รายงานการปรับปรุงและการพัฒนาการใหบริการ
การใหคําปรึกษาดานการวิจัย “คลินิกวิจัย”
ปการศึกษา 2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ-

รายงานการปรับปรุงและการพัฒนาการใหบริการการให
คําปรึกษาดานการวิจัย “คลินิกวิจัย”
ปการศึกษา 2557
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
ประสงคจะให"คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได"มีโอกาสเรียนรู" ฝ*กฝน และปฏิบัติการ
ทางการวิจัยอย,างจริงจัง เข"มข"น และมีคุณภาพอย,างต,อเนื่อง เพื่อเป/นการยกระดับ คุณค,า และ
คุณภาพของทุกท,านและของมหาวิทยาลัยองครวม
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได"จัดทําโครงการคลินิควิจัย (VRU Research Clinic) ขึ้น โดย
มุ,งเน"นการเสริมสร"างขีดความสามารถให"กับคณาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่จะผลิตผล
งานวิ จั ยที่ มี คุ ณ ภาพและสามารถตีพิ ม พผลงานวิ จั ยได" ใ นวารสารทางวิ ช าการระดั บ ชาติห รื อ
นานาชาติที่เป/นที่ยอมรับในวงการวิชาการนั้นๆ ได"
โดยบริ การเกี่ ยวกั บ การให" คําปรึก ษา แนะนํ าเกี่ยวกั บ ระเบียบวิธีวิ จั ย ในขั้นตอนต,างๆ
ประกอบด"วยการกําหนดประเด็นการศึกษา การสุ,มตัวอย,าง การสร"างเครื่องมือวัด การใช"สถิติใน
การวิเคราะหข"อมูล การอธิบายผล การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย การเขียนข"อเสนอโครงการวิจัย
การตีพิมพบทความวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ เป/นแหล,งค"นคว"า/สืบค"นข"อมูลเพื่อสนับสนุนการ
วิจัยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข"องให"แก,คณาจารยและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ เพื่อให"สามารถผลิตและพัฒนางานวิจัยให"มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากการให"บริการให"คําปรึกษาด"านการวิจัย “คลินิกวิจัย” สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได"
จัดการประเมินผลประเมินความพึงพอใจการให"บริการให"คําปรึกษาด"านการวิจัย “คลินิกวิจัย”
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจการให"บริการให"คําปรึกษาด"านการวิจัย “คลินิกวิจัย” กลุ,มตัวอย,าง
ที่ใช"ในการสํ ารวจได"แก, อาจารยและนักวิจัย ที่ปฏิบัติงานอยู,ในมหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ
จํ า นวนทั้ง สิ้ น 64 คน เครื่ อ งมื อที่ ใ ช" ใ นการเก็ บ รวบรวมข" อ มู ล เป/ น แบบสอบถามมาตราส, ว น
ประมาณค,า 5 ระดับ ความพึงพอใจการให"บริการให"คําปรึกษาด"านการวิจัย “คลินิกวิจัย”

ผลการประเมินพบว,า อาจารยและนักวิจัย ที่ติดต,อรับบริการการให"คําปรึกษาด"าน
การวิจัย “คลินิกวิจัย” มีความพึงพอใจต,อการให"คําปรึกษาด"านการวิจัย “คลินิกวิจัย” โดยรวมอยู,
ในระดับมากที่สุด คิดเป/นร"อยละ 97.00
โดยเรียงตามลําดับร"อยละของระดับความพึงพอใจต,อการให"คําปรึกษาด"านการวิจัย
“คลินิกวิจัย” ดังนี้
1. สถานที่ใ นการให"บ ริก ารให"คํ าปรึก ษาด"านการวิจั ย “คลินิก วิจั ย” อาจารยและ
นักวิจัย มีความพึงพอใจต,อการให"คําปรึกษาด"านการวิจัย “คลินิกวิจัย” โดยรวมอยู,ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป/นร"อยละ 99.60
2. ความรู"ค วามสามารถของบุ ค ลากร ในการให" บ ริก ารให"คํ าปรึ กษาด"านการวิจั ย
“คลินิกวิจัย” อาจารยและนักวิจัย มีความพึงพอใจต,อการให"คําปรึกษาด"านการวิจัย “คลินิกวิจัย”
โดยรวมอยู,ในระดับมากที่สุด คิดเป/นร"อยละ 99.60
3. สิ่งอํานวยความสะดวกต,างๆ ในการให"บริการให"คําปรึกษาด"านการวิจัย “คลินิก
วิจั ย” อาจารยและนั ก วิ จั ย มี ค วามพึ ง พอใจต, อการให" คํ า ปรึ ก ษาด" า นการวิ จั ย “คลิ นิ ก วิ จั ย ”
โดยรวมอยู,ในระดับมากที่สุด คิดเป/นร"อยละ 99.40
4. ความรู"ที่ได"รับหลังการรับบริการ ให"คําปรึกษาด"านการวิจัย “คลินิกวิจัย” อาจารย
และนักวิจัย มีความพึงพอใจต,อการให"คําปรึกษาด"านการวิจัย “คลินิกวิจัย” โดยรวมอยู,ในระดับ
มากที่สุด คิดเป/นร"อยละ 98.80
5. ด" า นการให" บ ริ ก ารเอาใจใส, ความสุ ภ าพ ของเจ" า หน" า ที่ ในการให" บ ริ ก ารให"
คําปรึกษาด"านการวิจัย “คลินิกวิจัย” อาจารยและนักวิจัย มีความพึงพอใจต,อการให"คําปรึกษา
ด"านการวิจัย “คลินิกวิจัย” โดยรวมอยู,ในระดับมากที่สุด คิดเป/นร"อยละ 97.20
6. ความเป/นกันเองของบุคลากร ในการให"บริการให"คําปรึกษาด"านการวิจัย “คลินิก
วิจั ย” อาจารยและนั ก วิ จั ย มี ค วามพึ ง พอใจต, อการให" คํ า ปรึ ก ษาด" า นการวิ จั ย “คลิ นิ ก วิ จั ย ”
โดยรวมอยู,ในระดับมากที่สุด คิดเป/นร"อยละ 96.20

7. วัน เวลาที่กําหนดในการให"บริการให"คําปรึกษาด"านการวิจัย “คลินิกวิจัย”อาจารย
และนักวิจัย มีความพึงพอใจต,อการให"คําปรึกษาด"านการวิจัย “คลินิกวิจัย” โดยรวมอยู,ในระดับ
มากที่สุด คิดเป/นร"อยละ 88.80

ขอเสนอแนะต2อการใหบริการใหคําปรึกษาดานการวิจัย “คลินิกวิจัย”
อาจารยและนักวิจัย ที่ติดต,อรับบริการการให"คําปรึกษาด"านการวิจัย “คลินิกวิจัย” ที่ตอบ
แบบสอบถาม จํ า นวน 64 คน มี ผู" ต อบแบบสอบถามปลายเปV ด เกี่ ย วกั บ ข"อ เสนอแนะต, อ การ
ให"บ ริการให"คําปรึก ษาด"านการวิจัย “คลินิกวิจัย” จํ านวน 8 คน คิดเป/ นร"อยละ 12.50 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ต"องการให"เพิ่มวันและเวลาให"บริการคําปรึกษาด"านการวิจัย “คลินิกวิจัย” จํานวน 5
คน
2. อยากให"เพิ่มจํานวนเงินทุน จํานวน 1 คน
3. อยากให"บริการคลินิกวิจัยนอกสถานที่/คณะ/ตามหน,วยงาน

จํานวน 1 คน

4. อยากให"ถ,ายทอดการให"บริการคลินิกวิจัยลงเว็บไซค จํานวน 1 คน

การปรับปรุงและแนวทางการพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได"มีการประชุมภายในหน,วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อหารือ
ในเรื่องให"บริการให"คําปรึกษาด"านการวิจัย “คลินิกวิจัย” โดยนําข"อมูลที่ไ ด"จ ากผลประเมินผล
ประเมินความพึงพอใจการให"บริการให"คําปรึกษาด"านการวิจัย “คลินิกวิจัย” และข"อเสนอแนะจาก
คําถามปลายเปVด ดังนี้
ผลจากการประเมินและขอเสนอแนะ
ต"องการให"เพิ่มวันและเวลาให"บริการคําปรึกษาด"านการวิจัย “คลินิกวิจัย” ซึ่งสอดคล"อง
กับ ผลการประเมินความพึงพอใจเป/ นข"อที่มีค,าเฉลี่ยต่ําที่สุ ด เท,ากับ 4.44 คือเรื่อง วั น เวลาที่
กําหนดในการให"บริการให"คําปรึกษาด"านการวิจัย “คลินิกวิจัย”
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มี แ นวทางการปรั บ ปรุ ง ให" เ พิ่ ม วั น เวลา ในการให" บ ริ ก ารให"
คําปรึกษาด"านการวิจัย “คลินิกวิจัย” จากทุกวันพุธ เป/นทุกวันที่มีคณาจารยและนักวิจัยสะดวก
เพื่อขอรับบริการ “คลินิกวิจัย”
ผลจากการประเมินและขอเสนอแนะ
อยากให"บริการคลินิกวิจัยนอกสถานที่/คณะ/ตามหน,วยงาน
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาได"มีการนําผลประเมินมาร,วมกําหนดในจัดทําแผนงานและจัดทํา
โครงการ “วิจัยสัญจร” เพื่อให"การการให"บริการให"ความรู"รายละเอียดต,างๆ เกี่ยวกับงานวิจัยนอก
สถานที่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู"และปZญหาต,างๆ ไปยังคณะต,างๆ โดยมีระยะเวลา เริ่มโครงการ
ตั้งแต,วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

ผลจากการประเมินและขอเสนอแนะ
อยากให"ถ,ายทอดการให"บริการคลินิกวิจัยลงเว็บไซค
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาได"มีการประชุมเพื่อจัดทําเว็บไซคสําเร็จรูปเพื่อทําข"อมูลออนไลท
เกี่ยวกับสถาบันวิจัย เพื่อให"ข"อมูลที่เกี่ยวข"องกับวิจัยต,างๆ อยู,แล"ว แต,เนื่องจากผลการประเมิน
ความพึ ง พอใจการให" บ ริก ารให"คํ าปรึก ษาด" านการวิจั ย “คลินิ ก วิ จั ย” มีข"อ เสนอแนะเพิ่ม เติม
สถาบั นวิ จัยและพั ฒ นา จึงได" มีก ารกํ าหนดรู ป แบบของการให" บ ริ ก ารข" อมู ล กิจ กรรมต,างๆ ที่
สถาบันวิจัยได"ให"ความรู"เกี่ยวกับการวิจัย เช,น ให"บริการคําปรึกษาด"านการวิจัย “คลินิกวิจัย” การ
ประชุม สัมมนา การอบรมต,างๆ ลงในหน"าเพจ “คลินิก วิจัย” เพื่อให"ค ณาจารย บุคลากรได"
ค"นคว"า รับข,าวสารที่เป/นประโยชนทุกรูปแบบ
ทั้ง นี้ส ถาบั น วิจัยและพั ฒนา ได"นํา ผลการประเมิน และประเด็น ข"อ เสนอแนะต,างๆ ของ
ผู"ใช"บริการมาปรับปรุงและพัฒนาและกําหนดเป/นแนวทางแก"ไข และแนวทางปฏิบัติ เพื่อให"เกิดการ
ให"บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต,อไป

ผู"ช,วยศาตราจารย ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์
(ผู"อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

