งยากและมีเอกสารมากเกินไป 
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บทที่ 5 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุปผลการศึกษา 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ 
สวก. สามารถสรุปผลการประเมินเป็นด้านต่างๆ 5 ด้าน ดังนี้ ความพึงพอใจต่อกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการสารสนเทศ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบริการของ สวก. ซึ่งการแสดงผลความพึงพอใจมีคะแนน
ความพึงพอใจ ดังนี้ 

ค่าคะแนน 1.00 - 1.80 =  พอใจน้อยที่สุด 
ค่าคะแนน 1.81 - 2.60 = พอใจน้อย 
ค่าคะแนน 2.61 - 3.40 = พอใจปานกลาง 
ค่าคะแนน 3.41 - 4.20 = พอใจมาก 
ค่าคะแนน 4.21 - 5.00 = พอใจมากที่สุด 

 
5.1.1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

 การส ารวจความพึงพอใจต่อกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการของ สวก. จากกลุ่มผู้ใช้บริการ ที่
ได้รับทุนวิจัย ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงคะแนนความพึงพอใจต่อกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ของผู้ใช้บริการ สวก. 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
ทุนวิจัย 

ทุนการ 
ศึกษา 

ทุนฝึกอบรม
และปฏิบัติ

วิจัย 

ผ่านการ
ฝึกอบรม
โดย สวก. 

เข้าร่วม
กิจกรรมฯ 

ได้รับ
อนุญาตให้
ใช้สิทธิฯ 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนนถ่วง
น้ าหนักตาม

จ านวน
ผู้ตอบ 

137 24 22 183 152 10 
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วิธีการขอรับทุนวิจัยมีความชัดเจนและได้รับ
ค าแนะน าในทางปฏิบัติ 

4.31 
มากที่สุด 

NA. 
4.59 

มากที่สุด 
NA. NA. NA. 4.45 

มากที่สุด 
4.35 

มากที่สุด 

มีการประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนวิจัยที่
ชัดเจน เพ่ือความโปร่งใส 

4.24 
มากที่สุด 

4.29 
มากที่สุด 

4.59 
มากที่สุด 

NA. NA. NA. 4.37 
มากที่สุด 

4.29 
มากที่สุด 

วิธีการขอเบิกเงินทุนวิจัยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
4.22 

มากที่สุด 
4.19 
มาก 

4.57 
มากที่สุด 

NA. NA. NA. 
4.33 

มากที่สุด 
4.26 

มากที่สุด 
มีการติดตามให้ค าแนะน าช่วยเหลือก่อน ระหว่าง 
และหลังการด าเนินการวิจัย 

4.27 
มากที่สุด 

4.25 
มากที่สุด 

4.75 
มากที่สุด 

NA. NA. NA. 
4.42 

มากที่สุด 
4.33 

มากที่สุด 
ได้รับข้อมูลเรื่องการให้ทุนการศึกษาที่ถูกต้อง 
ชัดเจน และเป็นประโยชน์ 

NA. 
4.27 

มากที่สุด 
NA. NA. NA. NA. 

4.27 
มากที่สุด 

4.27 
มากที่สุด 

ระบบและวิธีการรับสมัครทุนการศึกษามีความ
ชัดเจนและสะดวกต่อการสมัครขอรับทุน 

NA. 
4.25 

มากที่สุด 
NA. NA. NA. NA. 4.25 

มากที่สุด 
4.25 

มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่มีการติดตามหลังส าเร็จการศึกษาเป็น
ระยะ และให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือค าแนะน าด้านการ
พัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (ข้อนี้ 
เฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว) 

NA. 
4.24 

มากที่สุด 
NA. NA. NA. NA. 

4.24 
มากที่สุด 

4.24 
มากที่สุด 
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ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
ทุนวิจัย 

ทุนการ 
ศึกษา 

ทุนฝึกอบรม
และปฏิบัติ

วิจัย 

ผ่านการ
ฝึกอบรม
โดย สวก. 

เข้าร่วม
กิจกรรมฯ 

ได้รับ
อนุญาตให้
ใช้สิทธิฯ 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนนถ่วง
น้ าหนักตาม

จ านวน
ผู้ตอบ 

137 24 22 183 152 10 
 

528 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมมีความชัดเจนเมื่อ
เปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

NA. NA. NA. 
4.34 

มากที่สุด 
4.26 

มากที่สุด 
NA. 4.30 

มากที่สุด 
4.30 

มากที่สุด 

มีความเหมาะสมของระยะเวลาในจัดการฝึกอบรม NA. NA. NA. 
4.32 

มากที่สุด 
4.29 

มากที่สุด 
NA. 

4.31 
มากที่สุด 

4.31 
มากที่สุด 

มีการจัดสรรผลประโยชน์จากงานวิจัยที่ไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นธรรม 

NA. NA. NA. NA. NA. 
4.15 
มาก 

4.15 
มาก 

4.15 
มาก 

มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ใช้สิทธิมีการน า
งานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

NA. NA. NA. NA. NA. 
4.05 
มาก 

4.05 
มาก 

4.05 
มาก 

มีการติดตามและให้ความช่วยเหลือภายหลังการน า
ผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ 

NA. NA. NA. NA. NA. 
4.10 
มาก 

4.10 
มาก 

4.10 
มาก 

เฉลี่ย 
4.26 

มากที่สุด 
4.25 

มากที่สุด 
4.63 

มากที่สุด 
4.33 

มากที่สุด 
4.28 

มากที่สุด 
4.10 
มาก 

4.27 
มากที่สุด 

4.24 
มากที่สุด 

จากการส ารวจความพึงพอใจต่อกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของ สวก. ด้านทุนวิจัย ทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัย การฝึกอบรมโดย สวก. การเข้า
ร่วมกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงาน วิจัยของ สวก. พบว่า ผู้ใช้บริการ 
สวก. มีความพึงพอใจต่อกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของ สวก. ในระดับมากท่ีสุดคะแนนเฉลี่ย 4.27 และคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 4.24 
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5.1.2 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
ตารางท่ี 5.2 แสดงคะแนนความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการของผู้ใช้บริการ สวก. 

ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรในการให้บริการ 
ทุนวิจัย 

ทุนการ 
ศึกษา 

ทุนฝึกอบรม
และปฏิบัติ

วิจัย 

ผ่านการ
ฝึกอบรม
โดย สวก. 

เข้าร่วม
กิจกรรมฯ 

ได้รับ
อนุญาตให้
ใช้สิทธิฯ 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนนถ่วง
น้ าหนักตาม

จ านวน
ผู้ตอบ 

137 24 22 183 152 10   528 
ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

4.35 
มากที่สุด 

4.25 
มากที่สุด 

4.75 
มากที่สุด 

4.53 
มากที่สุด 

4.39 
มากที่สุด 

4.55 
มากที่สุด 

4.47 
มากที่สุด 

4.44 
มากที่สุด 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.38 
มากที่สุด 

4.28 
มากที่สุด 

4.70 
มากที่สุด 

4.49 
มากที่สุด 

4.39 
มากที่สุด 

4.45 
มากที่สุด 

4.45 
มากที่สุด 

4.43 
มากที่สุด 

เฉลี่ย 
4.37 

มากที่สุด 
4.27 

มากที่สุด 
4.73 

มากที่สุด 
4.51 

มากที่สุด 
4.39 

มากที่สุด 
4.50 

มากที่สุด 
4.46 

มากที่สุด 
4.43 

มากที่สุด 
จากการส ารวจความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการของ สวก. ด้านทุนวิจัย ทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัย การฝึกอบรมโดย สวก. การเข้า

ร่วมกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก.  พบว่า ผู้ใช้บริการ 
สวก. มีความพึงพอใจต่อกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของ สวก. ในระดับมากท่ีสุดคะแนนเฉลี่ย 4.46 และคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 4.43 
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5.1.3 ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
ตารางท่ี 5.3 แสดงคะแนนความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ของผู้ใช้บริการ สวก. 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ทุนวิจัย 

ทุนการ 
ศึกษา 

ทุนฝึกอบรม
และปฏิบัติ

วิจัย 

ผ่านการ
ฝึกอบรม
โดย สวก. 

เข้าร่วม
กิจกรรมฯ 

ได้รับ
อนุญาตให้
ใช้สิทธิฯ 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนนถ่วง
น้ าหนักตาม

จ านวน
ผู้ตอบ 

137 24 22 183 152 10   528 
ได้รับข่าวสารเรื่องทุนวิจัยถูกต้องชัดเจนและเป็น
ประโยชน์/ มีหลายช่องทางและสะดวกในการรับ
ข่าวสาร/ มีการประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกอบรม
ผ่านสื่อต่างๆ/ การได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ 

4.34 
มากที่สุด 

4.15 
มาก 

4.50 
มากที่สุด 

4.24 
มากที่สุด 

4.13 
มาก 

4.10 
มาก 

4.24 
มากที่สุด 

4.24 
มากที่สุด 

มีความหลากหลายในการให้ทุนวิจัยในสาขาท่ี
เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

4.34 
มากที่สุด 

4.21 
มากที่สุด 

4.64 
มากที่สุด 

NA. NA. NA. 
4.40 

มากที่สุด 
4.36 

มากที่สุด 

มีการแจ้งความคืบหน้าในระหว่างการพิจารณาทุนวิจัย
อย่างต่อเนื่อง/ ได้รับแจ้งขั้นตอนและความก้าวหน้าใน
การพิจารณาทุนการศึกษาท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 

4.12 
มาก 

4.15 
มาก 

4.66 
มากที่สุด 

NA. NA. NA. 
4.31 

มากที่สุด 
4.19 
มาก 

เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม/ การ
ได้รับความช่วยเหลือและแนะน าเพื่อหาแนวทางการ
น าผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ 

NA. NA. NA. 
4.49 

มากที่สุด 
NA. 

4.35 
มากที่สุด 

4.42 
มากที่สุด 

4.48 
มากที่สุด 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

NA. NA. NA. 
4.46 

มากที่สุด 
4.35 

มากที่สุด 
NA. 

4.41 
มาก 

4.41 
มาก 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 114 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ทุนวิจัย 

ทุนการ 
ศึกษา 

ทุนฝึกอบรม
และปฏิบัติ

วิจัย 

ผ่านการ
ฝึกอบรม
โดย สวก. 

เข้าร่วม
กิจกรรมฯ 

ได้รับ
อนุญาตให้
ใช้สิทธิฯ 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนนถ่วง
น้ าหนักตาม

จ านวน
ผู้ตอบ 

137 24 22 183 152 10   528 
มีการเปิดกว้างให้แก่ผู้สนใจทั่วไปเข้าฝึกอบรม เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ 

NA. NA. NA. NA. 
4.24 

มากที่สุด 
NA. 

4.24 
มากที่สุด 

4.24 
มากที่สุด 

เฉลี่ย 
4.27 

มากที่สุด 
4.17 
มาก 

4.60 
มากที่สุด 

4.40 
มากที่สุด 

4.24 
มากที่สุด 

4.23 
มากที่สุด 

4.34 
มากที่สุด 

4.32 
มากที่สุด 

จากการส ารวจความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก การให้บริการของ สวก. ด้านทุนวิจัย ทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัย การฝึกอบรมโดย สวก. การ
เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผ ลงานวิจัยของ สวก. พบว่า 
ผู้ใช้บริการ สวก. มีความพึงพอใจต่อกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของ สวก. ในระดับมากท่ีสุดคะแนนเฉลี่ย 4.34 และคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 4.32 
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5.1.4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการสารสนเทศ 
ตารางที่ 5.4 แสดงคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการสารสนเทศ ของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่าน
เว็บไซต์ 

ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ 
คะแนนความพึง

พอใจ 
n=313 

มีความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
4.27 

มากที่สุด 

ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจุบัน 
4.21 

มากที่สุด 

รูปแบบการจัดหมวดหมู่ข้อมูลมีความเหมาะสมในการน าเสนอ 
4.25 

มากที่สุด 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ 
4.35 

มากที่สุด 

การใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้ประโยชน์ 
4.29 

มากที่สุด 

เนื้อหาที่น าเสนอในเว็บไซต์มีความน่าสนใจ  
4.22 

มากที่สุด 

กรณีท่ีมีค าถามผ่านทาง E-mail ท่านได้รับค าตอบภายในเวลาที่เหมาะสม 
4.15 

มากที่สุด 

 
4.25 

มากที่สุด 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ 
มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คะแนน 4.25 
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5.1.5 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบริการของ สวก.  
ตารางท่ี 5.5 แสดงคะแนนความพึงพอใจภาพรวมต่อการบริการของ สวก. 

ความพึงพอใจภาพรวมต่อการบริการของ สวก. 
คะแนน 

ความพึงพอใจ 
1. ผู้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยฯ (n=137) 4.36 

มากที่สุด 
2. ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา 
     2.1 ทุนระดับปริญญา (n=24) 

4.34 
มากที่สุด 

2.2 ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัย ณ 
ต่างประเทศ (n=22) 

4.44 
มากที่สุด 

     2.3 ผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตรที่ สวก. จัดในปีงบประมาณ 
2561 (n=183) 

4.41 
มากที่สุด 

3. ผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ (n=313) 4.36 
มากที่สุด 

4. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้ /  การถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น เช่น การจัดประชุมวิชาการ
ประจ าปี สวก. การฝึกอบรม การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ / 
เทคโนโลยีที่ สวก. จัดขึ้น (n=152) 

4.37 
มากที่สุด 

5. ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. 
(n=10) 

4.30 
มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยรวม 
4.37 

มากที่สุด 

คะแนนรวมถ่วงน้ าหนักตามจ านวนคนตอบ 
4.37 

มากที่สุด 
จากการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ สวก. ของผู้ใช้บริการ ทั้ง 5 กลุ่ม พบว่า ผู้ใช้บริการมี

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สวก. ภาพรวม อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คะแนน 4.37 และคะแนนถ่วง
น้ าหนักตามจ านวนคนตอบอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนน 4.37  
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5.1.6 สรุปคะแนนความพึงพอใจในการบริการด้านต่างๆ 
ตารางท่ี 5.6 สรุปคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ 

การให้บริการด้านต่างๆ 
คะแนนความพึงพอใจ

ถ่วงน้ าหนักตาม
จ านวนคนตอบ 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.24 
มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรในการให้บริการ 4.43 
มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.32 
มากที่สุด 

ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ 4.25 
มากที่สุด 

ความพึงพอใจภาพรวมต่อการบริการของ สวก. 4.37 
มากที่สุด 

จากการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้าน
กระบวนการ ขั้นตอนการใช้บริการ ในระดับมากที่สุด คะแนน 4.24 ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ใน
ระดับมากที่สุด คะแนน 4.43 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในระดับมากที่สุด คะแนน 4.32 และด้านข้อมูล
สารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ ในระดับมากที่สุด คะแนน 4.25 โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบริการของ 
สวก. อยู่ในระดับมากที่สุด คะแนน 4.37 
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เมื่อน าคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านต่างๆ มาเปรียบเทียบปี 2557-2561 สามารถแสดง
ผลเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ของกลุ่มผู้ใช้บริการ สวก. ได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 5.7 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ปี 2557-2561 

การให้บริการด้าน
ต่างๆ 

คะแนนความพึงพอใจถ่วงน้ าหนัก การ
เพิ่มข้ึน/ 
ลดลง 

% 
2557 2558 2559 2560 2561 

ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร 
ขั้นตอนการให้บริการ 

4.14 
มาก 

3.85 
มาก 

4.04 
มาก 

4.26 
มากที่สุด 

4.24 
มากที่สุด 

-0.02 -0.47 

ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากร
ในการให้บริการ 

4.16 
มาก 

4.32 
มากที่สุด 

4.45 
มากที่สุด 

4.41 
มากที่สุด 

4.43 
มากที่สุด 

0.02 0.45 

ด้ านสิ่ งอ านวยความ
สะดวก 

4.16 
มาก 

4.11 
มาก 

4.27 
มากที่สุด 

4.21 
มากที่สุด 

4.32 
มากที่สุด 

0.11 2.61 

ด้านข้อมูลสารสนเทศ
ผ่านทางเว็บไซต ์

3.89 
มาก 

4.05 
มาก 

4.21 
มากที่สุด 

4.32 
มากที่สุด 

4.25 
มากที่สุด 

-0.07 -1.62 

ความพึงพอใจภาพรวม
ต่อการบริการของ สวก. 

4.43 
มากที่สุด 

4.22 
มากที่สุด 

4.40 
มากที่สุด 

4.33 
มากที่สุด 

4.37 
มากที่สุด 

0.04 0.92 

 
รูปที่ 5.1 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ปี 2557-2561 

 
จากการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2559-2561 พบว่า 

ด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจถ่วงน้ าหนักที่ลดลง ได้แก่ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ และด้านข้อมูล
สารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ 
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จากผลการส ารวจความคาดหวังความและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สวก. ตั้งแต่ปี 2557 – 2561 
สามารถสรุปเปรียบเทียบความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความพึงพอใจต่อความคาดหวังเป็นคะแนนเฉลี่ย ได้
ดังต่อไปนี้ (หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยดังต่อไปนี้ไม่รวมเฉลี่ยด้านเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบได้กับการ
ส ารวจฯ ปีก่อนหน้า) 
รูปที่ 5.2 แสดงคะแนนความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความพึงพอใจต่อความคาดหวังเฉลี่ย ด้านบริการ
ทุนวิจัย ปี 2557-2561 

 
 
รูปที่ 5.3 แสดงคะแนนความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความพึงพอใจต่อความคาดหวังเฉลี่ย ด้านบริการ
ทุนการศึกษา ปี 2557-2561 
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รูปที่ 5.4 แสดงคะแนนความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความพึงพอใจต่อความคาดหวังเฉลี่ย ด้านบริการ
ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ปี 2557-2561 

 
 
รูปที่ 5.5 แสดงคะแนนความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความพึงพอใจต่อความคาดหวังเฉลี่ย ด้านบริการ
การฝึกอบรมโดย สวก. ปี 2557-2561 
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รูปที่ 5.6 แสดงคะแนนความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความพึงพอใจต่อความคาดหวังเฉลี่ย ด้านบริการ
การเข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น เช่น การ
จัดประชุมวิชาการประจ าปี สวก. การฝึกอบรม การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้/ เทคโนโลยีที่ สวก. จัดขึ้น ปี 
2557-2561 

 
 
รูปที่ 5.7 แสดงคะแนนความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความพึงพอใจต่อความคาดหวังเฉลี่ย ด้านบริการ
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. ปี 2557-2561 
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รูปที่ 5.8 แสดงคะแนนความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความพึงพอใจต่อความคาดหวังเฉลี่ย ด้านบริการ
บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ ปี 2557-2561 

 
 
รูปที่ 5.9 แสดงคะแนนความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความพึงพอใจต่อความคาดหวังเฉลี่ย ด้านเจ้าหน้าที่ 
ปี 2557-2560 
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รูปที่ 5.10 เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยจ าแนกตามการให้บริการ ปี 2557-2561 
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ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                      124 

5.2 ข้อเสนอแนะการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สวก. คณะผู้วิจัยเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการของ 
สวก. ด้านต่างๆ ดังนี้ 

5.2.1 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
โดยภาพรวมผู้ใช้บริการในกลุ่มต่างๆ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการระดับมาก

ที่สุด มีเพียงผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ เท่านั้นที่มีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการและขั้นตอนการ
ให้บริการระดับมาก อย่างไรก็ตามเพ่ือให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการให้สูงขึ้น สวก. ควรมีการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการดังนี้ 

o ด้านทุนวิจัย 
 สวก. ควรพิจารณาวิธีการขอเบิกเงินทุนวิจัยให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ให้มีความรวดเร็ว

มากขึ้น และให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่นักวิจัยสังกัด และมีการชี้แจงแนวทางและ
ระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินให้นักวิจัยทราบถึงขั้นตอน กระบวนการ และระยะเวลาที่
ชัดเจน 

 สวก. ควรมีการประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนวิจัยที่ชัดเจน เพ่ือความโปร่งใส เช่น 
การประกาศข้อพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการ ต่อข้อเสนอโครงการวิจัย ว่ามี
ข้อบกพร่อง ข้อควรปรับปรุงในส่วนไหนบ้าง       

o ด้านทุนการศึกษา 
 สวก. ควรปรับปรุงวิธีการขอเบิกเงินทุนวิจัยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และเหมาะสมกับ

ระยะเวลาของผู้ได้รับทุน 
o ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. 

จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้สิทธิฯ จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจในด้านขั้นตอน กระบวนการให้บริการด้าน
การอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ อยู่ในระดับมาก ซึ่ง สวก. ควรพิจารณาปรับปรุงการบริการด้านขั้นตอน 
กระบวนการให้บริการ ดังนี้  

 สวก. ควรมีการชี้แจงให้ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิฯ หรือผู้ประกอบการ รับทราบเกณฑ์การจัดสรร
ผลประโยชน์จากงานวิจัยที่ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความเข้าใจ
ผิดเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมถึงมีการพิจารณาเจรจาข้อตกลงร่วมกัน
อย่างเหมาะสมที่สามารถยอมรับได้เป็นรายๆ ไป 

 สวก. ควรมีการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ใช้สิทธิมีการน างานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิด
การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การร่วมส่งเสริมการท าการตลาด การผลักดันใน
เชิงปฏิบัติ การสนับสนุนและส่งเสริมด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 

 สวก. ควรมีการติดตามและให้ความช่วยเหลือภายหลังการน าผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การติดตามปัญหาของผู้ประกอบการที่น าเทคโนโลยีไปผลิตว่า
มีปัญหาด้านใดบ้าง และเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน สถาบันที่
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของผู้ประกอบการได้เป็นกรณ ี

ด้านทุนฝึกอบรมปฏิบัติการและน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากการส ารวจข้อมูลจะเห็นได้ว่า 
สวก. สามารถให้บริการด้านทุนฝึกอบรมปฏิบัติการและน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ได้สูงกว่าความ
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คาดหวังของผู้ใช้บริการทุกด้าน ซึ่ง สวก. ควรรักษาระดับการให้บริการให้สูงกว่าความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
ต่อไป  

ด้านการอบรมโดย สวก. และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น พบว่า สวก. สามารถให้บริการ ได้ในระดับดีมาก มีขั้นตอนการสมัครเข้า
ร่วมฝึกอบรมมีความชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ และความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด
อบรมในระดับมากท่ีสุด 

 
5.2.2 ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรในการให้บริการ 

 จากการส ารวจการให้บริการของเจ้าหน้าที่บุคลากรในการให้บริการของ สวก. ด้านต่างๆ พบว่า 
ผู้ใช้บริการ สวก. พบว่า เจ้าหน้าที่บุคลากรของ สวก. ให้บริการได้ในระดับดีมาก อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ 
สวก. สามารถให้บริการได้ตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้บริการ สวก. ควรมีการด าเนินการพัฒนาการ
ด าเนินงานดังนี้ 

 สวก. ควรมีการจัดท าแผนก าลังคนในการให้บริการให้เหมาะสม เพ่ือให้สามารถบริการผู้ใช้บริการ 
สวก. ได้อย่างเพียงพอต่อไป และมีแนวทางการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ดูแลด้านทุนวิจัย หากมี
การปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่ดูแล เพ่ือให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง หรือมีวาระในการ
โยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานที่เป็นระบบ และควรมีระบบ Multitask เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
สามารถท างานแทนกันได้ 

 สวก. ควรมีการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ในด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการ และความสามารถในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ในเชิง
พาณิชย์ได้จริง และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม 

 
5.2.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
โดยภาพรวมส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการในกลุ่มต่างๆ มีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการระดับ

มากที่สุด มีเพียงบางประเด็นเท่านั้นที่มีความพึงพอใจในระดับมาก ดังนั้น สวก. ควรมีการพิจารณาปรับปรุงการ
ให้บริการดังนี้ 

 ควรมีการแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างรวดเร็ว 

 เพ่ิมช่องทางในการติดต่อประสานงานทั้งระบบ Online ผ่าน Social Media และระบบ Offline 
เช่น การส่งหนังสือเวียน จดหมายเชิญ ให้เข้าถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยควรมีระยะเวลาที่มาก
พอให้ผู้ใช้บริการได้ตัดสินใจและด าเนินการต่างๆ ได้ เพ่ือให้สามารถสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ
รับทราบข้อมลูข่าวสารต่างๆ ได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 

 อาจจัดให้มีการบริการศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ เช่น การให้บริการทุนวิจัย ทุนการศึกษา และ
การขอใช้สิทธิในเทคโนโลยีของ สวก. เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ สวก.  

 ควรมีการแจ้งความคืบหน้าในกระบวนการต่างๆ อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
สามารถจัดเตรียมและรับทราบข้อมูลเพื่อด าเนินการในข้ันตอนต่อไปได้ 
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 สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านต่างๆ ของ สวก. เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้บริการ 

 
5.2.4 ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์  

 การให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ ส่วนใหญ่มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการมีความต้องการข้อมูลสารสนเทศที่รวดเร็วและทันสมัย ดังนั้น สวก. จึงควรมีการพิจารณา
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 สวก. ควรด าเนินการอัพเดทข้อมูลวิจัย และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการอบรมต่างๆ รวมถึงข่าวสารที่
เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ 

 การประกาศข่าวสารด้านการวิจัย การอบรมเรื่องต่างๆ ควรมีระยะเวลาที่พอให้ผู้สนใจเข้าร่วม
การอบรมมีโอกาสตัดสินใจหรือด าเนินการสมัคร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 สัมภาษณ์ลึก (In-depth Interview)/ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
กลุ่มผู้ที่เคยรับบริการจาก สวก.  

1. ท าไม/เหตุผลใดถึงเลือกและสมัครขอทุนจาก สวก. 
......................................................................................................................................................... 
2. ปัญหาและอุปสรรคในการขอทุนหรือการใช้บริการจาก สวก. 
......................................................................................................................................................... 
3. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

o การให้บริการด้านทุนวิจัย 
......................................................................................................................................................... 

o การให้บริการด้านทุนการศึกษา 
......................................................................................................................................................... 

o การให้บริการด้านทุนการฝึกอบรม 
......................................................................................................................................................... 

o การให้บริการด้านการจัดประชุมวิชาการ 
......................................................................................................................................................... 

o การส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
......................................................................................................................................................... 

o บริการใหม่ที่คาดหวังจาก สวก. 
......................................................................................................................................................... 
4. ความพึงพอใจต่อบริการของ สวก. 
......................................................................................................................................................... 
5. ข้อเสนอแนะส าหรับการให้บริการของ สวก. 

o ข้อเสนอแนะด้านการให้บริการ (ทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนการฝึกอบรม การจัดประชุมวิชาการ) 
......................................................................................................................................................... 

o ข้อเสนอแนะในการผลักดันงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
......................................................................................................................................................... 

o ข้อเสนอแนะในการด าเนินการประสานงาน (ระยะเวลาในการพิจารณาทุน เกณฑ์ในการคัดเลือก  
การติดตามและความต่อเนื่องในการแจ้งข่าวสาร) 

......................................................................................................................................................... 
o ข้อเสนอแนะในการติดตามประเมินผล ผู้ที่ได้รับทุนด้านต่างๆ  

......................................................................................................................................................... 
6. ท่านได้รับบริการจาก สวก. แล้ว ท่านอยากจะมาขอทุน อีกหรือไม่ เพราะเหตุใด 
......................................................................................................................................................... 
7. ท่านจะแนะน าบุคคลอื่นมาขอรับทุน/รับบริการจาก สวก. หรือไม่ เพราะเหตุใด 
......................................................................................................................................................... 
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กลุ่มผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. 
1. ปัจจัยและแรงจูงใจในการเข้ามาขอรับการใช้สิทธิเทคโนโลยี 
......................................................................................................................................................... 
2. ท่านได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สวก. จากช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 โทรทัศน์       วิทยุ        สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์  นิตยสาร โปสเตอร์)    
 สอบถามจากคนรู้จัก  จากเจ้าหน้าที่ สวก.   จดหมายแจ้งเวียน   
 อีเมลล์ (email)       เว็บไซต์     Facebook     
 Line Application  ด้วยตนเอง     การประชุมชี้แจงการรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า 
 อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................................................  

3. ท่านต้องการที่จะติดต่อ สวก. ทางช่องทางใดบ้าง (ระบุอันดับ 3 อันดับแรก) 
____ ด้วยตนเอง   ____โทรศัพท์         ____ จดหมายแจ้งเวียน        
____ อีเมลล์         ____ เว็บไซต์          ____ Facebook         
____ Line Application  ____อ่ืนๆ ระบุ.........................................................   

4. ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการใช้สิทธิเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. 

ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. 
ระดับความ
คาดหวัง 

คะแนน 1-10 

ระดับความพึง
พอใจ 

ที่ได้ใช้บริการ 
คะแนน 1-10 

1. การได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ที่
เป็นประโยชน์ 

  

2. มีการจัดสรรผลประโยชน์จากงานวิจัยที่ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
อย่างเป็นธรรม 

  

3. การได้รับความช่วยเหลือและแนะน าเ พ่ือหาแนวทางการน า
ผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ 

  

4. มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ ใช้สิทธิมีการน างานวิจัยหรือ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

  

5. มีการติดตามและให้ความช่วยเหลือภายหลังการน าผลงานวิจัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ 

  

6. ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่

  

7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบ
ค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
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ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. 
ระดับความ
คาดหวัง 

คะแนน 1-10 

ระดับความพึง
พอใจ 

ที่ได้ใช้บริการ 
คะแนน 1-10 

ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์   
1. มีความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร   
2. ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจุบัน   
3. รูปแบบการจัดหมวดหมู่ข้อมูลมีความเหมาะสมในการน าเสนอ   
4. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ   
5. การใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้ประโยชน์   
6. เนื้อหาที่น าเสนอในเว็บไซต์มีความน่าสนใจ    
7. กรณีที่มีค าถามผ่านทาง E-mail ท่านได้รับค าตอบภายในเวลาที่

เหมาะสม 
  

ด้านการให้บริการโดยภาพรวม    
1. ความพึงพอใจในภาพรวมที่ได้รับจาก สวก.   

5. ปัญหาและอุปสรรคในการขอรับบริการ การใช้สิทธิเทคโนโลยี จาก สวก. มีอะไรบ้าง 
......................................................................................................................................................... 
6. ปัญหาและอุปสรรคของการน าเทคโนโลยีไปใช้งาน การท าตลาด/การท าธุรกิจ มีอะไรบ้าง 
......................................................................................................................................................... 
7. จุดเด่นของบริการของ สวก. ด้านต่างๆ เช่น ทุนวิจัย ทุนการศึกษา เจ้าหน้าที่ ข้อมูลเว็บไซต์ เป็นต้น 
......................................................................................................................................................... 
8. ความคาดหวังเรื่องการบริการ/ความช่วยเหลือในการขอรับการใช้สิทธิเทคโนโลยีของ สวก. 
............................................................................................................................. .................................. 
9. การประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีเป็นอย่างไร สามารถ

เข้าถึงได้ง่ายหรือไม่ 
......................................................................................................................................................... 
10. การส่งเสริม และกระตุ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี/ การอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี ของ สวก. เป็นอย่างไร 
......................................................................................................................................................... 
11. การให้ค าปรึกษา แนะน า และการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการน าเทคโนโลยีไปใช้ของ สวก. 

เป็นอย่างไร มีการติดตามประเมินผลต่อเนื่องหรือไม่ การให้ค าปรึกษาเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
......................................................................................................................................................... 
12. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการเข้าขอรับการใช้สิทธิเทคโนโลยีของ สวก. 
......................................................................................................................................................... 
13. หลังจากที่ท่านได้รับบริการจาก สวก. แล้ว ท่านต้องการกลับมาขอรับการใช้สิทธิเทคโนโลยีอีกหรือไม่ 

เพราะเหตุใด 
......................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก 2 แบบส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) (สวก.) 
ค าชี้แจง     
 กรุณาใส่เครื่องหมาย  หน้าค าตอบจากประสบการณ์การใช้บริการ สวก. เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการ

ต่อไป 
 ค าตอบของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยและจะเก็บไว้เพ่ือใช้ในการประมวลผลทางสถิติเท่านั้น 
ส่วนที่ 1 การให้บริการของ สวก .  
1. ท่านเคยใช้บริการจาก สวก. ด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ทุนวิจัย       
 ทุนการศึกษา 
 ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ   
 ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 
 เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจัดโดย สวก.  
 เข้าร่วมกิจกรรม/ การถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น 
 ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. 
 ค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ (www.arda.or.th)  
 อ่ืนๆ ระบุ......................................................................................................................... .. 

2. ความถี่ในการใช้บริการ สวก. ด้านต่างๆ 
 ทุนวิจัย     
 เคยได้รับทุน 1-2 ทุน   เคยได้รับทุนมากกว่า 2 ทุน ขึ้นไป 

 ทุนการศึกษา/ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ/ น าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 
 ได้รับทุนเป็นปีแรก   เคยได้รับทุนมากกว่า 1 ทุน  

 เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจัดโดย สวก.  
 เข้าอบรม 1-2 ครั้ง   เข้าอบรมมากกว่า 2 ครั้ง ขึ้นไป 

 เข้าร่วมกิจกรรม/ การถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น 
 เข้าร่วม 1-2 ครั้ง   เข้าร่วมมากกว่า 2 ครั้ง ขึ้นไป 

 ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. 
 ได้รับครั้งแรก   ได้รับมากกว่า 2 สัญญา ขึ้นไป 

 ค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์  
  ใช้บริการเว็บไซต์ 1-5 ครั้ง  ใช้บริการเว็บไซต์มากกว่า 5 ครั้ง ขึ้นไป 

3. ท่านได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สวก. จากช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
  โทรทัศน์       วิทยุ        สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์  นิตยสาร โปสเตอร์)    

 สอบถามจากคนรู้จัก  จากเจ้าหน้าที่ สวก.   จดหมายแจ้งเวียน  
 อีเมลล์        เว็บไซต์     Facebook     
 Line Application  ด้วยตนเอง     การประชุมชี้แจงการรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า 
 อ่ืน ๆ ระบุ...................................................... ............................................... 

http://www.arda.or.th/
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4. ท่านต้องการที่จะติดต่อ สวก. ทางช่องทางใดบ้าง (ระบุอันดับ 3 อันดับแรก) 
____ ด้วยตนเอง  ____โทรศัพท ์        ____ จดหมายแจ้งเวียน        
____ อีเมลล์        ____ เว็บไซต์          ____ Facebook         
____ Line Application ____อ่ืนๆ ระบุ......................................................... 

 
ส่วนที่ 2   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สวก.  
กรุณาระบุค่า 1-10 ใน (ก) ระดับความคาดหวัง ทุกบริการที่ได้รับ และ (ข) ระดับความพึงพอใจที่ได้ใช้บริการ  ใน
ข้อที่เคยใช้บริการ โดยที่ระดับ 1 หมายถึง ระดับต่ าสุด และระดับ 10 หมายถึงระดับสูงสุด 
“ระดับความคาดหวัง”  คือ “ความคาดหวังที่ท่านเห็นว่าควรจะได้รับในการใช้บริการในแต่ละหัวข้อของ สวก.” 
“ระดับความพึงพอใจที่ได้รับ” คือ “ความพึงพอใจที่ท่านได้รับในการใช้บริการนั้นๆ จาก สวก.” 

หัวข้อการให้บริการจาก สวก. 
*** ถ้าไม่มีการใชบ้ริการในข้อใดไม่ต้องตอบข้อนั้น 

(ก) 
ระดับความ
คาดหวัง 
(1 – 10) 

(ข) 
ระดับความพงึ

พอใจ 
ที่ได้ใชบ้ริการ 

(1 – 10) 
ด้านบริการการให้ทุนวิจัย   
1. ได้รับข่าวสารเรื่องทุนวิจัยถูกต้องชัดเจนและเป็นประโยชน์   
2. มีความหลากหลายในการให้ทุนวิจัยในสาขาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร   
3. วิธีการขอรับทุนวิจัยมีความชัดเจนและได้รับค าแนะน าในทางปฏิบัติ   
4. มีการแจ้งความคืบหน้าในระหว่างการพิจารณาทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง   
5. มีการประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนวิจัยที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส   
6. วิธีการขอเบิกเงินทุนวิจัยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน   
7. มีการติดตามให้ค าแนะน าช่วยเหลือก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินการวิจัย   
8. ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของ

เจ้าหน้าที่ 
  

9. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจง
ข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  

ด้านบริการการให้ทุนการศึกษา    
1.  ได้รับข่าวสารเรื่องการให้ทุนการศึกษาของ สวก. จากหลายช่องทาง   
2.  ได้รับข้อมูลเร่ืองการให้ทุนการศึกษาที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นประโยชน ์   
3.  สวก. มีการประกาศเกณฑ์การพิจารณาทุนทีช่ัดเจนและโปร่งใส   
4.  สาขาที่สนับสนนุให้ทุนการศกึษามีความหลากหลาย   
5.  ระบบและวิธีการรับสมัครทนุการศึกษามีความชัดเจนและสะดวกต่อการสมัคร

ขอรับทุน 
  

6.  ได้รับแจ้งขั้นตอนและความก้าวหน้าในการพิจารณาทุนการศึกษาที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 

  

7. ขั้นตอนและวิธีการขอเบิกเงินทุนการศึกษามีความชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
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หัวข้อการให้บริการจาก สวก. 
*** ถ้าไม่มีการใชบ้ริการในข้อใดไม่ต้องตอบข้อนั้น 

(ก) 
ระดับความ
คาดหวัง 
(1 – 10) 

(ข) 
ระดับความพงึ

พอใจ 
ที่ได้ใชบ้ริการ 

(1 – 10) 
8. เจ้าหน้าที่มีการติดตามให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทั้งก่อน 

ระหว่าง และหลังจากได้รบัทุนการศึกษาของ สวก. 
  

9. (ข้อนี้ เฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว) เจ้าหน้าที่มีการติดตามหลังส าเร็จ
การศึกษาเป็นระยะ และให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือค าแนะน าด้านการพัฒนา
ความรู้และทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

  

10. ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 

  

11. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจง
ข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  

ด้านบริการการให้ทุนฝกึอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 

  

1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยและทุน
น าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศของ สวก. มีหลายช่องทางและสะดวกใน
การรับข่าวสาร 

  

2. วิธีการสมัครขอรับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยและทุนน าเสนอผลงานวิจัย  
ณ ต่างประเทศ มีความชัดเจนและได้รับค าแนะน าในทางปฏิบัติเป็นอย่างดี 

  

3. มีการประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส   
4. มีความหลากหลายในการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยและทุนน าเสนอ

ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ในสาขาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 
  

5. มีการแจ้งความคืบหน้าในระหว่างการพิจารณาทุนอย่างต่อเนื่อง   
6. มีการติดตามให้ค าแนะน าช่วยเหลือก่อน ระหว่าง และหลังการได้รับทุน

ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยและทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 
  

7. วิธีการขอเบิกเงินทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย  
ณ ต่างประเทศมีแนวทางและระยะเวลาปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว 

  

8. ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 

  

9. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจง
ข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  

ด้านการจัดฝึกอบรม โดย สวก.    
1. ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมมีความชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงาน

อื่นๆ 
  

2. มีการประชาสัมพนัธ์การจัดการฝึกอบรมผ่านสื่อต่างๆ   
3. มีความเหมาะสมของระยะเวลาในจัดการฝึกอบรม   
4. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม   
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หัวข้อการให้บริการจาก สวก. 
*** ถ้าไม่มีการใชบ้ริการในข้อใดไม่ต้องตอบข้อนั้น 

(ก) 
ระดับความ
คาดหวัง 
(1 – 10) 

(ข) 
ระดับความพงึ

พอใจ 
ที่ได้ใชบ้ริการ 

(1 – 10) 
5. องค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้   
6. ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของ

เจ้าหน้าที่ 
  

7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจง
ข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  

ด้านการจัดกิจกรรม/ การถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
งานวิจัย ที่สวก. จัด 

  

1. ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการถ่ายทอดความรู ้มีความชัดเจนเมือ่เปรียบเทียบ
กับหน่วยงานอื่นๆ 

  

2. มีความหลากหลายของเร่ืองในการถ่ายทอดความรู ้ที่เก่ียวข้องกับการเกษตร
ในสาขาตา่งๆ 

  

3. มีการประชาสัมพนัธ์การถ่ายทอดความรู้ ผ่านสื่อต่างๆ   
4. มีการเปิดกว้างให้แก่ผู้สนใจทั่วไปเข้าฝึกอบรม เพื่อน าไปใช้ประโยชน์   
5. มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้   
6. องค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้   
7. ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของ

เจ้าหน้าที่ 
  

8. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจง
ข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  

ด้านการอนุญาตใหใ้ช้สิทธใินเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก.   
1. การได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น

ประโยชน์ 
  

2. มีการจัดสรรผลประโยชน์จากงานวิจัยทีไ่ปใชป้ระโยชน์เชิงพาณชิย์อย่างเปน็
ธรรม 

  

3. การได้รับความช่วยเหลือและแนะน าเพื่อหาแนวทางการน าผลงานวิจัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ 

  

4. มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ใช้สิทธิมีการน างานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้
เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

  

5. มีการติดตามและให้ความช่วยเหลือภายหลังการน าผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ไปใช้
ประโยชน์ 

  

6. ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 

  

7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจง
ข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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หัวข้อการให้บริการจาก สวก. 
*** ถ้าไม่มีการใชบ้ริการในข้อใดไม่ต้องตอบข้อนั้น 

(ก) 
ระดับความ
คาดหวัง 
(1 – 10) 

(ข) 
ระดับความพงึ

พอใจ 
ที่ได้ใชบ้ริการ 

(1 – 10) 
ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต ์   
1. มีความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร   
2. ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจุบัน   
3. รูปแบบการจัดหมวดหมู่ข้อมูลมคีวามเหมาะสมในการน าเสนอ   
4. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ   
5. การใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้ประโยชน์   
6. เนื้อหาที่น าเสนอในเว็บไซต์มีความน่าสนใจ    
7. กรณีที่มีค าถามผ่านทาง E-mail ท่านได้รับค าตอบภายในเวลาที่เหมาะสม   
ด้านการให้บริการโดยภาพรวม    
1. ความพึงพอใจในภาพรวมที่ได้รับจาก สวก.   

 

6. โปรดระบุข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการของ สวก. ในด้านต่างๆ 
6.1 การให้ทุนวิจัย 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................. ..............................................................................................  
6.2 การให้ทุนการศึกษา 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
6.3 การให้ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
............................................................................................................................. ..................................................
......................................................................... ......................................................................................................  
6.4 ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ  
................................................................................................................... ............................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
6.5 การฝึกอบรม 
.................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... .........................................................................................  
6.6 การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย (ถ่ายทอดความรู้/การได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิและการใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย) 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................. ..............................................................................................  
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6.7 เว็บไซต์/ ข้อมูลสารสนเทศ 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
6.8 ข้อเสนอแนะการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของ สวก. 
............................................................................................................................. ..................................................
.................................................................... ...........................................................................................................  
6.9 ข้อเสนอแนะการให้บริการโดยภาพรวมของ สวก. 
........................................................................................................ .....................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 

7. ความประทับใจในการให้บริการ สวก. 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................. ..................................................................................................................  

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. อายุ   ต่ ากว่า 25 ปี     25-35 ปี  36-45 ปี  46-55 ปี  55 ปีขึ้นไป ระบุ................. 
2. เพศ   ชาย    หญิง  
3. การศึกษา  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
4. อาชีพประจ า  

 ข้าราชการ   พนักงานของรัฐ   พนักงานบริษัท  นักศึกษา
  อาจารย์ นักวิชาการ  ผู้ประกอบการ   อ่ืนๆ โปรดระบุ............  
5. หน่วยงานที่ท่านสังกัด 

 หน่วยงานราชการ/ หน่วยงานของรัฐ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุ .................... 
 สถาบัน/ มหาวิทยาลัย..............................คณะ.................................................................  
 ผู้ประกอบการ/ เกษตรกร/ พนักงานบุคลากร 
 อ่ืนๆ ระบุ.......................................................................................  

6. อายุงานที่เก่ียวข้องกับด้านการเกษตร 
 น้อยกว่า 5 ปี  5-10 ปี  11-15 ปี  มากกว่า 15 ปีขึ้นไป ระบุ..................... 

7. กรุณากรอก ชื่อและท่ีอยู่ เพ่ือรับของที่ระลึกจาก สวก. (เฉพาะ 100 ท่านแรก) 
………………………………………...........…………………………………………………………………………….......................................
....................................................................................................................................................................................
..............................................................…………….......................................................................................................  
 

> > > ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม < < < 
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ภาคผนวก 3 ส ารวจความคาดหวังในการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) (สวก.) 
ค าชี้แจง     
 กรุณาใส่เครื่องหมาย  หน้าค าตอบเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการของ สวก. ต่อไป  
 ค าตอบของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยและจะเก็บไว้เพ่ือใช้ในการประมวลผลทางสถิติเท่านั้น 
ส่วนที่ 1 ลักษณะงานด้านวิจัย  
1. ท่านทราบหรือไม่ว่า สวก. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสนับสนุน ด้านทุนวิจัย ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม/

ปฏิบัติการวิจัยด้านการเกษตร  
  ทราบ    ไม่ทราบ (ข้ามไปข้อ 3) 

2. จากค าถามข้างต้น ท่านทราบว่า สวก. ให้บริการสนับสนุน ด้านทุนวิจัย ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม/ปฏิบัติการ
วิจัยด้านการเกษตร  จากช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

  โทรทัศน์       วิทยุ        สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์  นิตยสาร โปสเตอร์)    
 สอบถามจากคนรู้จัก  จากเจ้าหน้าที่ สวก.   จดหมายแจ้งเวียน  
 อีเมลล์        เว็บไซต์     Facebook     
 Line Application  ด้วยตนเอง     การประชุมชี้แจงการรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า 
 อ่ืน ๆ ระบุ......................................................................... 

3. ท่านต้องการที่จะติดต่อ สวก. ทางช่องทางใดบ้าง (ระบุอันดับ 3 อันดับแรก) 
____ ด้วยตนเอง  ____โทรศัพท์         ____ จดหมายแจ้งเวียน        
____ อีเมลล์        ____ เว็บไซต์          ____ Facebook         
____ Line Application ____อ่ืนๆ ระบุ......................................................... 

 

ส่วนที่ 2 ความคาดหวังต่อการให้บริการของ สวก.  
1. กรุณาเลือก ระดับความคาดหวัง โดยที่ระดับ 1 หมายถึง คาดหวังน้อยที่สุด และระดับ 10 หมายถึง คาดหวัง

มากที่สุด 
 

หัวข้อความคาดหวังการให้บรกิารจาก สวก. 
ระดับความคาดหวัง 

น้อยที่สุด < - - - - - - - - - - - - - - - > มากที่สุด 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ความคาดหวังด้านบริการการให้ทุนวิจัย           
1. ได้รับข่าวสารเรื่องทุนวิจัยถูกต้องชัดเจนและเป็น

ประโยชน์ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. มีความหลากหลายในการให้ทุนวิจัยในสาขาที่
เก่ียวข้องกับการเกษตร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. วิธีการขอรับทุนวิจัยมีความชัดเจนและได้รับ
ค าแนะน าในทางปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. มีการแจ้งความคืบหน้าในระหว่างการพิจารณาทุน
วิจัยอย่างต่อเนื่อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. มีการประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนวิจัยที่
ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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หัวข้อความคาดหวังการให้บรกิารจาก สวก. 

ระดับความคาดหวัง 
น้อยที่สุด < - - - - - - - - - - - - - - - > มากที่สุด 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6. วิธีการขอเบิกเงินทุนวิจัยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7. มีการติดตามให้ค าแนะน าช่วยเหลือก่อน ระหว่าง 

และหลังการด าเนินการวิจัย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ปญัหาได้อยา่งเหมาะสม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ความคาดหวังด้านบริการการให้ทุนการศึกษา             
1. ได้รับข่าวสารเรื่องการให้ทุนการศึกษาของ สวก. 

จากหลายช่องทาง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. ได้รับข้อมูลเร่ืองการให้ทุนการศึกษาที่ถูกต้อง 
ชัดเจน และเป็นประโยชน์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. สวก. มีการประกาศเกณฑ์การพจิารณาทนุที่ชดัเจน
และโปร่งใส 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. สาขาทีส่นบัสนุนให้ทุนการศึกษามีความ
หลากหลาย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. ระบบและวิธีการรับสมัครทุนการศึกษามีความ
ชัดเจนและสะดวกต่อการสมัครขอรับทุน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. ได้รับแจ้งขั้นตอนและความก้าวหน้าในการ
พิจารณาทนุการศึกษาทีช่ัดเจนและต่อเนื่อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. ขั้นตอนและวิธีการขอเบิกเงินทุนการศึกษามีความ
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. เจ้าหน้าที่มีการติดตามให้ค าแนะน าและความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทัง้ก่อน ระหว่าง และ
หลังจากได้รับทุนการศึกษาของ สวก. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ปญัหาได้อยา่งเหมาะสม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ความคาดหวังด้านบริการการให้ทุนฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ และทุนน าเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 

          

1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องการให้ทุนฝึกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัยและทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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หัวข้อความคาดหวังการให้บรกิารจาก สวก. 

ระดับความคาดหวัง 
น้อยที่สุด < - - - - - - - - - - - - - - - > มากที่สุด 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ต่างประเทศของ สวก. มีหลายช่องทางและสะดวก
ในการรับข่าวสาร 

2. วิธีการสมัครขอรับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ มีความ
ชัดเจนและได้รับค าแนะน าในทางปฏิบัติเป็นอย่างดี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. มีการประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนที่
ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. มีความหลากหลายในการให้ทุนฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวิจัยและทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ 
ต่างประเทศ ในสาขาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. มีการแจ้งความคืบหน้าในระหว่างการพิจารณาทุน
อย่างต่อเนื่อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. มีการติดตามให้ค าแนะน าช่วยเหลือก่อน ระหว่าง 
และหลังการได้รับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. วิธีการขอเบิกเงินทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย 
และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศมี
แนวทางและระยะเวลาปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
รวดเร็ว 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ปญัหาได้อยา่งเหมาะสม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ความคาดหวังด้านการจัดฝึกอบรม โดย สวก.           
1. ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม มีความชัดเจนเมื่อ

เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. มีการประชาสัมพนัธ์การจัดการฝึกอบรมผ่านสื่อ
ต่างๆ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. มีความเหมาะสมของระยะเวลาในจัดการฝึกอบรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. องค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้

ประโยชนไ์ด ้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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หัวข้อความคาดหวังการให้บรกิารจาก สวก. 

ระดับความคาดหวัง 
น้อยที่สุด < - - - - - - - - - - - - - - - > มากที่สุด 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 

เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ปญัหาได้อยา่งเหมาะสม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ความคาดหวังด้านการจัดกิจกรรม/ การถ่ายทอด
ความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย ที่ สวก. 
จัด 

          

1. ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการถ่ายทอดความรู ้มี
ความชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. มีความหลากหลายของเร่ืองในการถ่ายทอดความรู ้
ที่เก่ียวข้องกับการเกษตรในสาขาต่างๆ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. มีการประชาสัมพนัธ์การถ่ายทอดความรู้ ผ่านสื่อ
ต่างๆ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. มีการเปิดกว้างให้แก่ผู้สนใจทั่วไปเข้าฝึกอบรม เพื่อ
น าไปใชป้ระโยชน ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการถ่ายทอด
ความรู ้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. องค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ปญัหาได้อยา่งเหมาะสม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ความคาดหวังด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี
จากผลงานวิจัยของ สวก. 

          

1. การได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย
หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. มีการจัดสรรผลประโยชน์จากงานวิจัยที่ไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์อย่างเป็นธรรม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. การได้รับความช่วยเหลือและแนะน าเพื่อหาแนว
ทางการน าผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ใช้สิทธิมีการน า
งานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. มีการติดตามและให้ความช่วยเหลือภายหลังการน า
ผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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หัวข้อความคาดหวังการให้บรกิารจาก สวก. 

ระดับความคาดหวัง 
น้อยที่สุด < - - - - - - - - - - - - - - - > มากที่สุด 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6. ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม

ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ความคาดหวังด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต ์           
1. มีความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสาร 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจุบัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. รูปแบบการจัดหมวดหมู่ข้อมูลมคีวามเหมาะสมใน

การน าเสนอ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. การใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้ประโยชน์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6. เนื้อหาที่น าเสนอในเว็บไซต์มีความน่าสนใจ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7. กรณีที่มีค าถามผ่านทาง E-mail ท่านได้รับค าตอบ

ภายในเวลาที่เหมาะสม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. ความคาดหวังอื่นๆ ต่อ สวก. (ทุนวิจัย ทุนศึกษา ทุนฝึกอบรมฯ) 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ............................  

3. กรุณาเรียงล าดับปัจจัยที่ท่านจะเลือกรับบริการจาก สวก. (ระบุอันดับ 3 อันดับแรก) 
____ จ านวนเงินทุนที่ได้รับ    ____ จ านวนทุนที่หลากหลาย  
____ ความสอดคล้องของทุนที่ต้องการกับหน่วยงาน ____ การให้บริการ   
____ ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน   ____ ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูลทุน 
____ ความต่อเนื่องของทุนที่ได้รับ   ____ เกณฑ์ในการพิจารณาทุนโปร่งใส  
____ ความรวดเร็วในการให้บริการ       ____ อ่ืนๆ ระบุ................................ 

4. ประเภทของบริการที่ต้องการ/สนใจจะใช้บริการจาก สวก. ในอนาคต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ทุนวิจัย       ทุนการศึกษา 
 ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ   ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 
 เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจัดโดย สวก.  
 เข้าร่วมกิจกรรม/ การถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น 
 การขออนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. 
 ค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ (www.arda.or.th)  
 อ่ืนๆ ระบุ..................................................................................................... ...................... 

 

http://www.arda.or.th/


รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. อายุ   ต่ ากว่า 25 ปี    25-35 ปี  36-45 ปี  46-55 ปี  55 ปีขึ้นไป ระบุ.............. 
2. เพศ   ชาย    หญิง   
3. การศึกษา  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
4. อาชีพประจ า  

 ข้าราชการ   พนักงานของรัฐ   พนักงานบริษัท   
 นักศึกษา   อาจารย์ นักวิชาการ   ผู้ประกอบการ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................  

5. หน่วยงานที่ท่านสังกัด 
 หน่วยงานราชการ/ หน่วยงานของรัฐ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุ ........................ 
 สถาบัน/ มหาวิทยาลัย................................................คณะ....................................................... ... 
 ผู้ประกอบการ/ เกษตรกร/ พนักงานบุคลากร 
 อ่ืนๆ ระบุ.......................................... ............................................. 

6. อายุงานที่เก่ียวข้องกับด้านการเกษตร 
 น้อยกว่า 5 ปี  5-10 ปี  11-15 ปี  มากกว่า 15 ปีขึ้นไป ระบุ................... 

7. กรุณากรอก ชื่อและท่ีอยู่ เพ่ือรับของที่ระลึกจาก สวก. (เฉพาะ 100 ท่านแรก) 
………………………………………...........…………………………………………………………………………….......................................
....................................................................................................................................................................................
..............................................................…………….......................................................................................................  

 
> > > ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม < < < 

 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ภาคผนวก 4 รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ได้รับทุนวิจัย 
ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน 

1 คุณรอมลี เจะดอเลาะ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
2 คุณอาริสา ใจอยู่ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
3 รศ. ดร. ปัญจรัตน์ โลลานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ 
4 คุณกฤษณา สุดทะสาร ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 
5 ผศ. นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
6 คุณสุพัตรา บุฒิเนาวรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
7 ผศ. ดร. ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
8 คุณอุดม เจือจันทร์ กรมปศุสัตว์ 
9 รศ. จันทิมา ชั่งสิริพร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
10 คุณพัชรินทร์ ครุฑเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
11 คุณอิทธญาภรณ์ พรหมพุทธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
12 คุณนพวรรณ บุญธรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
13 ผศ. อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
14 คุณสุรศักดิ์ อ่ิมเอ่ียม   โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี 
15 ผศ. รอมสรรค์ เศะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
16 ผศ. ดร. มนต์ทรวง ยางทอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
17 คุณอนุสรณ์ เชิดทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
18 คุณสมพร หงษ์กง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.สกลนคร 
19 คุณวิทยา สุมาลย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น 
20 คุณวรรณา อ่างทอง ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
21 คุณศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 
22 ผศ. ดร. ศศิธร ชูศรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
23 ดร. สายชล เลิศสุวรรณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
24 ซูไฮมิน เจ๊ะมะลี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
25 ดร. รุจิรา ดลเพ็ญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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ภาคผนวก 5 รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศจาก สวก. 

ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน/ บริษัท 
1 นางสาววราภรณ์ ทองพันธ์ กรมวิชาการเกษตร 
2 นางสาวศิริพร เต็งรัง กรมวิชาการเกษตร 
3 คุณเสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ 
4 คุณนิโลบล อรัญยภาค กรมชลประทาน 
5 คุณนิสา มีแสง กรมพัฒนาที่ดิน 
6 คุณกัลยา บุญญานุวัตร ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ 
7 นางสาววิภาวี ฐิตินันทพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
8 นายจิรพงศ์ ใจรินทร์ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 
9 คุณสายน้ า อุดพ้วย กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
10 คุณอภัสรา วรราช สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ 
11 คุณกนกอร เยาว์ด า ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 
12 คุณรวมพร มูลจันทร์ กรมพัฒนาที่ดิน 
13 คุณอนุพล ชารีศรี กรมพัฒนาที่ดิน 
14 คุณอกนิษฐ์ พิศาลวัชรินทร์ กรมหม่อนไหม 
15 คุณฎีกา รัตนช านอง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ าจืด 
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ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                      145 

ภาคผนวก 6 รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. 
ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน/ บริษัท 

1 น.ส. จิตติมา มานะไชยรักษ์ บริษัท อมินตา คอสโม จ ากัด 
2 นายอาทิตย์ จองแดง บริษัท อะเมริซีด จ ากัด 
3 นายเตชธรรม มะยงค์ บริษัท เชียงตะวัน จ ากัด 
4 นางเยาวเรศ ใจดี บริษัท เชียงใหม่ แพล้นส์ แอนด์ เฮิร์บ จ ากัด 
5 นายสมควร ศรีวิทิตกุล บริษัท วรรณวัชร (2001) จ ากัด 
6 น.ส. สินรินทร์ เชี่ยวไพศาลกิจ บริษัท ก้าวใหญ่ การเกษตร จ ากัด 
7 นายจิโรจน์ ไพฑูรย์ บริษัท ไพฑูรย์สะพลี จ ากัด 
8 นายสุรพงษ์ ณรงค์น้อย บริษัท ชายน้อยฟู้ด จ ากัด 
9 นายไพศาล วงศ์นิศานาถกุล บริษัท ไพศาล ฟู้ด จ ากัด 
10 นายไชยกร ปลื้มเจริญกิจ บริษัท แพนโทริเค จ ากัด 
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ภาคผนวก 7 รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น 
ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน 

1 น.ส. ณัฐกานต์ สาลีติด กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 
2 นายจิรวัสส์ เจียตระกูล สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการการเกษตร 
3 นายอานนท์ สายค าฟู สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการการเกษตร 
4 นายพฤทธิชาติ ปุญวัฒโท ส านักวิจันพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 
5 ดร. ทศนัศว์ รัตนแก้ว กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
6 ดร. ณัฐภร แก้วประทุม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
7 น.ส. ณัฐพร ประคองเก็บ ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
8 ดร. นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
9 ผศ. อรุณ ชายชัยเชาว์วิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
10 ผศ. ดร. สุวินัย เกิดทับทิม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
11 ผศ. ดร. อภิโชติ อุฬารตินนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
12 ศ. ดร. สุภาวดี จุลละศร มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
13 ผศ. ดร. ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
14 นายสถิระ อุดมศรี กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ภาคผนวก 8 คะแนนความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความพึงพอใจต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการจ าแนกตามความถี่ของการใช้บริการ 
ตารางท่ี ผ8-1 แสดงระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการ สวก. ด้านการบริการให้ทุนวิจัยของผู้ได้รับทุนวิจัย 1-2 ทุน (n=103) 

ด้านการบริการให้ทุนวิจัย 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล 
ได้รับข่าวสารเรื่องทุนวิจัย
ถูกต้องชัดเจนและเป็น
ประโยชน ์

4.55 90.91 
มาก
ที่สุด 

0.86 9.44 10 7 4.35 87.09 
มาก
ที่สุด 

0.96 10.98 10 6 4.79 95.80 
มาก
ที่สุด 

มีความหลากหลายในการให้ทุน
วิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเกษตร 

4.47 89.48 
มาก
ที่สุด 

0.99 11.04 10 5 4.35 86.95 
มาก
ที่สุด 

1.09 12.50 10 5 4.86 97.17 
มาก
ที่สุด 

วิธีการขอรับทุนวิจัยมีความ
ชัดเจนและไดร้ับค าแนะน า
ในทางปฏิบัติ 

4.56 91.21 
มาก
ที่สุด 

0.93 10.18 10 7 4.31 86.21 
มาก
ที่สุด 

1.16 13.40 10 5 4.73 94.52 
มาก
ที่สุด 

มีการแจ้งความคืบหน้าใน
ระหว่างการพิจารณาทุนวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 

4.47 89.39 
มาก
ที่สุด 

0.99 11.05 10 6 4.09 81.80 
มาก
ที่สุด 

1.30 15.92 10 4 4.58 91.50 
มาก
ที่สุด 

มีการประกาศเกณฑ์ในการ
พิจารณาการให้ทุนวิจัยที่ชัดเจน 
เพื่อความโปร่งใส 

4.54 90.71 
มาก
ที่สุด 

0.96 10.53 10 6 4.21 84.22 
มาก
ที่สุด 

1.37 16.24 10 4 4.64 92.84 
มาก
ที่สุด 

วิธีการขอเบิกเงินทุนวิจัยมี
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

4.54 90.71 
มาก
ที่สุด 

1.01 11.11 10 5 4.22 84.47 
มาก
ที่สุด 

1.32 15.59 10 4 4.66 93.11 
มาก
ที่สุด 

มีการตดิตามใหค้ าแนะน า
ช่วยเหลือก่อน ระหว่าง และ
หลังการด าเนินการวิจยั 

4.50 90.00 
มาก
ที่สุด 

1.01 11.22 10 6 4.24 84.76 
มาก
ที่สุด 

1.28 15.13 10 4 4.71 94.17 
มาก
ที่สุด 
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ด้านการบริการให้ทุนวิจัย 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล 
ความเตม็ใจ เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

4.52 90.35 
มาก
ที่สุด 

1.24 10.44 10 7 4.32 86.41 
มาก
ที่สุด 

1.24 14.39 10 4 4.78 95.63 
มาก
ที่สุด 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อ
สงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.54 90.73 
มาก
ที่สุด 

0.92 10.15 10 7 4.37 87.30 
มาก
ที่สุด 

1.17 13.41 10 5 4.81 96.22 
มาก
ที่สุด 

จากการส ารวจกลุ่มผู้ใช้บริการ ด้านการบริการให้ทุนวิจัยของผู้ได้รับทุนวิจัย 1-2 ทุน พบว่า มีความคาดหวังเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ วิธีการขอรับทุน
วิจัยมีความชัดเจนและได้รับค าแนะน าในทางปฏิบัติ  ร้อยละ 91.21 (คะแนน 4.56) รองลงมา คือ ได้รับข่าวสารเรื่องทุนวิจัยถูกต้องชัดเจนและเป็นประโยชน์  ร้อยละ 90.91 
(คะแนน 4.55) และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 90.73 
(คะแนน 4.54) มีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 อับดับแรก คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและ
ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 87.30 (คะแนน 4.37) รองลงมา คือ ได้รับข่าวสารเรื่องทุนวิจัยถูกต้องชัดเจนและเป็นประโยชน์ ร้อยละ 87.09 (คะแนน 4.35) และมี
ความหลากหลายในการให้ทุนวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ร้อยละ 86.95 (คะแนน 4.35) และเมื่อประเมินความพึงพอใจต่อความคาดหวังเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 
อันดับแรก คือ มีความหลากหลายในการให้ทุนวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ร้อยละ 97.17 (คะแนน 4.86) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 96.22 (คะแนน 4.81) และได้รับข่าวสารเรื่องทุนวิจัยถูกต้องชัดเจนและ
เป็นประโยชน์ ร้อยละ 95.80 (คะแนน 4.79) 
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ตารางท่ี ผ8-2 แสดงระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการ สวก. ด้านการบริการให้ทุนวิจัยของผู้ได้รับทุนวิจัย 2 ทุนขึ้นไป (n=34) 

ด้านการบริการให้ทุนวิจัย 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล 
ได้รับข่าวสารเรื่องทุนวิจัย
ถูกต้องชัดเจนและเป็น
ประโยชน ์

4.59 91.76 
มาก
ที่สุด 

1.14 12.43 10 6 4.29 85.88 
มาก
ที่สุด 

1.25 14.58 10 5 4.68 93.59 
มาก
ที่สุด 

มีความหลากหลายในการให้ทุน
วิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเกษตร 

4.53 90.59 
มาก
ที่สุด 

1.18 13.02 10 5 4.30 86.06 
มาก
ที่สุด 

1.22 14.21 10 5 4.75 95.00 
มาก
ที่สุด 

วิธีการขอรับทุนวิจัยมีความ
ชัดเจนและไดร้ับค าแนะน า
ในทางปฏิบัติ 

4.60 92.06 
มาก
ที่สุด 

1.25 13.58 10 5 4.30 86.06 
มาก
ที่สุด 

1.32 15.29 10 5 4.67 93.48 
มาก
ที่สุด 

มีการแจ้งความคืบหน้าใน
ระหว่างการพิจารณาทุนวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 

4.57 91.47 
มาก
ที่สุด 

1.18 12.94 10 5 4.20 83.94 
มาก
ที่สุด 

1.43 17.09 10 5 4.59 91.77 
มาก
ที่สุด 

มีการประกาศเกณฑ์ในการ
พิจารณาการให้ทุนวิจัยที่ชัดเจน 
เพื่อความโปร่งใส 

4.63 92.65 
มาก
ที่สุด 

1.14 12.27 10 5 4.35 86.97 
มาก
ที่สุด 

1.13 13.01 10 6 4.69 83.87 
มาก
ที่สุด 

วิธีการขอเบิกเงินทุนวิจัยมี
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

4.62 92.35 
มาก
ที่สุด 

1.28 13.87 10 4 4.23 84.55 
มาก
ที่สุด 

1.30 15.39 10 5 4.58 91.55 
มาก
ที่สุด 

มีการตดิตามใหค้ าแนะน า
ช่วยเหลือก่อน ระหว่าง และ
หลังการด าเนินการวิจยั 

4.57 91.47 
มาก
ที่สุด 

1.26 13.76 10 4 4.38 87.58 
มาก
ที่สุด 

1.06 12.12 10 6 4.79 95.74 
มาก
ที่สุด 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

4.62 92.35 
มาก
ที่สุด 

1.13 12.23 10 5 4.44 88.79 
มาก
ที่สุด 

1.05 11.87 10 7 4.81 96.14 
มาก
ที่สุด 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ด้านการบริการให้ทุนวิจัย 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล 
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อ
สงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.60 92.06 
มาก
ที่สุด 

1.25 13.58 10 4 4.42 88.48 
มาก
ที่สุด 

1.20 13.59 10 5 4.81 96.16 
มาก
ที่สุด 

จากการส ารวจกลุ่มผู้ใช้บริการ ด้านการบริการให้ทุนวิจัยของผู้ได้รับทุนวิจัย 2 ทุนขึ้นไป พบว่า มีความคาดหวังเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ มีการประกาศ
เกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนวิจัยที่ชัดเจน เพ่ือความโปร่งใส ร้อยละ 92.65 (คะแนน 4.63) รองลงมา คือ วิธีการขอเบิกเงินทุนวิจัยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และความเต็มใจ 
เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ร้อยละ 92.35 (คะแนน 4.62) เท่ากัน และวิธีการขอรับทุนวิจัยมีความชัดเจนและได้รับค าแนะน าในทาง
ปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 92.06 (คะแนน 4.60) 
เท่ากัน มีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 อับดับแรก คือ ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 88.79 (คะแนน 4.44) 
รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบ ค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 88.48 (คะแนน 
4.42) และมีการประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนวิจัยที่ชัดเจน เพ่ือความโปร่งใส ร้อยละ 86.97 (คะแนน 4.35) และเมื่อประเมินความพึงพอใจต่อความคาดหวังเฉลี่ย
ระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 
96.16 (คะแนน 4.81) รองลงมา คือ ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 96.14 (คะแนน 4.81) และมีความหลากหลายใน
การให้ทุนวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร ร้อยละ 95.00 (คะแนน 4.75) 

 
 
 
 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ตารางที่ ผ8-3 แสดงระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการ สวก. ด้านการจัดฝึกอบรมโดย สวก. ของผู้ผ่านการฝึกอบรม 1-2 ครั้ง (n=116) 
ด้านการจัดฝึกอบรมโดย 

สวก. 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล 
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วม
ฝึกอบรมมีความชัดเจนเมื่อ
เปรียบเทยีบกับหน่วยงาน
อื่นๆ 

4.39 87.88 
มาก
ที่สุด 

1.19 13.55 10 4 4.33 86.67 
มาก
ที่สุด 

1.07 12.32 10 5 4.93 98.62 
มาก
ที่สุด 

มีการประชาสัมพันธ์การ
จัดการฝึกอบรมผ่านสื่อต่างๆ 

4.37 87.35 
มาก
ที่สุด 

1.20 13.77 10 4 4.20 84.04 
มาก
ที่สุด 

1.11 13.25 10 5 4.81 86.22 
มาก
ที่สุด 

มีความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในจดัการฝึกอบรม 

4.39 87.79 
มาก
ที่สุด 

1.24 14.18 10 5 4.30 85.96 
มาก
ที่สุด 

1.20 13.91 10 4 4.90 97.91 
มาก
ที่สุด 

เจ้าหน้าท่ีอ านวยความ
สะดวกในการฝึกอบรม 

4.45 89.03 
มาก
ที่สุด 

1.30 14.55 10 4 4.46 89.22 
มาก
ที่สุด 

1.09 12.26 10 5 5.01 100.21 
มาก
ที่สุด 

องค์ความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

4.49 89.82 
มาก
ที่สุด 

1.18 13.14 10 5 4.44 88.87 
มาก
ที่สุด 

1.15 12.99 10 5 4.95 98.94 
มาก
ที่สุด 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น และความ
พร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี 

4.46 89.29 
มาก
ที่สุด 

1.22 13.61 10 4 4.52 90.35 
มาก
ที่สุด 

0.97 10.77 10 5 5.06 101.18 
มาก
ที่สุด 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบ
ค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้
ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 

4.46 92.12 
มาก
ที่สุด 

1.21 13.54 10 5 4.46 89.22 
มาก
ที่สุด 

1.05 13.54 10 5 5.01 100.11 
มาก
ที่สุด 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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จากการส ารวจกลุ่มผู้ใช้บริการ ด้านการจัดฝึกอบรมโดย สวก. ของผู้ผ่านการฝึกอบรม 1-2 ครั้ง พบว่า มีความคาดหวังเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ องค์
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 89.82 (คะแนน 4.49) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 92.12 (คะแนน 4.46) และความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 89.29 (คะแนน 4.46) มีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 อับดับแรก คือ ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 90.35 (คะแนน 4.52) เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย 
ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 89.22 (คะแนน 4.46) เท่ากัน และองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 88.87 
(คะแนน 4.44) และเม่ือประเมินความพึงพอใจต่อความคาดหวังเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 101.18 (คะแนน 5.06) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม ร้อยละ 100.21 (คะแนน 5.01) และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น การตอบ ค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 100.11 (คะแนน 5.01)  

 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   153 

ตารางที่ ผ8-4 แสดงระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการ สวก. ด้านการจัดฝึกอบรมโดย สวก. ของผู้ผ่านการฝึกอบรม 2 ครั้งขึ้นไป (n=67) 
ด้านการจัดฝึกอบรมโดย 

สวก. 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล 
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วม
ฝึกอบรมมีความชัดเจนเมื่อ
เปรียบเทยีบกับหน่วยงาน
อื่นๆ 

4.26 85.16 
มาก
ที่สุด 

1.22 14.34 10 5 4.35 87.01 
มาก
ที่สุด 

1.11 12.81 10 5 5.11 102.18 
มาก
ที่สุด 

มีการประชาสัมพันธ์การ
จัดการฝึกอบรมผ่านสื่อต่างๆ 

4.27 85.47 
มาก
ที่สุด 

1.13 13.17 10 6 4.31 86.12 
มาก
ที่สุด 

1.13 13.09 10 6 5.04 100.76 
มาก
ที่สุด 

มีความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในจดัการฝึกอบรม 

4.24 84.84 
มาก
ที่สุด 

1.22 14.40 10 5 4.37 87.31 
มาก
ที่สุด 

1.12 12.86 10 6 5.15 102.91 
มาก
ที่สุด 

เจ้าหน้าท่ีอ านวยความ
สะดวกในการฝึกอบรม 

4.33 86.56 
มาก
ที่สุด 

1.22 14.14 10 6 4.53 90.60 
มาก
ที่สุด 

1.00 11.02 10 6 5.23 104.66 
มาก
ที่สุด 

องค์ความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

4.35 87.03 
มาก
ที่สุด 

1.15 13.22 10 6 4.49 89.70 
มาก
ที่สุด 

1.13 12.57 10 6 5.15 103.07 
มาก
ที่สุด 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น และความ
พร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี 

4.30 86.09 
มาก
ที่สุด 

1.23 14.28 10 6 4.55 91.04 
มาก
ที่สุด 

1.06 11.65 10 6 5.29 105.75 
มาก
ที่สุด 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบ
ค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้
ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 

4.37 87.46 
มาก
ที่สุด 

1.20 13.77 10 6 4.55 87.46 
มาก
ที่สุด 

1.04 11.42 10 6 5.21 104.12 
มาก
ที่สุด 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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จากการส ารวจกลุ่มผู้ใช้บริการ ด้านการจัดฝึกอบรมโดย สวก. ของผู้ผ่านการฝึกอบรม 2 ครั้งขึ้นไป พบว่า มีความคาดหวังเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 87.46 (คะแนน 4.37) รองลงมา 
คือ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 87.03 (คะแนน 4.35) และเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม ร้อยละ 86.56 (คะแนน 
4.33) มีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 อับดับแรก คือความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 91.04 (คะแนน 4.55) 
รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม ร้อยละ 90.60 (คะแนน 4.53) และองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 89.70 
(คะแนน 4.49) และเม่ือประเมินความพึงพอใจต่อความคาดหวังเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 105.75 (คะแนน 5.29) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม ร้อยละ 104.66 (คะแนน 5.23) และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 104.12 (คะแนน 5.21) 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ตารางที่ ผ8-5 แสดงระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการ สวก.  ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น 
ของผู้ผ่านการร่วมกิจกรรมฯ 1-2 ครั้ง (n=101) 
ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการ
ถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากงานวิจัยท่ี สวก. 

จัดขึ้น 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ 
แปล
ผล 

SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ 
แปล
ผล 

SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ 
แปล
ผล 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการ
ถ่ายทอดความรู้ มคีวามชัดเจน
เมื่อเปรยีบเทียบกับหน่วยงาน
อื่นๆ 

4.30 85.94 
มาก
ที่สุด 

1.40 16.25 10 3 4.22 84.38 
มาก
ที่สุด 

1.31 15.57 10 3 4.91 98.19 
มาก
ที่สุด 

มีความหลากหลายของเรื่องใน
การถ่ายทอดความรู้ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตรในสาขาตา่งๆ 

4.34 86.77 
มาก
ที่สุด 

1.28 14.72 10 5 4.29 85.89 
มาก
ที่สุด 

1.17 13.57 10 5 4.95 98.98 
มาก
ที่สุด 

มีการประชาสัมพันธ์การ
ถ่ายทอดความรู้ ผ่านสื่อต่างๆ 

4.34 86.77 
มาก
ที่สุด 

1.27 14.62 10 5 4.11 82.19 มาก 1.33 16.18 10 4 4.74 94.72 
มาก
ที่สุด 

มีการเปดิกว้างให้แก่ผู้สนใจ
ทั่วไปเข้าฝึกอบรม เพื่อน าไปใช้
ประโยชน ์

4.35 87.08 
มาก
ที่สุด 

1.31 15.08 10 5 4.16 83.23 มาก 1.32 15.83 10 3 4.78 95.57 
มาก
ที่สุด 

มีความเหมาะสมของระยะเวลา
ในการถ่ายทอดความรู ้

4.34 86.84 
มาก
ที่สุด 

1.27 14.57 10 5 4.24 84.74 
มาก
ที่สุด 

1.24 14.69 10 4 4.88 97.58 
มาก
ที่สุด 

องค์ความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

4.39 87.79 
มาก
ที่สุด 

1.25 14.21 10 5 4.31 86.21 
มาก
ที่สุด 

1.20 13.89 10 5 4.91 98.20 
มาก
ที่สุด 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

4.38 87.58 
มาก
ที่สุด 

1.30 14.87 10 5 4.35 86.98 
มาก
ที่สุด 

1.23 14.17 10 5 4.97 99.32 
มาก
ที่สุด 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการ
ถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากงานวิจัยท่ี สวก. 

จัดขึ้น 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ 
แปล
ผล 

SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ 
แปล
ผล 

SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ 
แปล
ผล 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อ
สงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.36 87.19 
มาก
ที่สุด 

1.37 15.67 10 4 4.32 84.49 
มาก
ที่สุด 

1.27 14.66 10 5 4.96 99.20 
มาก
ที่สุด 

จากการส ารวจกลุ่มผู้ใช้บริการ ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยท่ี สวก. จัดขึ้น ของผู้ผ่านการร่วมกิจกรรมฯ 1-2 
ครั้ง  พบว่า มีความคาดหวังเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 87.79 (คะแนน 4.39) รองลงมา คือ 
ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 87.58 (คะแนน 4.38) และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การ
ตอบ ค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 87.19 (คะแนน 4.36) มีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 อับดับแรก คือ ความเต็มใจ 
เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที ่ร้อยละ 86.98 (คะแนน 4.35) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบ 
ค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 84.49 (คะแนน 4.32) และองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อย
ละ 86.21 (คะแนน 4.31) และเมื่อประเมินความพึงพอใจต่อความคาดหวังเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 99.32 (คะแนน 4.97) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 99.20 (คะแนน 4.96) และมีความหลากหลายของเรื่องในการถ่ายทอดความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในสาขาต่างๆ ร้อยละ 98.98 (คะแนน 
4.95)  
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ตารางที่ ผ8-6 แสดงระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการ สวก.  ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น 
ของผู้ผ่านการร่วมกิจกรรมฯ 2 ครั้งขึ้นไป (n=51) 
ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการ
ถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากงานวิจัยท่ี สวก. 

จัดขึ้น 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ 
แปล
ผล 

SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ 
แปล
ผล 

SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ 
แปล
ผล 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการ
ถ่ายทอดความรู้ มคีวามชัดเจน
เมื่อเปรยีบเทียบกับหน่วยงาน
อื่นๆ 

4.20 84.00 มาก 1.41 16.84 10 4 4.34 86.86 
มาก
ที่สุด 

1.01 11.62 10 6 5.17 103.41 
มาก
ที่สุด 

มีความหลากหลายของเรื่องใน
การถ่ายทอดความรู้ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตรในสาขาตา่งๆ 

4.18 83.60 มาก 1.37 16.35 10 5 4.31 86.27 
มาก
ที่สุด 

1.09 12.69 10 6 5.16 103.20 
มาก
ที่สุด 

มีการประชาสัมพันธ์การ
ถ่ายทอดความรู้ ผ่านสื่อต่างๆ 

4.12 82.45 มาก 1.45 17.60 10 4 4.16 83.20 มาก 1.24 14.86 10 6 5.05 100.91 
มาก
ที่สุด 

มีการเปดิกว้างให้แก่ผู้สนใจ
ทั่วไปเข้าฝึกอบรม เพื่อน าไปใช้
ประโยชน ์

4.12 82.40 มาก 1.51 18.28 10 4 4.39 87.84 
มาก
ที่สุด 

1.12 12.74 10 6 5.33 106.61 
มาก
ที่สุด 

มีความเหมาะสมของระยะเวลา
ในการถ่ายทอดความรู ้

4.14 82.86 มาก 1.46 17.59 10 4 4.40 88.00 
มาก
ที่สุด 

1.21 13.77 10 4 5.31 106.21 
มาก
ที่สุด 

องค์ความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

4.16 83.27 มาก 1.39 16.70 10 5 4.43 86.63 
มาก
ที่สุด 

1.02 11.51 10 6 5.32 106.44 
มาก
ที่สุด 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

4.15 82.06 มาก 1.34 16.15 10 4 4.48 89.60 
มาก
ที่สุด 

1.05 11.71 10 5 5.39 107.87 
มาก
ที่สุด 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการ
ถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากงานวิจัยท่ี สวก. 

จัดขึ้น 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ 
แปล
ผล 

SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ 
แปล
ผล 

SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ 
แปล
ผล 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อ
สงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.22 84.49 
มาก
ที่สุด 

1.29 15.29 10 5 4.50 90.00 
มาก
ที่สุด 

1.05 11.66 10 5 5.33 106.52 
มาก
ที่สุด 

จากการส ารวจกลุ่มผู้ใช้บริการ ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น ของผู้ผ่านการร่วมกิจกรรมฯ 2 
ครั้งขึ้นไป พบว่า มีความคาดหวังเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบ ค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและ
ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 84.49 (คะแนน 4.22) รองลงมา คือ ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้ มีความชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ ร้อย
ละ 84.00 (คะแนน 4.20) และมีความหลากหลายของเรื่องในการถ่ายทอดความรู้  ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในสาขาต่างๆ ร้อยละ 83.60 (คะแนน 4.18) มีความพึงพอใจเฉลี่ย
ระดับมากที่สุด 3 อับดับแรก คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 
90.00 (คะแนน 4.50) รองลงมา คือ ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 89.60 (คะแนน 4.48) และองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 86.63 (คะแนน 4.43) และเมื่อประเมินความพึงพอใจต่อความคาดหวังเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ความเต็มใจ 
เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 107.87 (คะแนน 5.39) รองลงมา คือ มีการเปิดกว้างให้แก่ผู้สนใจทั่วไปเข้าฝึกอบรม เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 106.61 (คะแนน 5.33) และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม ร้อยละ 106.52 (คะแนน 5.33) 
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ตารางท่ี ผ8-7 แสดงระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการ สวก. ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1-5 ครั้ง (n=313) 
ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่าน

ทางเว็บไซต์ 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 

คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล 
มีความสะดวก รวดเร็วและ
ง่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

4.35 87.07 
มาก
ที่สุด 

1.19 13.64 10 4 4.27 85.38 
มาก
ที่สุด 

1.08 12.62 10 4 4.90 98.05 
มาก
ที่สุด 

ข้อมูลข่าวสารมีความเป็น
ปัจจุบัน 

4.34 86.71 
มาก
ที่สุด 

1.18 13.64 10 5 4.21 84.23 
มาก
ที่สุด 

1.15 13.59 10 5 4.86 97.14 
มาก
ที่สุด 

รูปแบบการจดัหมวดหมู่ข้อมลู
มีความเหมาะสมในการ
น าเสนอ 

4.32 86.36 
มาก
ที่สุด 

1.18 13.67 10 5 4.25 84.97 
มาก
ที่สุด 

1.09 12.82 10 5 4.92 98.38 
มาก
ที่สุด 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สารสนเทศ 

4.39 87.71 
มาก
ที่สุด 

1.13 12.93 10 5 4.35 86.98 
มาก
ที่สุด 

1.00 11.54 10 5 4.96 99.17 
มาก
ที่สุด 

การใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้
ประโยชน ์

4.35 87.09 
มาก
ที่สุด 

1.17 13.45 10 5 4.29 85.85 
มาก
ที่สุด 

1.04 12.06 10 5 4.93 98.57 
มาก
ที่สุด 

เนื้อหาท่ีน าเสนอในเว็บไซตม์ี
ความน่าสนใจ 

4.32 86.31 
มาก
ที่สุด 

1.21 14.09 10 4 4.22 84.33 
มาก
ที่สุด 

1.06 12.60 10 4 4.89 97.71 
มาก
ที่สุด 

กรณีที่มีค าถามผา่นทาง E-
mail ท่านได้รับค าตอบภายใน
เวลาที่เหมาะสม 

4.32 86.41 
มาก
ที่สุด 

1.17 13.51 10 4 4.15 83.09 มาก 1.29 15.58 10 3 4.81 96.16 
มาก
ที่สุด 

จากการส ารวจกลุ่มผู้ใช้บริการ ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1-5 ครั้ง พบว่า มีความคาดหวังเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ 87.71 (คะแนน 4.39) รองลงมา คือ การใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้ประโยชน์ ร้อยละ 87.09 (คะแนน 4.35) และมีความสะดวก 
รวดเร็วและง่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 87.07 (คะแนน 4.35) มีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 อับดับแรก คือ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ 
86.98 (คะแนน 4.35) รองลงมา คือ การใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้ประโยชน์ ร้อยละ 85.85 (คะแนน 4.29) และมีความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ร้อย
ละ 85.38 (คะแนน 4.27) และเม่ือประเมินความพึงพอใจต่อความคาดหวังเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ 99.17 (คะแนน 
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4.96) รองลงมา คือ การใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้ประโยชน์ ร้อยละ 98.57 (คะแนน 4.93) และรูปแบบการจัดหมวดหมู่ข้อมูลมีความเหมาะสมในการน าเสนอ ร้อยละ 98.38 
(คะแนน 4.92) 
 
ตารางท่ี ผ8-8 แสดงระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการ สวก. ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 5 ครั้งขึ้นไป (n=313) 

ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่าน
ทางเว็บไซต์ 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พอใจต่อคาดหวัง 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล 

มีความสะดวก รวดเร็วและ
ง่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

4.35 87.07 
มาก
ที่สุด 

1.19 13.64 10 4 4.27 85.38 
มาก
ที่สุด 

1.08 12.62 10 4 4.90 98.05 
มาก
ที่สุด 

ข้อมูลข่าวสารมีความเป็น
ปัจจุบัน 

4.34 86.71 
มาก
ที่สุด 

1.18 13.64 10 5 4.21 84.23 
มาก
ที่สุด 

1.15 13.59 10 5 4.86 97.14 
มาก
ที่สุด 

รูปแบบการจดัหมวดหมู่ข้อมลู
มีความเหมาะสมในการ
น าเสนอ 

4.32 86.36 
มาก
ที่สุด 

1.18 13.67 10 5 4.25 84.97 
มาก
ที่สุด 

1.09 12.82 10 5 4.92 98.38 
มาก
ที่สุด 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สารสนเทศ 

4.39 87.71 
มาก
ที่สุด 

1.13 12.93 10 5 4.35 86.98 
มาก
ที่สุด 

1.00 11.54 10 5 4.96 99.17 
มาก
ที่สุด 

การใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้
ประโยชน ์

4.35 87.09 
มาก
ที่สุด 

1.17 13.45 10 5 4.29 85.85 
มาก
ที่สุด 

1.04 12.06 10 5 4.93 98.57 
มาก
ที่สุด 

เนื้อหาท่ีน าเสนอในเว็บไซตม์ี
ความน่าสนใจ 

4.32 86.31 
มาก
ที่สุด 

1.21 14.06 10 4 4.22 84.33 
มาก
ที่สุด 

1.06 12.60 10 4 4.89 97.71 
มาก
ที่สุด 

กรณีที่มีค าถามผา่นทาง E-
mail ท่านได้รับค าตอบภายใน
เวลาที่เหมาะสม 

4.32 86.41 
มาก
ที่สุด 

1.17 13.51 10 4 4.15 83.09 มาก 1.29 15.58 10 3 4.81 96.16 
มาก
ที่สุด 

จากการส ารวจกลุ่มผู้ใช้บริการ ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 5 ครั้งขึ้นไป พบว่า มีความคาดหวังเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก 
คือ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ 87.71 (คะแนน 4.39) รองลงมา คือ การใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้ประโยชน์ ร้อยละ 87.09 (คะแนน 4.35) และมีความสะดวก 
รวดเร็วและง่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 87.07 (คะแนน 4.35) มีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 อับดับแรก คือ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ 
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86.98 (คะแนน 4.35) รองลงมา คือ การใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้ประโยชน์ ร้อยละ 85.85 (คะแนน 4.29) และมีความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ร้อย
ละ 85.38 (คะแนน 4.27) และเม่ือประเมินความพึงพอใจต่อความคาดหวังเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ 99.17 (คะแนน 
4.96) รองลงมา คือ การใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้ประโยชน์ ร้อยละ 98.57 (คะแนน 4.93) รูปแบบการจัดหมวดหมู่ข้อมูลมีความเหมาะสมในการน าเสนอ ร้อยละ 98.38 
(คะแนน 4.92) 
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ภาคผนวก 9 คะแนนความคาดหวัง ของกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะใช้บริการ สวก. ในอนาคต จ าแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบส ารวจ 
ตารางที่ ผ9-1 แสดงระดับความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ด้านการบริการให้ทุนวิจัย ของกลุ่มนักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนักวิจัย/ 
นักวิชาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ด้านบริการทุนวิจัย 

ความคาดหวัง 
นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(n=152) 
นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือ

ภาควิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร (n=105) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

ได้รับข่าวสารเรื่องทุนวิจัยถูกต้องชัดเจนและเป็น
ประโยชน ์ 

4.13 82.55 มาก 1.88 22.76 10 1 4.45 89.04 
มาก
ที่สุด 

1.52 17.04 10 2 

มีความหลากหลายในการให้ทุนวิจยัในสาขาท่ี
เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

4.23 84.56 
มาก
ที่สุด 

1.53 18.11 10 4 4.50 90.00 
มาก
ที่สุด 

1.22 13.61 10 4 

วิธีการขอรับทุนวิจัยมีความชัดเจนและได้รับ
ค าแนะน าในทางปฏิบัต ิ

4.12 82.48 มาก 1.79 21.65 10 2 4.40 87.90 
มาก
ที่สุด 

1.48 16.82 10 3 

มีการแจ้งความคืบหน้าในระหว่างการพิจารณา
ทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

4.09 81.82 มาก 1.84 22.50 10 4 4.32 86.48 
มาก
ที่สุด 

1.57 18.14 10 1 

มีการประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุน
วิจัยที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส 

4.22 84.50 
มาก
ที่สุด 

1.78 21.11 10 4 4.47 89.33 
มาก
ที่สุด 

1.38 15.47 10 2 

วิธีการขอเบิกเงินทุนวิจัยมีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจน 

4.21 84.16 
มาก
ที่สุด 

1.79 21.22 10 4 4.49 89.81 
มาก
ที่สุด 

1.25 13.88 10 5 

มีการตดิตามใหค้ าแนะน าช่วยเหลอืก่อน ระหว่าง 
และหลังการด าเนินการวิจยั 

4.21 84.30 
มาก
ที่สุด 

1.71 20.23 10 3 4.23 84.57 
มาก
ที่สุด 

1.57 18.55 10 1 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ กระตือรือรน้ และความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ 

4.23 84.63 
มาก
ที่สุด 

1.66 19.64 10 4 4.41 88.19 
มาก
ที่สุด 

1.44 16.32 10 1 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสยั ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.20 84.08 มาก 1.71 20.30 10 3 4.46 89.14 
มาก
ที่สุด 

1.37 15.33 10 2 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ตารางที่ ผ9-2 แสดงระดับความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ด้านการบริการให้ทุนวิจัย ของกลุ่มนักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร และ
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป 

ด้านการบริการให้ทุนวิจัย 

ความคาดหวัง 

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร  
(n=86) 

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่ม
สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกีย่วข้องกับภาคการเกษตร อาหาร 

และการแปรรูป (n=68) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

ได้รับข่าวสารเรื่องทุนวิจัยถูกต้องชัดเจนและเป็น
ประโยชน ์ 

4.48 89.65 
มาก
ที่สุด 

1.69 18.86 10 1 4.33 86.61 
มาก
ที่สุด 

2.05 23.64 10 1 

มีความหลากหลายในการให้ทุนวิจยัในสาขาท่ี
เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

4.30 86.05 
มาก
ที่สุด 

1.80 20.89 10 1 4.26 85.17 
มาก
ที่สุด 

1.92 22.52 10 1 

วิธีการขอรับทุนวิจัยมีความชัดเจนและได้รับ
ค าแนะน าในทางปฏิบัต ิ

4.37 87.33 
มาก
ที่สุด 

1.71 19.59 10 1 4.36 87.29 
มาก
ที่สุด 

1.72 19.71 10 1 

มีการแจ้งความคืบหน้าในระหว่างการพิจารณา
ทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

4.35 86.98 
มาก
ที่สุด 

1.76 20.19 10 1 4.24 84.83 
มาก
ที่สุด 

1.91 22.55 10 1 

มีการประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุน
วิจัยที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส 

4.40 87.91 
มาก
ที่สุด 

1.78 20.28 10 1 4.32 86.44 
มาก
ที่สุด 

1.94 22.40 10 1 

วิธีการขอเบิกเงินทุนวิจัยมีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจน 

4.39 87.79 
มาก
ที่สุด 

1.74 19.88 10 1 4.36 87.29 
มาก
ที่สุด 

1.81 20.72 10 1 

มีการตดิตามใหค้ าแนะน าช่วยเหลอืก่อน ระหว่าง 
และหลังการด าเนินการวิจยั 

4.44 88.84 
มาก
ที่สุด 

1.76 19.79 10 1 4.37 87.46 
มาก
ที่สุด 

1.85 21.19 10 1 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ กระตือรือรน้ และความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ 

4.46 89.19 
มาก
ที่สุด 

1.81 20.29 10 1 4.35 86.95 
มาก
ที่สุด 

2.00 23.03 10 1 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสยั ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.40 88.02 
มาก
ที่สุด 

1.90 21.54 10 1 4.17 83.33 
มาก
ที่สุด 

2.07 24.88 10 1 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   164 

จากการส ารวจกลุ่มนักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการบริการให้ทุนวิจัย พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 
3 อันดับแรก คือ ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 84.63 (คะแนน 4.23) รองลงมา คือ มีความหลากหลายในการให้ทุน
วิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ร้อยละ 84.56 (คะแนน 4.23) และมีการประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนวิจัยที่ชัดเจน เพ่ือความโปร่งใส ร้อยละ 84.50 (คะแนน 
4.22) 

จากการส ารวจนักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการบริการให้
ทุนวิจัย พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความหลากหลายในการให้ทุนวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร ร้อยละ 90.00 (คะแนน 4.50) รองลงมา คือ วิธีการขอ
เบิกเงินทุนวิจัยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ร้อยละ 89.81 (คะแนน 4.49) และมีการประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนวิจัยที่ชัดเจน เพ่ือความโปร่งใส ร้อยละ 89.33 (คะแนน 
4.47) 

จากการส ารวจนักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ท่ีศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการบริการให้ทุนวิจัย พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 
3 อันดับแรก คือ ได้รับข่าวสารเรื่องทุนวิจัยถูกต้องชัดเจนและเป็นประโยชน์ ร้อยละ 89.65 (คะแนน 4.48) รองลงมา คือ ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 89.19 (คะแนน 4.46) และมีการติดตามให้ค าแนะน าช่วยเหลือก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินการวิจัย ร้อยละ 88.84 (คะแนน 4.44) 

จากการส ารวจผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป ที่
มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการบริการให้ทุนวิจัย พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีการติดตามให้ค าแนะน า ช่วยเหลือก่อน ระหว่าง และหลังการ
ด าเนินการวิจัย ร้อยละ 87.46 (คะแนน 4.37) วิธีการขอเบิกเงินทุนวิจัยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ร้อยละ 87.29 (คะแนน 4.36) และวิธีการขอรับทุนวิจัยมีความชัดเจนและได้รับ
ค าแนะน าในทางปฏิบัติ ร้อยละ 87.29 (คะแนน 4.36) 

 
 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ตารางที่ ผ9-3 แสดงระดับความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ด้านการบริการให้ทุนการศึกษา ของกลุ่มนักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนักวิจัย/ 
นักวิชาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ด้านการบริการให้ทุนการศึกษา 

ความคาดหวัง 
นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(n=152) 
นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือ

ภาควิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร (n=105) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

ได้รับข่าวสารเรื่องการให้ทุนการศกึษาของ สวก. 
จากหลายช่องทาง 

4.11 82.28 มาก 1.73 21.01 10 3 4.38 87.52 
มาก
ที่สุด 

1.44 16.45 10 4 

ได้รับข้อมลูเรื่องการให้ทุนการศึกษาท่ีถูกต้อง 
ชัดเจน และเป็นประโยชน ์

4.19 83.78 มาก 1.63 19.51 10 3 4.49 89.81 
มาก
ที่สุด 

1.34 14.97 10 4 

สวก. มีการประกาศเกณฑ์การพิจารณาทุนที่
ชัดเจนและโปร่งใส 

4.26 85.10 
มาก
ที่สุด 

1.62 19.06 10 3 4.54 90.76 
มาก
ที่สุด 

1.25 13.81 10 4 

สาขาท่ีสนับสนุนให้ทุนการศึกษามคีวาม
หลากหลาย 

4.27 85.37 
มาก
ที่สุด 

1.55 18.14 10 4 4.50 90.10 
มาก
ที่สุด 

1.23 13.68 10 5 

ระบบและวิธีการรับสมัครทุนการศึกษามีความ
ชัดเจนและสะดวกต่อการสมัครขอรับทุน 

4.25 85.03 
มาก
ที่สุด 

1.57 18.47 10 4 4.38 87.62 
มาก
ที่สุด 

1.42 16.26 10 1 

ได้รับแจ้งข้ันตอนและความก้าวหน้าในการ
พิจารณาทุนการศึกษาที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

4.20 84.03 มาก 1.64 19.51 10 4 4.31 86.19 
มาก
ที่สุด 

1.51 17.51 10 1 

ขั้นตอนและวิธีการขอเบิกเงินทุนการศึกษามี
ความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได ้

4.27 85.30 
มาก
ที่สุด 

1.63 19.06 10 4 4.43 88.57 
มาก
ที่สุด 

1.40 15.77 10 2 

เจ้าหน้าท่ีมีการติดตามให้ค าแนะน าและความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดี ท้ังก่อน ระหว่าง และหลัง
ได้รับทุนการศึกษาของ สวก. 

4.23 84.70 
มาก
ที่สุด 

1.62 19.14 10 4 4.32 86.38 
มาก
ที่สุด 

1.49 17.23 10 1 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ กระตือรือรน้ และความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ 

4.26 85.10 
มาก
ที่สุด 

1.65 19.35 10 4 4.39 87.81 
มาก
ที่สุด 

1.47 16.79 10 1 

               



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ด้านการบริการให้ทุนการศึกษา 

ความคาดหวัง 
นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(n=152) 
นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือ

ภาควิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร (n=105) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสยั ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ไขปญัหาได้อย่างเหมาะสม 

4.30 85.95 
มาก
ที่สุด 

1.60 18.65 10 3 4.43 88.57 
มาก
ที่สุด 

1.40 15.77 10 2 

 
ตารางที่ ผ9-4 แสดงระดับความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ด้านการบริการให้ทุนการศึกษา ของกลุ่มนักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร และ
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป 

ด้านการบริการให้ทุนการศึกษา 

ความคาดหวัง 

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร  
(n=86) 

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่ม
สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกีย่วข้องกับภาคการเกษตร อาหาร 

และการแปรรูป (n=68) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

ได้รับข่าวสารเรื่องการให้ทุนการศกึษาของ สวก. 
จากหลายช่องทาง 

4.32 86.40 
มาก
ที่สุด 

1.72 19.92 10 2 3.96 79.11 มาก 2.28 28.85 10 1 

ได้รับข้อมลูเรื่องการให้ทุนการศึกษาท่ีถูกต้อง 
ชัดเจน และเป็นประโยชน ์

4.48 89.53 
มาก
ที่สุด 

1.55 17.31 10 2 4.24 84.82 
มาก
ที่สุด 

2.01 23.68 10 2 

สวก. มีการประกาศเกณฑ์การพิจารณาทุนที่
ชัดเจนและโปร่งใส 

4.45 88.94 
มาก
ที่สุด 

1.78 20.01 10 2 4.29 85.89 
มาก
ที่สุด 

2.12 24.70 10 1 

สาขาท่ีสนับสนุนให้ทุนการศึกษามคีวาม
หลากหลาย 

4.44 88.71 
มาก
ที่สุด 

1.82 20.49 10 2 4.24 84.82 
มาก
ที่สุด 

2.05 24.21 10 1 

ระบบและวิธีการรับสมัครทุนการศึกษามีความ
ชัดเจนและสะดวกต่อการสมัครขอรับทุน 

4.44 88.71 
มาก
ที่สุด 

1.55 17.46 10 2 4.28 85.64 
มาก
ที่สุด 

2.07 24.18 10 1 

               



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ด้านการบริการให้ทุนการศึกษา 

ความคาดหวัง 

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร  
(n=86) 

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่ม
สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกีย่วข้องกับภาคการเกษตร อาหาร 

และการแปรรูป (n=68) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

ได้รับแจ้งข้ันตอนและความก้าวหน้าในการ
พิจารณาทุนการศึกษาที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

4.28 85.53 
มาก
ที่สุด 

1.90 22.21 10 2 4.21 84.29 
มาก
ที่สุด 

2.06 24.46 10 1 

ขั้นตอนและวิธีการขอเบิกเงินทุนการศึกษามี
ความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได ้

4.38 87.65 
มาก
ที่สุด 

1.67 19.01 10 2 4.29 85.71 
มาก
ที่สุด 

1.92 22.34 10 2 

เจ้าหน้าท่ีมีการติดตามให้ค าแนะน าและความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดี ท้ังก่อน ระหว่าง และหลัง
ได้รับทุนการศึกษาของ สวก. 

4.36 87.29 
มาก
ที่สุด 

1.71 19.63 10 2 4.28 85.64 
มาก
ที่สุด 

1.94 22.67 10 1 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ กระตือรือรน้ และความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ 

4.45 88.94 
มาก
ที่สุด 

1.72 19.32 10 2 4.19 83.82 มาก 2.17 25.93 10 1 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสยั ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ไขปญัหาได้อย่างเหมาะสม 

4.44 88.82 
มาก
ที่สุด 

1.66 18.66 10 2 4.21 84.11 
มาก
ที่สุด 

2.21 26.22 10 1 

จากการส ารวจกลุ่มนักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการบริการให้ทุนการศึกษา พบว่า มีความคาดหวัง
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 85.95 
(คะแนน 4.30) รองลงมา คือ สาขาที่สนับสนุนให้ทุนการศึกษามีความหลากหลาย ร้อยละ 85.37 (คะแนน 4.27) และขั้นตอนและวิธีการขอเบิกเงินทุนการศึกษามีความชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ 85.30 (คะแนน 4.27) 

จากการส ารวจนักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการข อง สวก. ด้านการบริการให้
ทุนการศึกษา พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สวก. มีการประกาศเกณฑ์การพิจารณาทุนที่ชัดเจนและโปร่งใส ร้อยละ 90.76 (คะแนน 4.54) รองลงมา คือ สาขาที่
สนับสนุนให้ทุนการศึกษามีความหลากหลาย ร้อยละ 90.10 (คะแนน 4.50) และได้รับข้อมูลเรื่องการให้ทุนการศึกษาที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นประโยชน์ ร้อยละ 89.81 (คะแนน 
4.49) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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จากการส ารวจนักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ท่ีศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการบริการให้ทุนการศึกษา พบว่า มีความคาดหวัง
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ได้รับข้อมูลเรื่องการให้ทุนการศึกษาที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นประโยชน์ ร้อยละ 89.53 (คะแนน 4.48) รองลงมา คือ สวก. มีการประกาศเกณฑ์การ
พิจารณาทุนที่ชัดเจนและโปร่งใส และความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 88.94 (คะแนน 4.45) เท่ากัน และเจ้าหน้าที่มี
ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 88.82 (คะแนน 4.44) 

จากการส ารวจผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป ที่
มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการบริการให้ทุนการศึกษา พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ขั้นตอนและวิธีการขอเบิกเงินทุนการศึกษามีความชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ 85.71 (คะแนน 4.29) รองลงมา คือ สวก. มีการประกาศเกณฑ์การพิจารณาทุนที่ชัดเจนและโปร่งใส ร้อยละ 85.89 (คะแนน 4.29) และระบบและ
วิธีการรับสมัครทุนการศึกษามีความชัดเจนและสะดวกต่อการสมัครขอรับทุน และเจ้าหน้าที่มีการติดตามให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง
ได้รับทุนการศึกษาของ สวก. ร้อยละ 85.64 (คะแนน 4.28) เท่ากัน 
 
ตารางที่ ผ9-5 แสดงระดับความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ด้านการบริการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ของกลุ่มนักวิจัย/ 
นักวิชาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ด้านการบริการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการ
วิจัย และทุนน าเสนอผลงานวจิัย ณ 

ต่างประเทศ 

ความคาดหวัง 
นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(n=152) 
นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือ

ภาควิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร (n=105) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องการให้ทุน
ฝึกอบรมหรือปฏิบตัิการวิจัยและทนุน าเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศของ สวก. มีหลาย
ช่องทางและสะดวกในการรับข่าวสาร 

4.15 83.09 มาก 1.89 22.73 10 2 4.38 87.60 
มาก
ที่สุด 

1.60 18.24 10 2 

วิธีการสมัครขอรับทุนฝึกอบรมหรอืปฏิบัติการ
วิจัยและทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 
มีความชัดเจนและไดร้ับค าแนะน าในทางปฏิบัติ
เป็นอย่างด ี

4.14 82.84 มาก 1.83 22.04 10 2 4.44 88.85 
มาก
ที่สุด 

1.44 16.25 10 2 

               



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ด้านการบริการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการ
วิจัย และทุนน าเสนอผลงานวจิัย ณ 

ต่างประเทศ 

ความคาดหวัง 
นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(n=152) 
นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือ

ภาควิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร (n=105) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

มีการประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนท่ี
ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส 

4.20 84.09 มาก 1.64 19.50 10 3 4.48 89.62 
มาก
ที่สุด 

1.35 15.07 10 2 

มีความหลากหลายในการให้ทุนฝกึอบรมหรือ
ปฏิบัติการวจิัยและทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ 
ต่างประเทศ ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร 

4.19 83.76 มาก 1.61 19.26 10 3 4.47 89.42 
มาก
ที่สุด 

1.44 16.11 10 1 

มีการแจ้งความคืบหน้าในระหว่างการพิจารณา
ทุนอย่างต่อเนื่อง 

4.18 83.65 มาก 1.57 18.82 10 3 4.26 85.29 
มาก
ที่สุด 

1.54 18.04 10 1 

มีการตดิตามใหค้ าแนะน าช่วยเหลอืก่อน ระหว่าง 
และหลังการได้รับทุนฝึกอบรมหรอืปฏิบัติการวิจยั
และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ตา่งประเทศ 

4.14 82.82 มาก 1.76 21.20 10 2 4.30 86.06 
มาก
ที่สุด 

1.47 17.09 10 1 

วิธีการขอเบิกเงินทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวจิัย 
และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ตา่งประเทศมี
แนวทางและระยะเวลาปฏิบตัิงานที่ชัดเจนและ
รวดเร็ว 

4.18 83.69 มาก 1.67 19.90 10 3 4.39 87.88 
มาก
ที่สุด 

1.49 16.90 10 2 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ กระตือรือรน้ และความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ 

4.24 84.90 
มาก
ที่สุด 

1.62 19.10 10 3 4.40 87.98 
มาก
ที่สุด 

1.43 16.26 10 1 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสยั ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.24 84.80 
มาก
ที่สุด 

1.62 19.08 10 3 4.41 88.17 
มาก
ที่สุด 

1.39 15.79 10 2 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   170 

ตารางที่ ผ9-6 แสดงระดับความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ด้านการบริการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ของกลุ่ม
นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร และผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป 

ด้านการบริการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการ
วิจัย และทุนน าเสนอผลงานวจิัย ณ 

ต่างประเทศ 

ความคาดหวัง 

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร  
(n=86) 

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่ม
สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกีย่วข้องกับภาคการเกษตร อาหาร 

และการแปรรูป (n=68) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องการให้ทุน
ฝึกอบรมหรือปฏิบตัิการวิจัยและทนุน าเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศของ สวก. มีหลาย
ช่องทางและสะดวกในการรับข่าวสาร 

4.42 88.49 
มาก
ที่สุด 

1.53 17.29 10 2 4.15 83.04 มาก 2.14 25.77 10 1 

วิธีการสมัครขอรับทุนฝึกอบรมหรอืปฏิบัติการ
วิจัยและทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 
มีความชัดเจนและไดร้ับค าแนะน าในทางปฏิบัติ
เป็นอย่างด ี

4.47 89.30 
มาก
ที่สุด 

1.55 17.33 10 2 4.22 84.46 
มาก
ที่สุด 

2.04 24.10 10 1 

มีการประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนท่ี
ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส 

4.45 88.95 
มาก
ที่สุด 

1.62 18.25 10 2 4.31 86.25 
มาก
ที่สุด 

2.01 23.35 10 2 

มีความหลากหลายในการให้ทุนฝกึอบรมหรือ
ปฏิบัติการวจิัยและทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ 
ต่างประเทศ ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร 

4.39 87.79 
มาก
ที่สุด 

1.69 19.25 10 1 4.18 83.64 มาก 2.21 26.47 10 1 

มีการแจ้งความคืบหน้าในระหว่างการพิจารณา
ทุนอย่างต่อเนื่อง 

4.41 88.12 
มาก
ที่สุด 

1.71 19.46 10 2 4.22 84.36 
มาก
ที่สุด 

2.14 25.38 10 1 

มีการตดิตามใหค้ าแนะน าช่วยเหลอืก่อน ระหว่าง 
และหลังการได้รับทุนฝึกอบรมหรอืปฏิบัติการวิจยั
และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ตา่งประเทศ 

4.42 88.47 
มาก
ที่สุด 

1.63 18.42 10 2 4.12 82.32 มาก 2.24 27.21 10 1 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ด้านการบริการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการ
วิจัย และทุนน าเสนอผลงานวจิัย ณ 

ต่างประเทศ 

ความคาดหวัง 

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร  
(n=86) 

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่ม
สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกีย่วข้องกับภาคการเกษตร อาหาร 

และการแปรรูป (n=68) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

วิธีการขอเบิกเงินทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวจิัย 
และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ตา่งประเทศมี
แนวทางและระยะเวลาปฏิบตัิงานที่ชัดเจนและ
รวดเร็ว 

4.42 88.49 
มาก
ที่สุด 

1.61 18.22 10 2 4.10 81.96 มาก 2.19 26.77 10 1 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ กระตือรือรน้ และความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ 

4.42 88.49 
มาก
ที่สุด 

1.65 18.63 10 2 4.16 83.21 มาก 2.18 26.14 10 1 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสยั ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.49 89.77 
มาก
ที่สุด 

1.49 16.57 10 2 4.16 83.15 มาก 2.10 25.25 10 2 

จากการส ารวจกลุ่มนักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการบริการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และ
ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศพบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 
84.90 (คะแนน 4.24) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อย
ละ 84.80 (คะแนน 4.24) และมีการประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนที่ชัดเจน เพ่ือความโปร่งใส ร้อยละ 84.09 (คะแนน 4.20) 

จากการส ารวจนักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการบริการให้ทุน
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีการประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนที่ชัดเจน 
เพ่ือความโปร่งใส ร้อยละ 89.62 (คะแนน 4.48) รองลงมา คือ มีความหลากหลายในการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยและทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร ร้อยละ 89.42 (คะแนน 4.47) และวิธีการสมัครขอรับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยและทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ มีความชัดเจนและได้รับ
ค าแนะน าในทางปฏิบัติเป็นอย่างดี ร้อยละ 88.85 (คะแนน 4.44)  

จากการส ารวจนักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการบริการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย 
และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ  พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อ



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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สงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 89.77 (คะแนน 4.49) รองลงมา คือ วิธีการสมัครขอรับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยและทุนน าเสนอผลงานวิจัย 
ณ ต่างประเทศ มีความชัดเจนและได้รับค าแนะน าในทางปฏิบัติเป็นอย่างดี ร้อยละ 89.30 (คะแนน 4.47) และมีการประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนที่ชัดเจน เพ่ือความ
โปร่งใส ร้อยละ 88.95 (คะแนน 4.45) 

จากการส ารวจผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป ที่
มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการบริการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มี
การประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนที่ชัดเจน เพ่ือความโปร่งใส ร้อยละ 86.25 (คะแนน 4.31) รองลงมา คือ มีการประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนที่ชัดเจน เพ่ือ
ความโปร่งใส ร้อยละ 84.46 (คะแนน 4.22) และมีการแจ้งความคืบหน้าในระหว่างการพิจารณาทุนอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 84.36 (คะแนน 4.22) 
 
ตารางที่ ผ9-7 แสดงระดับความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ด้านการจัดฝึกอบรมโดย สวก. ของกลุ่มนักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนักวิจัย/ 
นักวิชาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ด้านการจัดฝึกอบรมโดย สวก. 

ความคาดหวัง 
นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(n=152) 
นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือ

ภาควิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร (n=105) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม มีความชัดเจน
เมื่อเปรยีบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ 

4.19 83.89 มาก 1.63 19.39 10 3 4.20 84.00 มาก 1.47 17.52 10 1 

มีการประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมผ่านสื่อต่างๆ 
4.23 84.53 

มาก
ที่สุด 

1.68 19.82 10 3 4.29 85.71 
มาก
ที่สุด 

1.40 16.33 10 3 

มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด
ฝึกอบรม 

4.20 83.95 มาก 1.57 18.68 10 3 4.25 85.05 
มาก
ที่สุด 

1.35 15.82 10 4 

เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม 
4.21 84.26 

มาก
ที่สุด 

1.64 19.44 10 3 4.22 84.38 
มาก
ที่สุด 

1.51 17.85 10 1 

องค์ความรู้ที่ไดร้ับจากการฝึกอบรมสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้

4.36 87.19 
มาก
ที่สุด 

1.53 17.55 10 3 4.42 88.38 
มาก
ที่สุด 

1.35 15.22 10 4 
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ด้านการจัดฝึกอบรมโดย สวก. 

ความคาดหวัง 
นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(n=152) 
นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือ

ภาควิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร (n=105) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ กระตือรือรน้ และความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ 

4.28 85.61 
มาก
ที่สุด 

1.58 18.44 10 3 4.30 86.10 
มาก
ที่สุด 

1.44 16.78 10 1 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสยั ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ไขปญัหาได้อย่างเหมาะสม 

4.29 85.71 
มาก
ที่สุด 

1.49 17.33 10 4 4.30 85.90 
มาก
ที่สุด 

1.48 17.21 10 2 

 
ตารางที่ ผ9-8 แสดงระดับความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ด้านการจัดฝึกอบรมโดย สวก. ของกลุ่มนักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร และ
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป 

ด้านการจัดฝึกอบรมโดย สวก. 

ความคาดหวัง 

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร  
(n=86) 

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่ม
สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกีย่วข้องกับภาคการเกษตร อาหาร 

และการแปรรูป (n=68) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม มีความชัดเจน
เมื่อเปรยีบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ 

4.30 86.05 
มาก
ที่สุด 

1.56 18.12 10 3 4.19 83.75 มาก 2.28 27.19 10 1 

มีการประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมผ่านสื่อต่างๆ 
4.30 86.05 

มาก
ที่สุด 

1.70 19.79 10 2 4.10 81.96 มาก 2.37 28.91 10 1 

มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด
ฝึกอบรม 

4.28 85.58 
มาก
ที่สุด 

1.61 18.85 10 2 4.12 82.32 มาก 2.29 27.80 10 1 

เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม 
4.29 85.76 

มาก
ที่สุด 

1.60 18.64 10 2 4.16 83.21 มาก 2.30 27.70 10 1 

               



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ด้านการจัดฝึกอบรมโดย สวก. 

ความคาดหวัง 

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร  
(n=86) 

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่ม
สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกีย่วข้องกับภาคการเกษตร อาหาร 

และการแปรรูป (n=68) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

องค์ความรู้ที่ไดร้ับจากการฝึกอบรมสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้

4.41 88.24 
มาก
ที่สุด 

1.54 17.42 10 2 4.29 85.89 
มาก
ที่สุด 

2.35 27.35 10 1 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ กระตือรือรน้ และความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ 

4.42 88.49 
มาก
ที่สุด 

1.63 18.39 10 1 4.18 83.57 มาก 2.30 27.52 10 1 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสยั ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ไขปญัหาได้อย่างเหมาะสม 

4.40 88.02 
มาก
ที่สุด 

1.75 19.93 10 2 4.23 84.64 
มาก
ที่สุด 

2.27 26.84 10 1 

จากการส ารวจกลุ่มนักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการจัดฝึกอบรมโดย สวก. พบว่า มีความคาดหวัง
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 87.19 (คะแนน 4.36) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 85.71 (คะแนน 4.29) และความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น  และ
ความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 85.61 (คะแนน 4.28) 

จากการส ารวจนักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการจัดฝึกอบรม
โดย สวก. พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 88.38 (คะแนน 4.42) รองลงมา คือ ความเต็ม
ใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 86.10 (คะแนน 4.30) และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามาร ถในการให้บริการ เช่น การตอบ 
ค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 85.90 (คะแนน 4.30) 

จากการส ารวจนักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการจัดฝึกอบรมโดย สวก. พบว่า มีความคาดหวัง
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 88.49 (คะแนน 4.42) รองลงมา คือ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 88.24 (คะแนน 4.41) และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและ
ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 88.02 (คะแนน 4.40) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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จากการส ารวจผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป ที่
มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการจัดฝึกอบรมโดย สวก. พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
ร้อยละ 85.89 (คะแนน 4.29) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม ร้อยละ 84.64 (คะแนน 4.23) และข้ันตอนการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม มีความชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ ร้อยละ 83.75 (คะแนน 4.19) 
 
ตารางที่ ผ9-9 แสดงระดับความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น ของกลุ่ม
นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยท่ี สวก. จัด

ขึ้น 

ความคาดหวัง 

นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (n=152) 
นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือ

ภาควิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร (n=105) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้ มี
ความชัดเจนเมื่อเปรยีบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

4.23 84.56 
มาก
ที่สุด 

1.56 18.47 10 4 4.29 85.71 
มาก
ที่สุด 

1.43 16.72 10 2 

มีความหลากหลายของเรื่องในการถ่ายทอด
ความรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตรในสาขาต่างๆ 

4.24 84.73 
มาก
ที่สุด 

1.66 19.59 10 2 4.36 87.21 
มาก
ที่สุด 

1.32 15.11 10 4 

มีการประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดความรู้ ผ่านสื่อ
ต่างๆ 

4.19 83.72 มาก 1.66 19.82 10 3 4.31 86.15 
มาก
ที่สุด 

1.48 17.14 10 3 

มีการเปดิกว้างให้แก่ผู้สนใจทั่วไปเข้าฝึกอบรม 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

4.22 84.32 
มาก
ที่สุด 

1.66 19.64 10 3 4.37 87.31 
มาก
ที่สุด 

1.42 16.22 10 3 

มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการถ่ายทอด
ความรู ้

4.42 88.44 
มาก
ที่สุด 

5.90 66.71 77 2 4.27 85.48 
มาก
ที่สุด 

1.33 15.54 10 3 

องค์ความรู้ที่ไดร้ับจากการฝึกอบรมสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้

4.29 85.71 
มาก
ที่สุด 

1.55 18.06 10 4 4.37 87.31 
มาก
ที่สุด 

1.44 16.45 10 3 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ กระตือรือรน้ และความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ 

4.29 85.81 
มาก
ที่สุด 

1.51 17.57 10 3 4.32 86.35 
มาก
ที่สุด 

1.46 16.93 10 1 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยท่ี สวก. จัด

ขึ้น 

ความคาดหวัง 

นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (n=152) 
นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือ

ภาควิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร (n=105) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสยั ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.30 86.08 
มาก
ที่สุด 

1.43 16.63 10 4 4.32 86.44 
มาก
ที่สุด 

1.45 16.75 10 2 

 
ตารางที่ ผ9-10 แสดงระดับความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น ของ
กลุ่มนักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร และผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป 

ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยท่ี สวก. จัด

ขึ้น 

ความคาดหวัง 

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร  
(n=86) 

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่ม
สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกีย่วข้องกับภาคการเกษตร อาหาร 

และการแปรรูป (n=68) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้ มี
ความชัดเจนเมื่อเปรยีบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

4.27 85.47 
มาก
ที่สุด 

1.82 21.29 10 1 4.19 83.75 มาก 2.24 26.71 10 1 

มีความหลากหลายของเรื่องในการถ่ายทอด
ความรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตรในสาขาต่างๆ 

4.35 87.09 
มาก
ที่สุด 

1.69 19.36 10 1 4.20 83.93 มาก 2.21 26.37 10 1 

มีการประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดความรู้ ผ่านสื่อ
ต่างๆ 

4.38 87.65 
มาก
ที่สุด 

1.49 17.04 10 2 4.13 82.68 มาก 2.26 27.34 10 1 

มีการเปดิกว้างให้แก่ผู้สนใจทั่วไปเข้าฝึกอบรม 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

4.41 88.12 
มาก
ที่สุด 

1.58 17.90 10 2 4.17 83.39 มาก 2.39 28.68 10 1 

มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการถ่ายทอด
ความรู ้

4.32 86.40 
มาก
ที่สุด 

1.62 18.78 10 2 4.18 83.57 มาก 2.23 26.65 10 1 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยท่ี สวก. จัด

ขึ้น 

ความคาดหวัง 

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร  
(n=86) 

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่ม
สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกีย่วข้องกับภาคการเกษตร อาหาร 

และการแปรรูป (n=68) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

องค์ความรู้ที่ไดร้ับจากการฝึกอบรมสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้

4.42 88.49 
มาก
ที่สุด 

1.61 18.22 10 2 4.29 85.71 
มาก
ที่สุด 

2.25 26.22 10 1 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ กระตือรือรน้ และความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ 

4.33 86.63 
มาก
ที่สุด 

1.76 20.31 10 2 4.20 83.93 มาก 2.21 26.37 10 1 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสยั ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.35 87.09 
มาก
ที่สุด 

1.81 20.75 10 2 4.22 84.46 
มาก
ที่สุด 

2.22 26.32 10 1 

จากการส ารวจกลุ่มนักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 88.44 (คะแนน 
4.42) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 86.08 
(คะแนน 4.30) และความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 85.81 (คะแนน 4.29) 

จากการส ารวจนักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือภาควิชาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการจัดกิจกรรม/ 
โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยท่ี สวก. จัดขึ้น พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีการเปิดกว้างให้แก่ผู้สนใจทั่วไปเข้าฝึกอบรม เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ และองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  ร้อยละ 87.31 (คะแนน 4.37) เท่ากัน รองลงมา คือ มีความหลากหลายของเรื่องในการ
ถ่ายทอดความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในสาขาต่างๆ ร้อยละ 87.21 (คะแนน 4.36) และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย 
ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 86.44 (คะแนน 4.32) 

จากการส ารวจนักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ท่ีศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  ร้อยละ 88.49 
(คะแนน 4.42) รองลงมา คือ มีการเปิดกว้างให้แก่ผู้สนใจทั่วไปเข้าฝึกอบรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 88.12 (คะแนน 4.41) และมีการประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดความรู้ 
ผ่านสื่อต่างๆ ร้อยละ 87.65 (คะแนน 4.38) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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จากการส ารวจผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป ที่
มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการถ่ายทอดความรู้/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับ
แรก คือ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 85.71 (คะแนน 4.29) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การ
ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 84.46 (คะแนน 4.22) และมีความหลากหลายของเรื่องในการถ่ายทอดความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตรในสาขาต่างๆ และความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 83.93 (คะแนน 4.20) เท่ากัน 
 
ตารางท่ี ผ9-11 แสดงระดับความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. ของกลุ่มนักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยของ สวก. 

ความคาดหวัง 
นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(n=152) 
นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือ

ภาควิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร (n=105) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

การไดร้ับข้อมลูข่าวสารประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย
หรือผลิตภณัฑ์ที่เป็นประโยชน ์

4.20 84.03 มาก 1.64 19.51 10 3 4.30 86.02 
มาก
ที่สุด 

1.49 17.33 10 1 

มีการจัดสรรผลประโยชน์จากงานวิจัยที่ไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์อยา่งเป็นธรรม 

4.17 83.36 มาก 1.64 19.65 10 3 4.36 87.28 
มาก
ที่สุด 

1.41 16.14 10 2 

การไดร้ับความช่วยเหลือและแนะน าเพื่อหาแนว
ทางการน าผลงานวิจยัหรือผลติภณัฑ์ไปใช้
ประโยชน ์

4.19 83.83 มาก 1.57 18.74 10 4 4.37 87.48 
มาก
ที่สุด 

1.43 16.30 10 1 

มีการส่งเสรมิ และสนับสนุนให้ผู้ใช้สิทธิมีการน า
งานวิจัยหรือผลิตภัณฑเ์พื่อให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

4.19 83.76 มาก 1.59 19.00 10 4 4.35 87.09 
มาก
ที่สุด 

1.43 16.45 10 2 

มีการตดิตามและให้ความช่วยเหลอืภายหลังการ
น าผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน ์

4.19 83.83 มาก 1.58 18.79 10 4 4.33 86.60 
มาก
ที่สุด 

1.40 16.13 10 1 

               



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยของ สวก. 

ความคาดหวัง 
นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(n=152) 
นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือ

ภาควิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร (n=105) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ กระตือรือรน้ และความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ 

4.27 85.44 
มาก
ที่สุด 

1.50 17.50 10 4 4.29 85.84 
มาก
ที่สุด 

1.50 17.46 10 1 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสยั ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.33 86.58 
มาก
ที่สุด 

1.44 16.65 10 4 4.32 86.40 
มาก
ที่สุด 

1.45 16.74 10 2 

 
ตารางท่ี ผ9-12 แสดงระดับความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. ของกลุ่มนักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่
ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร และผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร อาหาร และ
การแปรรูป 

ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยของ สวก. 

ความคาดหวัง 

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร  
(n=86) 

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่ม
สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกีย่วข้องกับภาคการเกษตร อาหาร 

และการแปรรูป (n=68) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

การไดร้ับข้อมลูข่าวสารประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย
หรือผลิตภณัฑ์ที่เป็นประโยชน ์

4.38 87.67 
มาก
ที่สุด 

1.77 20.15 10 1 4.18 83.58 มาก 2.30 27.47 10 1 

มีการจัดสรรผลประโยชน์จากงานวิจัยที่ไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์อยา่งเป็นธรรม 

4.44 88.72 
มาก
ที่สุด 

1.67 18.84 10 1 4.15 83.02 มาก 2.46 29.65 10 1 

การไดร้ับความช่วยเหลือและแนะน าเพื่อหาแนว
ทางการน าผลงานวิจยัหรือผลติภณัฑ์ไปใช้
ประโยชน ์

4.43 88.60 
มาก
ที่สุด 

1.67 18.82 10 1 4.18 83.58 มาก 2.50 29.87 10 1 

               



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยของ สวก. 

ความคาดหวัง 

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร  
(n=86) 

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่ม
สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกีย่วข้องกับภาคการเกษตร อาหาร 

และการแปรรูป (n=68) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

มีการส่งเสรมิ และสนับสนุนให้ผู้ใช้สิทธิมีการน า
งานวิจัยหรือผลิตภัณฑเ์พื่อให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

4.38 87.56 
มาก
ที่สุด 

1.76 20.12 10 1 4.28 85.66 
มาก
ที่สุด 

2.23 26.05 10 1 

มีการตดิตามและให้ความช่วยเหลอืภายหลังการ
น าผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน ์

4.37 87.44 
มาก
ที่สุด 

1.67 19.07 10 1 4.23 84.53 
มาก
ที่สุด 

2.24 26.51 10 1 

ความเตม็ใจ เอาใจใส่ กระตือรือรน้ และความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ 

4.37 87.33 
มาก
ที่สุด 

1.76 20.14 10 1 4.35 86.98 
มาก
ที่สุด 

1.93 22.16 10 1 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสยั ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.41 88.26 
มาก
ที่สุด 

1.62 18.33 10 1 4.33 86.60 
มาก
ที่สุด 

1.91 22.07 10 1 

จากการส ารวจกลุ่มนักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
ของ สวก. พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้ 
ร้อยละ 86.58 (คะแนน 4.33) รองลงมา คือ ความเต็มใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 85.44 (คะแนน 4.27) และการได้รับข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ ร้อยละ 84.03 (คะแนน 4.20) 

จากการส ารวจนักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือภาควิชาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการอนุญาตให้ใช้
สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การได้รับความช่วยเหลือและแนะน าเพ่ือหาแนวทางการน าผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 87.48 (คะแนน 4.37) รองลงมา คือ มีการจัดสรรผลประโยชน์จากงานวิจัยที่ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นธรรม ร้อยละ 87.28 (คะแนน 4.36) และ
มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ใช้สิทธิมีการน างานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 87.09 (คะแนน 4.35 

จากการส ารวจนักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยของ สวก. พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีการจัดสรรผลประโยชน์จากงานวิจัยที่ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นธรรม  ร้อยละ 88.72 (คะแนน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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4.44) รองลงมา คือ การได้รับความช่วยเหลือและแนะน าเพ่ือหาแนวทางการน าผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 88.60 (คะแนน 4.43) และเจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 88.26 (คะแนน 4.41) 

จากการส ารวจผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป ที่
มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความเต็มใจ เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 86.98 (คะแนน 4.35) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 86.60 (คะแนน 4.33) และมีการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ใช้สิทธิมีการน างานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือให้
เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 85.66 (คะแนน 4.28) 

 
ตารางที่ ผ9-13 แสดงระดับความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ ของกลุ่มนักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
นักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ 

ความคาดหวัง 
นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(n=152) 
นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือ

ภาควิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร (n=105) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

มีความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร 

4.38 87.64 
มาก
ที่สุด 

1.50 17.12 10 3 4.53 90.59 
มาก
ที่สุด 

1.30 14.31 10 3 

ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจุบัน 4.42 88.44 
มาก
ที่สุด 

1.50 16.93 10 3 4.60 91.96 
มาก
ที่สุด 

1.17 12.71 10 3 

รูปแบบการจดัหมวดหมู่ข้อมลูมีความเหมาะสมใน
การน าเสนอ 

4.36 87.12 
มาก
ที่สุด 

1.46 16.73 10 4 4.46 89.12 
มาก
ที่สุด 

1.34 14.99 10 3 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ 4.43 88.64 
มาก
ที่สุด 

1.37 15.49 10 4 4.53 90.59 
มาก
ที่สุด 

1.39 15.36 10 1 

การใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้ประโยชน์ 4.41 88.30 
มาก
ที่สุด 

1.42 16.04 10 3 4.49 89.80 
มาก
ที่สุด 

1.33 14.78 10 1 

               



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ 

ความคาดหวัง 
นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(n=152) 
นักวิจัย/ นักวชิาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือ

ภาควิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร (n=105) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

เนื้อหาท่ีน าเสนอในเว็บไซตม์ีความน่าสนใจ 4.43 88.64 
มาก
ที่สุด 

1.37 15.43 10 4 4.38 87.65 
มาก
ที่สุด 

1.37 15.58 10 2 

กรณีที่มีค าถามผา่นทาง E-mail ท่านได้รบั
ค าตอบภายในเวลาที่เหมาะสม 

4.38 87.62 
มาก
ที่สุด 

1.42 16.21 10 5 4.44 88.73 
มาก
ที่สุด 

1.39 15.67 10 2 

 
ตารางที่ ผ9-14 แสดงระดับความคาดหวังในการใช้บริการ สวก. ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ ของกลุ่มนักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาค
การเกษตร และผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป 

ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ 

ความคาดหวัง 

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร  
(n=86) 

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่ม
สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกีย่วข้องกับภาคการเกษตร อาหาร 

และการแปรรูป (n=68) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

มีความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร 

4.51 90.23 
มาก
ที่สุด 

1.61 17.83 10 1 4.35 86.96 
มาก
ที่สุด 

1.74 19.97 10 1 

ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจุบัน 4.52 90.35 
มาก
ที่สุด 

1.64 18.16 10 1 4.30 85.96 
มาก
ที่สุด 

1.98 23.04 10 1 

รูปแบบการจดัหมวดหมู่ข้อมลูมีความเหมาะสมใน
การน าเสนอ 

4.44 88.84 
มาก
ที่สุด 

1.60 17.98 10 1 4.26 85.18 
มาก
ที่สุด 

1.99 23.37 10 1 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ 4.51 90.23 
มาก
ที่สุด 

1.76 19.46 10 1 4.36 87.14 
มาก
ที่สุด 

1.90 21.85 10 1 

การใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้ประโยชน์ 4.45 88.95 
มาก
ที่สุด 

1.65 18.49 10 1 4.36 87.14 
มาก
ที่สุด 

1.89 21.63 10 1 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาขน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ 

ความคาดหวัง 

นักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร  
(n=86) 

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่ม
สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกีย่วข้องกับภาคการเกษตร อาหาร 

และการแปรรูป (n=68) 
คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min คะแนน ร้อยละ แปลผล SD CV Max Min 

เนื้อหาท่ีน าเสนอในเว็บไซตม์ีความน่าสนใจ 4.44 88.72 
มาก
ที่สุด 

1.61 18.12 10 1 4.25 85.09 
มาก
ที่สุด 

2.00 23.49 10 1 

กรณีที่มีค าถามผา่นทาง E-mail ท่านได้รบั
ค าตอบภายในเวลาที่เหมาะสม 

4.48 89.65 
มาก
ที่สุด 

1.55 17.32 10 1 4.17 83.45 มาก 2.18 26.11 10 1 

จากการส ารวจกลุ่มนักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ พบว่า มีความ
คาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ และเนื้อหาที่น าเสนอในเว็บไซต์มีความน่าสนใจ ร้อยละ 88.64 (คะแนน 4.43) เท่ากัน รองลงมา คือ ข้อมูล
ข่าวสารมีความเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 88.44 (คะแนน 4.42) และการใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้ประโยชน์ ร้อยละ 88.30 (คะแนน 4.41) 

จากการส ารวจนักวิจัย/ นักวิชาการ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีคณะหรือภาควิชาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านข้อมูลสารสนเทศ
ผ่านทางเว็บไซต์ พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 91.96 (คะแนน 4.60) รองลงมา คือ มีความสะดวก รวดเร็วและง่ายใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ 90.59 (คะแนน 4.53) เท่ากัน และการใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้ประโยชน์ ร้อยละ 89.80 (คะแนน 
4.49) 

จากการส ารวจนักศึกษา ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ท่ีศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตร ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ พบว่า มีความ
คาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 90.35 (คะแนน 4.52) รองลงมา คือ มีความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ 90.23 (คะแนน 4.51) เท่ากัน และกรณีท่ีมีค าถามผ่านทาง E-mail ท่านได้รับค าตอบภายในเวลาที่เหมาะสม ร้อยละ 89.65 (คะแนน 
4.48) 

จากการส ารวจผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร อาหาร และการแปรรูป ที่
มีแนวโน้มจะใช้บริการของ สวก. ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ พบว่า มีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ และการใช้งาน
ข้อมูลสารสนเทศได้ประโยชน์ ร้อยละ 87.14 (คะแนน 4.36) รองลงมา คือ มีความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 86.96 (คะแนน 4.35) และข้อมูล
ข่าวสารมีความเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 58.18 (คะแนน 4.30) 


