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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

 

บทสรุปผูบ้รหิาร 
 

ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ไดล้งนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) โดยในตัวช้ีวดั

บงัคบั องคป์ระกอบท่ี 4 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรและพฒันำนวตักรรมในกำรบริหำรจดักำร

ระบบงำน งบประมำณ ทรพัยำกรบุคคล และกำรใหบ้ริกำรประชำชนหรือหน่วยงำนของรฐั หวัขอ้ท่ี 1 

ระดบัควำมส ำเร็จของกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและพฒันำกำรใหบ้ริกำร เพ่ือใหม้ีแนวทำงในกำรปรบัปรุง

งำนบริกำรใหม้ีประสิทธิภำพยิ่งขึ้ น จึงท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผูร้บับริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำร

ของหน่วยงำน และก ำหนดใหส้ ำนักงำนฯ ตอ้งจดัหำหน่วยงำนผูป้ระเมินอิสระภำยนอกเป็นผูส้ ำรวจและ

ด ำเนินกำรเพ่ือประเมินผลควำมพึงพอใจของผูร้บับริกำรจำกส ำนักงำนฯ โดยท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ

ของผูร้บับริกำรจำกส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ (องคก์ำรมหำชน) ประจ ำปี 2562 ก ำหนดใหป้ระเมิน

กำรบริกำรครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย 4 กลุ่ม ใชเ้คร่ืองมือในกำรประเมินควำมพึงพอใจแบ่งเป็น 4 ดำ้น 

ไดแ้ก่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เจำ้หน้ำท่ี ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก และผลประโยชน์ท่ีไดร้บั ด ำเนินกำร

ส ำรวจทั้งเชิงปริมำณดว้ยแบบสอบถำม จ ำนวน 803 ชุด และเชิงคุณภำพดว้ยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 

จ ำนวน 100 คน และกำรสนทนำกลุ่ม จ ำนวน 100 คน รวมทั้งส้ิน 1,003 ชุด เก็บขอ้มูลระหว่ำงเดือน

พฤษภำคม – กรกฎำคม 2562 วิเครำะหข์อ้มลูเชิงปริมำณเป็นรอ้ยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 

และสมกำรถดถอย วิเครำะหข์อ้มลูเชิงคุณภำพโดยกำรกำรวิเครำะหเ์ชิงเน้ือหำ  
 

ผลการประเมิน 

ผลกำรส ำรวจพึงพอใจของผูร้บับริกำร ประจ ำปี 2562 พบว่ำ อยู่ในระดบัพึงพอใจมำก ค่ำเฉล่ีย

เท่ำกับ 4.26 คิดเป็นรอ้ยละ 85.20 ผ่ำนกำรประเมินตำมเกณฑ์ของ กพร. ท่ีตั้งเกณฑ์ไวท่ี้ 80.00 

จ ำแนกควำมพึงพอใจตำมกลุ่มผูร้บับริกำร ดงัน้ี 
 

กลุ่มเป้าหมาย ค่าเฉล่ีย รอ้ยละ ระดบัความ    

พึงพอใจ 

1. กำรส่งเสริมกำรสรำ้งนวตักรรม 4.42 88.40 พึงพอใจมำก 

2. กำรพฒันำควำมสำมำรถทำงนวตักรรม 4.59 91.80 พึงพอใจมำก 

3. กำรส่งเสริมตลำดนวตักรรม 4.08 81.60 พึงพอใจ 

4. กำรใชป้ระโยชน์โครงสรำ้งพ้ืนฐำนนวตักรรม 3.96 79.20 พึงพอใจ 

เฉล่ียทุกยุทธศาสตร ์ 4.26 85.25 พึงพอใจมาก 
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จุดเด่น 

1. ผลประโยชน์ท่ีไดร้ับจำกกำรเขำ้ร่วมโครงกำรของส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ อำทิ กำร

สนับสนุนโครงกำรนวัตกรรมในด้ำนต่ำง ๆ กำรเขำ้ร่วมกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำง

นวตักรรม กำรรเขำ้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรม และกำรใชพ้ื้นท่ีอุทยำน

นวตักรรม เป็นจุดเด่นหรือจุดแข็งท่ีกลุ่มตวัอยำ่งประทบัใจ เกินควำมคำดหวงั และไดร้บัผลท่ี

คุม้ค่ำ 

2. เจำ้หน้ำท่ีของส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ ทั้งผูบ้ริหำร ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรประเมินผูใ้ห้

ค ำปรึกษำ และเจำ้หนำ้ท่ีในแต่ละกลุ่ม/ฝ่ำย ใหค้วำมดูแลตอ้นรบับริกำรเป็นอยำ่งดี 

จุดที่ควรพฒันา 

1. กำรประสำนงำนท่ีเช่ือมถึงระหวำ่งบุคคล หรือแผนกต่อแผนก และกำรตอบกลบัท่ีรวดเร็ว 

2. กำรใหข้อ้มลูท่ีชดัเจน กระชบั และถูกตอ้งตรงตำมควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัของผูม้ำ

รบับริกำร 

3. กำรแกปั้ญหำและสถำนกำรณต่์ำง ๆ   

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จำกผลกำรประเมินทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ พบวำ่ ผลกำรประเมินภำพรวมอยูใ่นระดบัพึง

พอใจมำกน้ัน ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยำ่งไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ สรุปได ้ดังน้ี 

1. กำรส่ือสำรท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน รวดเร็ว ตรงตำมควำมคำดหวงัหรือควำมตอ้งกำรของผูม้ำรบั

บริกำร ควรประเมินควำมตอ้งกำรหรือ Need Assessment ในแต่ละกลุ่มของผูม้ำรบับริกำร

เพ่ือจดัเตรียมขอ้มลูท่ีถูกตอ้งท่ีจ ำเป็นท่ีแทจ้ริง 

2. ควรมีกำรช้ีแจงกระบวนกำรขั้นตอนกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญัใหช้ัดเจน ตรงประเด็น พรอ้ม

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทุกช่องทำง และก ำหนดช่องทำงกำรส่ือสำรพิเศษท่ีสำมำรถ

โตต้อบใหข้อ้มลูตลอดเวลำ เช่น Chat-Bot เป็นตน้ 

3. ฝึกอบรมเจำ้หนำ้ท่ีทุกช่วงวยัใหม้ีควำมเขำ้ใจท่ีตรงกนัในกระบวนกำรกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั

ของส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ เพ่ือสำมำรถถ่ำยทอด ใหข้อ้เสนอแนะ ค ำแนะน ำท่ีเป็นไป

ทิศทำงเดียวกนั และทดแทนกนัได ้

4. ควรสรำ้งกำรรบัรู ้ควำมเขำ้ใจของผูร้บับริกำร ผูป้ระกอบกำร หรือประชำชนทัว่ไป ใหร้บัรู ้

รบัทรำบถึงบริบท ขอบเขต กำรสนับสนุน หรือภำรกิจหลกัของส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

ทั้งน้ีเน่ืองจำกผลกำรประเมินพบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงเกินกว่ำคร่ึงยงัไม่รูจ้กัส ำนักงำนนวตักรรม

แห่งชำติ 
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1.11 ระยะเวลำด ำเนินงำน .................................................................................................... 8 

1.12 วงเงินค่ำจำ้ง .................................................................................................................. 9 
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1.1 หลกัการและเหตผุล 

ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ไดล้งนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) โดยในตัวช้ีวดั

บงัคบัองคป์ระกอบท่ี 4 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพฒันำนวตักรรมในกำรบริหำรจัดกำร

ระบบงำน งบประมำณ ทรพัยำกรบุคคล และกำรใหบ้ริกำรประชำชนหรือหน่วยงำนของรฐั หวัขอ้ท่ี 1 

ระดบัควำมส ำเร็จของกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและพฒันำกำรใหบ้ริกำร เพ่ือใหม้ีแนวทำงในกำรปรบัปรุง

งำนบริกำรใหม้ีประสิทธิภำพยิ่งขึ้ น จึงท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผูร้บับริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำร

ของหน่วยงำน และก ำหนดใหส้ ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ ตอ้งจดัหำหน่วยงำนผูป้ระเมินอิสระภำยนอก

เป็นผู้ส ำรวจและด ำเนินกำรเพ่ือประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำกส ำนักงำนนวัตกรรม

แห่งชำติ ดงัมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

1.2 วตัถุประสงคข์องการส ารวจ 

1.2.1 เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562 

1.2.2 เพ่ือใหข้อ้เสนอแนะและควำมคิดเห็นแก่ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติมำใชใ้นกำร

พฒันำกำรใหบ้ริกำร  
 

1.3 กลุ่มเป้าหมาย 

1.3.1 ผูเ้ขำ้รบักำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรม  

1.3.2 ผูเ้ขำ้รบักำรพฒันำควำมสำมำรถทำงนวตักรรม  

1.3.3 ผูเ้ขำ้รบักำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรม  

1.3.4 ผูใ้ชบ้ริกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำนทำงนวตักรรม    

 

1.4 ประโยชนข์องการส ารวจ 

เพ่ือน ำผลกำรส ำรวจไปใชใ้นกำรวำงแผนพฒันำกำรใหบ้ริกำรในปีต่อไป 

 

1.5 ขอบเขตการด าเนินงาน 

1.5.1 จัดท ำรำยละเอียดวิธีกำรศึกษำ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิเครำะห์ขอ้มูล ตัวช้ีวดัในกำร

ประเมินผล ประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม แนวค ำถำมสัมภำษณ์ และแบบสอบถำมท่ีใช้

ส ำรวจควำมพึงพอใจของผูร้บับริกำรจำกส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

1.5.2 ส ำรวจควำมพึงพอใจของผูร้บับริกำรจำกส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติฯ 

1.5.3 ประเมินผลควำมพึงพอใจจำกแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผูร้บับริกำร 

1.5.4 ใหข้อ้เสนอแนะในกำรพฒันำและปรบัปรุงเพ่ือสรำ้งควำมพึงพอใจของผูร้บับริกำรจำก

ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 
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1.6 วิธีศึกษา 

1.6.1 ลกัษณะประชากรและตวัอยา่ง (ตำรำงท่ี 1) 

1.6.1.1 ผูป้ระกอบกำรท่ีไดร้บัทุนสนับสนุนโครงกำรนวตักรรม 

1.6.1.2 ผูไ้ดร้บักำรอบรมดำ้นนวตักรรม  

1.6.1.3 ผูป้ระกอบกำรท่ีไดร้บักำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรม 

1.6.1.4 ผูเ้ขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรม 

 

ตารางที่ 1 จ ำนวนตวัอยำ่งเป้ำหมำยในกำรเก็บขอ้มลูเพ่ือกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 

กลุ่มเป้าหมาย จ  านวน

ประชากร 

จ  านวน

ตวัอยา่ง

ส ารวจ 

จ  านวนตวัอยา่ง

เชิงปริมาณ 

จ  านวนตวัอยา่ง 

เชิงคณุภาพ 

การทอด

แบบสอบถาม 

การ

สมัภาษณ์

เชิงลึก 

การสนทนากลุ่ม 

การสง่เสริมการสรา้งนวตักรรม 

ผูไ้ดร้บัทุนสนับสนุนโครงกำร

นวตักรรม ดำ้นเศรษฐกิจ  

และดำ้นสงัคม 

200  60 20 20 

รวม 200 100 60 20 20 

การพฒันาความสามารถทางนวตักรรม 

Academy (นักเรียนนักศึกษำ) 800  360 20 20 

ABC (ผูป้ระกอบกำร SME) 80  40 5 5 

Regional (Startup) 120  60 5 5 

รวม 1,000 520 460 30 30 

การสง่เสริมตลาดนวตักรรม 

Martket (ผูป้ระกอบกำร) 100  40 10 10 

Startup Thailand Event 

(ผูป้ระกอบกำร) 

200  60 20 20 

รวม 300 160 100 30 30 

การใชป้ระโยชนโ์ครงสรา้งพ้ืนฐานนวตักรรม 

ผูใ้ชบ้ริกำรพื้ นท่ีอุทยำน

นวตักรรม (บุคคลทัว่ไป) 

500 220 180 20 20 

รวม 500 220 180 20 20 

รวมทั้งส้ิน 1,000  800 100 100 

 

หมายเหตุ 1) สนช.ไดส่้งรำยชื่อผูใ้หส้ัมภำษณ์เชิงลึก และจดักำรประชุมเพื่อสนทนำกลุ่มตำมวนั เวลำท่ีก ำหนด 2) ศูนยบ์ริกำรวิชำกำร

แห่งจุฬำลงกรณไ์ดท้ ำไดเ้ก็บขอ้มูลตำมวนั เวลำ สถำนท่ีท่ีไดร้บัแจง้    
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1.7 เครือ่งมือเก็บขอ้มูล 

ศูนยบ์ริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยจะประเมินโดยใชเ้คร่ืองมือเก็บขอ้มูลควำมพึง

พอใจของผู้รับบริกำร ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น 12 ชุด เรียงตำมกลุ่มเป้ำหมำย และวิธีกำรเก็บขอ้มูล

ประกอบดว้ย 

1.7.1 แบบสอบถำมผูป้ระกอบกำรท่ีไดร้บัทุนสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

1.7.2 แนวค ำถำมสมัภำษณเ์จำะลึกผูป้ระกอบกำรท่ีไดร้บัทุนสนับสนุนโครงกำรนวตักรรม 

1.7.3 ประเด็นสนทนำกลุ่มผูป้ระกอบกำรท่ีไดร้บัทุนสนับสนุนโครงกำรนวตักรรม 

1.7.4 แบบสอบถำมผูไ้ดร้บักำรอบรมดำ้นนวตักรรม 

1.7.5 แนวค ำถำมสมัภำษณเ์จำะลึกผูไ้ดร้บักำรอบรมดำ้นนวตักรรม 

1.7.6 ประเด็นสนทนำกลุ่มผูแ้ทนผูไ้ดร้บักำรอบรมดำ้นนวตักรรม 

1.7.7 แบบสอบถำมผูป้ระกอบกำรท่ีไดร้บักำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรม 

1.7.8 แนวค ำถำมสัมภำษณ์เจำะลึกผู้ประกอบกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมและกระตุ้นตลำด

นวตักรรม 

1.7.9 ประเด็นสนทนำกลุ่มผูป้ระกอบกำรท่ีไดร้บักำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรม 

1.7.10 แบบสอบถำมผูเ้ขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรม 

1.7.11 แนวค ำถำมสมัภำษณเ์จำะลึกผูเ้ขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรม 

1.7.12 ประเด็นสนทนำกลุ่มผูเ้ขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรม 

 

1.8 การพฒันาเครือ่งมือเก็บขอ้มูล 

ศูนยบ์ริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยัพฒันำเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลจำกขอ้คน้พบส ำคญัจำก

กำรส ำรวจ สมัภำษณ ์และสนทนำกลุ่มในปีท่ีผ่ำนมำ (ปี 2560-2561) เพ่ือใหส้ำมำรถเปรียบเทียบผล

ท่ีจะไดใ้นปีน้ีกบัปีท่ีผ่ำนมำ และวดัผลกำรปรบัปรุงควำมพึงพอใจได ้

ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์จึงได้ออกแบบและพัฒนำแบบสอบถำมชนิดโครงสร้ำง 

(Structured Questionnaire) ส ำหรับกำรศึกษำเชิงปริมำณ ส่วนประเด็นสนทนำกลุ่มและแนวค ำถำม

สมัภำษณใ์ชแ้บบก่ึงโครงสรำ้ง (Semi-structured) ส ำหรบักำรศึกษำเชิงคุณภำพ เพ่ือใหส้อดคลอ้งและ

ครอบคลุมสำระส ำคญัตำมวตัถุประสงคใ์นกำรศึกษำ โดยใชภ้ำษำท่ีอ่ำนท ำควำมเขำ้ใจไดไ้ม่คลุมเครือ มี

ควำมชดัเจน ตรงประเด็น เป็นประโยคบอกเล่ำ ใหเ้ป็นประโยคสั้นๆ ไม่มีควำมล ำเอียงในกำรตอบ ง่ำย

แก่กำรตอบและแสดงควำมคิดเห็น และท่ีส ำคญั เคร่ืองมือเก็บขอ้มูลจะตอ้งออกแบบเพ่ือใหก้ลุ่มตวัอยำ่ง

สำมำรถตอบแบบสอบถำมดว้ยตนเองได ้โดยใชเ้วลำในกำรตอบแบบสอบถำมประมำณไม่เกิน 15 นำที 

กำรสมัภำษณเ์จำะลึกใชเ้วลำประมำณ 10-20 นำที ดว้ยกำรโทรศพัท ์หรือซ่ึงหนำ้ ส่วนกำรสนทนำกลุ่ม

ใชเ้วลำประมำณ 10-20 นำที แบบซ่ึงหนำ้ 

ก่อนน ำแบบสอบถำม แนวค ำถำมสัมภำษณ์ และประเด็นสนทนำกลุ่ม ไปใชใ้นงำนภำคสนำม 

ศูนยบ์ริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยัจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนนวตักรรม

แห่งชำติ ผ่ำนกำรหำรือกบัผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ และท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
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ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ เพ่ือควำมมัน่ใจว่ำเคร่ืองมือท่ีน ำไปใชน้ี้ สำมำรถเก็บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

และอธิบำยขอ้สงสยัต่ำงๆ ไดช้ดัเจนและครอบคลุมประเด็นสำระส ำคญัตำมวตัถุประสงคข์ำ้งตน้ 

 

1.9 วิธีการเก็บขอ้มูล 

กำรออกแบบวิธีกำรเก็บขอ้มูลค ำนึงถึงควำมสะดวกของกลุ่มเป้ำหมำย และภำพลักษณ์ของ

ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ เป็นหลกั โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

1.9.1 กำรทอดแบบสอบถำมเสร็จและส่งคืน (Self-completion questionnaire) ใชส้ ำหรบังำน

กิจกรรม เช่น กำรประชุมวิชำกำร กำรบรรยำยวิชำกำร และกำรแสดงนิทรรศกำร อำจมี

ควำมจ ำเป็นตอ้งใหก้ลุ่มตัวอย่ำงรบัแบบสอบถำมประเมินระหว่ำงกำรลงทะเบียน แลว้

ประเมินควำมพึงพอใจในระหว่ำงกำรประชุมหรือสัมมนำ และส่งคืนแบบสอบถำม

หลังจำกจบกำรบรรยำย หรือจบกำรแสดงแลว้ โดยประสำนงำนกับเจำ้หน้ำท่ีของ

ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติก่อนกำรจดักิจกรรม ระหว่ำงกำรจดักิจกรรม และส้ินสุด

กิจกรรม ในแต่ละครั้ง 

1.9.2 กำรสัมภำษณ์แบบเชิงลึก (In depth Interview) และกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group 

Discussion) ส ำหรับกำรศึกษำเชิงคุณภำพ กับกลุ่มตัวอย่ำงท่ีมีขนำดเล็ก เพ่ือท ำให้

ไดร้บัควำมรูค้วำมเขำ้ใจในเชิงลึก และผลกำรศึกษำท่ีได ้จะน ำมำใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของ

กำรเขียนรำยงำนผลกำรเก็บขอ้มูลเชิงคุณภำพ 

1.9.3 กำรสมัภำษณท์ำงโทรศพัท์ (Telephone interview) ใชส้ ำหรบักลุ่มตวัอย่ำงท่ีไม่สำมำรถ

ใหข้อ้มลูดว้ยกำรเก็บขอ้มูลแบบซ่ึงหน้ำ (Face to Face interview) หรือแบบกรอกขอ้มูลดว้ย

ตนเอง (Self-completion questionnaire) ดว้ยเหตุผลใดก็ตำม แต่เพ่ือใหส้ำมำรถจดัเก็บ

จ ำนวนตัวอย่ำงในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 50 ของประชำกร ศูนยบ์ริกำรวิชำกำร

แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยจะติดต่อกับกลุ่มตัวอย่ำง และใชว้ิธีกำรสัมภำษณ์ทำง

โทรศพัทภ์ำยหลงัส้ินสุดกิจกรรมน้ัน ๆ แลว้ โดยขอรำยช่ือพรอ้มหมำยเลขโทรศพัทจ์ำก

ใบลงทะเบียนในกำรจดักิจกรรมแต่ละครั้ง จำกส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ  

 

1.10 การวิเคราะหข์อ้มูล 

ศูนยบ์ริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยัน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรเก็บขอ้มูลภำคสนำมมำ

ประมวลผลเพ่ือท ำกำรวิเครำะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงวิเครำะห ์(Analytical Statistics) และสถิติเชิงพรรณนำ 

(Descriptive Statistics) เช่น กำรแสดงตำรำงแจกแจงขอ้มูล (Cross-Tabulation Table) ค่ำรอ้ยละ 

ค่ำเฉล่ีย ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์ ค่ำสัดส่วนผูม้ีทัศนคติเชิงบวก เพ่ือให้

สำมำรถอธิบำยและตอบวตัถุประสงคใ์นกำรประเมินครอบคลุมประเด็นท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรประเมิน

ตัวช้ีวัด สรุปและวิเครำะห์จ ำแนกประเภทข้อมูลเชิงคุณภำพ เพ่ือสรุปเป็นประเด็น เพ่ือน ำไปสู่

ขอ้เสนอแนะกำรพฒันำประสิทธิภำพกำรท ำงำนในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย 

ศูนยบ์ริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยัไดใ้ชส้ถิติเชิงวิเครำะห ์(Analytical Statistics) 2 วิธี 

ไดแ้ก่ 
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วิธีที่ 1 การวิเคราะหส์มการถดถอยหลายตวัแปร (Multiple regression analysis)  

กำรวิเครำะหปั์จจยัท่ีส่งผลต่อควำมพึงพอใจโดยรวมของผูร้บับริกำร จะวิเครำะหโ์ดยใชส้มกำร

ถดถอยหลำยตวัแปร เพ่ือหำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงควำมพึงพอใจโดยรวมของผูร้บับริกำร ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ี

สนใจ (Dependent Variable) กับ ปัจจัย ต่ำงๆ ท่ีจะน ำมำอธิบำย (Explanatory Variable) ทั้ ง น้ี               

กำรวิเครำะหแ์สดงสมมติฐำนควำมสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรง (Linear Relationship) อธิบำยไดว้ำ่ 

ระดบัควำมพึงพอใจโดยรวม =𝛽_0 + 𝛽_1 𝑋_1 + 𝛽_2  

โดย X_i หมำยถึง  ตัวแปรต่ำงๆ ท่ีคำดว่ำจะเป็นปัจจัยก ำหนดระดับควำมพึงพอใจ

โดยรวมของผูร้บับริกำร  

 𝛽_1  หมำยถึง  สัมประสิทธ์ิแสดงอิทธิพลของตัวแปรต่ำงๆ ต่อระดับควำมพึงพอใจ

โดยรวมของผูร้บับริกำร  

กำรวิเครำะห์ไดท้ ำกำรประมำณกำรค่ำสมัประสิทธ์ิแสดงอิทธิพลของตัวแปรต่ำงๆ และน ำไป

ทดสอบทำงสถิติ เพ่ือสรุปว่ำมีตัวแปรใดบำ้งท่ีมีอิทธิพลต่อระดับควำมพึงพอใจโดยรวมของผูร้บับริกำร

อยำ่งมีนัยส ำคญั และในระดบัมำกนอ้ยเพียงใด 

 

วิธทีี่ 2 การวิเคราะหค์ู่อนัดบั (Quadrant analysis) 

 กำรประเมินประโยชน์และควำมคุม้ค่ำของกำรใหบ้ริกำรของสถำบันฯ ตำมควำมคิดเห็นของ

ผูร้บับริกำร ไดใ้ชว้ิธีกำรวิเครำะหค์ู่อนัดบั (Quadrant Analysis) เพ่ือใหเ้กิดควำมเขำ้ใจและมองเห็นกำร

จดัล ำดบัควำมส ำคญัของกำรปรบัปรุงกำรใหบ้ริกำรแต่ละดำ้น โดยกำรวิเครำะหไ์ดพิ้จำรณำควำมส ำคญั

ของแต่ละดำ้น (Important) ท่ีส่งผลต่อควำมพึงพอใจในมุมมองของผูร้ับบริกำร ควบคู่ไปกับควำมพึง

พอใจของผู้รับบริกำรในแต่ละด้ำน ซ่ึงถือเป็นผลกำรด ำเนินงำนของผู้ให้บริกำร (Performance of 

service)  

- ดำ้นท่ีผูร้บับริกำรใหค้วำมส ำคญัสูง และเป็นดำ้นท่ีผูร้บับริกำรไดร้บัควำมพึงพอใจสูง ถือเป็น

ดำ้นท่ีประสบควำมส ำเร็จและควรรกัษำระดบักำรใหบ้ริกำรไว ้

- ดำ้นท่ีมีควำมส ำคญัสูงแต่ผูร้บับริกำรไมไ่ดร้บัควำมพึงพอใจ ถือเป็นดำ้นท่ีควรปรบัปรุง 

- ดำ้นท่ีมีควำมส ำคัญต ำ่และผู้รับบริกำรไดร้ับควำมพึงพอใจสูง ถือเป็นดำ้นท่ีควรจัดสรร

ทรพัยำกรไปใหก้บัดำ้นท่ีมีควำมส ำคญัมำกกวำ่ 

- ดำ้นท่ีมีควำมส ำคญัต ำ่และผูร้บับริกำรไดร้บัควำมพึงพอใจต ำ่ ถือเป็นดำ้นท่ีมีควำมส ำคัญ

ล ำดบัทำ้ยท่ีผูใ้หบ้ริกำรพิจำรณำปรบัปรุง  

 

ส่วนกำรวิเครำะหข์อ้มูลเชิงพรรณนำ ผูป้ระเมินก ำหนดแนวทำงในกำรประเมินผลควำมพึงพอใจ

ของผู้ใช ้บริกำร โดยใช้มำตรำวัด 5 ระดับ หรือ 5-Point Likert Scale  เพ่ือวัดควำมพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริกำร โดยประเมินเป็นคะแนนตั้งแต่ระดบั 1 - 5 โดยใชเ้กณฑ ์ดงัตำรำงท่ี 2 
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ตารางที่  2 เกณฑก์ำรใหค้ะแนนควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำร 

คะแนน ระดบัความพึงพอใจ 

5 พึงพอใจมำก 

4 พึงพอใจ 

3 เฉยๆ 

2 ไม่พึงพอใจ 

1 ไม่พึงพอใจมำก 

  

 

กำรแปลผลคะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจ มีหลกัเกณฑก์ำรแบ่งพิจำรณำตำมช่วงคะแนน (ตำรำงท่ี 3) 

ซ่ึงออกแบบ โดย Best (1997:174) ดงัน้ี 

 

The interval score of each level  =  Maximum score – Minimum score 

                                                                        Amount of level 

     =  (5-1)/5 = 0.8 

 

ตารางที่ 3 กำรแปรผลระดบัควำมพึงพอใจ 

คะแนน ระดบัความพึงพอใจ 

4.21 – 5.00 พึงพอใจมำก 

3.41 – 4.20 พึงพอใจ 

2.61 – 3.40 เฉยๆ 

1.81 – 2.60 ไม่พึงพอใจ 

1.00 – 1.80 ไม่พึงพอใจมำก 

  

 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนนรอ้ยละระดบัควำมพึงพอใจตำมระเบียบขอ้ก ำหนดของ ก.พ.ร. โดยมีช่วงกำร

ปรบัเกณฑก์ำรใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ 5 ต่อ 1 คะแนน สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 ผูร้บับริกำรมีระดบัควำมพึงพอใจเฉล่ียรอ้ยละ 70 เท่ำกบั 1 คะแนน 

ผูร้บับริกำรมีระดบัควำมพึงพอใจเฉล่ียรอ้ยละ 75 เท่ำกบั 2 คะแนน 

ผูร้บับริกำรมีระดบัควำมพึงพอใจเฉล่ียรอ้ยละ 80 เท่ำกบั 3 คะแนน 

ผูร้บับริกำรมีระดบัควำมพึงพอใจเฉล่ียรอ้ยละ 85 เท่ำกบั 4 คะแนน 

ผูร้บับริกำรมีระดบัควำมพึงพอใจเฉล่ียรอ้ยละ 90 เท่ำกบั 5 คะแนน 

 

ส่วนกำรเก็บขอ้มลูแบบเชิงคุณภำพน้ัน จะมีกำรแปลงใหเ้ป็นเชิงปริมำณดว้ยกำรวิเครำะหเ์น้ือหำท่ี

เป็นบทสนทนำ และบทสมัภำษณ ์โดยใชผู้ล้งรหสั 3 คน เพ่ือใหค้ะแนนระดบัควำมพึงพอใจของ

ผูร้บับริกำร 
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1.11 ระยะเวลาด าเนินงาน 

ตารางที่ 4 รำยละเอียดกิจกรรรมท่ีด ำเนินกำรแบ่งตำมช่วงเวลำ 

ช่วงเวลา กิจกรรม 

มีนาคม - ศูนยบ์ริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยรับทรำบควำมตอ้งกำร

ของส ำนักงำนฯ ร่ำงวนัเวลำพ้ืนท่ีเก็บขอ้มลู 

- ศึกษำขอ้มลูทุติยภูมิจำกเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งและรวบรวมขอ้มูลกำรใชบ้ริกำร

เพ่ือหำ pain point 

เมษายน 

 

- รบัฟังควำมคิดเห็นจำกเจำ้หนำ้ท่ีผูใ้หบ้ริกำร 

- น ำเสนอร่ำงแบบส ำรวจควำมพึงพอใจฯต่อคณะผูบ้ริหำร สนช. 

- น ำเสนอร่ำงแบบส ำรวจควำมพึงพอใจฯต่อคณะอนุกรรมกำรยุทธศำสตร ์

พฤษภาคม - น ำเสนอร่ำงแบบส ำรวจควำมพึงพอใจฯต่อคณะกรรมกำร สนช. 

- สนช.รวบรวมรำยช่ือ และส่งใหศู้นยบ์ริกำรวิชำกำรฯ (ส่งมอบงำนงวดท่ี 1) 

- ส่งมอบแผนกำรด ำเนินงำน และปรบัปรุงเคร่ืองมือ (ถำ้มี)  

- อนุมติัเคร่ืองมือฉบบัปรบัปรุง 

มิถุนายน - ศูนยบ์ริกำรวิชำกำรฯ ด ำเนินกำรเก็บขอ้มลู ร่วมกบั สนช. 

กรกฎาคม - ศูนยบ์ริกำรวิชำกำรฯ วิเครำะหข์อ้มลู สรุปผล และใหข้อ้เสนอแนะ 

สิงหาคม 

 

- ศูนยบ์ริกำรวิชำกำรฯ น ำเสนอและรำยงำนผลผลกำรส ำรวจฯเบ้ืองตน้ต่อ

ผูบ้ริหำร สนช. 

กนัยายน - ศูนย์บริกำรวิชำกำรฯ น ำเสนอและรำยงำนผลสรุปกำรส ำรวจฯต่อ

คณะกรรมกำร สนช. 

- ส่งมอบรำยงำนฉบบัสมบรูณ ์(ส่งมอบงำนงวดท่ี 2) 
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1.12 วงเงินค่าจา้ง 

วงเงินงบประมำณ 495,000 บำท (ส่ีแสนเกำ้หมื่นหำ้พนับำท) รวมค่ำภำษี  ค่ำอำกำรแสตมป์ 

ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน ๆ  ตำมเกณฑก์ำรจดัจำ้งตำมตำรำงรำยกำรค่ำใชจ้่ำยในโครงกำร 

 

ตารางที่ 5 รำยละเอียดค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน 

รายการ งบประมาณ 

1.1.1. หมวดค่าตอบแทน  150,000.00 

1.1.2. หมวดค่าใชส้อยในการด าเนินงาน 300,000.00 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรเก็บขอ้มลูทั้งเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ/สมัภำษณผู์ป้ระกอบกำร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรประมวลผล วิเครำะหข์อ้มลู/สงัเครำะหข์อ้มลูตำมหลกัวิชำกำร 

ค่ำพำหนะ  ค่ำน ้ำมนั  ค่ำผ่ำนทำง 

 

2. หมวดค่าวสัดุ 30,000.00 

ค่ำวสัดุส ำนักงำน/วสัดุคอมพิวเตอร ์และค่ำวสัดุอ่ืน ๆ  

3. หมวดค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ 15,000.00 

รวมงบประมาณ 495,000.00 

  

หมายเหต:ุ ถวัเฉล่ียทุกรำยกำร 

 

1.13 การสง่มอบงานและการช าระเงิน 

ศูนยบ์ริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยัส่งมอบงำนให ้ส ำนักงำนฯ. ตำมก ำหนดเวลำ

และเง่ือนไข ดงัน้ี 

 งวดท่ี 1 จ่ำยค่ำจำ้งรอ้ยละ 30 ของวงเงินจัดจำ้ง เมื่อศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัยส่งรำยงำนควำมกำ้วหน้ำในกำรด ำเนินงำน (Progress report) จ ำนวน 5 ชุด พรอ้ม

รำยละเอียดวิธีกำรศึกษำ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิเครำะหข์อ้มลู ตวัช้ีวดัในกำรประเมิน และแบบสอบถำมท่ี

เก่ียวขอ้งกับโครงกำร และหลักฐำนอ่ืนๆ ตำมท่ีไดม้ีกำรตกลงไวใ้นสัญญำจำ้งเรียบรอ้ยทุกประกำร 

ภำยใน 30 วนันับจำกวนัท่ีลงนำมในสญัญำ 

 งวดท่ี 2 จ่ำยค่ำจำ้งรอ้ยละ 70 ของวงเงินจัดจำ้ง เมื่อศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัยส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์  (Final report) ท่ีมีผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ ตลอดจน

ขอ้เสนอแนะ และหลกัฐำนอ่ืนๆ ตำมท่ีไดม้ีกำรตกลงไวใ้นสญัญำจำ้งเรียบรอ้ยทุกประกำร จ ำนวน 5 ชุด 

พรอ้มขอ้มลูในแผ่น CD ภำยในวนัท่ี 20 กนัยำยน 2562 

ศูนยบ์ริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยัยินยอมให ้ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติหกัเงิน

ค่ำจำ้งไวร้อ้ยละ 5 เพ่ือรวมไวเ้ป็นเงินประกนัผลงำนและจ่ำยคืนโดยไม่มีดอกเบ้ียภำยใน 15 วนั นับแต่

วนัท่ีจ่ำยเงินงวดสุดทำ้ย 
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1.14 กรรมสทิธ์ิในขอ้มูล เอกสาร และผลงาน 

ขอ้มลู เอกสำร และผลงำน ท่ีผูป้ระเมินไดป้ฏิบติังำนใหก้บัส ำนักงำนฯ ตำมสญัญำน้ัน ศูนยบ์ริกำร

วิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยยินยอมใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิและลิขสิทธ์ิของส ำนักงำนฯ โดย

ศูนยบ์ริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยัจะไม่ส่งมอบและไม่เผยแพร่ขอ้มูล เอกสำร และผลงำนท่ี

ไดจ้ำกกำรปฏิบติังำนน้ีใหแ้ก่ผูใ้ดหรือน ำไปใชป้ระโยชน์โดยไมไ่ดร้บัควำมยินยอมจำกส ำนักงำนฯ 

 



 

บทที่ 2 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวม 

 

2.1 จ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่ง ................................................................................................... 12 

2.2 กำรเก็บขอ้มูลเชิงปริมำณดว้ยแบบสอบถำม .............................................................. 12 

2.3 กำรเก็บขอ้มูลเชิงคุณภำพแบบใชก้ำรวิเครำะหเ์น้ือหำ ............................................... 13 

2.4 สรุปคะแนนควำมพึงพอใจโดยรวม ............................................................................ 16 
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จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผูร้บับริกำรจำกส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ ประจ ำปี 2562 

โดยไดท้ ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนพฤษภำคม – กรกฎำคม 2562 กลุ่มตวัอยำ่งท่ีเก็บขอ้มูลได้

เป็นไปตำมเป้ำหมำย ดงัน้ี  

 

2.1 จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

ตารางที่ 6 จ ำนวนตวัอยำ่งเป้ำหมำยท่ีไดจ้ำกกำรเก็บขอ้มลูภำคสนำม 

แผนงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ  

รวม การทอด

แบบสอบถาม 

การสมัภาษณเ์ชิง

ลึก 

การสนทนา

กลุ่ม 

การสง่เสริมการสรา้งนวตักรรม  63 20 20 103 

ผูแ้ทนผูป้ระกอบกำรท่ีไดร้บัทุนสนับสนุน

โครงกำรนวตักรรมเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

63 20 20 103 

การพฒันาความสามารถทางนวตักรรม  460 30 30 520 

ผูแ้ทนผูไ้ดร้บักำรอบรมดำ้นนวตักรรม 

- Academy (นักเรียน นักศึกษำ) 

- ABC (ผูป้ระกอบกำร SME) 

- Regional (Startup) 

 

360 

40 

60 

 

20 

5 

5 

 

20 

5 

5 

 

400 

50 

70 

การสง่เสริมตลาดนวตักรรม 100 30 30 160 

ผูแ้ทนผูป้ระกอบกำรท่ีไดร้บักำรส่งเสริมและ

กระตุน้ตลำดนวตักรรม 

- Market (SME) 

- Startup Thailand Event (Startup) 

 

 

40 

60 

 

 

10 

20 

 

 

10 

20 

 

 

60 

100 

การใชป้ระโยชนโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน 180 20 20 220 

ผูแ้ทนผูเ้ขำ้ใชบ้ริกำรพื้ นท่ีอุทยำนนวตักรรม 180 20 20 220 

รวม 800 100 100 1,003 

     

 

2.2 การเก็บขอ้มูลเชิงปรมิาณดว้ยแบบสอบถาม 

กำรเก็บขอ้มูลเชิงปริมำณดว้ยแบบสอบถำม พบว่ำ ควำมพึงพอใจโดยรวมของผูร้บับริกำรท่ีมีต่อ

กำรใหบ้ริกำรดำ้นต่ำง ๆ ของ ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 อยู่ใน

ระดับ “พึงพอใจมำก” โดยมีคะแนนควำมพึงพอใจเฉล่ีย 4.26 คะแนน ซ่ึงเท่ำกบั รอ้ยละ 85.20 ของ

คะแนนเต็ม กพร. ซ่ึงอยู่ในเกณฑ ์“ผ่ำนกำรประเมิน” เมื่อประเมินเฉพำะขอ้มูลจำกกำรเก็บขอ้มูลดว้ย

แบบสอบถำม แปลผลไดว้ำ่ “ผ่ำน” 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

ตารางที่ 7  จ ำนวนและรอ้ยละของควำมพึงพอใจโดยรวมของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกำรให้บริกำร               

ดำ้นต่ำง ๆ ของ ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยใช้

แบบสอบถำม 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

 

จ  านวน

ตวัอยา่ง 

ทศันคติ  

(จ  านวน) 

(รอ้ยละ) 

 

 

ค่าเฉล่ีย 

 

ระดบั 

ความพึง

พอใจ พึงพอใจ

มาก 

พึง

พอใจ 

เฉยๆ ไม่พึง

พอใจ 

ไม่พึง

พอใจ

มาก 

กำรส่งเสริมกำรสรำ้งนวตักรรม  63 35 25 1 0 2 4.67 พึงพอใจมำก 
 

55.55 39.68 1.69 0.00 3.17 
  

กำรพฒันำควำมสำมำรถทำง

นวตักรรม 

460 244 186 28 0 2 4.39 พึงพอใจมำก 
 

53.04 40.43 6.09 0.00 0.43 
  

กำรส่งเสริมตลำดนวตักรรม 100 24 65 11 0 0 4.07 พึงพอใจ 

 24.00 65.00 11.00 0.00 0.00   

กำรใชป้ระโยชน์โครงสรำ้ง

พื้ นฐำนนวตักรรม 

180 41 110 22 6 1 3.91 พึงพอใจ 

 22.78 61.11 12.22 3.33 0.56   

เฉล่ียทุกกลุ่มเป้าหมาย 4.26 พึงพอใจมาก 

ค่ารอ้ยละ 85.20 ผ่านการ

ประเมิน 

         

 

 

2.3 การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพแบบใชก้ารวิเคราะหเ์น้ือหา 

กำรเก็บขอ้มูลเชิงคุณภำพแบบใชก้ำรวิเครำะห์เน้ือหำเพ่ือแปลงค่ำใหเ้ป็นขอ้มูลเชิงปริมำณ              

เมื่อประเมินเฉพำะขอ้มูลเชิงคุณภำพแบบใชก้ำรวิเครำะหเ์น้ือหำเพ่ือแปลงค่ำใหเ้ป็นขอ้มูลเชิงปริมำณ

พบว่ำควำมพึงพอใจโดยรวมของผูร้ับบริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรดำ้นต่ำงๆ ของ ส ำนักงำนนวตักรรม

แห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 อยูใ่นระดบั “พึงพอใจมำก” โดยมีคะแนนควำมพึงพอใจเฉล่ีย 

4.26 คะแนน เท่ำกบั รอ้ยละ 85.15 ของคะแนนเต็ม กพร. ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ ์“ผ่ำนกำรประเมิน” 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

ตารางที่ 8  จ ำนวนและรอ้ยละควำมพึงพอใจโดยรวมของผูร้บับริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรดำ้นต่ำงๆ ของ 

ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยใชก้ำรวิเครำะหเ์น้ือหำ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง ผูป้ระเมิน ค่าเฉล่ีย รอ้ยละ แปลผล ระดบั 

ความพึงพอใจ 1 2 3 

1. การสง่เสริมการสรา้งนวตักรรมผูไ้ดร้บัทุน

สนบัสนุนโครงการนวตักรรม ดา้นเศรษฐกิจและ

ดา้นสงัคม        

   
4.17 83.40 ผ่าน พึงพอใจ 

- สมัภำษณเ์ชิงลึก 4 4 4 4.00 80.00 ผ่ำน พึงพอใจ 

- สนทนำกลุ่ม 4 5 4 4.33 86.60 ผ่ำน พึงพอใจมำก 

2. การพฒันาความสามารถทางนวตักรรม 
   

4.78 95.60 ผ่าน พึงพอใจมาก 

Academy (นักเรียนนักศึกษำ)   

- สมัภำษณเ์ชิงลึก 

5 5 4 4.67 93.40 ผ่ำน พึงพอใจมำก 

- สนทนำกลุ่ม 5 5 5 5.00 100.00 ผ่ำน พึงพอใจมำก 

ABC (ผูป้ระกอบกำร SME)           

- สมัภำษณเ์ชิงลึก 

5 5 4 4.67 93.40 ผ่ำน พึงพอใจมำก 

- สนทนำกลุ่ม 5 5 5 5.00 100.00 ผ่ำน พึงพอใจมำก 

Regional (Startup)                     

- สมัภำษณเ์ชิงลึก 

5 5 4 4.67 93.40 ผ่ำน พึงพอใจมำก 

- สนทนำกลุ่ม 5 5 4 4.67 93.40 ผ่ำน พึงพอใจมำก 

3. การสง่เสริมตลาดนวตักรรม 
   

4.08 81.60 ผ่าน พึงพอใจ 

Market (ผูป้ระกอบกำร) 

- สมัภำษณเ์ชิงลึก 

4 4 4 4.00 80.00 ผ่ำน พึงพอใจ 

- สนทนำกลุ่ม 4 4 4 4.00 80.00 ผ่ำน พึงพอใจ 

Startup Thailand Event (ผูป้ระกอบกำร)        

- สมัภำษณเ์ชิงลึก 4 4 4 4.00 80.00 ผ่ำน พึงพอใจ 

- สนทนำกลุ่ม 4 5 4 4.33 86.67 ผ่ำน พึงพอใจมำก 

4. การใชป้ระโยชนโ์ครงสรา้งพ้ืนฐานนวตักรรม    4.00 80.00 ผ่าน พึงพอใจ 

- สมัภำษณเ์ชิงลึก 4 4 4 4.00 80.00 ผ่ำน พึงพอใจ 

- สนทนำกลุ่ม 4 4 4 4.00 80.00 ผ่ำน พึงพอใจ 

รวมทุกกลุ่ม 
   

4.26 85.15 ผ่าน พึงพอใจมาก 

        

หมำยเหตุ  ผูป้ระเมิน จ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก่  

1) รศ.ดร.วรวรรณ องคค์รุฑรกัษำ  คณะนิเทศศำสตร ์จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั (นักวิชำกำร) 

2) ดร. มนัสนันท ์ลิมปวิทยำกุล ผูท้รงคุณวุฒิระดบั 10 กรมควบคุมโรค  

3) ผศ.ดร.ไวพจน์ จนัทรเ์สม ผูท้รงคุณวุฒิ และกรรมกำรประเมินคุณภำพอุดมศึกษำ กระทรวงกำร

อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร ์วิจยัและนวตักรรม  
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

เมื่อรวมผลกำรเก็บขอ้มูลในกลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีกำรเก็บขอ้มลูทั้งในเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพท่ีใช้

กำรวิเครำะหเ์น้ือหำเพ่ือแปลงค่ำใหเ้ป็นขอ้มลูเชิงปริมำณแลว้ พบวำ่ 

- ควำมพึงพอใจโดยรวมของผูไ้ดร้บัทุนสนับสนุนโครงกำรนวตักรรม ดำ้นเศรษฐกิจ และดำ้น

สงัคมอยูใ่นระดบั “พึงพอใจมำก” โดยมีคะแนนควำมพึงพอใจเฉล่ีย 4.42 คะแนน ซ่ึงเท่ำกบั 

รอ้ยละ 88.40 ของคะแนนเต็ม กพร. ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ ์“ผ่ำนกำรประเมิน” 

- ควำมพึงพอใจโดยรวมของผู้ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม  อยู่ในระดับ                  

“พึงพอใจมำก” โดยมีคะแนนควำมพึงพอใจเฉล่ีย 4.59 คะแนน ซ่ึงเท่ำกบั รอ้ยละ 91.80 

ของคะแนนเต็ม กพร. ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ ์“ผ่ำนกำรประเมิน” 

- ควำมพึงพอใจโดยรวมของผูไ้ดร้บักำรส่งเสริมตลำดนวตักรรม อยูใ่นระดบั “พึงพอใจ” โดยมี

คะแนนควำมพึงพอใจเฉล่ีย 4.08 คะแนน ซ่ึงเท่ำกบั รอ้ยละ 81.60 ของคะแนนเต็ม กพร. 

ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ ์“ผ่ำนกำรประเมิน” 

- ควำมพึงพอใจโดยรวมของผูใ้ชป้ระโยชน์โครงสรำ้ง อยู่ในระดับ “พึงพอใจ” โดยมีคะแนน

ควำมพึงพอใจเฉล่ีย 3.96 คะแนน ซ่ึงเท่ำกบั รอ้ยละ 79.20 ของคะแนนเต็ม กพร. ซ่ึงอยู่ใน

เกณฑ ์“ไมผ่่ำนกำรประเมิน” 

ตารางที่ 9 รอ้ยละและจ ำนวนของควำมพึงพอใจโดยรวมของผูร้บับริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรดำ้น

ต่ำงๆ ของ ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

กลุ่มเป้าหมาย ค่าเฉล่ีย รอ้ยละ แปลผล ระดบัความพึงพอใจ 

1. การสง่เสริมการสรา้งนวตักรรม 4.42 88.40 ผ่าน พึงพอใจมาก 

- เชิงปริมำณ (แบบสอบถำม) 4.67 93.40 ผ่ำน พึงพอใจมำก 

- เชิงคุณภำพ (สมัภำษณเ์ชิงลึกและสนทนำกลุ่ม) 4.17 83.40 ผ่ำน พึงพอใจ 

2. การพฒันาความสามารถทางนวตักรรม 4.59 91.80 ผ่าน พึงพอใจมาก 

- เชิงปริมำณ (แบบสอบถำม) 4.39 87.80 ผ่ำน พึงพอใจมำก 

- เชิงคุณภำพ (สมัภำษณเ์ชิงลึกและสนทนำกลุ่ม) 4.78 95.60 ผ่ำน พึงพอใจมำก 

3. การสง่เสริมตลาดนวตักรรม 4.08 81.60 ผ่าน พึงพอใจ 

- เชิงปริมำณ (แบบสอบถำม) 4.07 81.40 ผ่ำน พึงพอใจ 

- เชิงคุณภำพ (สมัภำษณเ์ชิงลึกและสนทนำกลุ่ม) 4.08 81.60 ผ่ำน พึงพอใจ 

4. การใชป้ระโยชนโ์ครงสรา้ง 3.96 79.20 ไมผ่่าน พึงพอใจ 

- เชิงปริมำณ (แบบสอบถำม) 3.91 78.20 ไมผ่่ำน พึงพอใจ 

- เชิงคุณภำพ (สมัภำษณเ์ชิงลึกและสนทนำกลุ่ม) 4.00 80.00 ผ่ำน พึงพอใจ 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

2.4 สรุปคะแนนความพึงพอใจโดยรวม 

ผลกำรประเมินและเกณฑก์ำรใหค้ะแนนควำมพึงพอใจโดยรวมของผูร้บับริกำรจำกส ำนักงำน

นวตักรรมแห่งชำติปีงบประมำณ 2562 

 

 

ตวัช้ีวดั 

คะแนน

ความพึง

พอใจ 

รอ้ยละระดบั

ความพึงพอใจ 

ผลการ

ประเมิน 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนของ ก.พ.ร. 

รอ้ยละของระดบัความ

พึงพอใจในการรบั

บริการ 

4.26 85.25 ผ่ำน คะแนน น้อยกว่ำหรือ

เท่ำกบั 80 

ตั้งแต่ 

80 ขึ้ น

ไป 

ผลกำร

ประเมิน 

ไม่ผ่ำน ผ่ำน 

 



บทที่ 3 

ผลการส ารวจ 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำกส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ (องค์กรมหำชน) 

ประจ ำปี 2562 ในครั้งน้ี ผูส้ ำรวจใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสม ใชก้ำรวิจยัแบบส ำรวจ กำรสมัภำษณแ์บบ

เจำะลึก กำรทอดแบบสอบถำม และกำรสมัภำษณท์ำงโทรศพัท ์แบบวดัครั้งเดียว ท ำกำรเก็บขอ้มูลจำก

กลุ่มตัวอย่ำงด้วยแบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์อย่ำงมีโครงสรำ้ง ใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) ส ำหรับกำรวิเครำะห์และประมวลผลขอ้มูลท่ีได้จำก

แบบสอบถำม โดยใชก้ำรวิเครำะหส์ถิติเชิงพรรณนำ และกำรวิเครำะหเ์ชิงอนุมำน ซ่ึงผลกำรส ำรวจแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

1. ผลกำรเก็บขอ้มลู แบ่งเป็น 

1.1. เชิงปริมำณ ไดจ้ำกกำรทอดแบบสอบถำม 

1.2. เชิงคุณภำพ ไดจ้ำกกำรสมัภำษณเ์ชิงลึก และกำรสนทนำกลุ่ม 

2. กำรวิเครำะหข์อ้มลู แบ่งเป็น 

2.1. กำรวิเครำะหด์ว้ยจตุภำค 

2.2. กำรวิเครำะหปั์จจยัท่ีมีผลต่อควำมพึงพอใจโดยรวมดว้ยสมกำรพหุคูณถดถอย 

  

กลุ่มตวัอยำ่งท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรแบ่งเป็น 4 กลุ่ม 

1. ผูแ้ทนผูป้ระกอบกำรท่ีไดร้บัทุนสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม  

2. ผูแ้ทนผูไ้ดร้บักำรอบรมดำ้นนวตักรรม  

3. ผูแ้ทนผูป้ระกอบกำรท่ีไดร้บักำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรม  

4. ผูแ้ทนผูเ้ขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรม  

 

3.1 ผลการเก็บขอ้มูล 

ผูป้ระกอบการที่ไดร้บัทุนสนบัสนุนโครงการนวตักรรมดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 

 

ก. การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยการทอดแบบสอบถาม   (n = 63) 

1) ขอ้มูลทัว่ไป 

กลุ่มตัวอย่ำงเป็นเพศชำย จ ำนวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 71.42 เป็นเพศหญิง จ ำนวน 

18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.57 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอำยุ 40 - 49 ปี จ ำนวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

57.14 รองลงมำอยู่ในช่วงอำยุ20-29 จ ำนวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.98 และอยู่ในช่วงอำยุ 30 – 

39 ปี จ ำนวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.87 ตำมล ำดบั ส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี จ ำนวน 

36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 57.14 รองลงมำมีกำรศึกษำระดับปริญญำเอก จ ำนวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

25.40 และมีกำรศึกษำระดบัปริญญำโท จ ำนวน 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.46 ตำมล ำดบั ส่วนใหญ่อยู่

ในลกัษณะธุรกิจวิสำหกิจเร่ิมต้น จ ำนวน 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.49 รองลงมำวิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อม จ ำนวน 23 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.51 รำยละเอียดดงัรูปท่ี 1 และ (ภำคผนวก: ตำรำง

เสริม 1) 
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รูปที่ 1 ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีไดร้บัทุนสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมดำ้นเศรษฐกิจและสงัคม แบ่งตำม

เพศ ช่วงอำยุ ลกัษณะธุรกิจ และระดบักำรศึกษำสูงสุด 

 

 

 

ขอ้มูลทัว่ไป 

 

  

 

 

 

 

 

         

  

ชาย

71.43%

หญิง

28.57%

เพศ

วิสำหกิจเร่ิมตน้

63.49%

วิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดยอ่ม

36.51%

ลักษณะธุรกิจ

ปริญญำตรี

57.14%

ปริญญำโท

17.46%

สูงกว่ำปริญญำโท

25.40%

การศึกษาสูงสุด

อาย ุ20 - 29 ปี

26.98%

อาย ุ30 - 39 ปี

15.87%

อาย ุ40 – 49 ปี

57.15%

ช่วงอายุ
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หวัขอ้ท่ีขอรบักำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมดำ้นเศรษฐกิจและสงัคม  

กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ยื่นขอ้รับกำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมเพ่ือเศรษฐกิจนวตักรรมกำร

ดำ้นดูแลสุขภำพมำกท่ีสุด จ ำนวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.21 รองลงมำสำขำเศรษฐกิจกำรผลิตและ

กำรหมุนเวียน และธุรกิจนวตักรรมสมุนไพรเพ่ือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรงั (NCDs) จ ำนวน 6 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 18.18 ตำมล ำดบั (รูปท่ี 2 ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 2) 

 

 

รูปที่ 2 รอ้ยละของกำรยื่นขอสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

  

เศรษฐกิจชีวภำพ

0.00%

สำขำเศรษฐกิจกำรผลิตและกำร

หมุนเวียน

18.18%

สำขำเศรษฐกิจบริกำรและ

แบ่งปัน

6.06%

ธุรกิจวตักรรมกำรดูแลสุขภำพ 

21.21%

ธุรกิจนวตักรรมอำหำร

ออกแบบส ำหรบัโรค NCDs

15.15%

ธุรกิจนวตักรรมสมุนไพรเพื่อกลุ่มโรคไม่

ติดต่อเร้ือรงั (NCDs)

18.18%

ธุรกิจนวตักรรมอุตสำหกรรมป้องกนั

ประเทศเพื่อควำมมัน่คงและกิจกำรพลเรือน 

(dual use) 9.09%

ธุรกิจนวตักรรมท่องเที่ยว 

6.06%

ธุรกิจนวตักรรม Smart Logistic / 

อุตสำหรรมกำรผลิตท่ีใชเ้ทคโนโลยี 

6.06%

โครงการนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
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กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ยื่นขอ้รับกำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมเพ่ือสงัคมในดำ้นควำม

เช่ือมโยงระหว่ำง อำหำร น ้ำ และพลังงำนมำกท่ีสุด จ ำนวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.33 รองลงมำ

หมู่บำ้นนวตักรรมเพ่ือสังคม จ ำนวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.67 ตำมล ำดับ  (รูปท่ี 3 ภำคผนวก: 

ตำรำงเสริม 2) 

 

 

รูปที่ 3 รอ้ยละกำรยื่นขอรบักำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมเพ่ือสงัคม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Open Innovation –

ดำ้นอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม

10.00%

Open Innovation – ดำ้น

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง

อำหำร น ้ำ และพลงังำน

23.33%

Open Innovation – ดำ้น

กำรเงิน กำรจำ้งงำน และ

สวสัดิกำรสงัคม

10.00%
Open Innovation – ดำ้น

เกษตรกรรมยงัยืน

13.33%

Open Innovation –

ดำ้นสุขภำพ

10.00%

Open Innovation – ดำ้นกำร

ท่องเที่ยวและวฒันธรรม

6.67%

Thematic Innovation –

หมู่บำ้นนวตักรรมเพื่อสังคม

16.67%

Thematic Innovation –

นวตักรรมส ำหรบัเมือง

และชุมชน

10.00%

โครงการนวตักรรมเพื่อสงัคม
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กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่คำดหวังจะได้รับบริกำรจำกส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ คือ       

กำรขยำยผลกำรพฒันำธุรกิจนวตักรรมผ่ำนเครือข่ำยของส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ (Growth) จ ำนวน 

26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.27 รองลงมำกำรไดร้บักำรสนับสนุนดำ้นเงินทุน (Grant) จ ำนวน 20 คน    

คิดเป็นรอ้ยละ 31.75 ตำมล ำดบั (รูปท่ี 4 ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 2) 

 

รูปที่ 4 กำรคำดหวงัจะไดร้บักำรบริกำร 

 

 

 

 

กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ไม่เคยไดร้ับทุน จ ำนวน 58 คน คิดเป็นรอ้ยละ 92.06และ เคยไดร้ับทุน 

จ ำนวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.67 (ตำรำงท่ี 10)  

 

 ตารางที่ 10  กำรไดร้บัทุนสนับสนุนจำกส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

ค าตอบ จ  านวน รอ้ยละ 

ไม่เคย 58 92.06 

เคย ระบุปีที่ไดร้บัทุน 5 16.67 

ปี2559 1  

ปี2560 2  

ปี2561 2  

   

 

  

กำรไดร้บักำรถ่ำยทอดองคค์วำมรูแ้ละ

แนวทำงธุรกิจนวตักรรม (Groom)

26.98%

กำรไดร้บักำรสนับสนุนดำ้นเงินทุน (Grant)

31.75%

กำรไดร้บักำรสนับสนุนดำ้น

เงินทุน (Grant)

41.27% การคาดหวงัจะไดร้บับริการ

Groom Grant Growth
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2) ความพึงพอใจ 

    

กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจมำก จ ำนวน 35 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.55 รองลงมำมี

ควำมพึงพอใจ จ ำนวน 25 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.68 ตำมล ำดบั (รูปท่ี 5 ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 5) 

 

รูปที่ 5 รอ้ยละควำมพึงพอใจต่อกำรส่งเสริมกำรสรำ้งนวตักรรมของส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

 
 

 

 

 

 

  

พึงพอใจมำก

55.56%

พึงพอใจ

39.68%

เฉย ๆ

1.59%

ไมพึ่งพอใจมำก

3.17%

รอ้ยละความพึงพอใจต่อการการส่งเสริม

การสรา้งนวัตกรรมของ

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
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ควำมพึงพอใจภำพรวมต่อกำรส่งเสริมกำรสรำ้งนวตักรรมของส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติอยู่ใน

ระดบัมำก รอ้ยละ 93.40 (ค่ำเฉล่ีย 4.67) โดยกลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจดำ้นผลประโยชน์ท่ี

ไดร้บัจำกกำรส่งเสริมกำรสรำ้งนวตักรรมมำกท่ีสุด จ ำนวน 63 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 (ภำพรวม

ค่ำเฉล่ีย 5.00) รองลงมำคือดำ้นเจำ้หน้ำมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด จ ำนวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 71.42 

(ภำพรวมค่ำเฉล่ีย 4.71) ดำ้นขั้นตอนกำรด ำเนินงำนมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด จ ำนวน 45 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 71.42 (ภำพรวมค่ำเฉล่ีย 4.56) และดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด จ ำนวน 

27 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.85 (ภำพรวมค่ำเฉล่ีย 4.43) (รูปท่ี 6 ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 6)  

 

รูปที่ 6 รอ้ยละควำมพึงพอใจภำพรวมต่อกำรใหบ้ริกำรต่อกำรส่งเสริมกำรสรำ้งนวตักรรมของส ำนักงำน 

          นวตักรรมแห่งชำติของส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ จ ำแนก 4 ดำ้น 
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27
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

ขัน้ตอนกำร

ด ำเนินงำน

เจำ้หน้ำท่ี

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

ผลประโยชน์ท่ีไดร้บั

จำกกำรอบรม

ควำมพึงพอใจ (รอ้ยละ)

มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด

4.56
4.71

4.43

5

4.67

4

4.2

4.4

4.6

4.8

5

5.2

ค่ำเฉล่ีย
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กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่ใหค้วำมส ำคญัต่อผลประโยชน์ท่ีไดร้บัจำกกำรส่งเสริมกำรสรำ้งนวตักรรม

ของส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติมำกท่ีสุด จ ำนวน 63 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 รองลงมำคือดำ้นเจำ้หน้ำท่ี 

จ ำนวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 71.42  ดำ้นขั้นตอนกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

71.42  และ สุดท้ำย คือส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก จ ำนวน 27 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.85  (รูปท่ี 7 

ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 7)  

 

 

รูปที่ 7 ระดบัควำมส ำคญัต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ จ ำแนก 4 ดำ้น 

 

 

 

  

45
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37

63
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน

เจำ้หนำ้ท่ี

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

ผลประโยชน์ท่ีไดร้บั

รอ้ยละควำมส ำคญั

ส ำคญัอยำ่งยิ่ง ส ำคญั ปำนกลำง ไมส่ ำคญั ไมส่ ำคญัเลย
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ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจในประเด็นย่อยต่อกำรใหบ้ริกำรส่งเสริมกำรสรำ้งนวตักรรมของส ำนักงำน

นวตักรรมแห่งชำติท่ีสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก (รูปท่ี 8 ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 8) ไดแ้ก่ จ ำนวนเจำ้หนำ้ท่ี

เพียงพอต่อใหบ้ริกำร ควำมเอำใจใส่ดูแลและกระตือรือรน้ในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หน้ำท่ีส ำนักงำน

นวตักรรมแห่งชำติ และควำมรู ้ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ของเจำ้หน้ำท่ีในกำรใหค้ ำแนะน ำและ

เสนอแนะในกระบวนกำรกำรพฒันำขอ้เสนอโครงกำรนวตักรรม (ค่ำเฉล่ีย 5.00 รอ้ยละ 100) อย่ำงไร

ก็ตำมค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรท่ีต ำ่ท่ีสุด 3 อนัดบัสุดทำ้ย ไดแ้ก่ ควำมชดัเจนของขอ้มูลใน

กำรส่งขอ้เสนอโครงกำรนวัตกรรม (ค่ำเฉล่ีย 4.37 รอ้ยละ 87.40) ควำมสะดวกในกำรเบิกจ่ำย

งบประมำณ(ค่ำเฉล่ีย 4.40 รอ้ยละ 88.00 )และควำมรวดเร็วในกำรพิจำรณำขอ้เสนอโครงกำร

นวตักรรม (ค่ำเฉล่ีย 4.49 รอ้ยละ 89.80)  

 

รูปที่ 8 ระดบัควำมพึงพอใจต่อประเด็นย่อยกำรบริกำรส่งเสริมกำรสรำ้งนวตักรรมของ 

                      ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

 

4.37

4.52
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4.65
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4.71
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4.52
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1. ควำมชดัเจนของขอ้มูลในกำรส่งขอ้เสนอโครงกำรนวตักรรม

2. ควำมกระชบัของขั้นตอนในกำรเสนอโครงกำรนวตักรรม

3. ควำมรวดเร็วในกำรพิจำรณำขอ้เสนอโครงกำรนวตักรรม

4. ควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำขอ้เสนอโครงกำรนวตักรรม

5. ควำมสะดวก รวดเร็วในกำรติดตำมกำรพิจำรณำขอ้เสนอ…

6. ควำมรวดเร็วในกำรท ำสญัญำ

7. ประสิทธิภำพในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนใหส้อดคลอ้ง…

8. ควำมสะดวกในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

9. ควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณข์องเจำ้หนำ้ท่ี…

10. ควำมเอำใจใส่ดูแลและกระตือรือรน้ในกำรใหบ้ริกำรของ…

11. จ ำนวนเจำ้หนำ้ที่เพียงพอต่อใหบ้ริกำร

12. ควำมครอบคลุมและเพียงพอของช่องทำงในกำรติดต่อกบั …

13. ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรติดต่อกบั ส ำนักงำน…

14. ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองกำรติดต่อจำก ส ำนักงำน…

15. กำรไดร้บักำรถ่ำยทอดองคค์วำมรูแ้ละแนวทำงธุรกิจ…

16. กำรไดร้บักำรสนับสนุนดำ้นเงินทุน

17. กำรบรูณำกำรควำมร่วมมือดำ้นนวตักรรมกบัภำครฐั …

18. กำรประยุกตใ์ชอ้งคค์วำมรูเ้พื่อสรำ้งธุรกิจนวตักรรมได้

ภำพรวมค่ำเฉล่ีย

ค่าเฉลี่ย



 27  
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กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีควำมเห็นว่ำหลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมมี

ควำมเหมำะสม จ ำนวน 63 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 (รูปท่ี 9 ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 9) 

 

รูปที่ 9 ควำมคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำสนับสนุนโครงกำรนวตักรรม 

 

 

 

กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่ตอ้งกำรรบัค ำปรึกษำเพ่ิมเติมเพ่ือสรำ้งธุรกิจนวตักรรมในเร่ืองกำรตลำด 

จ ำนวน 57 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.27 รองลงมำเทคโนโลยี จ ำนวน 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.06  และ

กำรจดักำรนวตักรรม จ ำนวน 47 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.24 (รูปท่ี 10 ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 10)  

 

รูปที่ 10 ประเด็นท่ีตอ้งกำรรบัค ำปรึกษำเพ่ิมเติมเพ่ือสรำ้งธุรกิจนวตักรรม (จ ำนวนคน) 

 

 

เหมำะสม

100%

ไมเ่หมำะสม

0%
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ข. การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลึก (n = 20) 

 

กำรเก็บขอ้มูลควำมพึงพอใจเชิงคุณภำพไดเ้น้นถำมควำมพึงพอใจใน 4 ประเด็นไดแ้ก่ ขั้นตอน

กำรด ำเนินงำน กำรปฏิบติังำนของเจำ้หน้ำท่ี ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก และกำรไดร้บัผลประโยชน์ ผลท่ีได้

และขอ้เสนอแนะมีดงัน้ี 

ตารางที่  11 ขอ้มลูจำกกำรสมัภำษณเ์ชิงลึกและขอ้เสนอแนะ 

ประเด็น การด าเนินงานในปัจจุบนั ขอ้เสนอแนะ 

ข
ั้ น
ต
อ
น
ก
าร
ด
 าเ
นิ
น
ง
าน

 

 มีควำมพึงพอใจกำรด ำเนินงำนอยู่

ในระดบัมำกระดบั 90% 

 พึงพอใจในขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 

เน่ืองจำก หน่วยงำนมีกำรอบรมท่ีดี 

มีผูช้่วยคอยแนะน ำ คอยให้

ค ำปรึกษำดี  

 องคก์รไมใ่ช่แค่ใหค้วำมรูด้ำ้น

นวตักรรมอยำ่งเดียว แต่มีกำร

ติดตำมในกำรน ำไปต่อยอดในธุรกิจ 

 มีกำรติดตำมดีกวำ่เมื่อเทียบกบั

องคก์รอ่ืน ๆ 

 อยำกใหม้ีกำรแจง้สำเหตุท่ีโครงกำร

ไมผ่่ำนอนุมติั วำ่มีจุดไหนตอ้งแกไ้ข

บำ้ง 

 ตอ้งกำรใหล้ดขั้นตอนกำร

ด ำเนินงำน ใชเ้วลำในกำรพิจำรณำ

เร็วขึ้ น 

 อยำกใหม้ีกำรแจกแจงเง่ือนไข และ 

วตัถุประสงคใ์นกำรน ำเสนอ

นวตักรรมใหช้ดัเจนตั้งแต่เร่ิมแรกท่ี

น ำนวตักรรมเขำ้ไปเสนอ 

 ตอ้งกำรให ้ส ำนักงำนนวตักรรม

แห่งชำติ มองถึงกำรสรำ้งคุณค่ำ

อยำ่งแทจ้ริงมำกกวำ่น้ี 

ผูป้ระกอบกำรส่วนภูมิภำคสำมำรถ

เขำ้ถึงนวตักรรมใหม ่ๆ ได ้

 ระบบในกำรน ำนวตักรรมเขำ้ไป

พิจำรณำเงินทุนยงัไมค่่อยดีเท่ำไหร่ 

ขอ้มูลบำงอยำ่งยำกท่ีผูป้ระกอบกำร

จะเขำ้ใจ 

 อยำกใหพ้ฒันำระบบต่อไป 
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ประเด็น การด าเนินงานในปัจจุบนั ขอ้เสนอแนะ 

ก
าร
ป
ฏิ
บ
ตั
งิ
าน

ข
อ
ง
เจ
า้ห

น
า้ท

ี่  มีควำมพึงพอใจเจำ้หน้ำท่ีอยูใ่น

ระดบัมำก 

 เจำ้หนำ้ท่ีมีควำมรูค้วำมสำมำรถ

หลำกหลำยและตรงกบั

นวตักรรมท่ีน ำมำเสนอ 

 เจำ้หนำ้ท่ีมีควำมเป็นกนัเอง ให้

ควำมช่วยเหลืออยำ่งเต็มท่ี 

 ถำ้เปรียบเทียบกบัเจำ้หนำ้ท่ี

องคก์รอ่ืน ๆ เจำ้หน้ำท่ีของ 

ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติมี

กำรใหค้ ำแนะน ำดี รวดเร็ว 

 บำงครั้งตอ้งกำรใหเ้จำ้หนำ้ท่ีบริกำร

รวดเร็วกวำ่น้ีในกำรใหข้อ้มูล 

 อยำกใหผู้ป้ระสำนงำนหรือผูดู้แลท่ำน

เดียว เพรำะ ท่ีผ่ำนมำอำจจะมีกำรตอ้ง

ประสำนงำนแต่ละดำ้น ท ำใหไ้ดร้บัขอ้มลู

ไมค่่อยชดัเจน 

ส
ิ่ง
อ
 าน
ว
ย
ค
ว
าม

ส
ะ
ด
ว
ก
 

 

 มีควำมพึงพอใจดำ้นส่ิงอ ำนวย

ควำมสะดวกอยูใ่นระดบัพึงพอใจ 

เน่ืองจำกติดต่อสะดวก 

 ติดต่อสะดวก เขำ้ถึงง่ำย 

 มีกำรประสำนงำนเป็นอยำ่งดี 

 ตอ้งกำรให ้ส ำนักงำนนวตักรรม

แห่งชำติ สรำ้งฐำนขอ้มูลในกำรสืบคน้

ควำ้ใหช้ดัเจนหรือมีตวัอยำ่งท่ีชดัเจน

มำกกวำ่น้ี 

 ตอ้งกำรใหท้ำงหน่วยงำนมีกำร

สนับสนุนอ ำนวยควำมสะดวก ดำ้น

ขอ้มูลใหก้บัผูป้ระกอบกำรมำกกวำ่น้ี 

 ถำ้ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติมี

ฐำนขอ้มูลสนับสนุนใหผู้ป้ระกอบกำร

มำกขึ้ น จะท ำใหส้ะดวกต่อ

ผูป้ระกอบกำรท่ีตอ้งไปพฒันำ

นวตักรรม 

 อยำกใหม้ีกำรประชำสมัพนัธก์ำร

สนับสนุนโครงกำรใหม้ำกกวำ่น้ี       

ถำ้ไมไ่ดเ้ขำ้ไปดูในหน้ำเว็ปไซดข์อง 

ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ ก็จะไม่

ทรำบขอ้มลูกำรสนับสนุนของ 

ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

 เว็ปไซดข์อง ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

มีควำมสบัสน และ ยงัเขำ้ใจยำก 

 อยำกใหม้ีกำรบริกำรน ้ำด่ืมส ำหรบั     

ผูม้ำติดต่อ 
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ประเด็น การด าเนินงานในปัจจุบนั ขอ้เสนอแนะ 

ผ
ล
ป
ร
ะ
โย
ช
น

 ์
 กำรสนับสนุนจำก ส ำนักงำน

นวตักรรมแห่งชำติ เป็นก ำลงัใจ

ใหผู้ป้ระกอบกำรท่ีมีควำมคิด

น ำไปต่อยอดได ้

 ตอ้งกำรให ้ส ำนักงำนนวตักรรม

แห่งชำติสนับสนุนเงินทุนใหเ้ต็ม 

100% ของกำรลงทุน 

 อยำกให ้ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

มีทุนในกำรพฒันำนวตักรรมเบ้ืองตน้ 

เพ่ือควำมต่อเน่ืองในกำรพฒันำต่อไป 

 ตอ้งกำรให ้ส ำนักงำนนวตักรรม

แห่งชำติ จดักำรจบัคู่ระหวำ่งธุรกิจ

หรือนวตักรรมเดียวกนั เพ่ือ

แลกเปล่ียนขอ้มลูควำมรู ้

 มีขอ้จ ำกดัเยอะในกำรขอสนับสนุน

นวตักรรม 
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ค. การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการสนทนากลุ่ม (n = 20) 

 

ตารางที่ 12  ตำรำงสรุปผลกำรเก็บขอ้มูลโดยกำรสนทนำกลุ่มผูแ้ทนหน่วยงำนเอกชนท่ีไดร้ับกำร

สนับสนุนโครงกำรนวตักรรม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ความคาดหวงั สิ่งที่ไดร้บั ความพึงพอใจ ขอ้เสนอแนะ 

 คำดหวงัวำ่จะไดร้บั

ทุนอยำ่งรำบร่ืน 

รวดเร็วแต่คงจะ

คลำ้ยกบัหน่วยงำนท่ี

เป็นระบบรำชกำรท่ี

จะมีกฎเกณฑ ์

ขัน้ตอน เอกสำร กำร

เบิกจ่ำยท่ีตอ้งท ำ

ควำมเขำ้ใจและ

เป็นไปตำมระเบียบ

ของรำชกำร 

 คำดหวงัวำ่จะไดร้บั

ทุนตรงกบัท่ีน ำเสนอ 

 สนช.ก ำลงัปรบักำรขอรบั

ทุนผ่ำนระบบออนไลน์ 

จึงท ำใหก้ำรโหลด

เอกสำรยงัไมร่วดเร็ว 

ตอ้งใชเ้วลำนำน  

 ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน

กำรประสำนงำนก่อน

เซ็นสญัญำดี แต่หลงัเซ็น

สญัญำจะเงียบหำยไป ไม่

ส่งขำ่ว จนบดัน้ียงัไมไ่ด้

เงิน 

 องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ใน

กำรด ำเนินงำนเพ่ือเซ็น

สญัญำกบั สนช. ถือวำ่ดี

และรวดเร็ว  กวำ่หลำย

องคก์ร แต่ไม่รวมถึงหลงั

เซ็นสญัญำและกำร

เบิกจ่ำย 

 พึงพอใจ

ระดบัดี 

 พฒันำระบบ

ออนไลน์ใหร้วดเร็ว

ขึ้ น 

 เพ่ิมกำรแจง้ขำ่วสำร 
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การปฏิบตังิานของเจา้หนา้ที่ 

ความคาดหวงั สิ่งที่ไดร้บั ความพึงพอใจ ขอ้เสนอแนะ 

 ใหข้อ้มูลช่วยเหลือ

เป็นอยำ่งดี 

 เจำ้หนำ้ท่ีใหก้ำรช่วยเหลือ

แนะน ำในแต่ละขั้นตอน

เป็นอยำ่งดี  

 มีควำมเช่ียวชำญในกำรให้

ค ำปรึกษำ และประเมิน

โครงกำร  

 วิทยำกรมีควำมรูเ้ชิงลึก 

เปิดโลกทศัน์กำรด ำเนิน

ธุรกิจดีมำก 

 ในหลำยครั้งก็ไมไ่ดร้บักำร

ตอบสนอง (ถำมไมต่อบ) 

 มีควำมพึง

พอใจอยูใ่น

ระดบัพึง

พอใจมำก 

 เจำ้หนำ้ท่ีทุกคนควรมี

ระดบัควำมรู ้หรือกำร

แนะน ำทดแทนกนัได ้

เน่ืองจำกบำงท่ำนจะ

แนะน ำไดดี้ครบถว้น 

ท ำใหก้ำรส่งรำยงำน

ผ่ำนอยำ่งรวดเร็ว แต่

เจำ้หนำ้ท่ีบำงท่ำนอำจ

ยงัไมม่ีประสบกำรณท์ ำ

ใหต้อ้งแกไ้ขรำยงำน

หลำยครั้ง หำกแนะน ำ

ไดไ้มค่รบถว้น ตอ้งแจง้

ใหเ้จำ้ของธุรกิจหรือ

ผูป้ระกอบกำรหำท่ี

ปรึกษำท่ีมีควำม

เช่ียวชำญมำแนะน ำ

เพ่ือไมใ่หเ้สียเวลำ 

 เจำ้หนำ้ท่ีมีควำม

หลำกหลำยของ 

generation จึงท ำให้

กำรแสดงควำมเห็น 

กำรตอบโต ้กำร

อภิปรำยขอ้มลู อำจยงั

ไมเ่พียงพอต่อกำร

ประสำนงำนส ำหรบั

เจำ้ของธุรกิจ 

 ควรติดต่อประสำนงำน

กลบัทุกครั้ง 
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สิ่งอ  านวยความสะดวก 

ความคาดหวงั สิ่งที่ไดร้บั ความพึงพอใจ ขอ้เสนอแนะ 

 สะดวก รำบร่ืน มี

ครบถว้น ตอบโจทย์

ธุรกิจ 

 ค่อนขำ้งดี 

 กำรหำขอ้มลูในเว็บไซด์

ค่อนจำ้งยำก ซบัซอ้น ท ำ

ใหผู้ป้ระกอบกำรท่ีเขำ้มำ

ประสำนครั้งแรกตอ้ง

เสียเวลำท ำกำรศึกษำ 

 มีควำมพึง

พอใจอยูใ่น

ระดบัพึง

พอใจ 

 เพ่ิมกำร

ประชำสมัพนัธ์

โครงกำร เช่น หำก

ไมท่รำบมำจำก

ผูป้ระกอบกำรท่ีเคย

ติดต่อกบั สนช. ก็จะ

ไมท่รำบวำ่ มีกำร

สนับสนุนใน

ลกัษณะเช่นน้ี 

โดยเฉพำะกลุ่มคน

ในชุมชนท่ีท ำธุรกิจ

มำก่อน แต่ตอ้งกำร

ยกระดบัพฒันำเป็น

รูปธุรกิจท่ีใหญ่ขึ้ น 

เป็นตน้ 

 ปรบัปรุงกำรหำ

ขอ้มูลบนเว็บไซต ์
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ผลประโยชนท์ี่ไดร้บั 

ความคาดหวงั สิ่งที่ไดร้บั ความพึงพอใจ ขอ้เสนอแนะ 

 สำมำรถส่งเสริม

สนับสนุนท ำใหธุ้รกิจ

ด ำเนินไปไดดี้มำกขึ้ น 

 ไดร้บัประโยชน์พอสมควร 

ในส่วนท่ี NIA สำมำรถ

สนับสนุนได ้

 มีควำมพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัพึง

พอใจมำก 

 โครงกำรดีมำก 

เงินสนับสนุน

เยอะมำกดูแลดี 

ถึงแมเ้รำจะส่ง

เป็นปีแรก เคำ้ให้

ทุนมำดีมำก ท ำ

ใหเ้รำได้

ประดิษฐเ์คร่ือง

ท ำใหฝั้นของเรำ

เป็นจริงไดแ้ละ

สำมำรถท่ีจะ

น ำมำเผยแพร่ได้

และสำมำรถท ำ

ตั้งตน้ ใหก้บัรุ่น

นอ้งต่อ ๆไปได ้

 พิจำรณำเพ่ิม

สนับสนุนในส่วนท่ี

ส ำคญัในกำรด ำเนิน

ธุรกิจ เช่น ค่ำใชจ้่ำย

ในกำรโฆษณำ 

ค่ำลิขสิทธ์ิ เป็นตน้ 

เน่ืองจำกเป็นตน้ทุน

ท่ีมีค่ำใชจ้่ำยสูงมำก 

อำจสนับสนุน

บำงส่วน เพ่ือบรรเทำ

ค่ำใชจ้่ำยภำพรวม

ของเจำ้ของธุรกิจ 

 พิจำรณำกำร

สนับสนุนหรืออ ำนวย

ควำมสะดวกในบำง

ธุรกิจ เช่น กำร

ประสำนงำนกบั อย. 

หรือหน่วยงำนภำครฐั 

เป็นตน้ 

 กำรประชำสมัพนัธ์

โครงกำร ควรใช้

เน้ือหำหรือภำษำท่ี

เขำ้ใจง่ำย เพ่ือให้

ผูป้ระกอบกำรท่ีมี

ทกัษะกำรรบัรูต่้ำงกนั 

ไดเ้ขำ้ใจไดง้่ำย 
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ผูไ้ดร้บัการอบรมดา้นนวตักรรม (การพฒันาความสามารถดา้นนวตักรรม) 

 

ก. การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยการทอดแบบสอบถาม  (n=460)    

1) ขอ้มูลทัว่ไป 

กลุ่มตัวอย่ำงเพศชำย จ ำนวน 184 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.00 เพศหญิง จ ำนวน 276 คน      

คิดเป็นรอ้ยละ 60.00 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอำยุ 20 - 29 ปี จ ำนวน 202 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.91 

รองลงมำอยู่ในช่วงอำยุต ำ่กวำ่20 ปี จ ำนวน 164 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.65 ส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดบั

ปริญญำตรี จ ำนวน 236 คน คิดเป็นรอ้ยละ 51.30 รองลงมำระดบัต ำ่กว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 166 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 36.09 ส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะยังไม่ประกอบธุรกิจ จ ำนวน 308 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

66.96 รองลงมำวิสำหกิจเร่ิมตน้ จ ำนวน 79 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.17 (รูปท่ี 11 ภำคผนวก: ตำรำง

เสริม 11)  

รูปที่ 11 ขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มตวัอยำ่ง ผูไ้ดร้บักำรอบรมดำ้นนวตักรรม 

ขอ้มูลทัว่ไป 

 

 

 
 

ชำย

40.00

%

หญิง

60.00%

เพศ
ต ำ่กว่ำ 20 ปี

35.65%

อำยุ 20 - 29 ปี

43.91%

อำยุ 30 - 39 ปี

14.35%

อำยุ 40 – 49 ปี

5.00%

…

…

ช่วงอายุ

ยงัไม่ประกอบธุรกิจ

66.96%

วิสำหกิจเร่ิมตน้

17.17%

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

15.00%

องคก์รขนำดใหญ่

0.87%

ลกัษณะธุรกิจ

ต ำ่กว่ำ

ปริญญำตรี

36.09%

ปริญญำตรี

51.31%

ปริญญำโท

10.43%

ปริญญำเอก

2.17%

การศึกษาสูงสุด
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2) ความพึงพอใจ 
 

กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจมำก จ ำนวน 244 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.04 รองลงมำมี

ควำมพึงพอใจ จ ำนวน 186 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.43 ตำมล ำดับ (รูปท่ี 12 ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 

12) 

 

รูปที่ 12 รอ้ยละควำมพึงพอใจต่อกำรพฒันำควำมสำมำรถดำ้นนวตักรรมของส ำนักงำนนวตักรรม 

                  แห่งชำติ 

 
 

 

 

 

 

  

พึงพอใจมำก

53.05%

พึงพอใจ

40.43%

เฉย ๆ

6.09%

ไม่พึงพอใจมำก

0.43%

รอ้ยละความพึงพอใจต่อการพฒันา

ความสามารถดา้นนวัตกรรม
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ควำมพึงพอใจภำพรวมต่อกำรพฒันำควำมสำมำรถดำ้นนวตักรรมอยู่ในระดบัมำก รอ้ยละ 87.80 

(ค่ำเฉล่ีย 4.39) โดยกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจดำ้นผลประโยชน์ท่ีไดร้ับจำกกำรพัฒนำ

ควำมสำมำรถดำ้นนวัตกรรมมำกท่ีสุด จ ำนวน 297 คน คิดเป็นรอ้ยละ 64.57 (ภำพรวมค่ำเฉล่ีย 

4.50) รองลงมำคือดำ้นเจำ้หน้ำท่ี จ ำนวน 274 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.57 (ภำพรวมค่ำเฉล่ีย 4.50) 

ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก จ ำนวน 236 คน คิดเป็นรอ้ยละ 51.30 (ภำพรวมค่ำเฉล่ีย 4.34)  และดำ้น

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 241 คน คิดเป็นรอ้ยละ 52.39 (ภำพรวมค่ำเฉล่ีย 4.24)   (รูปท่ี 13 

ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 13 )  

 

รูปที่ 13 ระดบัควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรพฒันำควำมสำมำรถดำ้นนวตักรรม จ ำแนก 4 ดำ้น  
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ผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการอบรม

ความพึงพอใจ (รอ้ยละ)

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด

4.24

4.5

4.34

4.5

4.39

3.8
3.9

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

ค่าเฉล่ีย
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กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ใหค้วำมส ำคัญต่อผลประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรพัฒนำควำมสำมำรถ    

ดำ้นนวัตกรรมของส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติมำกท่ีสุด จ ำนวน 305 คน คิดเป็นรอ้ยละ 66.30 

รองลงมำคือดำ้นเจำ้หน้ำท่ี จ ำนวน 249 คน คิดเป็นรอ้ยละ 54.13 ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก จ ำนวน 

216 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.96 และ สุดทำ้ย คือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 186 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 40.43  (รูปท่ี 14 ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 14)  

 

 
รูปที่ 14 รอ้ยละกำรใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมสำมำรถ ดำ้นนวตักรรม จ ำแนก 4 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 

  

40.43

54.13

46.96

66.3

43.04

31.74

41.74

26.74

12.61

10.22

4.78

4.57

3.48

1.96

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน

เจำ้หนำ้ท่ี

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

ผลประโยชน์ท่ีไดร้บั

ควำมพึงพอใจ (รอ้ยละ)

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5
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ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจในประเด็นย่อยต่อกำรใหบ้ริกำรพฒันำควำมสำมำรถดำ้นนวตักรรมท่ีสูง

ที่สุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ภำพลักษณ์โดยรวมของเจำ้หน้ำท่ี ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (รอ้ยละ 

88.60 ค่ำเฉล่ีย 4.43) รองลงมำคือควำมเพียงพอในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หน้ำท่ี ส ำนักงำนนวตักรรม

แห่งชำติ ภำพลกัษณข์องเจำ้หน้ำท่ี ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ  และควำมรูแ้ละทกัษะท่ีไดร้บัจำกกำร

อบรม  (รอ้ยละ 87.80ค่ำเฉล่ีย4.39)  อยำ่งไรก็ตำมค่ำเฉล่ียควำม  พึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรท่ีต ำ่ท่ีสุด 

3 อันดับสุดทำ้ย ไดแ้ก่ ควำมเหมำะสมของพ้ืนท่ีจัดกำรอบรมในภำพรวม   (รอ้ยละ 81.00 ค่ำเฉล่ีย 

4.05) ควำมชดัเจนของขั้นตอนในกำรเขำ้ใชบ้ริกำร (รอ้ยละ 81.40 ค่ำเฉล่ีย 4.07) และควำมชดัเจน

ของกำรแนะน ำเสน้ทำงกำรเดินทำง (รอ้ยละ 82.40  ค่ำเฉล่ีย 4.12) (รูปท่ี 15 ภำคผนวก: ตำรำง

เสริม 15) 

 

รูปที่ 15 ระดบัควำมพึงพอใจประเด็นยอ่ยท่ีมีต่อกำรบริกำรพฒันำควำมสำมำรถดำ้นนวตักรรม 

 

 

 

 

4.07

4.19

4.12

4.13

4.21

4.2

4.31

4.43

4.39

4.32

4.27

4.29

4.31

4.39

4.3

4.05

4.27

4.14

4.16

4.39

4.38

4.25

3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

1. ควำมชดัเจนของขั้นตอนในกำรเขำ้ใชบ้ริกำร

2. ควำมรวดเร็วของกำรใหบ้ริกำร

3. ควำมชดัเจนของกำรแนะน ำเสน้ทำงกำรเดินทำง

4. ควำมสะดวกของขั้นตอนในกำรขอใชส่ิ้งอ ำนวยสะดวก เช่น Wifi

5. ควำมรวดเร็วในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หน้ำที่ ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ

6. ควำมเอำใจใส่และกระตือรือรน้ในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หน้ำที่ ส ำนักงำนนวตักรรม…

7. กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจำ้หน้ำที่ ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ

8. ภำพลักษณ์โดยรวมของเจำ้หน้ำที่ ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ

9. ควำมเพียงพอในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หน้ำที่ ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ

10. ควำมครอบคลุมของช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำรกบั ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ

11. ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรติดต่อกบั ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ

12. ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองกำรติดต่อจำก ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ

13. ควำมเหมำะสมของกำรใชพ้ื้นที่ในภำพรวม

14. ภำพลักษณ์ขอเจำ้หน้ำที่ ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ

15. ควำมเพียงพอในกำใหบ้ริกำรขอเจำ้หน้ำที่ ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ

16. ควำมเหมำะสมของพ้ืนที่จดักำรอบรมในภำพรวม

17. ควำมครบถว้นของขอ้มูลและเอกสำรประกอบกำรอบรม

18. ควำมหลำกหลำยของช่องทำงในกำรเผยแพร่เน้ือหำ

19. ควำมสะดวกและรวดเร็วของกำรจดัส่งเอกสำรประกอบกำรอบรม

20. ควำมรูแ้ละทกัษะที่ไดร้บัจำกกำรอบรม

21. ควำมรูท้ี่ไดร้บัสำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชป้ระโยชน์ได้

ภำพรวมค่ำเฉล่ีย

ค่ำเฉล่ีย
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3) การรบัรูข้อ้มูลเก่ียวกบัส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ 
 

กลุ่มตัวอย่ำงเคยรูจ้ักส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติมำก่อน จ ำนวน 295 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

64.13 และไม่เคยรูจ้กัมำก่อน จ ำนวน 165 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.87 (รูปท่ี 16 ภำคผนวก: ตำรำง

เสริม 16) 
 

รูปที่ 16 รอ้ยละกำรรูจ้กัส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

 
กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่เขำ้ถึง/รูจ้กัส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ จำกช่องทำง Facebook NIA จ ำนวน       

178 คน คิด เ ป็นร้อยละ  22 .97  รอ งลงมำ คื อ เ ว็ บ ไ ซต์ส ำ นั ก ง ำนนวัต กร รมแห่ ง ช ำ ติ  

(http://www.nia.or.th) จ ำนวน 168 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.68 และเพ่ือน/คนรูจ้ักแนะน ำ จ ำนวน 

130 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.77 (รูปท่ี 20 ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 20)  
 

รูปที่ 17 รอ้ยละของช่องทำงท่ีกลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ถึง/รูจ้กั ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

 

เคย

64.13%

ไมเ่คยรูจ้กัมำก่อน

35.87%

การรูจ้กั

ส  านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
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กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ได้รับทรำบข่ำวสำรกำรจัดอบรมด้ำนนวัตกรรมครั้งน้ีจำก เว็บไซต์

ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ (http://www.nia.or.th) จ ำนวน 204 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.66 รองลงมำ 

Facebook NIA  จ ำนวน 159 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.83 และ E-mail จ ำนวน 102 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

17.83 (รูปท่ี 18 ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 18)  

 

รูปที่ 18 รอ้ยละระดบักำรไดร้บัทรำบข่ำวสำรกำรจดัอบรมดำ้นนวตักรรมครั้งน้ี 

 

 

กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เขำ้ร่วมกำรอบรมดำ้นนวตักรรมครั้งน้ีเพรำะเน้ือหำในกำรอบรมมีควำม

น่ำสนใจ จ ำนวน 349 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.74 รองลงมำอยู่ในอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง จ ำนวน 199 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.08 และวิทยำกร/ผูร้่วมเสวนำ จ ำนวน 158 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.71 (รูปท่ี 19 

ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 19) 

รูปที่ 19 รอ้ยละเหตุผลท่ีเขำ้ร่วมกำรอบรมดำ้นนวตักรรมครั้งน้ี 
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กลุ่มตวัอยำ่งก่อนเขำ้ร่วมกำรอบรมดำ้นนวตักรรมครั้งน้ี ท่ำนมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกบัเร่ืองน้ี

ปำนกลำง จ ำนวน 220 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.83 รองลงมำน้อย จ ำนวน 162 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

35.22 และมำก จ ำนวน 51 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.09 (รูปท่ี 20 ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 20)  

 

รูปที่ 20 ควำมรูค้วำมเขำ้ใจก่อนเขำ้ร่วมกำรอบรมดำ้นนวตักรรมในครั้งน้ี 

 

 

 

กลุ่มตวัอยำ่งหลงัเขำ้ร่วมกำรอบรมดำ้นนวตักรรมครั้งน้ี ท่ำนมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกบัเร่ืองน้ี

มำกขึ้ น จ ำนวน 434 คน คิดเป็นรอ้ยละ 94.35 รองลงมำเท่ำเดิม จ ำนวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.48 

และยงัไม่เขำ้ใจเท่ำท่ีควร ตอ้งกำรทรำบรำยละเอียดเพ่ิมเติม จ ำนวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.17(รูปท่ี 

21 ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 21) 

 

รูปที่ 21 ควำมรูค้วำมเขำ้ใจหลงัเขำ้ร่วมกำรอบรมดำ้นนวตักรรมในครั้งน้ี 

 

 

  

มำก

11.09%

ปำนกลำง

47.83%

นอ้ย

35.22%

ไมท่รำบเลย

5.87%

ความรูค้วามเขา้ใจ

ก่อนการอบรม

มำกขึ้ น

94.35%

เท่ำเดิม

3.48%
ยงัไม่เขำ้ใจเท่ำท่ีควรตอ้งกำร

รำยละเอียดเพิ่มเติม

2.17%

ความรูค้วามเขา้ใจ

หลงัเขา้ร่วมการอบรม
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กลุ่มตวัอย่ำงตอ้งกำรรบัค ำปรึกษำเพ่ิมเติมเพ่ือสรำ้งธุรกิจนวตักรรมในเร่ืองเทคโนโลยี จ ำนวน 

275 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.61 รองลงมำกำรขนส่งและโลจิสติกส์ จ ำนวน 256 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

10.81 และแนวโน้มธุรกิจนวตักรรม จ ำนวน 250 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.56 (รูปท่ี 22 ภำคผนวก: 

ตำรำงเสริม 22) 
 

รูปที่ 22 รอ้ยละประเด็นท่ีตอ้งกำรรบัค ำปรึกษำเพ่ิมเติมเพ่ือสรำ้งธุรกิจนวตักรรม 

 

  

กลุ่มตวัอย่ำงตอ้งกำรรบักำรอบรมจำกส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติในดำ้นอ่ืนจ ำนวน 187 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 40.65 และไม่ตอ้งกำร จ ำนวน 273 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.35 (รูปท่ี 23 ภำคผนวก: 

ตำรำงเสริม 23) รูปที่ 23 ควำมตอ้งกำรรบักำรอบรมจำกส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติในดำ้นอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งกำร

40.65%

ไมตอ้งกำร

59.35%

ความตอ้งการรบัการอบรม
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ข. การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลึก (n = 30)  

 

ตารางที่  13 สรุปผลกำรเก็บขอ้มูลโดยกำรสมัภำษณเ์ชิงลึกผูไ้ดร้บักำรอบรมดำ้นนวตักรรม เน้นกำร

พฒันำควำมสำมำรถดำ้นนวตักรรม 

ประเด็น การด าเนินงานในปัจจุบนั ขอ้เสนอแนะ 

ข
ั้ น
ต
อ
น
ก
าร
ด
 าเ
นิ
น
ง
าน

  ในขั้นตอนกำรด ำเนินงำนส่วนมำกมี

ควำมพึงพอใจมำก 

 ทำงส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ มีกำร

เตรียมพรอ้มกำรอบรมท่ีดี 

 ไดร้บัควำมรูเ้ก่ียวกบันวตักรรมดีมำกขึ้ น 

 ภำพรวมดูดีเพรำะมีคนใหค้ ำปรึกษำท่ี

กระจ่ำง มีทีมใหร้ำยละเอียดดีกวำ่

หน่วยงำนรำชกำร 

 หำกเกิดปัญหำก็จะไดร้บัควำมช่วยเหลือ

ทนัที 

 ระยะเวลำกำรอบรมเร็วเกินไป อยำกใหม้ี

เวลำอบรมมำกขึ้ น 

 อยำกใหม้ีกำรอบรมอยำ่งต่อเน่ือง 

 ระยะเวลำกำรอบรมประชั้นชิดไปหน่อย 

เจ
า้ห

น
า้ท

ี่ 

 ดำ้นเจำ้หนำ้ท่ีส่วนมำกมีควำมพึงพอใจ

มำก 

 เจำ้หนำ้ท่ีใหค้วำมช่วยเหลือดี ให้

ค ำปรึกษำไดทุ้กเร่ือง 

 เจำ้หนำ้ท่ีมีควำมกระตือรือรน้ ท ำงำน

รวดเร็ว 

 บำงครั้งติดต่อเจำ้หนำ้ท่ียำก ควรมีช่อง

กำรในกำรติดต่อเพ่ิมข้ึน  

 ควรเพ่ิมเจำ้หน้ำท่ีใหค้ ำปรึกษำเพ่ิมข้ึน 

ส
ิ่ง
อ
 าน
ว
ย

ค
ว
าม

ส
ะ
ด
ว
ก
  ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส่วนมำกมี

ควำมพึงพอใจมำก 

 

 อุปกรณห์รือส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและ

อุปกรณบ์ำงอยำ่ง  ยงัไมค่่อยพรอ้ม 

 ควรจดัระเบียบท่ีจอดรถ 

ผ
ล
ป
ร
ะ
โย
ช
น

 ์

 ดำ้นผลประโยชน์ส่วนมำกมีควำมพึง

พอใจมำก 

 พึงพอใจมำก เพรำะท ำใหโ้ครงกำร

ประสบควำมส ำเร็จ 

 พึงพอในในดำ้นผลประโยชน์อยำ่งชอบ

ธรรมไดทุ้นของ NIA มำโดยตลอด มี

ควำมเต็มท่ีกบัผูป้ระกอบกำร 

 มีควำมคุม้ค่ำเพรำะใหค้วำมสนับสนุนท่ี

ตรงจุด        

 ช่วยผูป้ระกอบกำรไดม้ำก 

 ไดค้วำมรูใ้นกำรประกอบธุรกิจเพิ่มข้ึน 

 วนัและเวลำอบรมนำนเกินไป ท ำใหบ้ำง

คนไมส่ะดวก 

 เขำ้อบรมตำมวนัและเวลำไดค้รบ 

 กำรอบรมไมค่่อยต่อเน่ือง ท ำใหค้วำมรูท่ี้

จะน ำไปใชใ้นกำรพฒันำนวตักรรมไม่

ต่อเน่ือง 

 อยำกใหส้นับสนุนโครงกำรต่อ ๆ ไป 

 ควรเพ่ิมงบประมำณเพ่ิมขึ้ น เพรำะบำง

วิจยัจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีมีรำคำสูง 
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ค. การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการสนทนากลุ่ม (n=30) 

 

ควำมพึงพอใจภำพรวมอยู่ในระดับพอใจมำกถึงมำกท่ีสุด (คะแนน 4 – 5 คะแนน) โดยกลุ่ม

ตวัอยำ่งไดใ้หข้อ้เสนอแนะภำพรวม ดงัน้ี 

 รำยละเอียดบำงขอ้ท ำใหเ้กิดควำมสบัสน และตวัเว็บไซต ์NIA เองมีขอ้มูลท่ีซบัซอ้น ผูท่ี้อ่ำน

ตอ้งมี background มำก่อน 

 ควรแจง้เตือนส่ิงท่ีตอ้งเตรียม เช่น เส้ือผำ้ กำรแต่งกำยท่ีเหมำะสม 

 ควรจดัตำรำงกิจกรรมใหล้งตวัพอดี ไมแ่น่นเกินไป 

 กิจกรรมเสร็จส้ินดึกเกินไป 

 กำรประชำสมัพนัธ์โครงกำร ควรใชเ้น้ือหำหรือภำษำท่ีเขำ้ใจง่ำย เพ่ือใหผู้ป้ระกอบกำรท่ีมี

ทกัษะกำรรบัรูต่้ำงกนั ไดเ้ขำ้ใจไดง้่ำย  

 หลกัสูตรในส่วนภูมิภำคอดัแน่นเกินไปควรแบ่งจดัสรรเวลำใหย้ืดหยุน่กวำ่น้ี 

 

ส่วนรำยละเอียดควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจจ ำแนกรำยดำ้น แสดงในตำรำงท่ี 14 

ตารางที่  14 สรุปผลกำรเก็บขอ้มลูโดยกำรสนทนำกลุ่มท่ีไดร้บักำรอบรมดำ้นนวตักรรม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ความคาดหวงั สิ่งที่ไดร้บั ความพึงพอใจ ขอ้เสนอแนะ 

 คำดวำ่ขัน้ตอนกำร

ด ำเนินงำนน่ำจะมี

ควำมเป็นระบบและ

ชดัเจน 

 กำรติดต่อส่ือสำร

สะดวก  

 หำกผูเ้ขำ้อบรมมีขอ้

สงสยัสำมำรถให้

ค ำตอบไดท้นัที 

 กำรใหข้อ้มลูยงัมีควำม

ผิดพลำด รวมทั้ง

รำยละเอียดบำงอยำ่งไม่

ชดัเจน ท ำใหผู้เ้ขำ้ร่วม

โครงกำรตอ้งโทรซกัถำม

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 ตำรำงกิจกรรมในบำง

ช่วงเวลำไมต่รงตำมใน

ก ำหนดกำร 

 มีควำมพึง

พอใจปำน

กลำงถึงมำก  

 

 เกณฑก์ำรคดัเลือกผู้

เขำ้อบรมควรมี

ควำมชดัเจน

มำกกวำ่น้ี 

 กลุ่มนักเรียน 

นักศึกษำ ถำ้

สำมำรถใหเ้อกสำร

ผ่ำนทั้งทำงโรงเรียน

หรือผูป้กครอง  

ก่อนล่วงหน้ำจะดีต่อ

กำรเขำ้ร่วม

โครงกำร 
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การปฏิบตังิานเจา้หนา้ที่ 

ความคาดหวงั สิ่งที่ไดร้บั ความพึงพอใจ ขอ้เสนอแนะ 

 คำดหวงัวำ่จะพดู

อธิบำยขอ้มูลท่ี

เขำ้ใจง่ำย 

 มีกำรใหค้วำมรู ้

ตอบโจทยท่ี์คำดหวงั 

 เจำ้หนำ้ท่ีเขำ้มำซกัถำม เอำ

ใจใส่ผูเ้ขำ้อบรมเป็นอยำ่งดี 

 ขัน้ตอนท่ีสอนท ำใหเ้ห็น

ระบบชดัเจน 

 วิทยำกรมีควำมรูดี้มำก 

กระตุน้ใหเ้กิดแนวคิดต่อ

ยอด เป็นกนัเอง และให้

ก ำลงัใจ 

 มีควำมพึงพอใจ

ระดบัมำกท่ีสุด 

หรือคะแนนอยู่

ท่ี 5 คะแนน   

 ควรปรบัปรุงกำร

ประสำนงำนระหวำ่ง

ฝ่ำยสนัทนำกำรกบั

ฝ่ำยองคค์วำมรู ้

เน่ืองจำกท ำงำนไม่

ค่อยเช่ือมโยงกนั 

 

สิ่งอ  านวยความสะดวก 

ความคาดหวงั สิ่งที่ไดร้บั ความพึงพอใจ ขอ้เสนอแนะ 

 ท่ีพกัสะดวกสบำย

และปลอดภยั 

 กำรเดินทำงสะดวก  

 มีท่ีจอดรถเพียงพอ 

 ไดห้นังสือชำ้ท ำใหเ้ตรียมตวั

ไมท่นั 

 กำรติดต่อส่ือสำรมีควำมถ่ี

เกินไป 

 โรงอำหำรอยูไ่กล 

 เวลำพกัผ่อนนอ้ย  

 กำรเดินทำงไมค่่อยสะดวก 

 ช่ือผูเ้ขำ้พกัไมต่รงกบัหอ้งพกั 

 ภำพรวมมีควำม

พอใจมำก หรือ

ระดบัคะแนน 4 

คะแนน 

 เอกสำรแจกควรมี

ควำมชดัเจน

มำกกวำ่น้ี 

เน่ืองจำกบำงขอ้

ไมเ่ขำ้ใจท ำใหต้อ้ง

โทรถำมเพ่ือควำม

ชดัเจน 

 ควรมีกำร

สอบถำมควำม

คิดเห็น/ขอ้มูล 

กบัอำจำรยแ์ละ

ผูป้กครอง 

เพ่ิมเติม 
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ผลประโยชนท์ี่ไดร้บั 

ความคาดหวงั สิ่งที่ไดร้บั ความพึงพอใจ ขอ้เสนอแนะ 

 คำดหวงัวำ่จะได้

ควำมรูเ้พ่ิมเติม แง่

คิด และนวตักรรม

ใหม่ๆ  เพิ่มเติมจำก

ควำมรูเ้ดิมท่ีเคยมี 

 ไดค้วำมรูข้ั้นตอนกำร

ประกอบธุรกิจ 

 หลกัสูตรกำรอบรมเน้น

กำรประกอบธุรกิจมำก

เกินไป จึงท ำใหป้ระโยชน์

ท่ีไดไ้มเ่ท่ำท่ีคำดหวงัไว ้

 ระยะเวลำกำรจดั

เหมำะสม คือ 3 วนั 

 ไดป้ระสบกำรณไ์ดม้ำพบ

เจอหน่วยงำนอ่ืนๆไดรู้จ้กั

เพ่ือนจำกกำรอบรม 

 ภำพรวมมีควำมพึง

พอใจมำกถึงมำก

ท่ีสุด ระดบัคะแนน 

4.5 – 5 คะแนน) 

 

 กำรอบรมเน้ือหำ

บีบอดัเกินไปท ำ

ใหบ้ำงบทเรียน

ไมม่ีเวลำท ำ

ควำมเขำ้ใจ 
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ผูป้ระกอบการที่ไดร้บัการสง่เสรมิและกระตุน้ตลาดนวตักรรม 

ก. การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยการทอดแบบสอบถาม (n = 100) 

1) ขอ้มูลทัว่ไป 

กลุ่มตัวอย่ำงเป็นเพศชำย จ ำนวน 58 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.00 เป็นเพศหญิง จ ำนวน 42 คน      

คิดเป็นรอ้ยละ 42.00 ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอำยุ 20 - 29 ปี จ ำนวน 49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.00 รองลงมำ

อยู่ในช่วงอำยุ 30 – 39 ปี จ ำนวน 29 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.00 ส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 

จ ำนวน 57 คน คิดเป็นรอ้ยละ 57.00 รองลงมำมีกำรศึกษำระดบัปริญญำโท จ ำนวน 24 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 24.00 ส่วนใหญ่อยู่ในลกัษณะธุรกิจวิสำหกิจเร่ิมตน้ จ ำนวน 83 คน คิดเป็นรอ้ยละ 83.00 รองลงมำ

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม จ ำนวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.00 (รูปที 24 ภำคผนวก: ตำรำง

เสริม 24)  

 

รูปที่ 24 ขอ้มูลกลุ่มตวัอยำ่งท่ีไดร้บักำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรม 

 
 

ขอ้มูลทัว่ไป 

 

 

 
 

ชำย

58.00

%

หญิง

42.00% เพศ

ต ำ่กว่ำ 20 ปี

15.00%

อำยุ 20 - 29 ปี

49.00%

อำยุ 30 - 39 ปี

29.00%

อำยุ 40 – 49 ปี

7.00%

ช่วงอายุ

ต ำ่กว่ำปริญญำตรี

17.00%

ปริญญำตรี

57.00%

ปริญญำโท

24.00%

ปริญญำเอก

2.00%

การศึกษาสูงสุด

วิสำหกิจเร่ิมตน้

83.00%

วิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดยอ่ม

16.00%

องคก์รขนำดใหญ่

1.00%

ลกัษณะธุรกิจ
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2) ความพึงพอใจ 
 

กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจ จ ำนวน 65 คน คิดเป็นรอ้ยละ 65.00 รองลงมำมีควำม

พึงพอใจมำก จ ำนวน 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.00 ตำมล ำดบั (รูปที 25 ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 25) 

 

 

รูปที่ 25 รอ้ยละควำมพึงพอใจต่อกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พึงพอใจมำก

24.00%

พึงพอใจ

65.00%

เฉย ๆ

11.00%

ความพึงพอใจต่อ

ส่งเสริม&กระตุน้ตลาด

นวัตกรรม
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ควำมพึงพอใจภำพรวมต่อกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวัตกรรมอยู่ในระดับพึงพอใจ รอ้ยละ 

81.40 (ค่ำเฉล่ีย 4.07) โดยกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจดำ้นผลประโยชน์ท่ีไดร้บัจำกส่งเสริม

และกระตุน้ตลำดนวตักรรมมำกท่ีสุด จ ำนวน 34 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 34.00 (ภำพรวมค่ำเฉล่ีย 4.19) 

รองลงมำคือดำ้นเจำ้หน้ำท่ี จ ำนวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.00 (ภำพรวมค่ำเฉล่ีย 4.13) ดำ้นส่ิง

อ ำนวยควำมสะดวก จ ำนวน 31 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.00 (ภำพรวมค่ำเฉล่ีย 4.01) และดำ้นขัน้ตอนกำร

ด ำเนินงำน จ ำนวน 15 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.00 (ภำพรวมค่ำเฉล่ีย 3.96) (รูปที 26 ภำคผนวก: 

ตำรำงเสริม26) 

 

รูปที่ 26 รอ้ยละควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรม จ ำแนก 4 ดำ้น 
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กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ใหค้วำมส ำคัญต่อผลประโยชน์ท่ีไดร้ับจำกกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำด

นวตักรรมของส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติมำกท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 36.00 (ค่ำเฉล่ีย 4.12) รองลงมำ

คือ ดำ้นเจำ้หน้ำท่ี คิดเป็นรอ้ยละ 36.00 (ค่ำเฉล่ีย 3.87) ดำ้นขั้นตอนกำรด ำเนินงำน คิดเป็นรอ้ยละ 

30.00 (ค่ำเฉล่ีย 3.86)  และสุดทำ้ยคือดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก คิดเป็นรอ้ยละ 28.00 (ค่ำเฉล่ีย 

3.84) (รูปที 27 ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 27)  

 

 

รูปที่ 27 ระดบัควำมส ำคญัของกำรใหบ้ริกำรของส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ จ ำแนก 4 ดำ้น 
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ผลประโยชน์ท่ี

ไดร้บั

รอ้ยละควำมส ำคญั

ส ำคญัมำก ส ำคญั ปำนกลำง ไม่ส ำคญั ไม่ส ำคญัมำก ไม่ไดใ้ชบ้ริกำร



 52  
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ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่อประเด็นย่อยในกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวัตกรรมที่สงูที่สุด      

3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ควำมเอำใจใส่และกระตือรือรน้ในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หน้ำท่ี สนช. รอ้ยละ 81.20 

(ค่ำเฉล่ีย 4.06) กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจำ้หน้ำท่ี สนช. ควำมรวดเร็วในกำรใหบ้ริกำรของ

เจำ้หน้ำท่ี สนช. รอ้ยละ 81.00 (ค่ำเฉล่ีย4.05) อย่ำงไรก็ตำมค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรท่ี

ต ำ่ท่ีสุด 3 อันดับสุดทำ้ย ไดแ้ก่ ควำมเพียงพอในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หน้ำท่ี สนช. รอ้ยละ 71.60 

(ค่ำเฉล่ีย 3.58) ภำพลกัษณ์โดยรวมของเจำ้หน้ำท่ี สนช. รอ้ยละ 72.40 (ค่ำเฉล่ีย 3.62) และควำม

ครอบคลุมของช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำรกับ สนช.  รอ้ยละ 73.80 (ค่ำเฉล่ีย 3.69) (รูปที 28 

ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 28)  

 

 

รูปท่ี 28 ระดบัควำมพึงพอใจต่อประเด็นยอ่ยต่อกำรกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรม 
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1.ควำมชดัเจนของขั้นตอนในกำรเขำ้ใชบ้ริกำร

2.ควำมรวดเร็วของกำรใหบ้ริกำร

3.ควำมชดัเจนของกำรแนะน ำเสน้ทำงกำรเดินทำง

4.ควำมสะดวกของขั้นตอนในกำรขอใชส่ิ้งอ ำนวย…

5.ควำมรวดเร็วในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หนำ้ที่ สนช.

6.ควำมเอำใจใส่และกระตือรือรน้ในกำรใหบ้ริกำร…

7.กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจำ้หนำ้ท่ี สนช.

8.ภำพลกัษณโ์ดยรวมของเจำ้หนำ้ที่ สนช.

9.ควำมเพียงพอในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หนำ้ที่ สนช.

10.ควำมครอบคลุมของช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำร…

11.ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรติดต่อกบั สนช.

12.ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองกำรติดต่อจำก …

13. ควำมเหมำะสมของกำรใชพ้ื้ นท่ีในภำพรวม

ภำพรวมค่ำเฉล่ีย

ค่าเฉล่ีย
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การรบัรูข้อ้มูลเก่ียวกบัส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ 

กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่ไดร้บัทรำบข่ำวสำรกำรจดักิจกรรมส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมน้ี

จำกช่องทำงเว็บไซต์ สนช. (www.nia.or.th) จ ำนวน 57 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.50 รองลงมำช่องทำง

Facebook NIA   จ ำนวน 54 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.53 และทำง Line กลุ่ม NIA-Market จ ำนวน 16 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 10.53 (รูปที 29 ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 29)  

 

รูปที่ 29 รอ้ยละช่องทำงกำรรบัขำ่วสำรกำรจดักิจกรรมส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรม 

 

 

 

กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เขำ้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมครั้งน้ีเพรำะควำม

น่ำสนใจของกิจกรรม จ ำนวน 69 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.55 รองลงมำประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดร้บั จ ำนวน 

63 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.72 และกำรสรำ้งคู่คำ้ทำงธุรกิจ จ ำนวน 49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.11 (รูปที 

30 ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 30)  

 

รูปที่ 29 รอ้ยละกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมครั้งน้ี 
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การบริการใหม่ 

กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่ตอ้งกำรรบักำรอบรมในเร่ืองเทคโนโลยี จ ำนวน 64 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

16.71 รองลงมำกำรตลำด จ ำนวน 55 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.36 และกำรหำแหล่งเงินทุน จ ำนวน 39 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.18 (รูปที 31 ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 31)  

 

รูปที่ 30 รอ้ยละของหวัขอ้ท่ีตอ้งกำรรบักำรอบรม 
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ข. การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลึก (n = 30) 

 

ตารางที่  15  สรุปผลกำรเก็บขอ้มูลโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบกำรท่ีไดร้ับกำรส่งเสริมและ

กระตุน้ตลำดนวตักรรม 

ประเด็น การด าเนินงานในปัจจุบนั ขอ้เสนอแนะ 

ข
ั้ น
ต
อ
น
ก
าร
ด
 าเ
นิ
น
ง
าน

 

 มีควำมพึงพอใจขั้นตอนกำรไดร้บักำร

ส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรม

ของส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

 มีกระบวนกำรท่ีรวดเร็วขึ้ น 

 ขัน้ตอนในกำรไดร้บัค ำแนะน ำ ควำมรู ้

ต่ำง ๆ และกำรสนับสนุนจำก สนช.มี

ควำมชดัเจนดี  

 มีขัน้ตอนกำรส่งเสริมกำรจดับธูแสดง

สินคำ้ กำรอบรม และกำรประชุมอยำ่ง

ต่อเน่ืองดี 

 มีขัน้ตอนกำรแกไ้ขปัญหำเร่ืองต่ำง ๆ   

ดีมำก สำมำรถโทรหำไดโ้ดยตรง และ

มีกำรตอบกลบัท่ีดีเสมอ 

 ขัน้ตอนกำรสนับสนุนงำนวิจยัดี 

 ขัน้ตอนยงัขำดกำรต่อเน่ือง เช่น 

งบประมำณหมด ท ำใหผู้ป้ระกอบตอ้งรอ

นำน 

 ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนควรจะมีเง่ือนไข 

หรือ ระยะเวลำก ำหนดชดัเจนมำกกวำ่น้ี 

 กำรด ำเนินงำนขำดควำมต่อเน่ือง อยำก

ใหม้ีควำมต่อเน่ืองและชดัเจนมำกกว่ำน้ี 

 อยำกใหข้ัน้ตอนกำรเบิกจ่ำยมีควำม

รวดเร็วกวำ่น้ี 

 ระบบกำรด ำเนินงำนยงัค่อนขำ้งล่ำชำ้ 

 เอกสำรในกำรด ำเนินงำนยงัยุง่ยำก ซ่ึง

เอกสำรบำงอยำ่งไม่น่ำมีควำมจ ำเป็น 

อยำกใหล้ดขัน้ตอนและเอกสำรในกำร

ด ำเนินงำน เพ่ือควำมรวดเร็วในกำร

พิจำรณำข้ึน 

ก
าร
ป
ฏิ
บ
ตั
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าน

ข
อ
ง

เจ
า้ห

น
า้ท

ี่ 

 มีควำมพึงพอใจเจำ้หน้ำท่ีมำก 

 เจำ้หนำ้ท่ีมีกำรช่วยเหลือใหน้วตักรรม

มีโอกำสผ่ำนไดง้่ำยขึ้ น 

 เจำ้หนำ้ท่ีใหค้ ำแนะน ำเป็นอยำ่งดี 

สำมำรถใหข้อ้มลูช่วยเหลือ

ผูป้ระกอบกำรได ้

 เจำ้หนำ้ท่ีมีควำมพยำยำมสรำ้งควำม

เขำ้ใจในกำรท ำงำน  

 เจำ้หนำ้ท่ียงัขำดควำมเขำ้ใจ

ผูป้ระกอบกำร บำงครั้งท ำใหก้ำรแนะน ำ

ไมต่รงเป้ำหมำย 

 ควรปรบัช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำน

ระหวำ่งเจำ้หน้ำท่ีและหน่วยงำนใหง้่ำย 

สะดวกขึ้ น 
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ประเด็น การด าเนินงานในปัจจุบนั ขอ้เสนอแนะ 
ส
ิ่ง
อ
 าน
ว
ย
ค
ว
าม

ส
ะ
ด
ว
ก
  มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกดีครบทุกท ำมี

ควำมหลำกหลำยมำกสำมำรถเลือกใช้

ได ้ 

 มีควำมทนัสมยั มีควำมพรอ้มต่อกำร

ด ำเนินงำน สะดวกในกำรติดต่อ

ประสำนงำนกบัส ำนักงำนนวตักรรม

แห่งชำติ 

 อยำกใหจ้ดัพ้ืนท่ีใหก้บัผูป้ระกอบกำร

ท่ีมำใชบ้ริกำรใหเ้ป็นสดัส่วนมำกขึ้ น 

 ควรมีกำรประชำสมัพนัธโ์ครงกำรผ่ำน

ช่องทำง social เพ่ือใหผู้ป้ระกอบกำร

ทัว่ไปไดร้บัทรำบขอ้มูลขำ่วสำรของทำง 

สนช. เพรำะปัจจุบนัจะไดร้บักำร

ประชำสมัพนัธผ่์ำนทำงอีเมลเ์ท่ำน้ัน 

 ควรจดัสถำนท่ีใหพ้รอ้มต่อจ ำนวนคนท่ี

เขำ้มำใชบ้ริกำร   

ผ
ล
ป
ร
ะ
โย
ข
น
ท์
ี่ได
ร้
บั

 

 ไดร้บัควำมรู ้ควำมเขำ้ใจดำ้น

นวตักรรมใหม ่ๆ เพิ่มเติมมำกขึ้ น 

สำมำรถน ำควำมรูม้ำด ำเนินงำน

ผลิตภณัฑไ์ด ้ 

 ท ำใหผู้ป้ระกอบกำรเกิดควำมมัน่ใจ

สินคำ้ของตนเองมำกขึ้ น 

 ท ำให ้Brand สินคำ้ท่ีผ่ำนนวตักรรม

จำก สนช. เป็นท่ียอมรบัและสรำ้ง

ควำมน่ำเช่ือถือใหก้บัลกูคำ้ 

 มีผูเ้ช่ียวชำญช่วยใหค้ ำแนะน ำท่ีดี 

 ไดร้บัประโยชน์เต็มท่ี มีเง่ือนไขท่ีไม่

มำก 

 

 มีเง่ือนไขและขอ้จ ำกดัในกำรเบิกจ่ำย

งบประมำณ ซ่ึงบำงทีอำจจะไมต่รงกบั

กำรด ำเนินงำนของผูป้ระกอบกำร ท ำให้

เกิดควำมยุ่งยำกในกำรเบิกงบประมำณ

แต่ละครั้ง 

 อยำกใหม้ีควำมแน่นอนเร่ืองของ

งบประมำณท่ีจะสนับสนุนนวตักรรม

ใหก้บัผูป้ระกอบกำรมำกกว่ำน้ี 

 ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติยงัขำดกำร

ประชำสมัพนัธท่ี์หลำกหลำยท ำใหเ้กิด

กำรไมไ่ดร้บัขอ้มลูขำ่วสำรอยำ่งทัว่ถึง   

ท ำใหส้ถำนประกอบกำรหรือผูท่ี้สนใจ

ขำดโอกำสเขำ้ร่วมโครงกำรฯ 

 ยงัขำดควำมเขำ้ใจผูป้ระกอบกำร ท ำให้

เสียโอกำสในกำรต่อยอดนวตักรรมต่อไป  

 ควรพิจำรณำทุนสนับสนุนให้

ผูป้ระกอบกำรในกำรด ำเนินงำนตำม

โครงกำรฯท่ีสนใจอยำ่งทัว่ถึง 

 เพ่ิมกำรประชำสมัพนัธท่ี์หลำกหลำยท ำ

ใหผู้ป้ระกอบกำรไดร้บัขอ้มูลขำ่วสำร

อยำ่งทัว่ถึง 

 ควรเพ่ิมทุนสนับสนุนใหค้รอบคลุมตำม

โครงกำรท่ีใชจ้ริง 

 

  



 57  

 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

ค. การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการสนทนากลุ่ม (n = 30) 

 

ตารางที่  16  สรุปผลกำรเก็บขอ้มูลโดยกำรสนทนำกลุ่มผูป้ระกอบกำรท่ีไดร้บักำรส่งเสริมและกระตุน้

ตลำดนวตักรรม 

เป้าหมายในการท างานร่วมกนั 

เป้าหมาย บทบาทหนา้ที ่ ความพึงพอใจ ขอ้เสนอแนะ 

 กลุ่ม Market 

(ผูป้ระกอบการ) คือ 

สรำ้ง connection 

เจรจำธุรกิจ และหำ

กลุ่มลกูคำ้ใหม่ 

 กลุ่ม Startup 

Thailand Event 

(ผูป้ระกอบการ) คือ 

น ำนวตักรรมกำร

บริกำรมำน ำมำจดั

แสดง ,สรำ้ง 

connection ,เจรจำ

ธุรกิจ ,แลกเปล่ียน

เรียนรูป้ระสบกำรณ์

เพ่ือต่อยอด และ

สรำ้งแรงบนัดำลใจ  

 กลุ่ม Market 

(ผูป้ระกอบการ) คือ ท ำ

ธุรกิจอยูแ่ลว้ตอ้งกำรขยำย

ธุรกิจ  

 กลุ่ม Startup Thailand 

Event (ผูป้ระกอบการ) คือ 

ผลิตนวตักรรมกำรมำจดั

แสดง  

 

ส่วนใหญ่มี

ควำมพึงพอใจ

ระดบัมำก 

สำมำรถไดท้ ำ

ตำมบทบำท

หนำ้ท่ี คลำ้ย

กบัหลำย

องคก์รท่ีเคย

ร่วมงำน แต่ 

สนช. จะดีกวำ่ 

คือ บริกำรให้

ทุกอยำ่ง ไมม่ี

ค่ำใชจ้่ำย 

 ในส่วนของ

สถำบนักำรศึกษำ 

สนช. ควรศึกษำ

บริบทกำรท ำงำน

หรือช่วงกำรเรียน

กำรสอนของ

สถำบนักำรศึกษำ

ดว้ยวำ่จะตอ้ง

วำงแผนส่ือสำร

ประสำนงำนอยำ่งไร

ถึงจะเกิด

สถำนกำรณท่ี์ท ำให้

งำนออกมำดีทั้งสอง

ฝ่ำย 

 ในส่วนของ

ผูป้ระกอบกำร สนช. 

ควรจดัหำ

กลุ่มเป้ำหมำยให้

ตรงกบัลกัษณะของ

ธุรกิจ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ความคาดหวงั สิ่งที่ไดร้บั ความพึงพอใจ ขอ้เสนอแนะ 

 ขัน้ตอนท่ีเขำ้ใจง่ำย 

สะดวก เป็นระบบ

ดิจิตอล สำมำรถ

เป็นตวัอยำ่งในกำร

น ำไปประยุกตใ์ชไ้ด ้

 

 ไดร้บัค ำแนะน ำ ควำมรู้

ต่ำง ๆ และกำร

สนับสนุนจำก สนช.มี

ควำมชดัเจนดี 

 ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน

ไมยุ่ง่ยำก พอท่ีจะ

สำมำรถด ำเนินกำร 

และหำขอ้มลูได ้

 

 มีควำมพึงพอใจ 

แต่บำงครั้งยงัไม่

สำมำรถเขำ้ถึง

ขอ้มูล และตอ้ง

คน้หำขอ้มูลดว้ย

ตนเอง จึงรูว้ำ่ตอ้ง

ท ำอะไรต่อ  

 

 ควรแจง้ขอ้มลูให้

รวดเร็วขึ้ นส ำหรบักำร

ตอ้งไปจดังำน 

 ตอ้งกำรใหม้ีกำร

ประชำสมัพนัธใ์หเ้ขำ้

ร่วมกำรกระตุน้

กำรตลำดใหม้ำกกวำ่

น้ี 

 ปรบัลดขัน้ตอนเวลำ 

ใหก้ระชบั และง่ำยขึ้ น 

 ควรศึกษำบริบทกำร

ท ำงำนหรือช่วงกำร

เรียนกำรสอนของ

สถำบนักำรศึกษำดว้ย

วำ่จะตอ้งวำงแผน

ส่ือสำรประสำนงำน

อยำ่งไรถึงจะเกิด

สถำนกำรณท่ี์ท ำให้

งำนออกมำดีทั้งสอง

ฝ่ำย 
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การปฏิบตังิานของเจา้หนา้ที่ 

ความคาดหวงั สิ่งที่ไดร้บั ความพึงพอใจ ขอ้เสนอแนะ 

 เจำ้หนำ้ท่ีของ 

สนช. ตอ้งสำมำรถ

ใหค้ ำแนะน ำใน

เร่ืองต่ำงๆได ้

 เจำ้หนำ้ท่ีตอ้งมี

กำรประชำสมัพนัธ์

งำน 

 

 เจำ้หนำ้ท่ีใหข้อ้มลูดี 

ติดต่อกนัไดดี้ในกำร

สอบถำมใหข้อ้มลูดี

ชดัเจนวิทยำกรก็ดี 

 เจำ้หนำ้ท่ีใหข้อ้มลู

แนะน ำดี บอกไดต้รง

ประเด็นท่ีถำมทุกครั้ง

ท่ีมีเจำ้หนำ้ท่ี

ใหบ้ริกำรทุกชั้น ให้

กำรดูแลดี 

 มีควำมพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัมำก 

 เจำ้หนำ้ท่ีให้

ค ำแนะน ำเป็น

อยำ่งดี สำมำรถ

ใหข้อ้มูล

ช่วยเหลือ

ผูป้ระกอบกำรได ้

 เจำ้หนำ้ท่ีมีควำม

พยำยำมสรำ้ง

ควำมเขำ้ใจใน

กำรท ำงำน  

 

 ตอ้งกำรใหเ้จำ้หนำ้ท่ี

แจง้ขำ่วสำรเก่ียวกบั

ช่องทำงกำรท ำ

กำรตลำดออนไลน์ 

หรือขำ่วสำรท่ีช่วยให้

บริษัทท ำกำรตลำด

ผ่ำนช่องทำง

ออนไลน์และกำร

สรำ้งเว็บไซดใ์หก้บั

ผูป้ระกอบกำร

มำกกวำ่น้ี 

 พฒันำเจำ้หนำ้ท่ีท่ียงั

ขำดควำมเขำ้ใจ

ผูป้ระกอบกำร เพื่อ

ช่วยท ำใหก้ำรแนะน ำ

ตรงเป้ำหมำยของ

ผูป้ระกอบกำรมำก

ยิ่งขึ้ น  

 ปรบัช่องทำงกำร

ติดต่อประสำนงำน

ระหวำ่งเจำ้หน้ำท่ี

และหน่วยงำนใหง้่ำย 

สะดวกขึ้ น เพ่ือลด

ควำมยุง่ยำกในกำร

เขำ้ถึงขอ้มลู 
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สิ่งอ  านวยความสะดวก 

ความคาดหวงั สิ่งที่ไดร้บั ความพึงพอใจ ขอ้เสนอแนะ 

 สถำนท่ีจดั

นิทรรศกำรควรอยู่

ใจกลำงเมือง เป็น

สถำนท่ีเดินทำง

สะดวก 

 ควรมีอุปกรณจ์ดั

นิทรรศกำรให้

เพียงพอ และควร

ประชำสมัพนัธก์ำร

จดันิทรรศกำรทุก

ช่องทำง รวมทั้งส่ือ

ต่ำงๆ 

 เร่ืองเคร่ืองมือ

สำรสนเทศและ

อินเตอรเ์น็ตตอ้งมี

ควำมพรอ้มใน

ระดบัสูง 

 กำรติดต่อส่ือสำร

ผ่ำน Facebook 

และเว็บไซตม์ี

ปัญหำตอน

ลงทะเบียน 

 มีปัญหำเร่ือง

อินเตอรเ์น็ต และ

บำงครั้งอินเตอรเ์น็ต

คำ้ง เน่ืองจำกบำง

ธุรกิจตอ้งโชวด์ว้ย

อินเตอรเ์น็ต ถำ้

อินเตอรเ์น็ตคำ้งบ่อย

จะเสียหำยมำก  

 สถำนท่ีจดัไม่สะดวก 

บธูเล็กไปไม่มีเกำ้อ้ีนัง่  

 สถำนท่ีทนัสมยั แต่ไม่

เหมำะกบักำรจดั

นิทรรศกำร 

 มีควำมพึงพอใจ

ระดบัมำก  

 มีควำมทนัสมยั 

มีควำมพรอ้มต่อ

กำรด ำเนินงำน 

สะดวกในกำร

ติดต่อ

ประสำนงำนกบั 

สนช.  

 มีกำรใชส่ื้อต่ำง ๆ 

ไดแ้ก่ ส่ือทีวี 

ส่ือมวลชน ดำ้น

ส่ือต่ำงๆ เป็น

อยำ่งดี 

 

 เพ่ิมหรือจดักำรส่ิง

อ ำนวยควำมสะดวก

ใหม้ำกเพียงพอ 

 ควรปรบัปรุงเร่ือง

สำรสนเทศและ

อินเตอรเ์น็ต 

 ควรเพ่ิมช่องทำง

ขอ้มูลกำรท ำ

กำรตลำด 
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ผลประโยชนท์ี่ไดร้บั 

ความคาดหวงั สิ่งที่ไดร้บั ความพึงพอใจ ขอ้เสนอแนะ 

 ขัน้ตอน

วตัถุประสงคใ์นครั้ง

น้ีคือไดน้ ำ

นวตักรรมกำร

บริกำรมำจดัแสดง 

 โครงกำรท่ีดีมำก เงิน

สนับสนุนเยอะมำกดูแลดี 

ถึงแมเ้รำจะส่งเป็นปีแรก 

เคำ้ใหทุ้นมำดีมำก ท ำให้

เรำไดป้ระดิษฐเ์คร่ืองท ำให้

ฝันของเรำเป็นจริงไดแ้ละ

สำมำรถท่ีจะน ำมำเผยแพร่

ไดแ้ละสำมำรถท ำตั้งตน้

ใหก้บัรุ่นน้องต่อๆไปไดเ้ห็น

ไดรู้จ้กัและน ำไปพฒันำต่อ

ยอด ทั้งน้ีเรำยงัไดร้บักำร

อบรมในเร่ืองต่ำงๆ

โดยเฉพำะในกำรท ำ

นวตักรรมคิดคน้เคร่ืองให้

ทุนสนับสนุนเพ่ือน ำไปโชว์

ในงำนน้ีเพียงแต่ไมไ่ดย้ก

เคร่ืองมำโชว ์ได้

ประสบกำรณไ์ดม้ำพบเจอ

หน่วยงำนอ่ืนๆไดรู้จ้กัเพื่อน

จำกกำรอบรม  

 ไดร้บัควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ

ดำ้นนวตักรรมใหม ่ๆ 

เพ่ิมเติมมำกขึ้ น สำมำรถ

น ำควำมรูม้ำด ำเนินงำน

ผลิตภณัฑข์องหน่วยงำนได ้ 

 มีผูเ้ช่ียวชำญช่วยให้

ค ำแนะน ำดี 

 มีควำมพึง

พอใจใน

ระดบัมำก  

 สนช. ให้

ค ำแนะน ำ 

และช่วยกำร

กระตุน้

กำรตลำดดี 

ท ำใหสิ้นคำ้

ติดตลำด 

และสำมำรถ

เติบโตได้

เป็นอยำ่งดี 

รวมทั้งกำร

กระตุน้

กำรตลำด

ของ สนช. 

ท ำใหม้ี

กระบวนกำร

ผลิต กำรน ำ

สินคำ้ไป

ขำยได้

รวดเร็วขึ้ น 

และมียอด

กำรตลำดท่ี

มำกขึ้ น 

 

 ครั้งต่อไปคำดวำ่จะ

ไดจ้ดัท ำส่ิงประดิษฐ์

หรือนวตักรรมช้ิน

เล็กๆ เพ่ือสะดวกใน

กำรน ำออกเผยแพร่ 

 ควรเพ่ิมทุน

สนับสนุนให้

ครอบคลุมตำม

โครงกำรท่ีใชจ้ริง 

 ควรพิจำรณำทุน

สนับสนุนให้

ผูป้ระกอบกำรใน

กำรด ำเนินงำนตำม

โครงกำรฯท่ีสนใจ

อยำ่งทัว่ถึง 

 เพ่ิมกำร

ประชำสมัพนัธท่ี์

หลำกหลำยท ำให้

ผูป้ระกอบกำรไดร้บั

ขอ้มูลข่ำวสำรอยำ่ง

ทัว่ถึง 
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ผูใ้ชบ้รกิารพ้ืนท่ีอุทยานนวตักรรม 

ก. การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยการทอดแบบสอบถาม (n = 180) 

 

1) ขอ้มูลทัว่ไป 

กลุ่มตวัอยำ่งเป็นเพศชำย จ ำนวน 98 คน คิดเป็นรอ้ยละ 54.44 เป็นเพศหญิง จ ำนวน 82 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 45.56 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอำยุ 20 - 29 ปี จ ำนวน 88 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.89 

รองลงมำอยู่ในช่วงอำยุต ำ่กว่ำ20 ปี จ ำนวน 39 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.67 ส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดับ

ปริญญำตรี จ ำนวน 103 คน คิดเป็นรอ้ยละ 57.22 รองลงมำมีกำรศึกษำระดับต ำ่กว่ำปริญญำตรี 

จ ำนวน 50 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.78 ส่วนใหญ่อยู่ในลกัษณะธุรกิจ ยงัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ จ ำนวน 96 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.33 รองลงมำวิสำหกิจเร่ิมตน้ จ ำนวน 47 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.11 (รูปที 32 

ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 32)  

 

รูปที่ 31 ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรม 

ขอ้มูลทัว่ไป 

 
 

  

 

 

ชำย

54.44

%

หญิง

45.56

%
เพศ

ต ำ่กว่ำ 20 ปี

21.67%

อำยุ 20 - 29 ปี

48.89%

อำยุ 30 - 39 ปี

17.78%

อำยุ 40 – 49 ปี

8.89%

อำยุ 50 – 59 ปี

2.78%

ช่วงอายุ

ต ำ่กว่ำปริญญำตรี

27.78%

ปริญญำตรี

57.22%

ปริญญำโท

10.56%

ปริญญำเอก

4.44%

การศึกษาสูงสุด

วิสำหกิจเร่ิมตน้

73.80%

วิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม

18.85%

องคก์รขนำดใหญ่

3.96%
ยงัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ

3.39%

ลกัษณะธุรกิจ
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2) ความพึงพอใจ 

 

กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจ จ ำนวน 110 คน คิดเป็นรอ้ยละ 61.11 รองลงมำมีควำม

พึงพอใจมำก จ ำนวน 41 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.78 ตำมล ำดบั (รูปที 33 ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 33)  

 

 

รูปที่ 32 รอ้ยละควำมพึงพอใจต่อเขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรมของส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

 
 

 

 

 

  

พึงพอใจมำก

22.78%

พึงพอใจ

61.11%

เฉย ๆ

12.22%

ไมพึ่งพอใจ

3.33%

ไมพึ่งพอใจมำก

0.56%
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ควำมพึงพอใจภำพรวมต่อกำรใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรมอยู่ในระดบัพึงพอใจ รอ้ยละ 78.20 

(ค่ำเฉล่ีย 3.91) โดยกลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจดำ้นผลประโยชน์ท่ีไดร้บัจำกกำรใชบ้ริกำรพ้ืนท่ี

อุทยำนนวตักรรมมำกท่ีสุด จ ำนวน 55 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.56 (ภำพรวมค่ำเฉล่ีย 3.96) รองลงมำคือ

ดำ้นเจำ้หน้ำมีควำมพึงพอใจมำก จ ำนวน 42 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.33 (ภำพรวมค่ำเฉล่ีย 3.90) ดำ้น

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก จ ำนวน 48 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.67 (ภำพรวมค่ำเฉล่ีย 3.89) และดำ้นขัน้ตอน

กำรด ำเนินงำน จ ำนวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.89 (ภำพรวมค่ำเฉล่ีย 3.87) (รูปที 34 ภำคผนวก: 

ตำรำงเสริม 34)  

 

รูปที่ 33 ระดบัควำมพึงพอใจต่อกำรใใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรม จ ำแนก 4 ดำ้น 
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ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน

เจำ้หน้ำท่ี

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

ผลประโยชน์ท่ีไดร้บั

พึงพอใจมาก พึงพอใจ เฉยๆ ไม่พึงพอใจ ไม่พึงพอใจมาก

3.87
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3.89

3.96

3.91

3.82 3.84 3.86 3.88 3.9 3.92 3.94 3.96 3.98

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน

เจำ้หน้ำท่ี

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

ผลประโยชน์ท่ีไดร้บัจำกกำรอบรม

รวมค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย
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 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ใหค้วำมส ำคญัต่อผลประโยชน์ท่ีไดร้บัจำกกำรใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำน

นวัตกรรมของส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติมำกท่ีสุด จ ำนวน 64 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.56

รองลงมำคือดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก จ ำนวน 50 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.78 ดำ้นขั้นตอนกำร

ด ำเนินงำน จ ำนวน 29 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.11และสุดทำ้ยคือดำ้นเจำ้หน้ำท่ี จ ำนวน 27 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 15.00 (รูปที 35 ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 35) 

 

 

รูปที่ 34 รอ้ยละใหค้วำมส ำคญัต่อกำรใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรม จ ำแนก 4 ดำ้น 
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ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในประเด็นยอ่ยต่อกำรใช้บริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวัตกรรมที่ส ูงที่สุด           

3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ภำพลกัษณ์โดยรวมของเจำ้หน้ำท่ี ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ (ค่ำเฉล่ีย 3.80 

รอ้ยละ 76.00) กำรตอบสนองต่อควำมคำดหวงัของกำรเขำ้ใชบ้ริกำร (ค่ำเฉล่ีย 3.76 รอ้ยละ 75.20) 

ควำมเพียงพอในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หน้ำท่ี ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ  (ค่ำเฉล่ีย 3.75 รอ้ยละ 

75.00) อย่ำงไรก็ตำมค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรท่ีต ำ่ท่ีสุด 3 อนัดับสุดทำ้ย ไดแ้ก่ ควำม

สะดวกของขั้นตอนในกำรขอใชส่ิ้งอ ำนวยสะดวก เช่น Wifi (ค่ำเฉล่ีย 3.06 รอ้ยละ 61.20) ควำม

ครอบคลุมของช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำรกบั ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ  (ค่ำเฉล่ีย 3.49 รอ้ยละ 

69.80) และควำมชดัเจนของขั้นตอนในกำรเขำ้ใชบ้ริกำร (ค่ำเฉล่ีย 3.55 รอ้ยละ 71.00) (รูปท่ี 36 

ภำคผนวก: ตำรำงเสริมท่ี 36) 

 

รูปที่ 35 ระดบัควำมพึงพอใจของประเด็นยอ่ยต่อใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรม 
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1. ควำมชดัเจนของขัน้ตอนในกำรเขำ้ใชบ้ริกำร

2. ควำมรวดเร็วของกำรใหบ้ริกำร

3. ควำมชดัเจนของกำรแนะน ำเสน้ทำงกำรเดินทำง

4. ควำมสะดวกของขัน้ตอนในกำรขอใชส่ิ้งอ ำนวยสะดวก เช่น …

5. ควำมรวดเร็วในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หนำ้ท่ี ส ำนักงำน…

6. ควำมเอำใจใส่และกระตือรือรน้ในกำรใหบ้ริกำรของ…

7. กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจำ้หนำ้ท่ี ส ำนักงำน…

8. ภำพลกัษณโ์ดยรวมของเจำ้หนำ้ท่ี ส ำนักงำนนวตักรรม…

9. ควำมเพียงพอในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หนำ้ท่ี ส ำนักงำน…

10. ควำมครอบคลุมของช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำรกบั …

11. ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรติดต่อกบั ส ำนักงำน…

12. ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองกำรติดต่อจำก ส ำนักงำน…

13. ควำมเหมำะสมของกำรใชพ้ื้ นท่ีในภำพรวม

14. ควำมเหมำะสม เพียงพอของอุปกรณแ์ละส่ิงอ ำนวยควำม…

15. กำรตอบสนองต่อควำมคำดหวงัของกำรเขำ้ใชบ้ริกำร

คำ่เฉล่ียควำมพึงพอใจ

ค่าเฉล่ีย
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การรบัรูข้อ้มูลเก่ียวกบัส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ 

กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่ไม่เคยรูจ้กัส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติมำก่อน คิดเป็นรอ้ยละ 63.34และ 

เคยรูจ้กั คิดเป็นรอ้ยละ 31.66 (รูปท่ี 37 ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 37) 

 

รูปที่ 36 รอ้ยละกำรรูจ้กัส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่รู ้จักส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติในกำรเขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำน

นวัตกรรมจำกจำกช่องทำงเว็บไซต์ สนช. (www.nia.or.th) จ ำนวน 99 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.25 

รองลงมำช่องทำงFacebook NIA จ ำนวน 69 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.74 และเพ่ือน/คนรูจ้ักแนะน ำ

จ ำนวน 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.77 (รูปที 38 ภำคผนวก: ตำรำงเสริม 38)  

 

รูปที่ 37 รอ้ยละของช่องทำงท่ีกลุ่มตวัอยำ่งรูจ้กัส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

 

เคย

31.66%

ไมเ่คยรูจ้กัมำก่อน

68.34%

การรูจ้กัส  านักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ
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ข. การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลึก (n=20) 

 

ตารางที่  17 ตำรำงสรุปผลกำรเก็บขอ้มูลโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ใชบ้ริกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำนท่ี

อุทยำนนวตักรรม 

ประเด็น การด าเนินงานในปัจจุบนั ขอ้เสนอแนะ 

ข
ั้ น
ต
อ
น
ก
าร
ให

บ้
ร
ิก
าร

 

 ขัน้ตอนกำรติดต่อเขำ้รบับริกำรขอ

ใชพ้ื้นท่ีรูผ้ลไดร้วดเร็ว ทนัสมยั 

 ขัน้ตอนกำรติดต่อเขำ้รบับริกำรขอ

ใชพ้ื้นท่ีอุทยำนนวตักรรมดีขึ้ นลด

ขัน้ตอนกำรติดต่อประสำนงำน

ยุง่ยำกนอ้ยลง 

 ขัน้ตอนกำรประสำนงำนกำรขอใช้

หอ้งประชุมดี 

 ขัน้ตอนชดัเจนส ำหรบัติดต่อเพ่ือไป

น ำเสนองำนในฐำนะ supplier  

 มีควำมกระตือรือรน้ท่ีจะใหบ้ริกำร 

 กำรไดร้บัขอ้มูลท่ีตอ้งกำรจำกฝ่ำยท่ี

ไดไ้ปประสำนงำนดว้ย 

 มีขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนคลำ้ย

บริษัทเอกชน 

 เจำ้หนำ้ท่ีทุกท่ำนรวมถึงพนักงำน

รกัษำควำมปลอดภยัใหบ้ริกำรตำม

ขัน้ตอนท่ีรวดเร็วและเป็นกนัเอง 

 เอกสำรในกำรสมคัรขอใชพ้ื้นท่ี

อุทยำนนวตักรรมค่อยขำ้งเยอะ 

 ขัน้ตอนกำรเขำ้มำท ำงำนในหอ้ง

ท ำงำนล ำบำกเน่ืองจำกบตัรกำรเขำ้

ออกศูนยน์วตักรรมแห่งชำติส ำหรบั

ผูม้ำขอใชพ้ื้นท่ี มีกำรด ำเนินกำร

ล่ำชำ้มำกอยูม่ำหลำยเดือนแต่ยงั

ไมไ่ดบ้ตัรเขำ้ออกท่ีควรไดท้ ำให้

ตอ้งแลกบตัรประชำชนเขำ้ออกทุก

วนัท ำใหเ้ขำ้ท ำงำนล ำบำก 

 เวลำเปิด ปิดแอร ์และเวลำเปิด ปิด 

อำคำรเป็นรำชกำรมำกเกินไป 

 พนักงำนบริษัทท่ีใชพ้ื้นท่ีของ NIA ยงัไมไ่ด้

รบับตัรประจ ำตวัเพ่ือเขำ้ออกตึก ซ่ึงไดม้ี

กำรขอไปแลว้หลำยครั้งแต่ยงัไมม่ีกำร

ตอบรบัใด ๆ  

 ตอ้งกำรใหม้ีกำรจดัระบบขั้นตอนกำรยื่น

เอกสำรขอใชพ้ื้นท่ีใหช้ดัเจนเขำ้ใจง่ำย มี

เอกสำรท่ีน้อยลง 
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ประเด็น การด าเนินงานในปัจจุบนั ขอ้เสนอแนะ 
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บ
ตั
งิ
าน

ข
อ
ง
เจ
า้ห

น
า้ท

ี่ 
 เจำ้หนำ้ท่ีน่ำรกั เต็มใจใหบ้ริกำร มี

ควำมเป็นกนัเอง โดยเฉพำะเจำ้หนำ้ท่ี

รกัษำควำมปลอดภยัใหบ้ริกำรดีมำก 

อ ำนวยควำมสะดวกเป็นไปดว้ยควำม

เรียบรอ้ย 

 เจำ้หนำ้ท่ีท่ีค่อนขำ้งสูงอำยุใหบ้ริกำรดี

และค่อนขำ้งมีควำมกระตือรือรน้ 

 กำรใหข้อ้มลูของเจำ้หนำ้ท่ี ค่อนขำ้ง

ครบถว้นประมำณ 9 ใน 10 ส่วน 

 ทุกคนท ำงำนมีควำมเป็น generation 

เดียวกนั แมว้ำ่เจำ้หน้ำท่ีบำงท่ำนจะอำยุ

มำกกวำ่ 45 ปี  

 เจำ้หนำ้ท่ีท่ีค่อนขำ้งสูงอำยุใหบ้ริกำรชำ้ 

 กำรติดต่อเวลำใกลเ้ลิกงำน คำดหวงัวำ่

เจำ้หนำ้ท่ีน่ำจะใหบ้ริกำรเต็มท่ี 

 กำรติดต่อเวลำใกลเ้ลิกงำน เช่น 16.20 

น. เจำ้หนำ้ท่ีบริกำรไมค่่อยดีและเร่งรีบ 

ท ำใหผู้เ้ขำ้รบับริกำรบำงท่ำนไมค่่อยพึง

พอใจ 

 บำงครั้งตอ้งรอรบัขอ้มูล แต่ยงัอยูใ่นช่วง

ระยะเวลำท่ีรบัได ้

 ควรมีกำรปรบัปรุงเร่ือง service mind 
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ประเด็น การด าเนินงานในปัจจุบนั ขอ้เสนอแนะ 
ส
ิ่ง
อ
 าน
ว
ย
ค
ว
าม

ส
ะ
ด
ว
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 มีตึก อำคำรท่ีทนัสมยั มีกำรดูแลท่ีดี 

หอ้งน ้ำสะอำด 

 ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกค่อนขำ้งพรอ้ม 

รวมถึง Wi-Fi และ internet  

 มีแมบ่ำ้นคอยดูแลทุกชั้น  

 ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกดีกวำ่ท่ีคิด มี

หอ้งประชุมท่ีเพียงพอ 

 จุดท่ีควรพฒันำ ปรบัปรุง 

 ตึกมีควำมโปร่งแสงท ำใหบ้ำงครั้ง

เวลำแดดจดั ท ำใหห้อ้งมีควำมรอ้น

และแอรไ์มเ่ย็น  

 อินเตอรเ์น็ตมีปัญหำบ่อยมำก ท ำให้

บริษัทตอ้งซ้ือ router มำต่อเอง 

 กำรปิดแอร ์ตอนเวลำ 17.00 น. ท ำ

ใหไ้มส่อดคลอ้งกบั lifestyle ของกลุ่ม

วยัท ำงำนท่ีอำยุนอ้ย ท ำใหเ้มื่อเวลำ

ตอ้งท ำงำนล่วงเวลำมีปัญหำเร่ือง

ระบบระบำยอำกำศ 

 ช่วงท่ีมีกำรใชอิ้นเตอรเ์น็ตอยำ่ง

หนำแน่นท ำให ้speed ค่อนขำ้งชำ้ 

 พ้ืนท่ีหอ้งโถงชั้นล่ำงท่ีวำ่งควรมีกำรจดั

นิทรรศกำรต่อเน่ือง 

 พ้ืนท่ีในอำคำรส ำหรบัพนักงำนควรจะ

เพียงพอโดยเฉพำะชั้น 2 

 co-working space ควรมีมำกกวำ่น้ี และ

ออกแบบหรือตกแต่งท่ีเพ่ิมควำมผ่อนคลำย

กำรจดันิทรรศกำรในพ้ืนท่ีโล่งขอตวัอำคำร 

ควรจะมีกำรกระตุน้ท ำใหเ้กิดกำรเรียนรู ้

อยำ่งต่อเน่ือง เช่น กำรจดันิทรรศกำร

หมุนเวียน 

 ควรท ำป้ำยบอกทำงในท่ีจอดรถใหช้ดัเจน

มำกช้ึนเพ่ือป้องกนักำรสบัสน 
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ประเด็น การด าเนินงานในปัจจุบนั ขอ้เสนอแนะ 
ส
ิ่ง
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ว
ย
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ว
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 ไดร้บัทุนตำมท่ีคำดหวงัไวแ้ละอยูใ่น

ขัน้ตอนคดัเลือกรอบท่ี 2 

 เขำ้ร่วมประชุมและไดผ้ลตำมท่ี

คำดหวงัไว ้

 บริษัท startup นอ้งใหมข่อง NIA 

มองว่ำกำรท่ี NIA ใหก้ำรสนับสนุน

พ้ืนท่ีในกำรจดัตั้งบริษัทในเบ้ืองตน้

เป็นประโยชน์มำก 

 หำกเปรียบเทียบกบัหน่วยงำน

รำชกำร NIA ใหป้ระโยชน์แก่ผูเ้ขำ้

รบับริกำรค่อนขำ้งมำก 

 หวงัวำ่จะไดร้บัผลก ำไรหรือ

ประโยชน์ตำมท่ีไดป้ระสำนงำน 

เช่น กำรใหข้อ้มลู 

 กำรขอทุนไดต้ำมท่ีหวงัไว ้เช่น ทุน

ดำ้น genetic innovation 

 คำดหวงัวำ่จะท ำงำนร่วมกนัใน

โอกำสท่ี NIA ครบรอบ 10 ปี 

 เป็นพ้ืนท่ีท่ีบริษัท start-up 

สำมำรถใชง้ำนได ้

 เจำ้หนำ้ท่ีใหค้วำมเป็นมิตรและเป็น

กนัเอง ท ำใหป้ระสำนงำนและไดร้บั

ประโยชน์เกินท่ีคำดหวงัไว ้

 ควรปรบัปรุง Facebook ของ NIA Thailand 

strategy เน่ืองจำกไมค่่อย update ตำม

สถำนกำรณ ์
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ค. การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการสนทนากลุ่ม (n = 20) 

 

ตารางที่  18 ตำรำงสรุปผลกำรเก็บขอ้มูลโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ใชบ้ริกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำนท่ี

อุทยำนนวตักรรม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ความคาดหวงั สิ่งที่ไดร้บั ความพึงพอใจ ขอ้เสนอแนะ 

 สะดวก รวดเร็ว 

เขำ้ใจง่ำย มีควำม

เป็นมืออำชีพ 

 ยงัติดขดั ไมไ่ดข้อ้มูลอยำ่ง

ทนัที ขำดช่วงนำน  

 บำงครั้งประสำนงำนแบบ

รีบเร่งมำก ลกัษณะ

เหมือนสัง่  

 เมื่อประสำนงำนผิดพลำด

ไมแ่จง้รำยละเอียด ท ำให้

ตอ้งศึกษำกนัเอง 

 มีควำมพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัพึง

ปำนกลำง 

เน่ืองจำกยงั

ติดขดัในหลำย

อยำ่งในขั้น

เตรียมงำนท ำให้

เกิดควำม

กระทนัหนัไม่

สะดวก และไม่

รวดเร็ว 

 แจง้รำยละเอียด

ในแต่ละเร่ืองให้

ชดัเจน เหมือน

บริษัทเอกชนมือ

อำชีพ 

 วำงแผนใหม้ีเวลำ

ในกำรเตรียมงำน 

เตรียมเน้ือหำ 

เตรียมอุปกรณ3์.

ใชร้ะบบออนไลน์

ท่ีทนัสมยั หำกไม่

มีเจำ้หนำ้ท่ี

ตอบสนองขอ้มลู

4.ควรท ำงำนแบบ 

one stop service 
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การปฏิบตังิานของเจา้หนา้ที่ 

ความคาดหวงั สิ่งที่ไดร้บั ความพึงพอใจ ขอ้เสนอแนะ 

 ใหข้อ้มูลท่ีเขำ้ใจ และ

ชดัเจน 

 แกปั้ญหำไดดี้  

 มี service mind 

 บำงคนยงัขำดควำมเป็น

มืออำชีพ ยงัแก้

สถำนกำรณไ์มไ่ด ้จนถึง

ไม ่response  

 วำจำค ำพดู ยงัเป็นกำร

สัง่ในบำงครั้งไม่

เหมำะสม 

 หลำยๆคนใหก้ำร

ช่วยเหลือแนะน ำเป็น

อยำ่งดี 

 มีควำมพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัปำน

กลำง 

 เจำ้หนำ้ท่ีเปล่ียน

บ่อย ท ำให้

ประสำนงำนไดไ้ม่

ต่อเน่ืองตอ้งเร่ิม

ใหมห่ลำยครั้งใน

กำรประสำนงำน

และตอ้งท ำควำม

เขำ้ใจกนัใหมทุ่ก

ครั้งท่ีมีกำรเปล่ียน

เจำ้หนำ้ท่ีท่ี

รบัผิดชอบงำนน้ัน 

ๆ ควรมีกำรส่งต่อ

งำนของเจำ้หนำ้ท่ี

เก่ำใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ี

มำใหม่ 

 ควรปรบัปรุงกำร

พดูในบำงครั้ง ไม่

ควรสัง่ ควรฟัง

เหตุผลของอีกฝ่ำย 

 ควรเรียนรูก้ำรแก้

สถำนกำรณ ์หรือ

กำรท ำงำนของมือ

อำชีพ เพรำะบำง

ธุรกิจมีมูลค่ำมำก  

 ในงำนมีเจำ้หนำ้ท่ี

หลำกหลำย ทั้ง

ของ สนช. ออแกน

ไนซ ์ท ำใหก้ำร

ติดต่อบำงประเด็น

ไมส่ะดวก 
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สิ่งอ  านวยความสะดวก 

ความคาดหวงั สิ่งที่ไดร้บั ความพึงพอใจ ขอ้เสนอแนะ 

 สะดวก รำบร่ืน มี

ครบถว้น ตอบโจทย์

ธุรกิจ 

 ส ำหรบักำรจดั

นิทรรศกำรหรือ          

บธูต่ำง ๆ คิดว่ำสถำนท่ี

จดัไมเ่หมำะสม (หำ้ง 

หรืออำคำรท่ีเป็นชั้น ๆ 

แคบ) ไมส่ะดวกหรือ

ตอบโจทยท่ี์จะน ำ

นวตักรรมมำเสนอ 

 ทนัสมยัแต่ไมเ่หมำะ 

เขำ้ถึงยำก  

 บธูเล็กมำก ไมส่ำมำรถ

น ำเสนออะไรไดม้ำก

โดยเฉพำะส่ิงท่ีเป็น

ไฮไลท ์ท ำไดเ้พียงเปิด

คอมพิวเตอร ์และใหดู้

ภำพ 

 อุปกรณส์นับสนุน เช่น 

ระบบอินเทอรเ์น็ต ไม่

สะดวก 

 บำงแห่งตอ้งเสียค่ำจอด

รถแพง 

 กำรบริกำรดำ้นอ่ืน ๆ 

ยงัค่อนขำ้งวุน่วำย 

เน่ืองจำกจดัหลำย

สถำนท่ี แต่ละสถำนท่ี

เหมำะกบัเดินเล่นดูของ

มำกกวำ่ท่ีจะสำมำรถ

น ำเสนอนวตักรรม 

 กำรเขำ้มำเตรียมพรอ้ม

ก่อนวนังำนยงัไมส่ะดวก 

คลำ้ยไมโ่อเคงำนกนัของ 

สนช. 

 มีควำมพึง

พอใจอยูใ่น

ระดบัปำน

กลำง 

 พิจำรณำสถำนท่ีจดั

งำนท่ีเหมำะ เช่น 

ศูนยป์ระชุมสิริกิต์ิ 

ไบเทค เป็นตน้ 

 จดัสถำนท่ีเดียว    

ไมแ่ยกไปหลำย ๆ 

มุมเมือง 

 อุปกรณท่ี์ส ำคญัคือ 

อินเทอรเ์น็ตตอ้ง

พรอ้มใชแ้ละสะดวก

กวำ่น้ี 

 ระหวำ่งจดังำนควร

เพ่ิมกำร

ประชำสมัพนัธ ์แจง้

ควำมเคล่ือนไหว

หรือกิจกรรมท่ีควร

ทรำบ 
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ผลประโยชนท์ี่ไดร้บั 

ความคาดหวงั สิ่งที่ไดร้บั ความพึงพอใจ ขอ้เสนอแนะ 

 สำมำรถส่งเสริม

สนับสนุน ต่อยอด

ท ำใหธุ้รกิจด ำเนิน

ไปไดดี้มำกขึ้ น สรำ้ง 

connection  และได้

กลุ่มลกูคำ้เพ่ิม 

 ไดน้ ำนวตักรรมดำ้น 

ต่ำง ๆ มำน ำเสนอแต่ยงั

ไมเ่ต็มท่ี 

 ไดเ้ครือขำ่ย ไดเ้รียนรู ้ได้

เปิดโลกทศัน์ 

 ช่วยลดตน้ทุนได้

พอประมำณ 

 ไดเ้ห็นกำรท ำงำนท่ี

หลำกหลำยกบัหน่วยงำน

ทั้งจำกรำชกำรและ

เอกชน 

 สนช.ได ้ช่วยใหเ้ขำ้ใจถึง

เสน้ทำงหรือกำรประสำน

กบัหน่วยงำนท่ีสำมำรถ

ติดต่อในภำยหน้ำ 

 มีควำมพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัพึง

พอใจปำนกลำง 

หรือคะแนน1-3

คะแนน  

 ถือวำ่ไดร้บั

โอกำสโดยไม่มี

ค่ำใชจ้่ำย 

 ช่วยสนับสนุนใน

หลำยๆเร่ือง 

พอสมควร 

 พิจำรณำควำม

เหมำะสมของสถำนท่ี 

 พฒันำกำรจดัระบบ

บริกำรอยำ่งต่อเน่ือง 

รบัฟังขอ้เสนอแนะ  

 พฒันำเจำ้หนำ้ท่ีให้

หลำกหลำยท่ี

สำมำรถตอบโจทย์

ลกัษณะของธุรกิจ  

 เพ่ิมกำร

ประชำสมัพนัธใ์น

กลุ่มเป้ำหมำยของ

ลกัษณะธุรกิจ 
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3.2 ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

3.2.1 การวิเคราะหจ์ตภุาคความพึงพอใจ 

ผูป้ระกอบการที่ไดร้บัทุนสนบัสนุนโครงการนวตักรรมเพื่อเศรษฐกิจ/สงัคม 

 

 ผลกำรวิเครำะหจ์ตุภำคควำมพึงพอใจผูป้ระกอบกำรท่ีไดร้บัทุนสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคมทั้ง 4 ด้ำน พบว่ำ ผู้ประกอบกำรท่ีได้รับทุนสนับสนุนโครงกำรนวัตกรรมเพ่ือ

เศรษฐกิจมีควำมพึงพอใจสูงสุดกับผลประโยชน์ท่ีไดร้บั (M=5.00) รองลงมำ คือ เจำ้หน้ำท่ี (M=4.71) 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน (M=4.56) และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก (M=4.43) ตำมล ำดบั 

 

ผูไ้ดร้บัการอบรมดา้นนวตักรรม 

 

 ผลกำรวิเครำะหจ์ตุภำคควำมพึงพอใจผูไ้ดร้บักำรอบรมดำ้นนวตักรรมทั้ง 4 ดำ้น พบว่ำ ผูไ้ดร้บั

กำรอบรมด้ำนนวัตกรรมมีควำมพึงพอใจสูงสุดกับผลประโยชน์ท่ีได้รับ (M=4.50) รองลงมำ คือ 

เจำ้หน้ำท่ี (M=4.49) ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก (M=4.32) และขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (M=4.19) 

ตำมล ำดบั 
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ผูป้ระกอบการที่ไดร้บัการสง่เสรมิและกระตุน้ตลาดนวตักรรม 

 

 ผลกำรวิเครำะห์จตุภำคควำมพึงพอใจผู้ประกอบกำรท่ีไดร้ับกำรส่งเสริมและกระตุ้นตลำด

นวตักรรมทั้ง 4 ดำ้น พบว่ำ ผูป้ระกอบกำรท่ีไดร้ับกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมมีควำมพึง

พอใจสูงสุดกับผลประโยชน์ท่ีไดร้ับ (M=4.18) รองลงมำ คือ เจำ้หน้ำท่ี (M=4.13) ส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวก (M=4.00) และขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน (M=3.96) ตำมล ำดบั 

 

ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารพ้ืนท่ีอุทยานนวตักรรม 

 

 ผลกำรวิเครำะหจ์ตุภำคควำมพึงพอใจผูเ้ขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรมทั้ง 4 ดำ้น พบว่ำ   

เขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรมมีควำมพึงพอใจสูงสุดกบัผลประโยชน์ท่ีไดร้บั (M=3.96) รองลงมำ 

คือ เจำ้หน้ำท่ี (M=3.90) ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก (M=3.89) และขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (M=3.87) 

ตำมล ำดบั 
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3.2.2 การวิเคราะหด์ว้ยสมการพหุคูณถดถอย 

ผูป้ระกอบการที่ไดร้บัทุนสนบัสนุนโครงการนวตักรรมเพื่อเศรษฐกิจ/สงัคม 

 กำรทดสอบนัยส ำคญัของ R
2
 เมื่อ F มีค่ำเท่ำกบั .735 และมีระดบันัยส ำคญัท่ี α = 0.05 พบวำ่ 

ชุดของตวัแปรท ำนำย (ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (x1) เจำ้หน้ำท่ี (x2) และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก (x3)) 

สำมำรถรวมกันอธิบำยควำมแปรปรวนของตัวแปรตำม (ควำมพึงพอใจโดยรวม (y)) ไดร้อ้ยละ 1.3 

(Adjusted R
2
 = -.013) อย่ำงไม่มีนัยส ำคญัทำงสถิติดว้ยระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% รำยละเอียดแสดงดงั

ตำรำงท่ี 19  

 

ตำรำงท่ี 19 สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุ (R) , R
2
 และกำรทดสอบนัยส ำคญัของ R

2
  

ANOVA 

Source 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression .135 3 .045 .735 .535 

Residual 3.611 59 .061   

Total 3.746 62    

R  = .190,  R
2
 = .036, Adjusted R

2
 = -.013 

 

 สำมำรถเขียนสมกำรท ำนำยในรูปแบบคะแนนดิบไดด้งัน้ี ควำมพึงพอใจโดยรวม (y) = 5.444 – 

.000(x1) -.056 (x2) -.056(x3) โดยตวัแปรท ำนำยทั้งสำม ไดแ้ก่ ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน (x1) 

เจำ้หนำ้ท่ี (x2) และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก (x3) สำมำรถท ำนำยควำมพึงพอใจโดยรวม (y) ไดอ้ยำ่งไมม่ี

นัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% รำยละเอียดแสดงดงัตำรำงท่ี 20 

 

ตำรำงท่ี 20 สมัประสิทธ์ิ B, Beta และกำรทดสอบนัยส ำคญั 

  B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 5.444 .477  11.414 .000 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน (x1) .000 .117 .000 .000 1.000 

เจำ้หนำ้ท่ี (x2) -.056 .200 -.103 -.277 .782 

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก (x3) -.056 .075 -.113 -.738 .463 

หมำยเหตุ: ตวัแปรผลประโยชน์ท่ีไดร้บั (x4) ไมถู่กน ำมำค ำนวณเน่ืองจำกผลกำรตอบมีค่ำคงท่ี 
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ผูไ้ดร้บัการอบรมดา้นนวตักรรม 

  กำรทดสอบนัยส ำคญัของ R
2
 เมื่อ F มีค่ำเท่ำกบั 17.552 และมีระดับนัยส ำคญัท่ี α = 

0.05 พบว่ำ ชุดของตัวแปรท ำนำย (ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (x1) เจำ้หน้ำท่ี (x2) ส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวก (x3) และผลประโยชน์ท่ีไดร้ับ (x4)) สำมำรถรวมกันอธิบำยควำมแปรปรวนของตัวแปรตำม 

(ควำมพึงพอใจโดยรวม (y)) ไดร้อ้ยละ 25.4 (Adjusted R
2
 = .254) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติด้วย

ระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% รำยละเอียดแสดงดงัตำรำงท่ี 1  

 

ตำรำงท่ี 21 สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุ (R) , R
2
 และกำรทดสอบนัยส ำคญัของ R

2
  

ANOVA 

Source 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 9.593 23.115 4 5.779 17.552 

Residual 22.952 62.556 190 .329 

 

Total 32.545 85.672 194 

  

R  = .519,  R
2
 = .270, Adjusted R

2
 = .254 

 

 สำมำรถเขียนสมกำรท ำนำยในรูปแบบคะแนนดิบไดด้งัน้ี ควำมพึงพอใจโดยรวม (y) = 

1.846+.279(x1) +.125(x2) +.105(x3) +.088(x4) โดยตวัแปรท่ีสำมำรถท ำนำยควำมพึงพอใจ

โดยรวม (y) ไดอ้ยำ่งมีนัยส ำคญัท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% คือ ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน (x1) รำยละเอียด

แสดงดงัตำรำงท่ี 22 

 

ตำรำงท่ี 22 สมัประสิทธ์ิ B, Beta และกำรทดสอบนัยส ำคญั 

  B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 1.846 .315 

 

5.862 .000 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน (x1) .279 .075 .283 3.723 .000* 

เจำ้หนำ้ท่ี (x2) .125 .087 .127 1.431 .154 

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก (x3) .105 .067 .125 1.573 .117 

ผลประโยชน์ท่ีไดร้บั (x4) .088 .075 .102 1.184 .238 
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ผูป้ระกอบการที่ไดร้บัการสง่เสรมิและกระตุน้ตลาดนวตักรรม 

กำรทดสอบนัยส ำคัญของ R
2
 เมื่อ F มีค่ำเท่ำกับ 9.822 และมีระดับนัยส ำคัญท่ี α = 

0.05 พบว่ำ ชุดของตัวแปรท ำนำย (ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (x1) เจำ้หน้ำท่ี (x2) ส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวก (x3) และผลประโยชน์ท่ีไดร้ับ (x4)) สำมำรถรวมกันอธิบำยควำมแปรปรวนของตัวแปรตำม 

(ควำมพึงพอใจโดยรวม (y)) ไดร้อ้ยละ 26.5 (Adjusted R
2
 = .265) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติด้วย

ระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% รำยละเอียดแสดงดงัตำรำงท่ี 23 

 

ตำรำงท่ี 23 สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุ (R) , R
2
 และกำรทดสอบนัยส ำคญัของ R

2
  

ANOVA 

Source 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 9.593 4 2.398 9.822 .000* 

Residual 22.952 94 .244 

  

Total 32.545 98    

R  = .543,  R
2
 = .295, Adjusted R

2
 = .265 

 

 สำมำรถเขียนสมกำรท ำนำยในรูปแบบคะแนนดิบไดด้งัน้ี ควำมพึงพอใจโดยรวม (y) = 

1.861+.217(x1) +.052(x2) +.143(x3) +.147(x4) โดยตวัแปรท่ีสำมำรถท ำนำยควำมพึงพอใจ

โดยรวม (y) ไดอ้ยำ่งมีนัยส ำคญัท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% คือ ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน (x1) รำยละเอียด

แสดงดงัตำรำงท่ี 24 

 

ตำรำงท่ี 24 สมัประสิทธ์ิ B, Beta และกำรทดสอบนัยส ำคญั 

  B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 1.861 .375  4.967 .000 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน (x1) .217 .109 .228 1.995 .049* 

เจำ้หนำ้ท่ี (x2) .052 .098 .066 .529 .598 

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก (x3) .143 .073 .216 1.953 .054 

ผลประโยชน์ท่ีไดร้บั (x4) .147 .083 .180 1.766 .081 
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ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารพ้ืนท่ีอุทยานนวตักรรม 

  กำรทดสอบนัยส ำคัญของ R
2
 เมื่อ F มีค่ำเท่ำกับ 30.311 และมีระดับนัยส ำคัญท่ี             

α = 0.05 พบว่ำ ชุดของตวัแปรท ำนำย (ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (x1) เจำ้หน้ำท่ี (x2) ส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก (x3) และผลประโยชน์ท่ีไดร้ับ (x4)) สำมำรถรวมกันอธิบำยควำมแปรปรวนของตัวแปรตำม 

(ควำมพึงพอใจโดยรวม (y)) ไดร้อ้ยละ 39.6 (Adjusted R
2
 = .396) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติด้วย

ระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% รำยละเอียดแสดงดงัตำรำงท่ี 25  

 

ตารางที่  25  สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุ (R) , R2
 และกำรทดสอบนัยส ำคญัของ R

2
 

ANOVA 

Source 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 39.253 4 9.813 30.311 .000* 

Residual 56.658 175 .324 

  

Total 95.911 179    

R  = .640,  R
2
 = .409, Adjusted R

2
 = .396 

 

 สำมำรถเขียนสมกำรท ำนำยในรูปแบบคะแนนดิบไดด้งัน้ี ควำมพึงพอใจโดยรวม (y) = 

1.374+.302 (x1) +.052(x2) +.199(x3) +.127(x4) โดยตวัแปรท่ีสำมำรถท ำนำยควำมพึงพอใจ

โดยรวม (y) ไดอ้ยำ่งมีนัยส ำคญัท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% คือ ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน (x1) ส่ิงอ ำนวย

ควำมสะดวก (x3) และผลประโยชน์ท่ีไดร้บั (x4) รำยละเอียดแสดงดงัตำรำงท่ี 26 

 

 ตารางที่  26 สมัประสิทธ์ิ B, Beta และกำรทดสอบนัยส ำคญั 

  B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 1.374 .250  5.486 .000 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน (x1) .302 .068 .351 4.460 .000* 

เจำ้หนำ้ท่ี (x2) .052 .073 .058 .711 .478 

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก (x3) .199 .057 .241 3.490 .001* 

ผลประโยชน์ท่ีไดร้บั (x4) .127 .057 .156 2.241 .026* 
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กำรสรุปผล อภิปรำยผล ของกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผูร้บับริกำรจำกส ำนักงำนนวตักรรม

แห่งชำติ (องคก์รมหำชน) ประจ ำปี 2562  มีดงัต่อไปน้ี 

 

4.1 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ 

4.1.1 ความพึงพอใจของกลุ่มการส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม (ผูป้ระกอบการที่

ไดร้บัทุนสนบัสนุนโครงการนวตักรรมดา้นเศรษฐกิจและสงัคม) 

ควำมพึงพอใจของกลุ่มกำรส่งเสริมกำรสรำ้งนวตักรรม แบ่งกำรส ำรวจเป็น 3 แบบ ดงัน้ี 

4.1.1.1 ผูป้ระกอบการท่ีไดร้ับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมดา้นเศรษฐกิจและสังคม       

เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม จ ำนวน 63 คน พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งมีควำมพึงพอใจโดยรวมกบักำรส่งเสริม

กำรสรำ้งนวตักรรมของส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.67 คิดเป็น

รอ้ยละ 93.40 โดยพบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงมีควำมพึงพอใจในดำ้นผลประโยชน์ท่ีไดร้บัมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ีย

เท่ำกบั 5.00 คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 รองลงมำคือดำ้นเจำ้หน้ำท่ี มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.71 คิดเป็นรอ้ย

ละ 94.20 ดำ้นขั้นตอนกำรด ำเนินงำน มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.56 คิดเป็นรอ้ยละ 91.20 และดำ้นส่ิง

อ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.43 คิดเป็นรอ้ยละ 88.60  ส่วนใหญ่ไม่เคยรับทุนจำก

ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ จ ำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 92.06  กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ให้

ควำมส ำคัญต่อผลประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรสนับสนุนโครงกำรนวัตกรรมของส ำนักงำนนวัตกรรม

แห่งชำติมำกท่ีสุด      มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 5.00 คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 รองลงมำคือดำ้นเจำ้หน้ำท่ีมี

ค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.65 คิดเป็นรอ้ยละ 93.00 ประเด็นย่อยในแต่ละดำ้นท่ีกลุ่มตวัอย่ำงมีควำมพึงพอใจ

มำกที่สุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ จ ำนวนเจ้ำหน้ำท่ีเพียงพอต่อให้บริกำร ควำมเอำใจใส่ดูแลและ

กระตือรือรน้ในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หน้ำท่ีส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ และจ ำนวนเจำ้หน้ำท่ีเพียงพอ

ต่อใหบ้ริกำร มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 5.00 คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ในขณะท่ีค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจต่อกำร

ใหบ้ริกำรท่ีน้อยท่ีสุด 3 อันดับสุดท้ำย ได้แก่ ควำมชัดเจนของขอ้มูลในกำรส่งขอ้เสนอโครงกำร

นวัตกรรม มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.37 คิดเป็นรอ้ยละ 87.40 ควำมสะดวกในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ       

มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.40 คิดเป็นรอ้ยละ 88.00 และควำมรวดเร็วในกำรพิจำรณำขอ้เสนอโครงกำร

นวตักรรม มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.49 คิดเป็นรอ้ยละ 89.80  ส่วนใหญ่เห็นว่ำมีหลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำ

สนับสนุนโครงกำรนวตักรรมมีควำมเหมำะสม จ ำนวน 63 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

 นอกจำกน้ีกลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่คำดหวงัจะไดร้บักำรสนับสนุนในดำ้นกำรขยำยผลกำรพฒันำ

ธุรกิจนวตักรรมผ่ำนเครือข่ำยของส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (Growth)มำกท่ีสุด จ ำนวน 26 คน     

คิดเป็นรอ้ยละ 41.27 รองลงมำกำรไดร้บักำรสนับสนุนดำ้นเงินทุน (Grant) จ ำนวน 20 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 31.75 ตำมล ำดบั  และส่วนใหญ่ตอ้งกำรรบัค ำปรึกษำเพ่ิมเติมเพ่ือสรำ้งธุรกิจนวตักรรมในเร่ือง

กำรตลำด จ ำนวน 57 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.27 รองลงมำเทคโนโลยี จ ำนวน 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

16.06  และกำรจดักำรนวตักรรม จ ำนวน 47 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.24 ตำมล ำดบั 

4.1.1.2 ผูป้ระกอบการท่ีไดร้ับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมดา้นเศรษฐกิจและสังคม       

เก็บขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลึก จ ำนวน 20 คน เมื่อใชก้ำรวิเครำะหเ์น้ือหำเพ่ือแปลงค่ำใหเ้ป็นขอ้มูล
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เชิงปริมำณพบว่ำควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัพึงพอใจ มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.00 คิดเป็นรอ้ยละ 80.00 โดย

เมื่อแยกเป็นแต่ละดำ้นกลุ่มตวัอยำ่งมีควำมพึงพอใจรำยละเอียด ดงัน้ี 

1) ดำ้นขั้นตอนกำรด ำเนินงำน มีควำมพึงพอใจในระดบัมำกเน่ืองจำก สนช. มีกำรแนะน ำท่ีดี 

ติดตำมในกำรน ำไปต่อยอดธุรกิจ และมีกำรติดตำมดีกวำ่เม่ือเทียบกบัองคก์รอ่ืน ๆ   

2) ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ี มีควำมพึงพอใจเจ้ำหน้ำท่ีอยู่ในระดับมำก เพรำะเจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู ้

ควำมสำมำรถหลำกหลำยและตรงกับนวตักรรมท่ีน ำมำเสนอ มีควำมเป็นกันเอง ใหค้วำมช่วยเหลือ

อย่ำงเต็มท่ี เมื่อเปรียบเทียบกบัเจำ้หน้ำท่ีองคก์รอ่ืน  ๆ เจำ้หน้ำท่ีของส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติมี

กำรใหค้ ำแนะน ำดี รวดเร็ว 

3) ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก มีควำมพึงพอใจดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอยูใ่นระดบัพึงพอใจ 

เน่ืองจำก ติดต่อสะดวก เขำ้ถึงง่ำย มีกำรประสำนงำนเป็นอยำ่งดี  

4) ดำ้นผลประโยชน์ท่ีจะไดร้ับ เน่ืองจำกนวตักรรมท่ีเสนอให ้ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ      

ยงัไม่ส้ินสุด จึงยงัไม่สำมำรถวดัระดับควำมพึงพอใจผลประโยชน์ได้ แต่กำรสนับสนุนจำกส ำนักงำน

นวตักรรมแห่งชำติเป็นก ำลงัใจใหผู้ป้ระกอบกำรท่ีมีควำมคิดน ำไปต่อยอดได ้

4.1.1.3 ผูป้ระกอบการท่ีไดร้ับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมดา้นเศรษฐกิจและสังคม       

เก็บขอ้มูลดว้ยการสนทนากลุ่ม จ ำนวน 20 คน เมื่อใชก้ำรวิเครำะหเ์น้ือหำเพ่ือแปลงค่ำใหเ้ป็นขอ้มูลเชิง

ปริมำณพบว่ำควำมพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.33 คิดเป็นรอ้ยละ 86.60 

โดยเมื่อแยกเป็นแต่ละดำ้นกลุ่มตวัอยำ่งมีควำมพึงพอใจรำยละเอียด ดงัน้ี 

1) ดำ้นขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน มีควำมพึงพอใจในระดบัมำก ขอ้ดีคือ กำรประสำนงำนก่อนเซ็น

สญัญำดี แต่กำรโหลดเอกสำรยงัไม่รวดเร็ว ตอ้งใชเ้วลำนำน ส่วนองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ในกำรด ำเนินงำน

เพ่ือเซ็นสญัญำกบั NIA ถือวำ่ดีและรวดเร็วกวำ่หลำยองคก์ร แต่หลงัเซ็นสญัญำจะเงียบ ไมส่่งขำ่ว  

2) ด้ำนเจำ้หน้ำท่ี มีควำมพึงพอใจเจำ้หน้ำท่ีอยู่ในระดับมำก เน่ืองจำกเจำ้หน้ำท่ีให้กำร

ช่วยเหลือแนะน ำในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่ำงดี  มีควำมเช่ียวชำญในกำรใหค้ ำปรึกษำ และประเมิน

โครงกำร วิทยำกรมีควำมรูเ้ชิงลึก เปิดโลกทศัน์กำรด ำเนินธุรกิจดีมำก แต่ในหลำยครั้งถำมไปไมต่อบ  

3) ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก มีควำมพึงพอใจดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอยูใ่นระดบัดี แต่กำร

หำขอ้มูลในเว็บไซดค์่อนจำ้งยำก ซบัซอ้น ท ำใหผู้ป้ระกอบกำรท่ีเขำ้มำประสำนครั้งแรกตอ้งเสียเวลำ

ท ำกำรศึกษำ 

4) ดำ้นผลประโยชน์ท่ีจะไดร้บั พึงพอใจระดับดี เน่ืองจำกเป็นโครงกำรท่ีดีมำก เงินสนับสนุน

มำกดูแลถึงแมจ้ะส่งเป็นปีแรกก็ใหทุ้นมำดีมำก ท ำใหไ้ดป้ระดิษฐ์เคร่ืองมือ ท ำใหฝั้นเป็นจริงไดแ้ละ

สำมำรถท่ีจะน ำมำเผยแพร่ไดแ้ละสำมำรถท ำตั้งตน้ใหก้บัรุ่นน้องต่อ ๆ ไปได ้และเป็นทุนใหเ้ปล่ำ 

 ขอ้เสนอแนะ  

ขัน้ตอนการด าเนินงาน เจา้หนา้ท่ี 

1. แจง้สำเหตุท่ีโครงกำรไม่ผ่ำนอนุมติัมีจุดใดท่ี

จะตอ้งแกไ้ข 

2. ลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ใช้เวลำในกำร

พิจำรณำเร็วขึ้ น 

1. เจำ้หน้ำท่ีทุกคนควรมีระดับควำมรู ้หรือกำร

แนะน ำทดแทนกันได้ เ น่ืองจำกบำงท่ำนจะ

แนะน ำไดดี้ครบถว้น ท ำใหก้ำรส่งรำยงำนผ่ำน

อย่ำงรวดเร็ว แต่เจำ้หน้ำท่ีบำงท่ำนอำจยงัไม่มี

ประสบกำรณ์ท ำใหต้อ้งแกไ้ขรำยงำนหลำยครั้ง 
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน เจา้หนา้ท่ี 

3. แจกแจงเง่ือนไข และวัตถุประสงค์ในกำร

น ำเสนอนวตักรรมใหช้ัดเจนตั้งแต่เร่ิมแรกท่ีน ำ

นวตักรรมเขำ้ไปเสนอ และแจง้เป็นระยะ 

4. ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติควรมองถึงกำร

สรำ้งคุณค่ำอย่ำงแท้จริงมำกกว่ำน้ี ท่ีจะท ำให้

ผู ้ประกอบกำรส่วนภูมิภำคสำมำรถเข้ำ ถึง

นวตักรรมใหม ่ๆ ได ้

5. ระบบในกำรน ำนวัตกรรมเข้ำไปพิจำรณำ

เ งินทุนยังไม่ค่ อย ดี  ข ้อมูลบำงอย่ ำงยำก ท่ี

ผู้ประกอบกำรจะเขำ้ใจ อยำกใหพ้ัฒนำระบบ

ต่อไป 

6. พฒันำระบบออนไลน์ใหร้วดเร็วขึ้ นโดยเฉพำะ

กำรโหลดเอกสำร 

หำกแนะน ำได้ไม่ครบถ้วน ต้องแจง้ใหเ้จ ้ำของ

ธุรกิจหรือผู้ประกอบกำรหำท่ีปรึกษำท่ีมีควำม

เช่ียวชำญมำแนะน ำเพ่ือไมใ่หเ้สียเวลำ 

2. เจำ้หนำ้ท่ีควรบริกำรรวดเร็วกวำ่น้ีในกำรให้

ขอ้มูลและควรติดต่อประสำนงำนกลบัทุกครั้ง 

3. ควรใหม้ีผูป้ระสำนงำนหรือผูดู้แลท่ำนเดียว 

เพรำะท่ีผ่ำนมำอำจจะมีกำรตอ้งประสำนงำนแต่

ละดำ้น ท ำใหไ้ดร้บัขอ้มูลไม่ค่อยชดัเจน 

4. เจำ้หนำ้ท่ีมีควำมหลำกหลำยของ generation 

จึงท ำใหก้ำรแสดงควำมเห็น กำรตอบโต ้กำร

อภิปรำยขอ้มลู อำจยงัไมเ่พียงพอต่อกำร

ประสำนงำนส ำหรบัเจำ้ของธุรกิจ 

ส่ิงอ านวยความสะดวก ผลประโยชน์ท่ีไดร้บั 

1. สรำ้งฐำนขอ้มูลในกำรสืบคน้ควำ้ใหช้ดัเจน

หรือมีตวัอยำ่งท่ีชดัเจนมำกกวำ่น้ี 

2. ใหท้ำงหน่วยงำนมีกำรสนับสนุนอ ำนวยควำม

สะดวกดำ้นขอ้มูลใหก้บัผูป้ระกอบกำรมำกกวำ่น้ี 

3. มีฐำนขอ้มลูสนับสนุนใหผู้ป้ระกอบกำรมำกขึ้ น 

จะท ำใหส้ะดวกต่อผูป้ระกอบกำรท่ีตอ้งไปพฒันำ

นวตักรรม 

4. เพ่ิมกำรประชำสมัพนัธก์ำรสนับสนุนโครงกำร 

เน่ืองจำกหำกไมไ่ดเ้ขำ้ไปดูในหนำ้เว็ปไซดข์อง 

ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ ก็จะไมท่รำบขอ้มลู

กำรสนับสนุนของส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

หรือหำกไมท่รำบมำจำกผูป้ระกอบกำรท่ีเคย

ติดต่อกบั สนช. ก็จะไมท่รำบวำ่ มีกำรสนับสนุน

ในลกัษณะเช่นน้ี โดยเฉพำะกลุ่มคนในชุมชนท่ี

ท ำธุรกิจมำก่อน แต่ตอ้งกำรยกระดบัพฒันำเป็น

รูปธุรกิจท่ีใหญ่ขึ้ น เป็นตน้ 

5. ปรบัปรุงกำรหำขอ้มูลบนเว็บไซต 

เน่ืองจำกเว็ปไซดข์องส ำนักงำนนวตักรรม

แห่งชำติ มีควำมสบัสน และยงัเขำ้ใจยำก 

6. มีกำรบริกำรน ้ำด่ืมส ำหรบัผูม้ำติดต่อ 

1. ตอ้งกำรใหส้ ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ

สนับสนุนเงินทุนใหเ้ต็ม 100% ของกำรลงทุน 

2. อยำกใหส้ ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ มีทุนใน

กำรพฒันำนวตักรรมเบ้ืองตน้ เพ่ือควำมต่อเน่ือง

ในกำรพฒันำต่อไป 

3. ตอ้งกำรใหส้ ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

จดักำรจบัคู่ระหวำ่งธุรกิจหรือนวตักรรมเดียวกนั

เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลควำมรู ้

4. พิจำรณำเพ่ิมสนับสนุนในส่วนท่ีส ำคญัในกำร

ด ำเนินธุรกิจ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ 

ค่ำลิขสิทธ์ิ เป็นต้น เน่ืองจำกเป็นต้นทุนท่ีมี

ค่ำใช้จ่ำยสูงมำก อำจสนับสนุนบำงส่วน เพ่ือ

บรรเทำค่ำใชจ้่ำยภำพรวมของเจำ้ของธุรกิจ 

5. พิจำรณำกำรสนับสนุนหรืออ ำนวยควำม

สะดวกในบำงธุรกิจ เช่น กำรประสำนงำนกบั อย. 

หรือหน่วยงำนภำครฐั เป็นตน้ 

6. กำรประชำสมัพนัธโ์ครงกำร ควรใชเ้น้ือหำ

หรือภำษำท่ีเขำ้ใจง่ำย เพ่ือใหผู้ป้ระกอบกำรท่ีมี

ทกัษะกำรรบัรูต่้ำงกนั ไดเ้ขำ้ใจไดง้่ำย 
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4.1.2 ความพึงพอใจของกลุ่มการพฒันาความสามารถทางนวตักรรม  

ควำมพึงพอใจของกลุ่มกำรพฒันำควำมสำมำรถทำงนวตักรรม แบ่งกำรส ำรวจเป็น 3 แบบ ดงัน้ี 

4.1.2.1 ผูไ้ดร้บัการพัฒนาความสามารถทางนวตักรรมทุกกลุ่ม เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

จ ำนวน 460 คน พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.45 

คิดเป็นรอ้ยละ 89.00 โดยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจในดำ้นผลประโยชน์ท่ีไดร้บั และดำ้น

เจำ้หน้ำท่ีมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.50 คิดเป็นรอ้ยละ 90.00 รองลงมำคือดำ้นส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.34 คิดเป็นรอ้ยละ 86.80 และดำ้นขั้นตอนกำรด ำเนินงำน มีค่ำเฉล่ีย

เท่ำกบั 4.24 คิดเป็นรอ้ยละ 84.80  ส่วนใหญ่ไม่เคยรบัทุนจำกส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ จ ำนวน 

58 คน คิดเป็นรอ้ยละ 92.06  เมื่อแยกออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ย พบวำ่  

กลุ่มตวัอย่ำง (กลุ่ม Academy (นักเรียน/นักศึกษำ) จ ำนวน 360 คน ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจ

ต่อกำรอบรมดำ้นนวตักรรมภำพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมำก (ค่ำเฉล่ีย 4.40 รอ้ยละ 88.00)  โดยมี

ควำมพึงพอใจต่อดำ้นเจำ้หน้ำท่ีมำกท่ีสุด (ค่ำเฉล่ีย 4.53 รอ้ยละ 90.60)  รองลงมำคือ ผลประโยชน์ท่ี

ไดร้ับ (ค่ำเฉล่ีย 4.50 รอ้ยละ 90.00)  ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  (ค่ำเฉล่ีย 4.36 รอ้ยละ 87.20)  

และดำ้นขัน้ตอนด ำเนินงำน  (ค่ำเฉล่ีย 4.22 รอ้ยละ 84.40) ตำมล ำดบั  

กลุ่มตวัอยำ่ง (กลุ่ม ABC: ผูป้ระกอบกำร SME) จ ำนวน 60 คน ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อกำร

อบรมดำ้นนวตักรรมภำพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมำก (ค่ำเฉล่ีย 4.43 รอ้ยละ 88.60) โดยมีควำมพึง

พอใจต่อผลประโยชน์ท่ีไดร้ับ มำกท่ีสุด (ค่ำเฉล่ีย 4.65 รอ้ยละ 93.00) รองลงมำคือดำ้นเจำ้หน้ำท่ี 

(ค่ำเฉล่ีย 4.55 รอ้ยละ 91.00)  ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  และดำ้นขัน้ตอนด ำเนินงำน (ค่ำเฉล่ีย 4.28 

รอ้ยละ 85.60) ตำมล ำดบั  

กลุ่มตวัอย่ำง (กลุ่ม Regional: Startup) จ ำนวน 40 คน ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อกำรอบรม

ดำ้นนวตักรรมภำพรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจมำก (ค่ำเฉล่ีย 4.52 รอ้ยละ 90.40)  โดยมีควำมพึงพอใจต่อ

ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกมำกท่ีสุด (ค่ำเฉล่ีย 4.75 รอ้ยละ 95.00) รองลงมำคือผลประโยชน์ท่ีไดร้ับ 

(ค่ำเฉล่ีย 4.50 รอ้ยละ 90.00) ดำ้นขั้นตอนด ำเนินงำน (ค่ำเฉล่ีย 4.42 รอ้ยละ 88.40) และด้ำน

เจำ้หนำ้ท่ี (ค่ำเฉล่ีย 4.40 รอ้ยละ 88.00) ตำมล ำดบั  

กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่ใหค้วำมส ำคญัต่อผลประโยชน์ท่ีไดร้บัจำกกำรพฒันำควำมสำมำรถดำ้น

นวตักรรมของส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.57 คิดเป็นรอ้ยละ 91.40 

รองลงมำคือดำ้นเจำ้หนำ้ท่ี มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.34 คิดเป็นรอ้ยละ 86.80 ในส่วนประเด็นย่อยในแต่ละ

ดำ้นที่กลุ่มตวัอย่ำงมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ภำพลกัษณ์โดยรวมของเจำ้หน้ำท่ี 

ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.43 คิดเป็นรอ้ยละ 88.60 ควำมเพียงพอในกำร

ใหบ้ริกำรของเจำ้หน้ำท่ีส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ ภำพลักษณ์ของเจำ้หน้ำท่ีส ำนักงำนนวตักรรม

แห่งชำติ ควำมรูแ้ละทกัษะท่ีไดร้บัจำกกำรอบรม มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.39 คิดเป็นรอ้ยละ 87.80 อยำ่งไร

ก็ตำมค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรท่ีน้อยท่ีสุด 3 อนัดับสุดทำ้ย ไดแ้ก่ ควำมเหมำะสมของ

พ้ืนท่ีจดักำรอบรมในภำพรวม มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.05 คิดเป็นรอ้ยละ 81.00 ควำมชดัเจนของขั้นตอน

ในกำรเขำ้ใชบ้ริกำร มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.07 คิดเป็นรอ้ยละ 81.40 และควำมชดัเจนของกำรแนะน ำ

เสน้ทำงกำรเดินทำง มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.12 คิดเป็นรอ้ยละ 82.40 
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ส่วนใหญ่เคยรูจ้กัส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติมำก่อน จ ำนวน 295 คน คิดเป็นรอ้ยละ 64.13 

และไม่เคยรูจ้กัมำก่อน จ ำนวน 165 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.87  รูจ้กัส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติจำก

ช่องทำง Facebook NIA จ ำนวน 178 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.97 รองลงมำเว็บไซต ์ส ำนักงำนนวตักรรม

แห่งชำติ (http://www.nia.or.th) จ ำนวน 168 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.68 และเพ่ือน/คนรูจ้กัแนะน ำ 

จ ำนวน 130 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.77ไดร้ับทรำบข่ำวสำรกำรจัดอบรมดำ้นนวัตกรรมครั้งน้ีจำก

เว็บไซตส์ ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ (http://www.nia.or.th) จ ำนวน 204 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.66 

รองลงมำ Facebook NIA จ ำนวน 159 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.83 และ E-mail จ ำนวน 102 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 17.83 ส่วนใหญ่เขำ้ร่วมกำรอบรมดำ้นนวตักรรมครั้งน้ีเพรำะเน้ือหำในกำรอบรมมีควำม

น่ำสนใจ จ ำนวน 349 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.74 รองลงมำอยู่ในอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง จ ำนวน 199 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.08 และวิทยำกร/ผูร้่วมเสวนำ จ ำนวน 158 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.71 มีควำมรู ้

ควำมเขำ้ใจก่อนเขำ้ร่วมกำรอบรมดำ้นนวตักรรมครั้งน้ี อยู่ในระดบัปำนกลำง จ ำนวน 220 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 47.83 รองลงมำน้อย จ ำนวน 162 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.22 และมำก จ ำนวน 51 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 11.09 และหลงัเขำ้ร่วมกำรอบรมดำ้นนวตักรรมครั้งน้ีมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกบัเร่ืองน้ี

มำกขึ้ น จ ำนวน 434 คน คิดเป็นรอ้ยละ 94.35 รองลงมำเท่ำเดิม จ ำนวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.48 

และยงัไม่เขำ้ใจเท่ำท่ีควร ตอ้งกำรทรำบรำยละเอียดเพ่ิมเติม จ ำนวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.17เห็น

ว่ำมีหลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมมีควำมเหมำะสม จ ำนวน 63 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 100.00 นอกจำกน้ีกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ต้องกำรรับค ำปรึกษำเพ่ิมเติมเพ่ือสรำ้งธุรกิจ

นวตักรรมในเร่ืองเทคโนโลยี จ ำนวน 275 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.61 รองลงมำกำรขนส่งและโลจิสติกส ์

จ ำนวน 256 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.81 และแนวโน้มธุรกิจนวตักรรม จ ำนวน 250 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

10.56 ตำมล ำดบั 

4.1.2.2 ผูไ้ดร้บัการพัฒนาความสามารถทางนวตักรรม เก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณเ์ชิงลึก  

จ ำนวน 30 คน เมื่อใชก้ำรวิเครำะหเ์น้ือหำเพ่ือแปลงค่ำใหเ้ป็นขอ้มูลเชิงปริมำณพบว่ำควำมพึงพอใจอยู่

ในระดับพึงพอใจมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.78 คิดเป็นรอ้ยละ 95.60 โดยเมื่อแยกเป็นแต่ละดำ้นกลุ่ม

ตวัอยำ่งมีควำมพึงพอใจรำยละเอียด ดงัน้ี 

1) ดำ้นขั้นตอนกำรด ำเนินงำน มีควำมพึงพอใจมำก ทำงส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ มีกำร

เตรียมพรอ้มกำรอบรมท่ีดีไดร้ับควำมรู ้เก่ียวกับนวัตกรรมมำกขึ้ น ใหค้ ำปรึกษำท่ีกระจ่ำง มีทีมให้

รำยละเอียดดีกวำ่หน่วยงำนรำชกำร หำกเกิดปัญหำก็จะไดร้บัควำมช่วยเหลือทนัที 

2) ดำ้นเจำ้หน้ำท่ี มีควำมพึงพอใจเจำ้หน้ำท่ีอยู่ในระดบัมำก เจำ้หน้ำท่ีใหค้วำมช่วยเหลือดี ให้

ค ำปรึกษำไดทุ้กเร่ือง มีควำมกระตือรือรน้ ท ำงำนรวดเร็ว 

3) ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก มีควำมพึงพอใจดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอยูใ่นระดบัมำก 

สะดวกทุกอยำ่ง เขำ้ถึงง่ำย   

4) ดำ้นผลประโยชน์ท่ีจะไดร้บั มีควำมพึงพอใจมำก เพรำะท ำใหโ้ครงกำรประสบควำมส ำเร็จ   

มีควำมชอบธรรมไดทุ้นของ NIA มำโดยตลอด มีควำมเต็มท่ีกับผู้ประกอบกำร คุม้ค่ำเพรำะใหค้วำม

สนับสนุนท่ีตรงจุดช่วยผูป้ระกอบกำรไดม้ำก ไดค้วำมรูใ้นกำรประกอบธุรกิจเพิ่มข้ึน 
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4.1.2.3 ผูไ้ดร้บัการพฒันาความสามารถทางนวตักรรม เก็บขอ้มูลดว้ยการสนทนากลุ่ม จ ำนวน 

30 คน เมื่อใชก้ำรวิเครำะหเ์น้ือหำเพ่ือแปลงค่ำใหเ้ป็นขอ้มูลเชิงปริมำณพบวำ่ควำมพึงพอใจอยู่ในระดบั

พึงพอใจมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.33 คิดเป็นรอ้ยละ 86.60 โดยเมื่อแยกเป็นแต่ละดำ้นกลุ่มตวัอย่ำงมี

ควำมพึงพอใจรำยละเอียด ดงัน้ี 

1) ดำ้นขั้นตอนกำรด ำเนินงำน มีควำมพึงพอใจปำนกลำงถึงมำก กำรใหข้อ้มูลยังมีควำม

ผิดพลำด รวมทั้งรำยละเอียดบำงอย่ำงไม่ชดัเจน ท ำใหผู้เ้ขำ้ร่วมโครงกำรตอ้งโทรซกัถำมขอ้มูลเพ่ิมเติม 

ตำรำงกิจกรรมในบำงช่วงเวลำไมต่รงตำมในก ำหนดกำร 

2) ดำ้นเจำ้หน้ำท่ี มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด เจำ้หน้ำท่ีเขำ้มำซกัถำมเอำใจใส่ผูเ้ขำ้อบรม

เป็นอย่ำงดี ขั้นตอนท่ีสอนท ำใหเ้ห็นระบบชดัเจน วิทยำกรมีควำมรูดี้มำก กระตุน้ใหเ้กิดแนวคิดต่อยอด 

เป็นกนัเอง และใหก้ ำลงัใจ  

3) ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก มีควำมพอใจมำก แต่ไดห้นังสือใหเ้ขำ้ร่วมอบรมชำ้ท ำใหเ้ตรียม

ตวัไมท่นั กำรติดต่อส่ือสำรมีควำมถ่ีเกินไป กำรอบรมนอกสถำนท่ีส ำนักงำนโรงอำหำรอยูไ่กล เวลำ

พกัผ่อนน้อย กำรเดินทำงไม่ค่อยสะดวก ช่ือผูเ้ขำ้พกัไม่ตรงกบัหอ้งพกั กิจกรรมบำงอยำ่งไม่ค่อยสะดวก

จะร่วมท ำ เช่น นัง่กบัพ้ืนเป็นเวลำนำน ๆ ทั้งวนั 

4) ดำ้นผลประโยชน์ท่ีจะไดร้บั ภำพรวมมีควำมพึงพอใจมำกถึงมำกท่ีสุด  ไดค้วำมรูข้ัน้ตอนกำร

ประกอบธุรกิจ แต่หลกัสูตรกำรอบรมเน้นกำรประกอบธุรกิจมำกเกินไปส ำหรบัเด็กนักเรียน จึงท ำให้

ประโยชน์ท่ีไดไ้มเ่ท่ำท่ีคำดหวงัไว ้ 

ขอ้เสนอแนะ  

ขัน้ตอนการด าเนินงาน เจา้หนา้ท่ี 

1. ระยะเวลำกำรอบรมเร็วเกินไป อยำกใหม้ีเวลำ

อบรมมำกขึ้ น 

2. อยำกใหม้ีกำรอบรมอย่ำงต่อเน่ือง ระยะเวลำ

กำรอบรมประชั้นชิดไปหน่อย 

3. เกณฑก์ำรคดัเลือกผูเ้ขำ้อบรมควรมีควำม

ชดัเจนมำกกว่ำน้ี 

4. กลุ่มนักเรียน นักศึกษำ ถำ้สำมำรถใหเ้อกสำร

ผ่ำนทั้งทำงโรงเรียนหรือผูป้กครอง  ก่อนล่วงหน้ำ

จะดีต่อกำรเขำ้ร่วมโครงกำร 

1. บำงครั้งติดต่อเจำ้หนำ้ท่ียำก ควรมีช่องกำรใน

กำรติดต่อเพ่ิมขึ้ น  

2. ควรเพ่ิมเจำ้หนำ้ท่ีใหค้ ำปรึกษำเพ่ิมข้ึน 

3. ควรปรบัปรุงกำรประสำนงำนระหวำ่งฝ่ำย

สนัทนำกำรกบัฝ่ำยองคค์วำมรู ้เน่ืองจำกท ำงำน

ไมค่่อยเช่ือมโยงกนั 

ส่ิงอ านวยความสะดวก ผลประโยชน์ท่ีไดร้บั 

1. อุปกรณห์รือส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและ

อุปกรณบ์ำงอยำ่ง  ยงัไมค่่อยพรอ้ม 

2. ควรจดัระเบียบท่ีจอดรถ 

 

1.  ปรับก ำหนดระยะ เวลำก ำรอบรมใหม่  

เน่ืองจำกวนัและเวลำอบรมนำนเกินไป ท ำใหบ้ำง

คนไมส่ะดวก 

2. ปรับกำรเวน้ช่วง หรือกำรรวบเร่ง เน่ืองจำก

บำงกำรอบรมไมค่่อยต่อเน่ือง ท ำใหค้วำมรูท่ี้จะ 
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ส่ิงอ านวยความสะดวก ผลประโยชน์ท่ีไดร้บั 

3. เอกสำรแจกควรมีควำมชดัเจนมำกกวำ่น้ี 

เน่ืองจำกบำงขอ้ไมเ่ขำ้ใจท ำใหต้อ้งโทรถำมเพ่ือ

ควำมชดัเจน 

4. ควรมีกำรสอบถำมควำมคิดเห็น/ขอ้มูล กบั

อำจำรยแ์ละผูป้กครอง เพ่ิมเติม 

น ำไปใชใ้นกำรพฒันำนวตักรรมไม่ต่อเน่ือง และ

บำงกำรอบรมก็อดัแน่นจนบำงครั้งตำมไมท่นั 

3. ภำษำในหลกัสูตรบำงครั้งยำกท ำควำมเขำ้ใจ 

ปรับภำษำเพ่ือให้กลุ่มกำรศึกษำน้อยมีควำม

เขำ้ใจ 

4. รำยละเอียดบำงขอ้ท ำใหเ้กิดควำมสบัสน และ

ตวัเว็บไซต ์NIA เองมีขอ้มูลท่ีซบัซอ้น ผูท่ี้อ่ำนตอ้ง

มี background มำก่อน 

5. ควรแจง้เตือนส่ิงท่ีตอ้งเตรียม เช่น เส้ือผำ้ กำร

แต่งกำยท่ีเหมำะสม 

6. ควรจดัตำรำงกิจกรรมใหล้งตวัพอดี ไมแ่น่น

เกินไป โดยเฉพำะตำรำงอยู่ค่ำย 

7. กิจกรรมเสร็จส้ินดึกเกินไป 
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4.1.3 ความพึงพอใจของกลุ่มการสง่เสรมิตลาดนวตักรรม  

ควำมพึงพอใจของกลุ่มกำรส่งเสริมตลำดนวตักรรม แบ่งกำรส ำรวจเป็น 3 แบบ ดงัน้ี 

4.1.3.1 ผูไ้ดร้บัการส่งเสริมและกระตุน้ตลาดนวตักรรมทุกกลุ่ม เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

จ ำนวน 100 คน พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.07 

คิดเป็นรอ้ยละ 81.40 โดยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจในดำ้นผลประโยชน์ท่ีไดร้บั มีค่ำเฉล่ีย

เท่ำกบั 4.19 คิดเป็นรอ้ยละ 83.80 รองลงมำคือดำ้นเจำ้หน้ำท่ี มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.13 คิดเป็นรอ้ยละ 

82.60 ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.01 คิดเป็นรอ้ยละ 80.20 และดำ้นขัน้ตอนกำร

ด ำเนินงำน มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.96 คิดเป็นรอ้ยละ 79.20 เมื่อแยกออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ย พบวำ่  

กลุ่มตัวอย่ำง (กลุ่ม Market: ผูป้ระกอบกำร) จ ำนวน 60 คน ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อกำร

ส่งเสริมตลำดนวตักรรมภำพรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจมำก (ค่ำเฉล่ีย 4.18 รอ้ยละ 83.60) โดยมีควำมพึง

พอใจต่อด้ำนเจำ้หน้ำท่ีมำกท่ีสุด (ค่ำเฉล่ีย 4.35 รอ้ยละ 87.00) รองลงมำคือผลประโยชน์ท่ีได้รับ 

(ค่ำเฉล่ีย 4.27 รอ้ยละ 85.40) ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก (ค่ำเฉล่ีย 4.07 รอ้ยละ 81.40) และดำ้น

ขัน้ตอนด ำเนินงำน (ค่ำเฉล่ีย 4.05 รอ้ยละ 81.00) ตำมล ำดบั  

กลุ่มตวัอย่ำง (กลุ่ม Startup Thailand event: ผูป้ระกอบกำร) จ ำนวน 40 คน ส่วนใหญ่มีควำม

พึงพอใจต่อกำรส่งเสริมตลำดนวัตกรรมภำพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ(ค่ำเฉล่ีย 3.93 รอ้ยละ 78.60)  

โดยมีควำมพึงพอใจต่อผลประโยชน์ท่ีไดร้บั มำกท่ีสุด (ค่ำเฉล่ีย 4.12 รอ้ยละ 82.40) รองลงมำคือดำ้นส่ิง

อ ำนวยควำมสะดวก(ค่ำเฉล่ีย 3.92 รอ้ยละ 78.40) ดำ้นขั้นตอนด ำเนินงำน (ค่ำเฉล่ีย 3.87 รอ้ยละ 

77.40) และดำ้นเจำ้หนำ้ท่ี (ค่ำเฉล่ีย 3.85 รอ้ยละ 77.00) ตำมล ำดบั  

กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ใหค้วำมส ำคญัต่อผลประโยชน์ท่ีไดร้บัจำกกำรส่งเสริมตลำดนวตักรรม

ของส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.12 คิดเป็นรอ้ยละ 82.40 รองลงมำคือ

ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.87 คิดเป็นรอ้ยละ 77.40 ประเด็นยอ่ยในแต่ละดำ้นท่ี

กลุ่มตวัอย่ำงมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ควำมเอำใจใส่และกระตือรือรน้ในกำร

ใหบ้ริกำรของเจำ้หน้ำท่ีสนช. มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.06 คิดเป็นรอ้ยละ 81.20 กำรอ ำนวยควำมสะดวก

ของเจำ้หน้ำท่ี สนช. และควำมรวดเร็วในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หน้ำท่ี สนช. มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.05 คิด

เป็นรอ้ยละ 81.00 อย่ำงไรก็ตำมค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรท่ีน้อยท่ีสุด 3 อนัดับสุดทำ้ย 

ไดแ้ก่ ควำมเพียงพอในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หน้ำท่ี สนช. มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.58 คิดเป็นรอ้ยละ 71.60  

ภำพลักษณ์โดยรวมของเจ้ำหน้ำท่ี สนช. มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.62 คิดเป็นรอ้ยละ 72.40 และควำม

ครอบคลุมของช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำรกบั สนช. มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.69 คิดเป็นรอ้ยละ 73.80 

ส่วนใหญ่ไดร้บัทรำบข่ำวสำรกำรจดักิจกรรมส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมน้ีจำกช่องทำง

เว็บไซต์ สนช. (www.nia.or.th) จ ำนวน 57 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.50 รองลงมำช่องทำง Facebook 

NIA จ ำนวน 54 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.53 และทำง Line กลุ่ม NIA-Market จ ำนวน 16 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 10.53 ส่วนใหญ่เขำ้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมครั้งน้ีเพรำะควำมน่ำสนใจ

ของกิจกรรม จ ำนวน 69 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.55 รองลงมำประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ จ ำนวน       

63 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.72 และกำรสรำ้งคู่คำ้ทำงธุรกิจ จ ำนวน 49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.11 
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ตอ้งกำรรับกำรอบรมในเร่ืองเทคโนโลยี จ ำนวน 64 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.71 รองลงมำกำรตลำด 

จ ำนวน 55 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.36 และกำรหำแหล่งเงินทุน จ ำนวน 39 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.18 

4.1.3.2 ผูไ้ดร้บัการส่งเสริมและกระตุน้ตลาดนวตักรรม เก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณเ์ชิงลึก 

จ ำนวน 30 คน เมื่อใชก้ำรวิเครำะหเ์น้ือหำเพ่ือแปลงค่ำใหเ้ป็นขอ้มูลเชิงปริมำณพบว่ำควำมพึงพอใจอยู่

ในระดับพึงพอใจมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.00 คิดเป็นรอ้ยละ 80.00 โดยเมื่อแยกเป็นแต่ละดำ้นกลุ่ม

ตวัอยำ่งมีควำมพึงพอใจรำยละเอียด ดงัน้ี 

1) ดำ้นขั้นตอนกำรด ำเนินงำน มีกระบวนกำรท่ีรวดเร็วขึ้ น ขั้นตอนในกำรไดร้ับค ำแนะน ำ 

ควำมรูต่้ำง ๆ และกำรสนับสนุนจำก สนช.มีควำมชดัเจนดี มีขั้นตอนกำรส่งเสริมกำรจดับูธแสดงสินคำ้ 

กำรอบรม และกำรประชุมอย่ำงต่อเน่ืองดี มีขั้นตอนกำรแกไ้ขปัญหำเร่ืองต่ำง ๆ ดีมำก สำมำรถโทรหำ

ไดโ้ดยตรง และมีกำรตอบกลบัท่ีดีเสมอ ขัน้ตอนกำรสนับสนุนงำนวิจยัดี 

2) ดำ้นเจำ้หน้ำท่ี มีควำมพึงพอใจเจำ้หน้ำท่ีมำก เจำ้หน้ำท่ีมีกำรช่วยเหลือใหน้วัตกรรมมี

โอกำสผ่ำนไดง้่ำยขึ้ น ใหค้ ำแนะน ำเป็นอย่ำงดี สำมำรถใหข้อ้มูลช่วยเหลือผูป้ระกอบกำรได้ มีควำม

พยำยำมสรำ้งควำมเขำ้ใจในกำรท ำงำน  

3) ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก มีควำมทนัสมยั มีควำมพรอ้มต่อกำรด ำเนินงำน สะดวกในกำร

ติดต่อประสำนงำนกบัส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

 4) ดำ้นผลประโยชน์ท่ีจะไดร้บั ไดร้บัควำมรู ้ควำมเขำ้ใจดำ้นนวตักรรมใหม ่ๆ เพิ่มเติมมำกขึ้ น 

สำมำรถน ำควำมรูม้ำด ำเนินงำนผลิตภณัฑไ์ด ้ท ำใหผู้ป้ระกอบกำรเกิดควำมมัน่ใจสินคำ้ของตนเองมำก

ขึ้ น ท ำให ้Brand สินคำ้ท่ีผ่ำนนวตักรรมจำก สนช. เป็นท่ียอมรบัและสรำ้งควำมน่ำเช่ือถือใหก้บัลูกคำ้    

มีผูเ้ช่ียวชำญช่วยใหค้ ำแนะน ำท่ีดี ไดร้บัประโยชน์เต็มท่ี มีเง่ือนไขท่ีไมม่ำก 

4.1.3.3 ผูไ้ดร้บัการส่งเสรมิและกระตุน้ตลาดนวตักรรม เก็บขอ้มูลดว้ยการสนทนากลุม่ จ ำนวน 

30 คน เมื่อใชก้ำรวิเครำะหเ์น้ือหำเพ่ือแปลงค่ำใหเ้ป็นขอ้มูลเชิงปริมำณพบว่ำควำมพึงพอใจอยู่ในระดบั

พึงพอใจมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.00 คิดเป็นรอ้ยละ 80.00 โดยเมื่อแยกเป็นแต่ละดำ้นกลุ่มตวัอย่ำงมี

ควำมพึงพอใจรำยละเอียด ดงัน้ี 

1) ดำ้นขั้นตอนกำรด ำเนินงำน มีควำมพึงพอใจปำนกลำง ไดร้บัค ำแนะน ำ ควำมรูต่้ำง ๆ และ

กำรสนับสนุนจำก สนช.มีควำมชัดเจนดี ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนไม่ยุ่งยำก พอท่ีจะสำมำรถด ำเนินกำร 

และหำขอ้มลูได ้

2) ดำ้นเจำ้หน้ำท่ี มีควำมพึงพอใจ เจำ้หน้ำท่ีใหข้อ้มูลดี ติดต่อกนัไดดี้ในกำรสอบถำมใหข้อ้มูล

ดีชดัเจน บอกไดต้รงประเด็นท่ีถำมทุกครั้งท่ีมีเจำ้หน้ำท่ีใหบ้ริกำรทุกชั้น ใหก้ำรดูแลดี แต่หลำยครั้ งใน

กำรเตรียมงำนก่อนกำรเขำ้ร่วมงำนจะใหข้อ้มูลล่ำชำ้ ไม่ตอบสนอง และยงัแกส้ถำนกำรณ์บำงอย่ำงไม่

ชดัเจน  

3) ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก มีควำมพอใจระดับปำนกลำง มีปัญหำเร่ืองอินเตอรเ์น็ต และ

บำงครั้งอินเตอร์เน็ตคำ้ง เน่ืองจำกบำงธุรกิจตอ้งโชว์ดว้ยอินเตอร์เน็ต ถำ้อินเตอร์ เน็ตคำ้งบ่อยจะ

เสียหำยมำก สถำนท่ีจดัไมส่ะดวก บธูเล็กไปไมม่ีเกำ้อ้ีนัง่ สถำนท่ีทนัสมยั แต่ไมเ่หมำะกบักำรจดันิทรรศ

กำ กำรติดต่อส่ือสำรผ่ำน Facebook และเว็บไซตม์ีปัญหำตอนลงทะเบียน 

4) ดำ้นผลประโยชน์ท่ีจะไดร้บั ภำพรวมมีควำมพึงพอใจระดบัปำนกลำง เป็นโครงกำรท่ีดีมำก 

เงินสนับสนุนมำก ดูแลดี ถึงแมส้่งเป็นปีแรก ท ำสำมำรถประดิษฐเ์คร่ืองมือ ท ำใหฝั้นเป็นจริงได ้สำมำรถ
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น ำมำเผยแพร่ได ้และสำมำรถท ำตั้งตน้ใหก้บัรุ่นน้องต่อๆไปไดเ้ห็นไดรู้จ้กัและน ำไปพฒันำต่อยอด ทั้งน้ี

จำกกำรไดร้บักำรอบรมในเร่ืองต่ำงๆโดยเฉพำะในกำรท ำนวตักรรมคิดคน้เคร่ืองใหทุ้นสนับสนุนเพ่ือ

น ำไปโชวใ์นงำนน้ีเพียงแต่ไม่ไดย้กเคร่ืองมำโชว ์ ดร้บัควำมรู ้ควำมเขำ้ใจดำ้นนวตักรรมใหม่ ๆ เพ่ิมเติม

มำกขึ้ น สำมำรถน ำควำมรูม้ำด ำเนินงำนผลิตภณัฑข์องหน่วยงำนได ้มีผูเ้ช่ียวชำญช่วยใหค้ ำแนะน ำดี  

ขอ้เสนอแนะ  

ขัน้ตอนการด าเนินงาน เจา้หนา้ท่ี 

1. ขั้นตอนยงัขำดกำรต่อเน่ือง เช่น งบประมำณ

หมด ท ำใหผู้ป้ระกอบตอ้งรอนำน 

2. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนควรจะมีเง่ือนไข หรือ 

ระยะเวลำก ำหนดชัดเจน ขำดควำมต่อเน่ือง 

อยำกใหม้ีควำมต่อเน่ืองและชดัเจนมำกกวำ่น้ี 

3. ปรับลดขั้นตอนเวลำ ใหก้ระชับ และง่ำยขึ้ น

เน่ืองจำกระบบกำรด ำเนินงำนยงัค่อนขำ้งล่ำชำ้ 

4.ในส่วนของสถำบนักำรศึกษำ สนช. ควรศึกษำ

บริบทกำรท ำงำนหรือช่วงกำรเรียนกำรสอนของ

สถำบันกำรศึกษำดว้ยว่ำจะตอ้งวำงแผนส่ือสำร

ประสำนงำนอย่ำงไรถึงจะเกิดสถำนกำรณท่ี์ท ำให้

งำนออกมำดีทั้งสองฝ่ำย 

5.ในส่วนของผู้ประกอบกำร สนช. ควรจัดหำ

กลุ่มเป้ำหมำยใหต้รงกบัลกัษณะของธุรกิจ 

6. ควรแจง้ขอ้มูลใหร้วดเร็วขึ้ นส ำหรบักำรตอ้งไป

จดังำน 

7. ตอ้งกำรใหม้ีกำรประชำสมัพนัธใ์หเ้ขำ้ร่วมกำร

กระตุน้กำรตลำดใหม้ำกกวำ่น้ี 

9. ควรศึกษำบริบทกำรท ำงำนหรือช่วงกำรเรียน

กำรสอนของสถำบันกำรศึกษำด้วยว่ำจะต้อง

วำงแผนส่ือสำรประสำนงำนอย่ำงไรถึงจะเกิด

สถำนกำรณท่ี์ท ำใหง้ำนออกมำดีทั้งสองฝ่ำย 

1. ปรบัปรุงใหเ้จำ้หน้ำท่ีแจง้ข่ำวสำรเก่ียวกบัช่อง

ทำงกำรท ำกำรตลำดออนไลน์ หรือขำ่วสำรท่ีช่วย

ใหบ้ริษัทท ำกำรตลำดผ่ำนช่องทำงออนไลน์และ

กำรสรำ้งเว็บไซดใ์หก้บัผูป้ระกอบกำรมำกกวำ่น้ี 

2.  พัฒนำ เจ้ำหน้ ำ ท่ี ท่ี ยัง ขำดควำมเข้ำ ใ จ

ผู้ประกอบกำร เพ่ือช่วยท ำให้กำรแนะน ำตรง

เป้ำหมำยของผูป้ระกอบกำรมำกยิ่งขึ้ น  

3. ปรับช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำง

เจำ้หน้ำท่ีและหน่วยงำนใหง้่ำย สะดวกขึ้ น เพ่ือ

ลดควำมยุง่ยำกในกำรเขำ้ถึงขอ้มูล  

4. เจำ้หนำ้ท่ีตอ้งมีกำรประชำสมัพนัธง์ำน

มำกกวำ่น้ี 

ส่ิงอ านวยความสะดวก ผลประโยชน์ท่ีไดร้บั 

1. อยำกใหจ้ดัพ้ืนท่ีใหก้บัผูป้ระกอบกำรท่ีมำใช้

บริกำรใหเ้ป็นสดัส่วนมำกขึ้ น 

 

 

 

 

1. ครั้งต่อไปคำดว่ำจะไดจ้ัดท ำส่ิงประดิษฐ์หรือ

นวัตกรรมช้ินเล็กๆ เพ่ือสะดวกในกำรน ำออก

เผยแพร่ 
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ส่ิงความนวยความสะดวก ผลประโยชน์ท่ีไดร้บั 

2. ควรมีกำรประชำสมัพนัธโ์ครงกำรผ่ำน

ช่องทำง social เพ่ือใหผู้ป้ระกอบกำรทัว่ไปไดร้บั 

ทรำบขอ้มลูขำ่วสำรของทำง สนช. เพรำะปัจจุบนั

จะไดร้บักำรประชำสมัพนัธผ่์ำนทำงอีเมลเ์ท่ำน้ัน 

3. ควรจดัสถำนท่ีใหพ้รอ้มต่อจ ำนวนคนท่ีเขำ้มำ

ใชบ้ริกำร   

4. เพ่ิมหรือจดักำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกใหม้ำก

เพียงพอ โดยเฉพำะระบบอินเทอรเ์น็ต 

5. ควรปรบัปรุงเร่ืองสำรสนเทศและอินเตอรเ์น็ต 

6. ควรเพ่ิมช่องทำงขอ้มลูกำรท ำกำรตลำด 

2.  ควรเ พ่ิมทุนสนับสนุนให้ครอบคลุมตำม

โครงกำรท่ีใชจ้ริง 

3. ควรพิจำรณำทุนสนับสนุนใหผู้ป้ระกอบกำรใน

กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯท่ีสนใจอยำ่งทัว่ถึง 

4. เพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์ท่ีหลำกหลำยท ำให้

ผูป้ระกอบกำรไดร้บัขอ้มลูขำ่วสำรอยำ่งทัว่ถึง 

5 .  มี เ ง่ื อนไขและข้อจ ำกัด ในกำร เ บิกจ่ ำย

งบประมำณ ซ่ึงบำงทีอำจจะไม่ตรงกับกำร

ด ำเนินงำนของผู้ประกอบกำร ท ำใหเ้กิดควำม

ยุ่งยำกในกำรเบิกงบประมำณแต่ละครั้ง อยำกให้

มีควำมแน่นอนเ ร่ื องของงบประมำณ ท่ี จะ

สนับสนุนนวตักรรมใหก้บัผูป้ระกอบกำรมำกกวำ่

น้ี 

6.  ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติยังขำดกำร

ประชำสมัพนัธ์ท่ีหลำกหลำยท ำใหเ้กิดกำรไม่ได้

รับข ้อมูลข่ำวสำรอย่ำงทั ่ว ถึง   ท ำให้สถำน

ประกอบกำรหรือผู้ท่ีสนใจขำดโอกำสเขำ้ร่วม

โครงกำรฯ 

7. ยังขำดควำมเขำ้ใจผู้ประกอบกำร ท ำใหเ้สีย

โอกำสในกำรต่อยอดนวตักรรมต่อไป 
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4.1.4 ความพึงพอใจของกลุ่มการใชป้ระโยชนโ์ครงสรา้งพ้ืนฐานนวตักรรม  

ควำมพึงพอใจของกลุ่มผูใ้ชบ้ริกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำนท่ีอุทยำนนวตักรรม (บุคคลทัว่ไป) แบ่งกำร

ส ำรวจเป็น 3 แบบ ดงัน้ี 

4.1.4.1 ผูใ้ชบ้ริการโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีอุทยานนวัตกรรม (บุคคลทั่วไป) เก็บขอ้มูลดว้ย

แบบสอบถาม จ ำนวน 180 คน พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมำก มีค่ำเฉล่ีย

เท่ำกบั 3.91 คิดเป็นรอ้ยละ 78.20 โดยพบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งมีควำมพึงพอใจในดำ้นผลประโยชน์ท่ีไดร้บั 

มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.96 คิดเป็นรอ้ยละ 79.20 รองลงมำคือดำ้นเจำ้หน้ำท่ี มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.90 คิด

เป็นรอ้ยละ 78.00 ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.89 คิดเป็นรอ้ยละ 77.80 และดำ้น

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.87 คิดเป็นรอ้ยละ 77.40  ตำมล ำดบั  

กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่ใหค้วำมส ำคญัต่อผลประโยชน์ท่ีไดร้บัจำกกำรใชบ้ริกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน

ท่ีอุทยำนนวตักรรมของส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.88 คิดเป็นรอ้ยละ 

77.60 รองลงมำคือดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.65 คิดเป็นรอ้ยละ 73.00 ประเด็น

ย่อยในแต่ละดำ้นท่ีกลุ่มตวัอย่ำงมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ภำพลกัษณโ์ดยรวมของ

เจำ้หน้ำท่ี สนช.  มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.80 คิดเป็นรอ้ยละ 76.00 รองลงมำคือกำรตอบสนองต่อควำม

คำดหวงัของกำรเขำ้ใชบ้ริกำร มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.76 คิดเป็นรอ้ยละ 75.20 และควำมเพียงพอในกำร

ใหบ้ริกำรของเจำ้หน้ำท่ี สนช. มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.75  คิดเป็นรอ้ยละ 75.00 อย่ำงไรก็ตำมค่ำเฉล่ีย

ควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรท่ีน้อยท่ีสุด 3 อนัดบัสุดทำ้ย ไดแ้ก่ ควำมสะดวกของขั้นตอนในกำรขอใช้

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก เช่น Wifi มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.06 คิดเป็นรอ้ยละ 61.20 ควำมครอบคลุมของ

ช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำรกบั สนช. มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.49 คิดเป็นรอ้ยละ 69.80 และควำมชดัเจน

ของขั้นตอนในกำรเขำ้ใชบ้ริกำร มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.55 คิดเป็นรอ้ยละ 71.00  ส่วนใหญ่ไม่รูจ้กั สน

ช.มำก่อน จ ำนวน 123 คน คิดเป็นรอ้ยละ 68.33 เคยรูจ้ัก สนช. จ ำนวน 57 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

31.66  ส่วนใหญ่เขำ้ถึง หรือรูจ้กั สนช.จำกช่องทำงเว็บไซต ์สนช. (www.nia.or.th) จ ำนวน 99 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 29.45 รองลงมำช่องทำงFacebook NIA   จ ำนวน 69 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.74 และทำง 

เพ่ือนหรือคนรูจ้กัแนะน ำ จ ำนวน 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.88  

4.1.4.2 ผูใ้ชบ้ริการโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีอุทยานนวตักรรม (บุคคลทัว่ไป) เก็บขอ้มูลดว้ยการ

สมัภาษณเ์ชิงลึก จ ำนวน 20 คน เมื่อใชก้ำรวิเครำะหเ์น้ือหำเพ่ือแปลงค่ำใหเ้ป็นขอ้มูลเชิงปริมำณพบวำ่

ควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัพึงพอใจมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.00 คิดเป็นรอ้ยละ 80.00 โดยเมื่อแยกเป็น

แต่ละดำ้นกลุ่มตวัอยำ่งมีควำมพึงพอใจรำยละเอียด ดงัน้ี 

1) ดำ้นขั้นตอนกำรด ำเนินงำน มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนคลำ้ยบริษัทเอกชนแต่ยงัมีควำมล่ำชำ้ 

แต่บำงครั้งขอใชพ้ื้นท่ีรูผ้ลไดร้วดเร็ว ดีขึ้ นลดขัน้ตอนกำรติดต่อประสำนงำนยุ่งยำกน้อยลง 

2) ดำ้นเจำ้หนำ้ท่ี มีควำมพึงพอใจเจำ้หนำ้ท่ีมำก  เจำ้หนำ้ท่ีน่ำรกั เต็มใจใหบ้ริกำร มีควำมเป็น

กนัเอง โดยเฉพำะเจำ้หน้ำท่ีรกัษำควำมปลอดภยัใหบ้ริกำรดีมำก อ ำนวยควำมสะดวกเป็นไปดว้ยควำม

เรียบรอ้ยเจำ้หน้ำท่ีท่ีค่อนขำ้งสูงอำยุใหบ้ริกำรดีและค่อนขำ้งมีควำมกระตือรือรน้ กำรใหข้อ้มูลของ

เจำ้หน้ำท่ี ค่อนขำ้งครบถว้นประมำณ 9 ใน 10 ส่วน ทุกคนท ำงำนมีควำมเป็น generation เดียวกนั 

แมว้ำ่เจำ้หนำ้ท่ีบำงท่ำนจะอำยุมำกกวำ่ 45 ปี  
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3) ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกมีตึก อำคำรท่ีทนัสมยั มีกำรดูแลท่ีดี หอ้งน ้ำสะอำดส่ิงอ ำนวย 

ควำมสะดวกค่อนขำ้งพรอ้ม รวมถึง Wi-Fi และ internet มีแม่บำ้นคอยดูแลทุกชั้น ส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวกดีกวำ่ท่ีคิด มีหอ้งประชุมท่ีเพียงพอ 

 4) ดำ้นผลประโยชน์ท่ีจะไดร้ับ บริษัท startup น้องใหม่ของ NIA มองว่ำกำรท่ี NIA ใหก้ำร

สนับสนุนพ้ืนท่ีในกำรจดัตั้งบริษัทในเบ้ืองตน้เป็นประโยชน์มำก หำกเปรียบเทียบกบัหน่วยงำนรำชกำร 

NIA ให้ประโยชน์แก่ผู ้เขำ้รับบริกำรค่อนขำ้งมำก หวังว่ำจะได้รับผลก ำไรหรือประโยชน์ตำมท่ีได้

ประสำนงำน เช่น กำรใหข้อ้มลู 

กำรขอทุนไดต้ำมท่ีหวงัไว ้เช่น ทุนดำ้น genetic innovation คำดหวงัวำ่จะท ำงำนร่วมกนัในโอกำสท่ี NIA 

ครบรอบ 10 ปี เป็นพ้ืนท่ีท่ีบริษัท start-up สำมำรถใชง้ำนได ้เจำ้หนำ้ท่ีใหค้วำมเป็นมิตรและเป็น

กนัเอง ท ำใหป้ระสำนงำนและไดร้บัประโยชน์เกินท่ีคำดหวงัไว ้

4.1.4.3 ผูใ้ชบ้ริการโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีอุทยานนวตักรรม (บุคคลทัว่ไป) เก็บขอ้มูลดว้ยการ

สนทนากลุ่ม จ ำนวน 20 คน เมื่อใชก้ำรวิเครำะห์เน้ือหำเพ่ือแปลงค่ำให้เป็นขอ้มูลเชิงปริมำณพบว่ำ

ควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัพึงพอใจมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.00 คิดเป็นรอ้ยละ 80.00 โดยเมื่อแยกเป็น

แต่ละดำ้นกลุ่มตวัอยำ่งมีควำมพึงพอใจรำยละเอียด ดงัน้ี 

1) ดำ้นขั้นตอนกำรด ำเนินงำน มีควำมพึงพอใจปำนกลำงยงัติดขดั ไม่ไดข้อ้มูลอย่ำงทนัที ขำด

ช่วงนำน  บำงครั้งประสำนงำนแบบรีบเร่งมำก ลักษณะเหมือนสัง่ เมื่อประสำนงำนผิดพลำดไม่แจง้

รำยละเอียด ท ำใหต้อ้งศึกษำกนัเอง 

2) ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ี มีควำมพึงพอใจปำนกลำง บำงคนยังขำดควำมเป็นมืออำชีพ ยังแก้

สถำนกำรณไ์ม่ได ้จนถึงไม่ response วำจำค ำพูด ยงัเป็นกำรสัง่ในบำงครั้ง ไม่เหมำะสม หลำยๆคนให้

กำรช่วยเหลือแนะน ำเป็นอยำ่งดี  

3) ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ส ำหรบักำรจดันิทรรศกำรหรือบูธต่ำง ๆ คิดว่ำสถำนท่ีจัดไม่

เหมำะสม (หำ้ง หรืออำคำรท่ีเป็นชั้น ๆ แคบ) ไม่สะดวกหรือตอบโจทยท่ี์จะน ำนวตักรรมมำเสนอ 

ทนัสมยัแต่ไม่เหมำะ เขำ้ถึงยำก บูธเล็กมำก ไม่สำมำรถน ำเสนออะไรไดม้ำกโดยเฉพำะส่ิงท่ีเป็นไฮไลท์ 

ท ำไดเ้พียงเปิดคอมพิวเตอร ์และใหดู้ภำพ อุปกรณส์นับสนุน เช่น ระบบอินเทอรเ์น็ต ไมส่ะดวก บำงแห่ง

ตอ้งเสียค่ำจอดรถแพง กำรบริกำรดำ้นอ่ืน ๆ ยงัค่อนขำ้งวุ่นวำย เน่ืองจำก จัดหลำยสถำนท่ี แต่ละ

สถำนท่ีเหมำะกบัเดินเล่นดูของมำกกวำ่ท่ีจะสำมำรถน ำเสนอนวตักรรม กำรเขำ้มำเตรียมพรอ้มก่อนวนั

งำนยงัไมส่ะดวก คลำ้ยไมโ่อเคงำนกนัของ สนช. 

4) ดำ้นผลประโยชน์ท่ีจะไดร้ับ ไดน้ ำนวตักรรมดำ้นต่ำง ๆ มำน ำเสนอแต่ยงัไม่เต็มท่ี แต่ได้

เครือข่ำย ไดเ้รียนรู ้ไดเ้ปิดโลกทศัน์ ช่วยลดตน้ทุนไดพ้อประมำณ ได้เห็นกำรท ำงำนท่ีหลำกหลำยกบั

หน่วยงำนทั้งจำกรำชกำรและเอกชน และสนช.ได ้ช่วยใหเ้ขำ้ใจถึงเสน้ทำงหรือกำรประสำนกบัหน่วยงำนท่ี

สำมำรถติดต่อในภำยหนำ้ 
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ขอ้เสนอแนะ  

ขัน้ตอนการด าเนินงาน เจา้หนา้ท่ี 

1. ลดเอกสำรในกำรสมัครขอใชพ้ื้นท่ีอุทยำน

นวตักรรม 

2. จดัท ำกำรมีบตัรพนักงำนบริษัทท่ีใชพ้ื้นท่ีของ 

NIA ใหเ้ร็วขึ้ น 

3. พฒันำในกำรแจง้รำยละเอียดในแต่ละเร่ืองให้

ชดัเจน เหมือนบริษัทเอกชนมืออำชีพ 

4. วำงแผนใหม้ีเวลำในกำรเตรียมงำน เตรียม

เน้ือหำ เตรียมอุปกรณ ์

5.ใชร้ะบบออนไลน์ท่ีทนัสมยั หำกไม่มีเจำ้หน้ำท่ี

ตอบสนองขอ้มลู 

6. ควรท ำงำนแบบ one stop service  

 

1. เจำ้หน้ำท่ีท่ีค่อนขำ้งสูงอำยุใหบ้ริกำรชำ้ กำร

ติดต่อเวลำใกล้เลิกงำน คำดหวังว่ำเจำ้หน้ำท่ี

น่ำจะใหบ้ริกำรเต็มท่ี 

2. ควรมีกำรปรบัปรุงเร่ือง service mind 

3. หำกเปล่ียนเจำ้หน้ำท่ีควรโอเคงำน หรือควรมี

กำรส่งต่องำนของเจำ้หน้ำท่ีเก่ำใหก้ับเจำ้หน้ำท่ี

มำใหม ่

4. ควรปรบัปรุงกำรพดูในบำงครั้ง ไมค่วรสัง่ ควร

ฟังเหตุผลของอีกฝ่ำย 

5. ควรเรียนรูก้ำรแกส้ถำนกำรณ ์หรือกำรท ำงำน

ของมืออำชีพ เพรำะบำงธุรกิจมีมลูค่ำมำก  

6. ควรมีควำมชดัเจนในกำรท ำหนำ้ท่ี ในงำนมี

เจำ้หนำ้ท่ีหลำกหลำย ทั้งของ สนช. ออแกนไนซ ์

ท ำใหก้ำรติดต่อบำงประเด็นไมส่ะดวก 

ส่ิงอ านวยความสะดวก ผลประโยชน์ท่ีไดร้บั 

1. ตึกมีควำมโปร่งแสงท ำใหบ้ำงครั้งเวลำแดดจดั 

ท ำใหห้อ้งมีควำมรอ้นและแอรไ์มเ่ย็น  

2. ปรบัปรุงระบบอินเตอรเ์น็ตมีปัญหำบ่อยมำก 

ท ำใหบ้ริษัทตอ้งซ้ือ router มำต่อเอง 

3. พ้ืนท่ีหอ้งโถงชั้นล่ำงท่ีวำ่งควรมีกำรจดั

นิทรรศกำรต่อเน่ือง 

4. co-working space ควรมีมำกกวำ่น้ี และ

ออกแบบหรือตกแต่งท่ีเพ่ิมควำมผ่อนคลำยกำร

จดันิทรรศกำรในพ้ืนท่ีโล่งขอตวัอำคำร 

5. ควรจะมีกำรกระตุน้ท ำใหเ้กิดกำรเรียนรูอ้ยำ่ง

ต่อเน่ือง เช่น กำรจดันิทรรศกำรหมุนเวียน 

6. ควรท ำป้ำยบอกทำงในท่ีจอดรถใหช้ดัเจน

มำกช้ึนเพ่ือป้องกนักำรสบัสน 

7. พิจำรณำสถำนท่ีจัดงำนท่ีเหมำะ เช่น ศูนย์

ประชุมสิริกิต์ิ ไบเทค เป็นตน้ 

8. จดังำนควรจดัในสถำนท่ีเดียว ไมแ่ยกไปหลำย 

ๆ มุมเมือง 

1.  ควรปรับปรุง Facebook ของ NIA Thailand 

strategy เ น่ื อ ง จ ำ ก ไ ม่ ค่ อ ย  update ต ำ ม

สถำนกำรณ ์

2. พิจำรณำควำมเหมำะสมของสถำนท่ี 

3. พฒันำกำรจดัระบบบริกำรอย่ำงต่อเน่ือง รบั

ฟังขอ้เสนอแนะ  

4. พฒันำเจำ้หนำ้ท่ีใหห้ลำกหลำยท่ีสำมำรถตอบ

โจทยล์กัษณะของธุรกิจ  

5. เพ่ิมกำรประชำสมัพนัธ์ในกลุ่มเป้ำหมำยของ

ลกัษณะธุรกิจ 
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ส่ิงอ านวยความสะดวก ผลประโยชน์ท่ีไดร้บั 

9.อุปกรณ์ท่ีส ำคัญคือ อินเทอรเ์น็ตตอ้งพรอ้มใช้

และสะดวกกวำ่น้ี 

10.ระหว่ำงจัดงำนควรเพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์ 

แจง้ควำมเคล่ือนไหวหรือกิจกรรมท่ีควรทรำบ  
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4.2 การอภิปรายผล 

4.2.1 คว ามพึ งพอ ใจของกลุ่ ม ก า รส่ ง เ ส ริ มก า รสร้า งนวั ต ก ร รม 

(ผูป้ระกอบการที่ไดร้บัทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมดา้นเศรษฐกิจ

และสงัคม) 

 

เมื่อเปรียบเทียบผลกำรเก็บขอ้มูลกบัปีท่ีผ่ำนพบว่ำ ขอ้มูลส่วนบุคคลจะไม่ต่ำงจำกปีท่ีผ่ำนมำ 

คือ มีสัดส่วนชำยมำกกว่ำหญิง อยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 40 – 49 ปีมำกท่ีสุด จบกำรศึกษำในระดับ

ปริญญำตรี เป็นกลุ่มวิสำหกิจเร่ิมตน้มำกท่ีสุด และโครงกำรท่ีขอรบักำรสนับสนุนมำกท่ีสุดคือ โครงกำร

ดำ้นนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ ดำ้นควำมเช่ือมโยงระหว่ำง อำหำร น ้ ำ และพลังงำน รองลงมำสำขำ

เศรษฐกิจกำรผลิตและกำรหมุนเวียน และหมู่บำ้นนวตักรรมเพ่ือสงัคม ทั้งน้ีตอ้งกำรใหส้ ำนักงำนนวตัร

กรรมแห่งชำติสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมในดำ้นกำรขยำยผลกำรพฒันำธุรกิจนวตักรรมผ่ำนเครือข่ำย

ของ ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ (Growth) มำกท่ีสุด รองลงมำคือกำรสนับสนุนดำ้นเงินทุน (Grant) 

ดำ้นควำมพึงพอใจ พบวำ่ในปีน้ีกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีควำมพึงพอใจโดยรวมในระดบัพึงพอใจมำก โดย

มีคะแนนเพ่ิมขึ้ นจำกปีท่ีผ่ำนมำคือจำกรอ้ยละ 85.59 เป็นรอ้ยละ 88.40 แต่ทั้งน้ียงัพบผูต้อบมีควำม

ไม่พึงพอใจอยู่ดว้ย นอกจำกน้ีเมื่อคิดรวมเป็นค่ำเฉล่ียลงรำยละเอียดทุกดำ้นพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงน้ีมี

ควำมรูสึ้กพึงพอใจโดยรวมต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติสูงขึ้ นกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ จำก

ค่ำเฉล่ียควำมพึงใจรวมทั้ง 4 ดำ้น ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกเดิม 4.54 เป็น 4.67 โดยกลุ่มตวัอย่ำงดงักล่ำวมีควำม

พึงพอใจด้ำนผลประโยชน์ท่ีได้รับมำกท่ีสุด ส่วนด้ำนกำรบริกำรย่อยในแต่ละด้ำนของส ำนักงำน

นวตักรรมแห่งชำติท่ีกลุ่มตัวอย่ำงใหค้วำมสนใจมำกท่ีสุด โดยเฉพำะดำ้นควำมรู ้ควำมเช่ียวชำญและ

ประสบกำรณ์ของเจำ้หน้ำท่ีในกำรใหค้ ำแนะน ำและเสนอแนะในกระบวนกำรกำรพัฒนำขอ้เสนอ

โครงกำรนวตักรรม ท่ีมีค่ำเฉล่ีย 5 คะแนนเต็ม  แต่ในขณะเดียวกนักลุ่มตวัอย่ำงใหค้ะแนนน้อยในดำ้น

ควำมชดัเจนของขอ้มูลในกำรส่งขอ้เสนอโครงกำรนวตักรรม ควำมสะดวกในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

และควำมรวดเร็วในกำรพิจำรณำขอ้เสนอโครงกำรนวตักรรม  นอกจำกน้ีขอ้คน้พบอีกประเด็นคือ กลุ่ม

ตวัอย่ำงส่วนใหญ่ยงัไม่เคยรบัทุนจำกส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติถึงรอ้ยละ 92.06 จำกกำรสอบถำม

พบว่ำเพรำะไม่เคยรูจ้กัมำก่อน ประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่ำงตอ้งกำรรบัค ำปรึกษำเพ่ิมเติม คือ สรำ้งธุรกิจ

นวตักรรมในเร่ืองกำรตลำดมำกท่ีสุด สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงคุณภำพท่ีตอ้งกำรใหส้นับสนุนทำงดำ้น

กำรตลำด  นอกจำกน้ียงัพบประเด็นเชิงบวกต่อหลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำสนับสนุนโครงกำรนวตักรรม

ท่ีเห็นวำ่เหมำะสมรอ้ยละ 100 

    เมื่อพิจำรณำดำ้นขอ้เสนอแนะจำกกลุ่มตวัอย่ำงท่ีกำรเก็บขอ้มูลโดยกำรสมัภำษณ์เชิงลึก พบว่ำ     

กลุ่มตัวอย่ำงในปีน้ีมีควำมพึงพอใจในดำ้นผลประโยชน์ท่ีไดร้บัจำก ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ โดย

ภำพรวมมองว่ำ ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ ใหก้ำรสนับสนุนทั้งทุน ควำมรู ้ประสบกำรณ ์อีกทั้งเป็น

ก ำลงัใจใหผู้ป้ระกอบกำรท ำใหส้ำมำรถน ำแนวควำมคิดไปต่อยอดธุรกิจได ้ส่วนกำรเก็บขอ้มูลดว้ยกำร

สนทนำกลุ่มพบว่ำ โดยรวมพึงพอใจระดับมำก เน่ืองจำกโครงกำรดีมำก เงินสนับสนุนมำก เป็นทุนให้

เปล่ำ ไมผู่กพนั และค่อนขำ้งดูแลดี แต่ทั้งน้ียงัมีขอ้เสนอแนะมำกท่ีสุดคือ กำรใหข้อ้มลูข่ำวสำรใหช้ดัเจน 

หรือเพ่ิมสมรรถนะมืออำชีพของเจำ้หน้ำท่ี  
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4.2.2 ความพึงพอใจของกลุ่มการพฒันาความสามารถทางนวตักรรม   

ขอ้มูลส่วนบุคคลพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงท่ีเขำ้รับกำรอบรมเป็นหญิงมำกกว่ำชำย โดยมีช่วงอำยุ

ระหว่ำง 20-29 ปี มำกท่ีสุด ช่วงอำยุอยู่ระหว่ำง 30-39 ปี มีระดบักำรศึกษำในระดบัปริญญำตรีมำก

ท่ีสุด เช่นเดียวกบัปีท่ีผ่ำนมำ และส่วนใหญ่ยงัไมป่ระกอบธุรกิจ 

เมื่อพิจำรณำดำ้นควำมพึงพอใจ พบว่ำมีระดบัควำมพึงพอใจโดยรวมเพ่ิมขึ้ นจำกปีท่ีผ่ำนมำจำก

ค่ำเฉล่ียปีท่ีแล้ว 4.21 เป็น 4.59 อยู่ในระดับพอใจมำก ทั้งน้ีกลุ่มตัวอย่ำงยังคงพึงพอใจด้ำน

ผลประโยชน์ท่ีไดร้บั และดำ้นเจำ้หนำ้ท่ี มำกท่ีสุด (ค่ำเฉล่ีย 4.39)  

 เมื่อพิจำรณำประเด็นย่อยของกำรบริกำรดำ้นกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงนวตักรรมพบว่ำ 

กลุ่มตวัอย่ำงใหค้ะแนนควำมพึงพอใจต่อภำพลกัษณโ์ดยรวมของเจำ้หน้ำท่ีส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ

มำกที่สุด(ค่ำเฉล่ีย 4.43) ส่วนควำมเหมำะสมของพ้ืนท่ีจัดกำรอบรมในภำพรวมของส ำนักงำน

นวตักรรมแห่งชำติ ไดร้บัควำมพึงพอใจน้อยท่ีสุด (ค่ำเฉล่ีย 4.05) ซ่ีงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงคุณภำพ

ท่ีวำ่ สถำนท่ีอยูไ่กลจำกกรุงเทพฯ และเป็นรีสอรท ์ค่อนขำ้งรอ้น และไมส่ะดวก  

 ด้ำนกำรรับรู ้เ ก่ียวกับ ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ พบว่ำส่วนใหญ่เคยรู ้จัก ส ำนักงำน

นวัตกรรมแห่งชำติมำก่อนเกินกว่ำคร่ึง คือ รอ้ยละ 64.13 โดยส่วนใหญ่รูจ้ักหรือทรำบข่ำวจำก 

Facebook NIA รอ้ยละ 22.27 รองลงมำคือเว็บไซต ์หรือ www.nia.or.th รอ้ยละ 21.68 โดยไม่แตกต่ำง

กนัมำกนักส ำหรบัขอ้มูลของกำรเขำ้มำร่วมรบักำรอบรมครั้งน้ี โดยใหเ้หตุผลว่ำเน้ือหำในกำรอบรมมี

ควำมน่ำสนใจจึงตดัสินใจเขำ้ร่วมกำรอบรม  และก่อนเขำ้ร่วมกำรอบรมน้ันกลุ่มตวัอย่ำงเกือบคร่ึง (รอ้ย

ละ 47.83) มีควำมรูพ้ื้นฐำนระดับปำนกลำงใกลเ้คียงกบัปีท่ีผ่ำนมำ และหลงัเขำ้รับกำรอบรม กลุ่ม

ตวัอยำ่งเกือบทั้งหมดไดร้บัควำมรูเ้พ่ิมมำกขึ้ น คิดเป็นรอ้ยละ 94.35 แต่ยงัพบวำ่มีกลุ่มตวัอย่ำงตอบไม่

เขำ้ใจเท่ำท่ีควรรอ้ยละ 2.17  

 ส ำหรบัดำ้นกำรบริกำรใหมท่ี่กลุ่มตวัอยำ่งตอ้งกำรรบัค ำปรึกษำมำกท่ีสุดคือ สรำ้งธุรกิจในเร่ือง

เทคโนโลยี สอดคลอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีส่วนใหญ่อยู่ใน generation Y และ Z แต่พบขอ้มูลท่ีน่ำสนใจ

คือ กลุ่มตวัอยำ่งใหค้วำมสนใจในเร่ืองกำรขนส่งและโลจิสติกสอี์กดว้ย 

ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพโดยกำรสมัภำษณเ์ชิงลึกและสนทนำกลุ่ม พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งในปีน้ี

ยงัคงพึงพอใจในดำ้นผลประโยชน์ท่ีไดร้บั และดำ้นเจำ้หน้ำท่ีจำกส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ แต่ยงัคง

มีประเด็นท่ีฝำกให้พัฒนำเจำ้หน้ำท่ีคือ กำรให้ขอ้มูลเชิงลึก ชัดเจนในเร่ืองขั้นตอน และรวดเร็ว 

นอกจำกน้ีในดำ้นเน้ือหำหลกัสูตร และช่วงเวลำกำรอบรม ก็เป็นส่ิงท่ีกลุ่มตัวอย่ำงฝำกใหพิ้จำรณำถึง

ควำมเหมำะสม ไม่รวบรดั ไม่อดัแน่นจนเกินไป และตอ้งค ำนึงถึงขอ้จ ำกดัของกลุ่มนักเรียน นักศึกษำท่ี

ยงัมีขัน้ตอนของกำรประสำนงำนกบัสถำนศึกษำและผูป้กครองอีกดว้ย   

 

4.2.3 ความพึงพอใจของกลุ่มการสง่เสรมิตลาดนวตักรรม  

ผลกำรเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลพบวำ่ กลุ่มตวัอย่ำงท่ีไดร้บักำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรม

ส่วนใหญ่เป็นเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง  โดยเฉล่ียมีช่วงอำยุระหว่ำง 20-29 ปี และระหวำ่ง 30-39 ปี 

มำกท่ีสุด และยงัคงมีระดบักำรศึกษำในระดบัปริญญำตรีมำกท่ีสุด รองลงมำปริญญำโท เช่นเดียวกบัปีท่ี

ผ่ำนมำ และส่วนใหญ่ยงัไมป่ระกอบธุรกิจ แต่พบมีกลุ่มวิสำหกิจเร่ีมตน้ อีกดว้ย 



100 

   

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ พบวำ่ระดบัควำมพึงพอใจโดยรวมเพ่ิมขึ้ นเล็กน้อยจำกปีท่ีผ่ำนมำ

จำกจำก 4.00 เป็น 4.08 อยูใ่นระดบัพึงพอใจ ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยำ่งยงัคงพึงพอใจดำ้นผลประโยชน์ท่ีไดร้บั 

และด้ำนเจำ้หน้ำท่ี มำกท่ีสุด สอดคลอ้งกันกำรใหค้วำมส ำคัญของผลประโยชน์ท่ีได้รับมำกท่ีสุด

เช่นเดียวกนั เมื่อพิจำรณำประเด็นย่อยของกำรส่งเสริมและกระตุ้นตลำดนวตักรรมพบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำง

ใหค้ะแนนควำมพึงพอใจต่อควำมเอำใจใส่และกระตือรือรน้ในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หน้ำท่ี และกำร

อ ำนวยควำมสะดวก กำรบริกำรท่ีรวดเร็วของเจำ้หน้ำท่ีมำกท่ีสุด ส่วนท่ีมีควำมพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ

ควำมเพียงพอในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หนำ้ท่ี และภำพลกัษณโ์ดยรวมของเจำ้หนำ้ท่ี  

ดำ้นกำรรบัข่ำวสำรจำกกำรจดักิจกรรมส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมเกือบทั้งหมดจำก

เว็บไซต์ หรือ www.nia.or.th รอ้ยละ 37.50 และ Facebook NIA รอ้ยละ 22.27 เหตุผลในกำรเขำ้ร่วม

กิจกรรมส่วนใหญ่คือควำมน่ำสนใจของกิจกรรมและประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดร้บั และส่วนใหญ่ตอ้งกำรรบั

กำรอบรมในเร่ืองเทคโนโลยีเกินกว่ำคร่ึง รองลงมำคือกำรตลำด และกำรหำแหล่งเงินทุน  

ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพโดยกำรสมัภำษณเ์ชิงลึกและสนทนำกลุ่ม พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งในปีน้ี

ยังคมพึงพอใจในด้ำนผลประโยชน์ท่ีได้รับ และด้ำนเจ้ำหน้ำ ท่ีจำกส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ 

สอดคล้องกับผลกำรวิเครำะห์ข ้อมูลด้วยสถิติขั้นสูงคือผลกำรวิเครำะห์จตุภำคควำมพึงพอใจ

ผูป้ระกอบกำรท่ีไดร้บักำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมทั้ง 4 ดำ้น พบว่ำ ผูป้ระกอบกำรท่ีไดร้บั

กำรส่งเสริมและกระตุ้นตลำดนวัตกรรมมีควำมพึงพอใจสูงสุดกับผลประโยชน์ท่ีได้รับ (M=4.18) 

รองลงมำ คือ เจำ้หน้ำท่ี (M=4.13) ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก (M=4.00) และขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

(M=3.96) ตำมล ำดับ ดงัน้ันจะเห็นไดว้่ำถึงแมด้ำ้นขั้นตอนกำรด ำเนินงำนจะมีกำรพฒันำกำรบริกำร

แต่ยงัคงมีประเด็นท่ีตอ้งปรบัปรุงคลำ้ย ๆ กบักำรประเมินของทุกกลุ่มกล่ำวคือ ปรบัปรุงกำรใหข้อ้มูลเชิง

ลึก ชดัเจนในเร่ืองขัน้ตอน รวดเร็วใหต้อบสนองควำมคำดหวงัผูร้บับริกำรตอ้งกำรท่ีแทจ้ริง   

 

4.2.4 ความพึงพอใจของกลุ่มการใชป้ระโยชนโ์ครงสรา้งพ้ืนฐานนวตักรรม  

ผลกำรเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช ้บริกำรโครงสร้ำงพ้ื นฐำนท่ีอุทยำน

นวตักรรม (บุคคลทัว่ไป) มีสดัส่วนของเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิงใกลเ้คียงกนั โดยมีช่วงอำยุของกลุ่ม

ตัวอย่ำงท่ีหลำกหลำยไดแ้ก่ ระหว่ำง 20-29 ปี มำกท่ีสุด รองลงมำคือต ำ่กว่ำ 20 ปี เน่ืองจำกมีกลุ่ม

นักศึกษำจำกหลำยสถำบนัน ำนวตักรรมมำน ำเสนอในงำนแสดงบูธ และระหว่ำง 30-39 ปี ตำมล ำดบั 

และยงัคงมีระดับกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีมำกท่ีสุด เช่นเดียวกับปีท่ีผ่ำนมำ และส่วนใหญ่ยงัไม่

ประกอบธุรกิจ รองลงมำคือกลุ่มวิสำหกิจเร่ีมตน้ นอกจำกน้ียงัพบองคก์รขนำดใหญ่อีกจ ำนวนไม่น้อยอีก

ดว้ย 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ พบว่ำมีระดับควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจหรือ

ระดับปำนกลำง โดยกลุ่มตัวอย่ำงพึงพอใจด้ำนผลประโยชน์ท่ีได้รับ และดำ้นเจำ้หน้ำท่ี มำกท่ีสุด 

สอดคลอ้งกำรให้ให้ขอ้มูลเชิงคุณภำพ และกำรใหค้วำมส ำคัญของผลประโยชน์ท่ีได้รับมำกท่ีสุด

เช่นเดียวกนั เมื่อพิจำรณำประเด็นย่อยของใชบ้ริกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำนท่ีอุทยำนนวตักรรมพบว่ำ กลุ่ม

ตัวอย่ำงใหค้ะแนนควำมพึงพอใจต่อภำพลักษณ์โดยรวมของเจำ้หน้ำท่ีมำกท่ีสุด รองลงมำคือกำร

ตอบสนองต่อควำมคำดหวงัของกำรเขำ้ใชบ้ริกำรส่วนท่ีมีควำมพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือควำมสะดวกของ
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ขั้นตอนในกำรขอใช้ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก เช่น Wifi และควำมครอบคลุมของช่องทำงในกำร

ติดต่อส่ือสำรกบัส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ  

ขอ้คน้พบท่ีน่ำสนใจคือ กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่ไมเ่คยรูจ้กัส ำนักงำนวตักรรมแห่งชำติมำก่อนรอ้ย

ละ 68.33 ทั้งน้ีช่องทำงท่ีเขำ้ถึง/รูจ้ักส ำนักงำนวัตกรรมแห่งชำติมำกท่ีสุดคือ จำกเว็บไซต์ หรือ 

www.nia.or.th รอ้ยละ รองลงมำคือ Facebook NIA และจำกเพ่ือน/คนรูจ้กัแนะน ำ ตำมล ำดบั  

ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพโดยกำรสมัภำษณเ์ชิงลึกและสนทนำกลุ่ม พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งในปีน้ี

ยงัคงพึงพอใจในดำ้นผลประโยชน์ท่ีไดร้บั และดำ้นเจำ้หน้ำท่ีจำกส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ โดยจะมี

ขอ้แนะน ำและฝำกใหส้ ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติพัฒนำปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วนคือ กำรส่ือสำรดำ้น

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน กำรประสำนงำนท่ีตอ้งตอบสนองหรือตอบกลบัอย่ำงรวดเร็วและชดัเจน อีกทั้ง

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีมีทั้ งกำรใช้พ้ืนท่ีในอำคำรส ำนักงำนใหญ่ท่ีมีข ้อเสนอแนะให้เพ่ิม กำร

ประชำสมัพนัธ ์และท่ีฝำกพิจำรณำมำกท่ีสุดคือ สถำนท่ีของกำรจดัแสดงบูธในงำนน ำเสนอนวตักรรมท่ี

ควรหำสถำนท่ีเหมำะสม กำรประชำสมัพนัธใ์หม้ำกเพ่ือใหก้ลุ่มเป้ำหมำยท่ีตอ้งกำรไดร้บัทรำบข่ำวเพ่ือ

สนับสนุนกำรน ำนวตักรรมไปต่อยอด และขยำยธุรกิจ  

 

 

4.3 การวิเคราะห์ตัวแปรที่ มีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจโดยรวมของ

ผูร้บับรกิาร 

 

 ภำพรวมพบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งทุกกลุ่มเห็นว่ำผลประโยชน์ท่ีไดร้บัจำกกำรสนับสนุนของส ำนักงำน

นวตักรรมแห่งชำติ (Utility) เป็นประเด็นท่ีมีควำมพึงพอใจสูง ถือเป็นดำ้นท่ีประสบควำมส ำเร็จและควร

รักษำระดับกำรใหบ้ริกำรไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกับขอ้มูล 2 ปีท่ีผ่ำนมำ ดังน้ันจึงควรรักษำมำตรฐำนและ

พฒันำใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย รองลงมำคือดำ้นเจำ้หน้ำท่ีดำ้นท่ีมีควำมส ำคญัสูงแต่ผูร้บับริกำร

แต่ยงัท่ีควรปรบัปรุงเพ่ิมตำมขอ้เสนอแนะเพ่ือรกัษำมำตรฐำนไว ้

 ทั้งน้ี ดำ้นขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (Process) และดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก (Facility) ในปีน้ี

ถือว่ำเป็นดำ้นท่ีมีควำมส ำคญัสูงแต่กลบัมีควำมพึงพอใจในระดับต ำ่กว่ำปีท่ีผ่ำนมำ ถือเป็นดำ้นท่ีควร

จัดสรรทรัพยำกรไปพัฒนำปรับปรุงใหดี้ยิ่งขึ้ นเพ่ือเพ่ิมควำมพึงพอใจ กล่ำวคือประเด็นขั้นตอนกำร

ด ำเนินงำน (Process) เพ่ิมกำรส่ือสำรท่ีชดัเจน กระชบัและรวดเร็ว และประเด็นดำ้นส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวก (Facility) เพ่ิมกำรวิเครำะหค์วำมเหมำะสม ควำมสะดวกของอำคำรสถำนท่ี ตลอดจนอุปกรณ์

เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนท่ีส ำคญั และหรือพฒันำขอ้มูลในเว็บไซต์ใหท้ันสมยั เขำ้ถึงง่ำย เป็นปัจจุบนัให้

มำกท่ีสุด 
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ภาคผนวก 
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เครื่องมือเก็บขอ้มูล 1 

หมายเลขแบบสอบถาม ............................... 

แบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจของผูร้บับริการจากส านักงานนวตักรรมแหง่ชาติ  

ผูป้ระกอบการท่ีไดร้บัทุนสนับสนุนโครงการนวตักรรมเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

ค าช้ีแจง 

ส ำนักงำนนวตักรรมแหง่ชำติ (องคก์ำรมหำชน) หรือ สนช. มีควำมประสงคส์ ำรวจควำมพึงพอใจของ

ผูร้บับริกำรจำก สนช. ประจ ำปีงบประมำณ 2562 เพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสริมประสิทธิภำพในกำร

ด ำเนินงำนของ สนช. จึงไดม้อบหมำยใหห้น่วยงำนอิสระภำยนอก “ศูนยบ์ริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั” เป็นผูด้ ำเนินกำรในปีน้ี จึงใคร่ขอเวลำท่ำนสกัเล็กน้อย เพ่ือตอบแบบสอบถำมดังต่อไปน้ี   

1. บริการท่ีไดร้บั 

1.1  ท่ำนยืน่ขอ้รบักำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมในดำ้นใด (เลือกเพียงค าตอบเดียว) 

  Open Innovation 

    สำขำเศรษฐกิจชีวภำพ                  สำขำเศรษฐกิจกำรผลิตและกำรหมุนเวยีน 

    สำขำเศรษฐกิจบริกำรและแบ่งปัน  

    ดำ้นกำรอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม     ดำ้นควำมเช่ือมโยงระหวำ่ง อำหำร น ้ำ และพลงังำน 

     ดำ้นภำครฐัและกำรศึกษำ       ดำ้นกำรเงิน กำรจำ้งงำน และสวสัดิกำรสงัคม 

    ดำ้นเกษตรกรรมยัง่ยนื           ดำ้นควำมเป็นเมือง 

    ดำ้นสุขภำพ                        ดำ้นกำรท่องเท่ียวและวฒันธรรม 

    ดำ้นกำรจดักำรภยัพิบติั  

  Thematic Innovation 

    ธุรกิจวตักรรมกำรดูแลสุขภำพ    ธุรกิจนวตักรรมอำหำรออกแบบส ำหรบัโรค NCDs 

    ธุรกิจนวตักรรมสมุนไพรเพ่ือกลุ่มโรคไมติ่ดต่อเร้ือรงั (NCDs) 

    ธุรกิจนวตักรรมอุตสำหกรรมป้องกนัประเทศเพ่ือควำมมัน่คงและกิจกำรพลเรือน (dual use) 

    ธุรกิจนวตักรรมท่องเท่ียว      

              ธุรกิจนวตักรรม Smart Logistic / อุตสำหรรมกำรผลิตท่ีใชเ้ทคโนโลย ีIoT 

    หมู่บำ้นนวตักรรมเพ่ีอสงัคม   นวตักรรมส ำหรบัเมืองและชุมชน 

1.2      ท่ำนเคยไดร้บัทุนสนับสนุนจำก สนช. มำก่อนหรือไม่  

  เคย   ไดร้บัทุนเม่ือปีใด (โปรดระบุ).................................................................................. 

  ไม่เคย  

1.3       ส่ิงท่ีท่ำนคำดหวงัจะไดร้บับริกำรจำก สนช. 

   กำรไดร้บักำรถ่ำยทอดองคค์วำมรูแ้ละแนวทำงธุรกิจนวตักรรม  (Groom) 

   กำรไดร้บักำรสนับสนุนดำ้นเงินทุน (Grant) 

   กำรขยำยผลกำรพฒันำธุรกิจนวตักรรมผ่ำนเครือขำ่ยของ สนช. (Growth) 
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2. ความพึงพอใจ 

2.1  โดยรวมแลว้ท่ำนพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรจำกส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ เพียงใด 

 พึงพอใจมำก     พึงพอใจ     เฉยๆ     ไม่พึงพอใจ   ไม่พึงพอใจมำก 

2.2  หำกจ ำแนกควำมพึงพอใจออกเป็น 4 ดำ้น ท่ำนพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรจำกส ำนักงำนนวตักรรม

แห่งชำติ เพียงใด ท่ำนคิดวำ่แต่ละดำ้นมีควำมส ำคญัต่อท่ำนเพียงใด และท่ำนมีขอ้เสนอแนะเพ่ือกำร

ปรบัปรุงในแต่ละดำ้นอยำ่งไร ในคอลมัน์ ระดับควำมพึงพอใจของท่ำน กรุณำวงกลม ลอ้มรอบคะแนน 

1 ถึง 5 คะแนน หรือ 0 โดยท่ี  

5 = พอใจมำก  1 = ไม่พึงพอใจอย่ำงมำก (แต่ละขอ้ ใหว้งกลมลอ้มรอบตัวเลขเดียว) ในคอลัมน์ 

ระดบัควำมควำมส ำคญัต่อท่ำน กรุณำวงกลมลอ้มรอบคะแนน +5 ถึง -5 คะแนน โดยท่ี +5 = ส ำคญัอยำ่ง

ยิ่ง  0 = ปำนกลำง และ -5 = ไม่ส ำคัญเลย  (แต่ละขอ้ ใหว้งกลมลอ้มรอบตัวเลขเดียว) ในคอลัมน์ 

ขอ้เสนอแนะ กรุณำเขียนขอ้เสนอแนะเพ่ือกำรปรบัปรุงในหวัขอ้น้ันๆ 

หวัขอ้ 
ระดบัความพึงพอใจ

ของทา่น 
ระดบัความส าคญัตอ่ทา่น 

ขอ้เสนอ

แนะ 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 5   4   3   2   1   . +5   +4   +3  +2  +1  0  -1   -2   -3   -4   -5   

เจำ้หน้ำท่ี 5   4   3   2   1   . +5   +4   +3  +2  +1  0  -1   -2   -3   -4   -5   

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 5   4   3   2   1   . +5   +4   +3  +2  +1  0  -1   -2   -3   -4   -5   

ประโยชน์ท่ีไดร้บัจำกกำร

สนับสนุนของ สนช. 

5   4   3   2   1   . +5   +4   +3  +2  +1  0  -1   -2   -3   -4   -5   

 

2.3 ท่ำนคิดวำ่ จุดเด่น และจุดดอ้ยในการพฒันารูปแบบการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจนวตักรรมของ

ส ำนักงำนนวตักรรมแหง่ชำติ คืออะไร 

จุดเด่น คือ 

 

 

จุดดอ้ย คือ 

 

 

2.4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  

 

 

 

2.5 กรุณำวงกลมลอ้มรอบคะแนน 1-5 เพ่ือระบุระดับควำมพึงพอใจของท่ำนท่ีมีต่อกำรบริกำรในหัวขอ้

ต่อไปน้ี แต่หำกท่ำนไม่ไดบ้ริกำรดำ้นใด กรุณำท ำเครื่องหมำยถูกในช่องส่ีเหล่ียม  ไม่ไดใ้ชบ้ริกำรดำ้นน้ี 

หวัขอ้ ความพึงพอใจ ไม่ไดใ้ชบ้ริการดา้นน้ี 

ขั้นตอนการด าเนินงาน   

1) ควำมชดัเจนของขอ้มลูในกำรส่งขอ้เสนอโครงกำรนวตักรรม 5     4     3     2     1  

2) ควำมกระชบัของขัน้ตอนในกำรเสนอโครงกำรนวตักรรม 5     4     3     2     1  

3) ควำมรวดเร็วในกำรพิจำรณำขอ้เสนอโครงกำรนวตักรรม 5     4     3     2     1  

4) ควำมโปร่งใสในกำรพจิำรณำขอ้เสนอโครงกำรนวตักรรม 5     4     3     2     1  
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หวัขอ้ ความพึงพอใจ ไม่ไดใ้ชบ้ริการดา้นน้ี 

5) ควำมสะดวก รวดเร็วในกำรติดตำมกำรพจิำรณำขอ้เสนอ

โครงกำรนวตักรรม 

5     4     3     2     1  

6) ควำมรวดเร็วในกำรท ำสญัญำ 5     4     3     2     1  

7) ประสิทธิภำพในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนใหส้อดคลอ้งตำม

สญัญำ 

5     4     3     2     1  

8) ควำมสะดวกในกำรเบิกจำ่ยงบประมำณ 5     4     3     2     1  

เจา้หนา้ที ่   

9) ควำมรู ้ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ของเจำ้หน้ำท่ีในกำร

ใหค้ ำแนะน ำและเสนอแนะในกระบวนกำรกำรพฒันำขอ้เสนอ

โครงกำรนวตักรรม  

5     4     3     2     1  

10) ควำมเอำใจใส่ดูแลและกระตือรือรน้ในกำรใหบ้ริกำรของ

เจำ้หน้ำท่ี สนช. 

5     4     3     2     1  

11) จ ำนวนเจำ้หนำ้ท่ีเพียงพอต่อใหบ้ริกำร 5     4     3     2     1  

สิ่งอ านวยความสะดวก   

12) ควำมครอบคลุมและเพียงพอของช่องทำงในกำรติดต่อกับ 

สนช. 

5     4     3     2     1  

13) ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรติดต่อกบั สนช. 5     4     3     2     1  

14) ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองกำรติดต่อจำก สนช.  5     4     3     2     1  

ประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการสนบัสนุนของ สนช.   

15) กำรไดร้บักำรถ่ำยทอดองคค์วำมรูแ้ละแนวทำงธุรกิจ

นวตักรรม  

5     4     3     2     1  

16) กำรไดร้บักำรสนับสนุนดำ้นเงินทุน  5     4     3     2     1  

17) กำรบรูณำกำรควำมร่วมมือดำ้นนวตักรรมกบัภำครฐั เอกชน 

สถำบนัศึกษำ  

5     4     3     2     1  

18) กำรประยุกตใ์ชอ้งคค์วำมรูเ้พื่อสรำ้งธุรกิจนวตักรรมได ้ 5     4     3     2     1  

 

2.6 หลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมมีควำมเหมำะสมหรือไม่  

  เหมำะสม      

  ไม่เหมำะสม เพรำะเหตุใด (โปรดระบุ)............................................................................... 

  ไม่แน่ใจ 

2.7 ท่ำนตอ้งกำรให ้สนช. พฒันำและปรบัปรุงรูปแบบกำรส่งเสริมและพฒันำธุรกิจนวตักรรมใดเพิ่มเติม (โปรดระบุ) 

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

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

3. การบริการใหม่ 

3.1 ท่ำนตอ้งกำรรบัค ำปรึกษำเพิ่มเติมเพื่อสรำ้งธุรกจินวตักรรมในเร่ืองใด  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

   เทคโนโลย ี    ทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 

   กำรเงิน กำรบญัชีและกำรลงทุน    กฎหมำยธุรกิจ 

   แนวโน้มธุรกิจนวตักรรม    กำรตลำด  

   กำรจดักำรนวตักรรม    มำตรฐำนอุตสำหกรรม   
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   กำรคำ้ระหว่ำงประเทศ    กำรออกแบบ   

   อื่นๆ โปรดระบุ ........................................... 

3.2 ท่ำนตอ้งกำรรบับริกำรเพิ่มเติมจำกส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติเพื่อสรำ้งธุรกจินวตักรรมในดำ้นใด (โปรด

ระบุ) 

      กำรไดร้บัองคค์วำมรูด้ำ้น..................................................................................... 

    กำรไดร้บัเงินทุนสนับสนุนดำ้น............................................................................. 

    กำรไดร้บัโอกำสขยำยผลธุรกิจนวตักรรมดำ้น...............................................................  

4.ขอ้มูลสว่นบุคคล (ส าหรบัการวิเคราะหป์ระเมินผลขอ้มูลในภาพรวมเทา่นั้น) 

4.1 เพศ:        ชำย           หญิง    

4.2 อำยุ:        ต ำ่กว่ำ 20 ปี          อำยุ 20 – 29 ปี      อำยุ 30 - 39 ปี 

        อำยุ 40 – 49 ปี          อำย ุ50 – 59 ปี      อำย ุ60 ปีขึ้ นไป 

4.3 กำรศึกษำสูงสุด:    ต ำ่กว่ำปริญญำตรี        ปริญญำตรี    ปริญญำโท   ปริญญำเอก 

4.4 ลกัษณะธุรกิจ:       วสิำหกิจเร่ิมตน้        วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม      องคก์รขนำดใหญ่ 

 

 

ขอขอบคุณอยำ่งยิง่ ส ำหรบัควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมฉบบัน้ี 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

ส าหรบัเจา้หนา้ที่กรอก 

หมายเลขอา้งอิง#  …….    วนัท่ีสอบถาม (DDMMYY) ..............   เวลา (HHMM) ........................... 
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เครื่องมือเก็บขอ้มูล 2 

ขัน้ตอนและแนวค ำถำมสมัภำษณเ์จำะลึก 

กลุ่มผูป้ระกอบกำรท่ีไดร้บัทุนสนับสนุนโครงกำรนวตักรรม 

 

วตัถุประสงคข์องสมัภำษณเ์จำะลึก คือ กำรใหผู้ป้ระกอบกำรท่ีไดร้บักำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรม

ประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรของสนช. ในดำ้นกำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรม 

 

ขัน้ตอนกำรเก็บขอ้มูล 

1. ผู ้ประเมินส ำรวจและคัดเลือกรำยช่ือผูแ้ทนผูห้น่วยงำนภำคเอกชนท่ีไดร้ับกำรสนับสนุน

โครงกำรนวตักรรม 

2. สนช. ออกจดหมำยเชิญและนัดหมำยกบักลุ่มตวัอยำ่งเพ่ือใหก้ำรสมัภำษณเ์จำะลึก 

3. ผู ้ประเมินช้ีแจงวัตถุประสงค์และกระบวนกำรสัมภำษณ์เจำะลึกแก่กลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้

กระบวนกำร After Action Review (AAR) 
1
 

4. ผูป้ระเมินทบทวนกำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมใหก้บักลุ่มตวัอยำ่ง 

5. ผูป้ระเมินใหก้ลุ่มตวัอย่ำงแสดงควำมคิดเห็นตำมแนวค ำถำมโดยท่ีผูป้ระเมินจะท ำหน้ำท่ีถำม

ค ำถำมตำมแนวค ำถำม และสอบถำมเพ่ิมเติมเพ่ือใหไ้ดค้ ำอธิบำยของค ำตอบน้ัน 

6. ผูป้ระเมินสรุปผลกำรสมัภำษณเ์จำะลึก และเสร็จส้ินกำรเก็บขอ้มลู 

 

แนวค ำถำมสมัภำษณเ์จำะลึก 

1. ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 

- ท่ำนพึงพอใจขั้นตอนด ำเนินกำรท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรสนับสนุนโครงกำรนวัตกรรมหรือไม่ 

เพรำะเหตุใดจึงคิดเช่นน้ัน หำกเปรียบเทียบในอดีต หรือในองค์กรอ่ืนๆ แลว้เป็นอย่ำงไร 

ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

2. เจำ้หนำ้ท่ี 

- ท่ำนพึงพอใจเจำ้หน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรสนับสนุนโครงกำรนวัตกรรมของสนช.หรือไม่ 

เพรำะเหตุใดจึงคิดเช่นน้ัน หำกเปรียบเทียบในอดีต หรือในองคก์รอ่ืนๆ แลว้เป็นอยำ่งไรท่ำน

มีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

3. ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

- ท่ำนพึงพอใจส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรสนับสนุนโครงกำรนวัตกรรมของ สนช. 

หรือไม่ เพรำะเหตุใดจึงคิดเช่นน้ัน หำกเปรียบเทียบในอดีต หรือในองค์กรอ่ืนๆ แลว้เป็น

อยำ่งไร ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

4. ผลประโยชน์ 

                                           
1 Stauss, Bernd, and Patricia Neuhaus. "The qualitative satisfaction model." International 
Journal of Service Industry Management 8.3 (1997): 236-249.  
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- ท่ำนพึงพอใจผลประโยชน์ท่ีไดร้ับจำกกำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมของ สนช.หรือไม่ 

เพรำะเหตุใดจึงคิดเช่นน้ัน หำกเปรียบเทียบในอดีต หรือในองคก์รอ่ืนๆ แลว้เป็นอยำ่งไรท่ำน

มีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

กำรประเมินผล 

1. ผูป้ระเมินจะท ำกำรบนัทึก ถอดเสียงโดยสรุป วิเครำะห ์จดัประเภท และน ำเสนอขอ้มูลเป็น

ประเด็น  

2. ผู ้ประเมินใหผู้้เช่ียวชำญจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย อำจำรย์มหำวิทยำลัย ระดับรอง

ศำสตรำจำรยท่ี์มีประสบกำรณด์ำ้นกำรประเมินควำมพึงพอใจ 1 ท่ำน นักบริหำรองคภ์ำครฐั

ตั้งแต่ระดับซี 10 1 ท่ำน และส่ือมวลชนท่ีมีวุฒิปริญญำเอก 1 ท่ำน อ่ำนวิเครำะหเ์น้ือหำ 

(Content Analysis) ควำมคิดเห็นท่ีกลุ่มตัวอย่ำงแสดงออกมำในแต่ละประเด็น จำกน้ัน

ประเมินควำมพึงพอใจ โดยใหค้ะแนนเป็นรอ้ยละ 

3. ผูป้ระเมินจะน ำคะแนนมำหำค่ำเฉล่ียและเสนอต่อ สนช. 
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เครื่องมือเก็บขอ้มูล 3 

ขัน้ตอนและประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม 

กลุ่มผูป้ระกอบกำรท่ีไดร้บัทุนสนับสนุนโครงกำรนวตักรรม 

 

วตัถุประสงคข์องกำรสนทนำกลุ่ม คือ กำรใหผู้ป้ระกอบกำรท่ีไดร้บัทุนสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมประเมินควำม

พึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรของสนช.  

 

ขัน้ตอนกำรเก็บขอ้มูล 

1. ผู ้ประเมินส ำรวจรำยช่ือกลุ่มผู้แทนหน่วยงำนภำคเอกชนท่ีไดร้ับกำรสนับสนุนโครงกำรนวัตกรรมและ

คดัเลือกกลุ่มตวัอยำ่ง 

2. สนช. ออกจดหมำยเชิญและนัดหมำยกบักลุ่มตวัอยำ่งเพ่ือใหเ้ขำ้ร่วมกำรสนทนำกลุ่ม 

3. ผูป้ระเมินช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละกระบวนกำรสนทนำกลุ่มแก่กลุ่มตัวอย่ำง โดยใชก้ระบวนกำร After Action 

Review (AAR) 
2
 

4. ผูป้ระเมินให ้สนช. ทบทวนกิจกรรมกำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมใหก้บักลุ่มตวัอยำ่ง 

5. ผูป้ระเมินใหก้ลุ่มตัวอย่ำงแสดงควำมคิดเห็นตำมประเด็นกำรสนทนำ โดยท่ีผูป้ระเมินจะท ำหน้ำท่ีเป็นผูน้ ำ

กำรสนทนำ 

6. ผูป้ระเมินสรุปผลกำรสนทนำกลุ่มและเสร็จส้ินกำรเก็บขอ้มูล 

ประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม 

1. ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 

- ท่ำนคำดหวงัขัน้ตอนกำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมของ สนช. ไวอ้ยำ่งไร  

- ขัน้ตอนกำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมของ สนช. เป็นอยำ่งไร  

- สรุปแลว้ท่ำนพึงพอใจขัน้ตอนกำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมของสนช.หรือไม ่เพียงใด  

- ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

2. เจำ้หนำ้ท่ี 

- ท่ำนคำดหวงัเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมของ สนช.ไวอ้ยำ่งไร  

- เจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมของ สนช.ในปัจจุบนัเป็นอยำ่งไร 

- สรุปแลว้ท่ำนพึงพอใจเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมของ สนช.หรือไม ่เพียงใด  

- ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

3. ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

- ท่ำนคำดหวงัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมจำก สนช.ไวอ้ยำ่งไร  

- ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมของ สนช. เป็นอยำ่งไร 

- สรุปแลว้ท่ำนพึงพอใจส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมของ สนช. หรือไม ่เพียงใด 

- ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

                                           
2 Stauss, Bernd, and Patricia Neuhaus. "The qualitative satisfaction model." International Journal of 

Service Industry Management 8.3 (1997): 236-249.  
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4. ผลประโยชน์ 

- ท่ำนคำดหวงัผลประโยชน์จำกกำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมจำกสนช.ไวอ้ยำ่งไร  

- ผลประโยชน์จำกกำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมของ สนช. เป็นอยำ่งไร 

- สรุปแลว้ท่ำนพึงพอใจผลประโยชน์จำกกำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมของ สนช.หรือไม ่เพียงใด  

- ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

กำรประเมินผล 

1. ผูป้ระเมินจะท ำกำรบนัทึก ถอดเสียงโดยสรุป วิเครำะห ์จดัประเภท และน ำเสนอขอ้มลูเป็นประเด็น  

2. ผูป้ระเมินใหผู้เ้ช่ียวชำญจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย อำจำรยม์หำวิทยำลัย ระดับรองศำสตรำจำรย์ท่ีมี

ประสบกำรณ์ดำ้นกำรประเมินควำมพึงพอใจ 1 ท่ำน นักบริหำรองคภ์ำครฐัตั้งแต่ระดับซี 10 1 ท่ำน และ

ส่ือมวลชนท่ีมีวุฒิปริญญำเอก 1 ท่ำน อ่ำนวิเครำะหเ์น้ือหำ (Content Analysis) ควำมคิดเห็นท่ีกลุ่มตวัอยำ่ง

แสดงออกมำในแต่ละประเด็น จำกน้ันประเมินควำมพึงพอใจ โดยใหค้ะแนนเป็นรอ้ยละ 

3. ผูป้ระเมินจะน ำคะแนนมำหำค่ำเฉล่ียและเสนอต่อ สนช. 
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เครื่องมือเก็บขอ้มูล 4 

หมายเลขแบบสอบถาม ............................... 

แบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจของผูร้บับริการจากส านักงานนวตักรรมแหง่ชาติ  

ผูไ้ดร้บัการอบรมดา้นนวตักรรม  

ค าช้ีแจง 

ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ (องคก์ำรมหำชน) หรือ สนช. มีควำมประสงคป์ระเมินควำมคิดเห็นและควำม

พึงพอใจของผูร้บับริกำรจำก สนช. ประจ ำปีงบประมำณ 2562 เพ่ือประโยชน์ในกำรส่งเสริมประสิทธิภำพใน

กำรด ำเนินงำนของ สนช. จ ึงไดม้อบหมำยใหห้น่วยงำนอิสระภำยนอก “ศูนยบ์ริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั” เป็นผูด้ ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผูร้บับริกำรจำก สนช. ในปีน้ี จึงใคร่ขอ

เวลำท่ำนสกัเล็กน้อย เพ่ือตอบแบบสอบถำมดังต่อไปน้ี   

1. ความพึงพอใจ 

1.1  โดยรวมแลว้ท่ำนพึงพอใจต่อกำรอบรมดำ้นนวตักรรมจำกส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ เพียงใด 

 พึงพอใจมำก     พึงพอใจ     เฉยๆ     ไม่พึงพอใจ   ไม่พึงพอใจมำก 

1.2  หำกจ ำแนกควำมพึงพอใจออกเป็น 4 ดำ้น ท่ำนพึงพอใจต่อกำรอบรมดำ้นนวตักรรมจำกส ำนักงำน

นวตักรรมแหง่ชำติ เพียงใด ท่ำนคิดวำ่แต่ละดำ้นมีควำมส ำคญัต่อท่ำนเพียงใด และท่ำนมีขอ้เสนอแนะ

เพ่ือกำรปรบัปรุงในแต่ละดำ้นอยำ่งไร  ในคอลมัน์ ระดบัควำมพึงพอใจของท่ำน กรุณำวงกลม ลอ้มรอบ

คะแนน 1 ถึง 5 คะแนน โดยท่ี  

       5 = พอใจมำก  1 = ไมพึ่งพอใจอยำ่งมำก (แตล่ะขอ้ ใหว้งกลมลอ้มรอบตวัเลขเดียว) ในคอลมัน์ 

ระดบัควำมควำมส ำคญัต่อท่ำน กรุณำวงกลม ลอ้มรอบคะแนน +5 ถึง -5 คะแนน โดยท่ี +5 = ส ำคญั

อยำ่งยิง่  0 = ปำนกลำง และ-5 = ไม่ส ำคญัเลย  (แตล่ะขอ้ใหว้งกลมลอ้มรอบตวัเลขเดียว) ใน

คอลมัน์ ขอ้เสนอแนะ กรุณำเขียนขอ้เสนอแนะเพ่ือกำรปรบัปรุงในหวัขอ้น้ันๆ 

หวัขอ้ 
ระดบัความพึง

พอใจของทา่น 

ระดบัความส าคญัตอ่ทา่น ขอ้เสนอแนะ 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 5   4   3   2   1   . +5   +4   +3  +2  +1  0 -1   -2   -3   -4   -5   

เจำ้หน้ำท่ี 5   4   3   2   1   . +5   +4   +3  +2  +1  0 -1   -2   -3   -4   -5   

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 5   4   3   2   1   . +5   +4   +3  +2  +1  0 -1   -2   -3   -4   -5   

ผลประโยชน์ท่ีไดร้บัจำก

กำรอบรม 

5   4   3   2   1   . +5   +4   +3  +2  +1  0 -1   -2   -3   -4   -5   
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1.3 กรุณำวงกลมลอ้มรอบคะแนน 1-5 เพ่ือระบุระดับควำมพึงพอใจของท่ำนท่ีมีต่อกำรอบรมดำ้นนวตักรรม

ในหวัขอ้ต่อไปน้ี แต่หำกท่ำนไม่ไดใ้ชบ้ริกำรดำ้นใด กรุณำท ำเครื่องหมำยถูก ในช่องส่ีเหล่ียม   

หวัขอ้ 
ความพึงพอใจ ไม่ไดใ้ช้

บริการดา้นน้ี 

ขั้นตอนการด าเนินงาน   

1) กำรรบัรูข้อ้มลูขำ่วสำรเกี่ยวกบักำรอบรม 5     4     3     2     1  

2) ควำมชดัเจนของขัน้ตอนเขำ้ร่วมกำรอบรม 5     4     3     2     1  

3) ควำมรวดเร็วและเสถียรของระบบรบัสมคัรเขำ้ร่วมกำรอบรม 5     4     3     2     1  

4) ควำมชดัเจนในกำรแจง้ยนืยนัผลเขำ้ร่วมกำรอบรม 5     4     3     2     1  

5) ควำมถูกตอ้งของขอ้มลูในกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมกำรอบรม 5     4     3     2     1  

6) ควำมชดัเจนของวตัถุประสงค ์กลุ่มเป้ำหมำย และผลท่ีคำดว่ำจะ

ไดร้บัจำกกำรอบรม 

5     4     3     2     1  

7) ควำมเป็นมืออำชีพในกำรบริหำรจดักำรอบรมในภำพรวม 5     4     3     2     1  

วิทยากร และเจา้หนา้ที ่   

8) ควำมรู ้และควำมเช่ียวชำญของวิทยำกร 5     4     3     2     1  

9) ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรูข้องวิทยำกร 5     4     3     2     1  

10) กำรสรำ้งแรงบนัดำลใจดำ้นนวตักรรมของวิทยำกร 5     4     3     2     1  

11) กำรใหค้ ำแนะน ำและเสนอแนะในกำรสรำ้งธุรกิจนวตักรรมของวิทยำกร 5     4     3     2     1  

12) ควำมเอำใจใส่และกระตือรือรน้ในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หนำ้ท่ี สนช. 5     4     3     2     1  

13) กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจำ้หน้ำท่ี สนช.  5     4     3     2     1  

14) ภำพลกัษณข์องเจำ้หนำ้ท่ี สนช. 5     4     3     2     1  

15) ควำมเพียงพอในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หน้ำท่ี สนช.  5     4     3     2     1  

สิ่งอ านวยความสะดวก   

16) ควำมเหมำะสมของพื้ นท่ีจดักำรอบรมในภำพรวม 5     4     3     2     1  

17) ควำมครบถว้นของขอ้มลูและเอกสำรประกอบกำรอบรม 5     4     3     2     1  

18) ควำมหลำกหลำยของช่องทำงในกำรเผยแพร่เน้ือหำ 5     4     3     2     1  

19) ควำมสะดวกและรวดเร็วของกำรจดัส่งเอกสำรประกอบกำรอบรม 5     4     3     2     1  

ประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการอบรม   

20) ควำมรูแ้ละทกัษะท่ีไดร้บัจำกกำรอบรม 5     4     3     2     1  

21) ควำมรูท่ี้ไดร้บัสำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชป้ระโยชน์ได ้ 5     4     3     2     1  

 

2. การรบัรูข้อ้มูลเก่ียวกบั สนช. 

2.1 ท่ำนรูจ้กั สนช. มำก่อนหรือไม่    เคย          ไม่เคยรูจ้กัมำก่อน (ขำ้มไปยงัขอ้ท่ี 2.2) 

2.2 ท่ำนรูจ้กั ส ำนักงำนนวตักรรมแหง่ชำติ จำกช่องทำงใด  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  เวบ็ไซต ์สนช. (www.nia.or.th)   E-mail    Facebook NIA 

  Line@NIA      Twitter NIA   Instagram NIA    Youtube NIA  

  โทรทศัน์   วทิยุ   หนังสือพิมพ ์   นิตยสำร/วำรสำร 

  แผ่นพบั (Brochure)   เพ่ือน/คนรูจ้กัแนะน ำ        

http://www.nia.or.th/
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  แผ่นป้ำยโฆษณำกลำงแจง้ 

  อ่ืนๆ ระบุ …………….................................................... 

2.3 ท่ำนรบัทรำบขำ่วสำรกำรจดักำรอบรมดำ้นนวตักรรมครั้งน้ีจำกช่องทำงใด  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  เวบ็ไซต ์สนช. (www.nia.or.th)    E-mail      Facebook NIA  

  Line@NIA       Twitter NIA        Instagram NIA          Youtube NIA  

  อ่ืนๆ ระบุ ……………........................................... 

2.4 ท่ำนเขำ้ร่วมกำรอบรมดำ้นนวตักรรมครั้งน้ีเพรำะเหตุใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  เน้ือหำในกำรอบรมมีควำมน่ำสนใจ   วทิยำกร/ผูร้ว่มเสวนำ 

  อยูใ่นอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง   อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................ 

2.4  ก่อนเขำ้รว่มกำรอบรมดำ้นนวตักรรมครั้งน้ี ท่ำนมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกบัเร่ืองน้ีเพียงใด 

    มำก   ปำนกลำง        น้อย      ไม่ทรำบเลย 

2.5  หลงัเขำ้ร่วมกำรอบรมแลว้ ท่ำนมีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัเร่ืองน้ีเพียงใด 

     มำกขึ้ น    เท่ำเดิม         ยงัไม่เขำ้ใจเท่ำท่ีควร ตอ้งกำรทรำบรำยละเอียดเพ่ิมเติม 

3. การบริการใหม่ 

3.1 ท่ำนตอ้งกำรรบักำรอบรมในเร่ืองใด  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

   เทคโนโลย ี     ทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 

   กำรเงิน กำรบญัชีและกำรลงทุน     กฎหมำยธุรกิจ 

   แนวโน้มธุรกิจนวตักรรม     กำรตลำด  

   กำรจดักำรนวตักรรม     กำรขนส่งและโลจิสติกส ์

   มำตรฐำนอุตสำหกรรม     กำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 

   กำรออกแบบ     เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech)

   กำรจดัตั้งธุรกิจบริษัท (Shortcut MBA)  

   ควำมเป็นเลิศทำงธุรกิจนวตักรรม (Mindset)  

   อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................ 

3.2 ท่ำนตอ้งกำรรบักำรอบรมจำกส ำนักงำนนวตักรรมแหง่ชำติในดำ้นอ่ืนหรือไม่  

    ไม่ตอ้งกำร    ตอ้งกำร (โปรดระบุดำ้นท่ีตอ้งกำร) ............................... 

4. ขอ้มูลส่วนบุคคล (ส าหรบัการวิเคราะหป์ระเมินผลขอ้มูลในภาพรวมเท่านั้น) 

สุดทำ้ยน้ีขอทรำบรำยละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เพ่ือปรบัปรุงฐำนขอ้มูลใหมี้ควำมทันสมยั (ส ำหรบัส่ง

ขำ่วสำรกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีน่ำสนใจของ สนช. ในโอกำสต่อไป)  

4.1 เพศ:   ชำย    หญิง    

4.2 อำยุ:   ต ำ่กวำ่ 20 ปี   อำยุ 20 – 29 ปี   อำยุ 30 - 39 ปี 

   อำยุ 40 – 49 ปี   อำยุ 50 – 59 ปี   อำยุ 60 ปีขึ้ นไป 

4.3 กำรศึกษำสูงสุด:   ต ำ่กวำ่ปริญญำตรี        ปริญญำตรี   ปริญญำโท   ปริญญำเอก 

 

 

 

 

 

http://www.nia.or.th/
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4.4 ลกัษณะธุรกิจ:     วสิำหกิจเร่ิมตน้             วสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม  

         องคก์รขนำดใหญ่           ยงัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ 

 

 

ขอขอบคุณอยำ่งยิง่ ส ำหรบัควำมรว่มมือในกำรตอบแบบสอบถำมฉบบัน้ี 

---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 

ส าหรบัเจา้หนา้ท่ีกรอก 

หมายเลขอา้งอิง#  ………………..    วนัท่ีสอบถาม (DDMMYY) ...............   เวลา (HHMM) ................. 
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เครื่องมือเก็บขอ้มูล 5 

ขัน้ตอนและแนวค ำถำมสมัภำษณเ์จำะลึก 

ผูไ้ดร้บักำรอบรมดำ้นนวตักรรม 

 

วตัถุประสงคข์องสมัภำษณเ์จำะลึก คือ กำรใหผู้ไ้ดร้บักำรอบรมดำ้นนวตักรรมประเมินควำมพึง

พอใจต่อกำรใหบ้ริกำรของสนช. ในดำ้นกำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรม 

 

ขัน้ตอนกำรเก็บขอ้มูล 

1. ผูป้ระเมินส ำรวจและคดัเลือกรำยช่ือผูไ้ดร้บักำรอบรมดำ้นนวตักรรม 

2. สนช. ออกจดหมำยเชิญและนัดหมำยกบักลุ่มตวัอยำ่งเพ่ือใหก้ำรสมัภำษณเ์จำะลึก 

3. ผู ้ประเมินช้ีแจงวัตถุประสงค์และกระบวนกำรสัมภำษณ์เจำะลึกแก่กลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้

กระบวนกำร After Action Review (AAR) 
3
 

4. ผูป้ระเมินทบทวนกำรไดร้บักำรอบรมดำ้นนวตักรรมใหก้บักลุ่มตวัอยำ่ง 

5. ผูป้ระเมินใหก้ลุ่มตวัอย่ำงแสดงควำมคิดเห็นตำมแนวค ำถำมโดยท่ีผูป้ระเมินจะท ำหน้ำท่ีถำม

ค ำถำมตำมแนวค ำถำม และสอบถำมเพ่ิมเติมเพ่ือใหไ้ดค้ ำอธิบำยของค ำตอบน้ัน 

6. ผูป้ระเมินสรุปผลกำรสมัภำษณเ์จำะลึก และเสร็จส้ินกำรเก็บขอ้มลู 

 

แนวค ำถำมสมัภำษณเ์จำะลึก 

1. ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 

- ท่ำนพึงพอใจขั้นตอนด ำเนินกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรอบรมดำ้นนวตักรรมหรือไม ่เพรำะเหตุใด

จึงคิดเช่นน้ัน หำกเปรียบเทียบในอดีต หรือในองค์กรอ่ืนๆ แล้วเป็นอย่ำงไร ท่ำนมี

ขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

2. เจำ้หนำ้ท่ี 

- ท่ำนพึงพอใจเจำ้หน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรอบรมดำ้นนวตักรรมของสนช.หรือไม ่เพรำะเหตุใด

จึงคิดเช่นน้ัน หำกเปรียบเทียบในอดีต หรือในองค์กรอ่ืนๆ แล้วเป็นอย่ำงไรท่ำนมี

ขอ้เสนอแนะอยำ่งไร ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

3. ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

- ท่ำนพึงพอใจส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรอบรมดำ้นนวัตกรรมของ สนช. หรือไม่ 

เพรำะเหตุใดจึงคิดเช่นน้ัน หำกเปรียบเทียบในอดีต หรือในองค์กรอ่ืนๆ แล้วเป็นอย่ำงไร 

ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

4. ผลประโยชน์ 

                                           
3 Stauss, Bernd, and Patricia Neuhaus. "The qualitative satisfaction model." International 

Journal of Service Industry Management 8.3 (1997): 236-249.  
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- ท่ำนพึงพอใจผลประโยชน์ท่ีไดร้บัจำกกำรอบรมดำ้นนวตักรรมของ สนช.หรือไม่ เพรำะเหตุ

ใดจึงคิดเช่นน้ัน หำกเปรียบเทียบในอดีต หรือในองค์กรอ่ืนๆ แลว้เป็นอย่ำงไรท่ำนมี

ขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

กำรประเมินผล 

1. ผูป้ระเมินจะท ำกำรบนัทึก ถอดเสียงโดยสรุป วิเครำะห ์จดัประเภท และน ำเสนอขอ้มูลเป็น

ประเด็น  

2. ผู ้ประเมินใหผู้้เช่ียวชำญจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย อำจำรย์มหำวิทยำลัย ระดับรอง

ศำสตรำจำรยท่ี์มีประสบกำรณด์ำ้นกำรประเมินควำมพึงพอใจ 1 ท่ำน นักบริหำรองคภ์ำครฐั

ตั้งแต่ระดับซี 10 1 ท่ำน และส่ือมวลชนท่ีมีวุฒิปริญญำเอก 1 ท่ำน อ่ำนวิเครำะหเ์น้ือหำ 

(Content Analysis) ควำมคิดเห็นท่ีกลุ่มตัวอย่ำงแสดงออกมำในแต่ละประเด็น จำกน้ัน

ประเมินควำมพึงพอใจ โดยใหค้ะแนนเป็นรอ้ยละ 

3. ผูป้ระเมินจะน ำคะแนนมำหำค่ำเฉล่ียและเสนอต่อ สนช. 
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เครื่องมือเก็บขอ้มูล 6 

ขัน้ตอนและประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม 

ผูไ้ดร้บักำรอบรมดำ้นนวตักรรม 

 

วตัถุประสงคข์องกำรสนทนำกลุ่ม คือ กำรใหผู้แ้ทนผูไ้ดร้บักำรอบรมดำ้นนวตักรรมประเมิน

ควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรของสนช.  

 

ขัน้ตอนกำรเก็บขอ้มูล 

1. ผูป้ระเมินส ำรวจรำยช่ือผูไ้ดร้บักำรอบรมดำ้นนวตักรรมและคดัเลือกกลุ่มตวัอยำ่ง 

2. สนช. ออกจดหมำยเชิญและนัดหมำยกบักลุ่มตวัอยำ่งเพ่ือใหเ้ขำ้ร่วมกำรสนทนำกลุ่ม 

3. ผู ้ประเมินช้ีแจงวัตถุประสงค์และกระบวนกำรสนทนำกลุ่มแก่กลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้

กระบวนกำร After Action Review (AAR) 
4
 

4. ผูป้ระเมินให ้สนช. ทบทวนกิจกรรมกำรอบรมดำ้นนวตักรรมใหก้บักลุ่มตวัอยำ่ง 

5. ผูป้ระเมินใหก้ลุ่มตวัอย่ำงแสดงควำมคิดเห็นตำมประเด็นกำรสนทนำ โดยท่ีผูป้ระเมินจะท ำ

หนำ้ท่ีเป็นผูน้ ำกำรสนทนำ 

6. ผูป้ระเมินสรุปผลกำรสนทนำกลุ่มและเสร็จส้ินกำรเก็บขอ้มูล 

ประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม 

1. ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 

- ท่ำนคำดหวงัขัน้ตอนด ำเนินกำรอบรมดำ้นนวตักรรมของ สนช. ไวอ้ยำ่งไร  

- ขัน้ตอนด ำเนินกำรอบรมดำ้นนวตักรรมของ สนช. เป็นอยำ่งไร  

- สรุปแลว้ท่ำนพึงพอใจขัน้ตอนด ำเนินกำรอบรมดำ้นนวตักรรมของสนช.หรือไม ่เพียงใด  

- ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

2. เจำ้หนำ้ท่ี 

- ท่ำนคำดหวงัเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรอบรมดำ้นนวตักรรมของ สนช.ไวอ้ยำ่งไร  

- เจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรอบรมดำ้นนวตักรรมของ สนช.ในปัจจุบนัเป็นอยำ่งไร 

- สรุปแลว้ท่ำนพึงพอใจเจำ้หน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรอบรมดำ้นนวตักรรมของ สนช.หรือไม่ 

เพียงใด  

- ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

3. ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

- ท่ำนคำดหวงัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรอบรมดำ้นนวตักรรม จำก สนช.ไวอ้ยำ่งไร  

- ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรอบรมดำ้นนวตักรรมของ สนช. เป็นอยำ่งไร 

                                           
4 Stauss, Bernd, and Patricia Neuhaus. "The qualitative satisfaction model." 

International Journal of Service Industry Management 8.3 (1997): 236-249. 
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- สรุปแลว้ท่ำนพึงพอใจส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรอบรมดำ้นนวตักรรมของ สนช. หรือไม่ 

เพียงใด 

- ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

4. ผลประโยชน์ 

- ท่ำนคำดหวงัผลประโยชน์จำกกำรอบรมดำ้นนวตักรรมจำกสนช.ไวอ้ยำ่งไร  

- ผลประโยชน์จำกกำรอบรมดำ้นนวตักรรมของ สนช. เป็นอยำ่งไร 

- สรุปแลว้ท่ำนพึงพอใจผลประโยชน์จำกกำรอบรมดำ้นนวตักรรมของ สนช.หรือไม ่เพียงใด  

- ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

กำรประเมินผล 

1. ผูป้ระเมินจะท ำกำรบนัทึก ถอดเสียงโดยสรุป วิเครำะห ์จดัประเภท และน ำเสนอขอ้มูลเป็น

ประเด็น  

2. ผู ้ประเมินใหผู้้เช่ียวชำญจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย อำจำรย์มหำวิทยำลัย ระดับรอง

ศำสตรำจำรยท่ี์มีประสบกำรณด์ำ้นกำรประเมินควำมพึงพอใจ 1 ท่ำน นักบริหำรองคภ์ำครฐั

ตั้งแต่ระดับซี 10 1 ท่ำน และส่ือมวลชนท่ีมีวุฒิปริญญำเอก 1 ท่ำน อ่ำนวิเครำะหเ์น้ือหำ 

(Content Analysis) ควำมคิดเห็นท่ีกลุ่มตัวอย่ำงแสดงออกมำในแต่ละประเด็น จำกน้ัน

ประเมินควำมพึงพอใจ โดยใหค้ะแนนเป็นรอ้ยละ 

3. ผูป้ระเมินจะน ำคะแนนมำหำค่ำเฉล่ียและเสนอต่อ สนช. 
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เครื่องมือเก็บขอ้มูล 7 

หมายเลขแบบสอบถาม ............................... 

แบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจของผูร้บับริการจากส านักงานนวตักรรมแหง่ชาติ  

ผูป้ระกอบการท่ีไดร้บัการส่งเสริมและกระตุน้ตลาดนวตักรรม 

ค าช้ีแจง 

ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ (องคก์ำรมหำชน) หรือ สนช. มีควำมประสงคป์ระเมินควำมคิดเห็นและควำม

พึงพอใจของผูร้บับริกำรจำก สนช. ประจ ำปีงบประมำณ 2562 เพ่ือประโยชน์ในกำรส่งเสริมประสิทธิภำพใน

กำรด ำเนินงำนของ สนช. จ ึงไดม้อบหมำยใหห้น่วยงำนอิสระภำยนอก “ศูนยบ์ริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั” เป็นผูด้ ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผูร้บับริกำรจำก สนช. ในปีน้ี จึงใคร่ขอ

เวลำท่ำนสกัเล็กน้อย เพ่ือตอบแบบสอบถำมดังต่อไปน้ี   

1. ความพึงพอใจ 

1.1  โดยรวมแลว้ท่ำนพึงพอใจต่อกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมจำกส ำนักงำนนวตักรรมแหง่ชำติ 

เพียงใด 

 พึงพอใจมำก     พึงพอใจ     เฉยๆ     ไม่พึงพอใจ   ไม่พึงพอใจมำก 

1.2  หำกจ ำแนกควำมพึงพอใจออกเป็น 4 ดำ้น ท่ำนพึงพอใจต่อกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมจำก

ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ เพียงใด ท่ำนคิดวำ่แต่ละดำ้นมีควำมส ำคญัต่อท่ำนเพียงใด และท่ำนมี

ขอ้เสนอแนะเพ่ือกำรปรบัปรุงในแต่ละดำ้นอยำ่งไร  ในคอลมัน์ ระดบัควำมพึงพอใจของท่ำน กรุณำ

วงกลม ลอ้มรอบคะแนน 1 ถึง 5 คะแนน โดยท่ี 5 = พอใจมำก 1 = ไม่พึงพอใจอยำ่งมำก (แตล่ะขอ้ ให้

วงกลมลอ้มรอบตวัเลขเดียว) ในคอลมัน์ ระดบัควำมควำมส ำคญัต่อท่ำน กรุณำวงกลม ลอ้มรอบ

คะแนน +5 ถึง -5 คะแนน โดยท่ี +5 = ส ำคญัอยำ่งยิง่  0 = ปำนกลำง และ-5 = ไม่ส ำคญัเลย  (แตล่ะ

ขอ้ใหว้งกลมลอ้มรอบตวัเลขเดียว) ในคอลมัน์ ขอ้เสนอแนะ กรุณำเขียนขอ้เสนอแนะเพ่ือกำรปรบัปรุงใน

หวัขอ้น้ันๆ 

หวัขอ้ 
ระดบัความพึง

พอใจของทา่น 

ระดบัความส าคญัตอ่ทา่น ขอ้เสนอแนะ 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
5   4   3   2   1   

. 

+5   +4   +3  +2  +1  0 -1   -2   -3   -4   -5   

เจำ้หน้ำท่ี 
5   4   3   2   1   

. 

+5   +4   +3  +2  +1  0 -1   -2   -3   -4   -5   

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
5   4   3   2   1   

. 

+5   +4   +3  +2  +1  0 -1   -2   -3   -4   -5   

ผลประโยชน์ท่ีไดร้บัจำก

กำรสนับสนุนของ สนช. 

5   4   3   2   1   

. 

+5   +4   +3  +2  +1  0 -1   -2   -3   -4   -5   

 

1.3 ท่ำนคิดว่ำ จุดเด่น และจุดดอ้ยในการส่งเสริมและกระตุน้ตลาดนวัตกรรมของส ำนักงำนนวตักรรม

แหง่ชำติ คืออะไร 

จุดเด่น คือ 
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จุดดอ้ย คือ 

 

 

1.4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  

 

 

1.5 กรุณำวงกลมลอ้มรอบคะแนน 1-5 เพ่ือระบุระดับควำมพึงพอใจของท่ำนท่ีมีต่อกำรส่งเสริมและกระตุน้

ตลำดนวตักรรมในหัวขอ้ต่อไปน้ี แต่หำกท่ำนไม่ไดใ้ชบ้ริกำรดำ้นใด กรุณำท ำเคร่ืองหมำยถูก ในช่อง

ส่ีเหล่ียม   

หวัขอ้ ความพึงพอใจ 

ไม่ไดใ้ช ้

บริการดา้น

น้ี 

ขั้นตอนการด าเนินงาน   

1) ควำมชดัเจนของขอ้มลูในกำรสมคัรเขำ้ร่วมกิจกรรม  5     4     3     2     1  

2) ควำมกระชบัของขัน้ตอนในกำรสมคัรเขำ้ร่วมกิจกรรม 5     4     3     2     1  

3) ควำมรวดเร็วในกำรพิจำรณำตอบรบัเขำ้ร่วมกิจกรรม 5     4     3     2     1  

4) ควำมต่อเน่ืองของกำรจดักิจกรรมน้ี  5     4     3     2     1  

5) ควำมเหมำะสมของหน่วยงำนพนัธมิตรท่ีร่วมจดักิจกรรม 5     4     3     2     1  

เจา้หนา้ที ่   

6) ควำมเอำใจใส่และกระตือรือรน้ของเจำ้หน้ำท่ีของ สนช.ในกำร

ใหบ้ริกำร 

5     4     3     2     1  

7) ควำมสำมำรถของเจำ้หน้ำท่ีในกำรช่วยเหลือในขัน้ตอนต่ำงๆ 5     4     3     2     1  

สิ่งอ านวยความสะดวก   

8) ควำมครอบคลุมของช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำรกบั สนช. 5     4     3     2     1  

9) ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรติดต่อกบั สนช. 5     4     3     2     1  

10) ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองกำรติดต่อจำก สนช.  5     4     3     2     1  

ประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการเขา้รว่มกิจกรรม   

11) กำรบรรลุผลส ำเร็จของกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม 5     4     3     2     1  

12) ควำมครอบคลุมของช่องทำงกำรจดักิจกรรมส่งเสริมและ

กระตุน้ตลำด 

5     4     3     2     1  

13) ควำมเหมำะสมของกำรวำงผงัสถำนท่ีในกำรจดักิจกรรม 5     4     3     2     1  

 

2. การรบัรูข้อ้มูลเก่ียวกบั สนช. 

2.1 ท่ำนรบัทรำบขำ่วสำรกำรจดักิจกรรมส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมน้ีจำกช่องทำงใด  (ตอบได้

มากกว่า 1 ขอ้) 

  เวบ็ไซต ์สนช. (www.nia.or.th)             Line กลุ่ม NIA-Market   E-mail   

  Facebook NIA                     Line@NIA           Twitter NIA 

  Instagram NIA                      Youtube NIA  

http://www.nia.or.th/
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  อ่ืนๆ ระบุ ……………........................................... 

2.2 ท่ำนเขำ้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมครั้งน้ีเพรำะเหตุใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  ควำมน่ำสนใจของกิจกรรม       ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดร้บั 

  กำรสรำ้งคู่คำ้ทำงธุรกิจ                           ควำมเช่ือมัน่ใน สนช.       

  อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................................................... 

3. การบริการใหม่ 

3.1 ท่ำนตอ้งกำรรบักำรอบรมในเร่ืองใด  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

   เทคโนโลย ี   กำรหำแหล่งเงินทุน 

   ทรพัยสิ์นทำงปัญญำ   กำรเงิน กำรบญัชีและกำรลงทุน    

กฎหมำยธุรกิจ   แนวโน้มธุรกิจนวตักรรม   

   กำรตลำด   กำรคำ้ระหวำ่งประเทศ   

   กำรออกแบบ   กำรเสนอผลงำนนวตักรรมระดบันำนำชำติ   

อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................ 

4.ขอ้มูลส่วนบุคคล (ส าหรบัการวิเคราะหป์ระเมินผลขอ้มูลในภาพรวมเท่านั้น) 

สุดทำ้ยน้ีขอทรำบรำยละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เพ่ือปรบัปรุงฐำนขอ้มูลใหมี้ควำมทันสมยั (ส ำหรบัส่ง

ขำ่วสำรกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีน่ำสนใจของ สนช. ในโอกำสต่อไป)  

4.1 เพศ:   ชำย    หญิง    

4.2 อำยุ:   ต ำ่กวำ่ 20 ปี   อำยุ 20 – 29 ปี   อำยุ 30 - 39 ปี 

   อำยุ 40 – 49 ปี   อำยุ 50 – 59 ปี   อำยุ 60 ปีขึ้ นไป 

4.3 กำรศึกษำสูงสุด:   ต ำ่กวำ่ปริญญำตรี        ปริญญำตรี   ปริญญำโท  ปริญญำเอก 

4.4 ลกัษณะธุรกิจ:     วสิำหกิจเร่ิมตน้         วสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม   องคก์รขนำด

ใหญ ่

ขอขอบคุณอยำ่งยิง่ ส ำหรบัควำมรว่มมือในกำรตอบแบบสอบถำมฉบบัน้ี 

 

---------------------------------------------------------------------- 

ส าหรบัเจา้หนา้ท่ีกรอก 

หมายเลขอา้งอิง#  ……………..    วนัท่ีสอบถาม (DDMMYY) ................   เวลา (HHMM).................. 
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เครื่องมือเก็บขอ้มูล 8 

ขัน้ตอนและแนวค ำถำมสมัภำษณเ์จำะลึก 

ผูป้ระกอบกำรท่ีไดร้บักำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรม 

 

วตัถุประสงคข์องกำรสมัภำษณเ์จำะลึก คือ กำรใหผู้ป้ระกอบกำรท่ีไดร้บักำรส่งเสริมและกระตุน้

ตลำดนวตักรรมประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรของสนช. ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนงำนกำร

ส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรม 

 

ขัน้ตอนกำรเก็บขอ้มูล 

1. ผูป้ระเมินส ำรวจและคัดเลือกรำยช่ือผูป้ระกอบกำรท่ีไดร้ับกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำด

นวตักรรม 

2. สนช. ออกจดหมำยเชิญและนัดหมำยกบักลุ่มตวัอยำ่งเพ่ือใหก้ำรสมัภำษณเ์จำะลึก 

3. ผู ้ประเมินช้ีแจงวัตถุประสงค์และกระบวนกำรสัมภำษณ์เจำะลึกแก่กลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้

กระบวนกำร After Action Review (AAR) 
5
 

4. ผูป้ระเมินทบทวนกำรประเมินดำ้นนวตักรรมใหก้บักลุ่มตวัอยำ่ง 

5. ผูป้ระเมินใหก้ลุ่มตวัอย่ำงแสดงควำมคิดเห็นตำมแนวค ำถำมโดยท่ีผู้ประเมินจะท ำหน้ำท่ีถำม

ค ำถำมตำมแนวค ำถำม และสอบถำมเพ่ิมเติมเพ่ือใหไ้ดค้ ำอธิบำยของค ำตอบน้ัน 

6. ผูป้ระเมินสรุปผลกำรสมัภำษณเ์จำะลึก และเสร็จส้ินกำรเก็บขอ้มลู 

 

แนวค ำถำมสมัภำษณเ์จำะลึก 

1. ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 

- ท่ำนพึงพอใจขั้นตอนกำรไดร้ับกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวัตกรรมของ สนช.หรือไม่ 

เพรำะเหตุใดจึงคิดเช่นน้ัน หำกเปรียบเทียบในอดีต หรือในองค์กรอ่ืนๆ แลว้เป็นอย่ำงไร 

ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

2. เจำ้หนำ้ท่ี 

- ท่ำนพึงพอใจเจำ้หน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมของ สนช.

หรือไม่ เพรำะเหตุใดจึงคิดเช่นน้ัน หำกเปรียบเทียบในอดีต หรือในองค์กรอ่ืนๆ แลว้เป็น

อยำ่งไรท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

3. ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

- ท่ำนพึงพอใจส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรม

ของ สนช. หรือไม่ เพรำะเหตุใดจึงคิดเช่นน้ัน หำกเปรียบเทียบในอดีต หรือในองคก์รอ่ืนๆ 

แลว้เป็นอยำ่งไรท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

                                           
5 Stauss, Bernd, and Patricia Neuhaus. "The qualitative satisfaction model." International 

Journal of Service Industry Management 8.3 (1997): 236-249.  
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4. ผลประโยชน์ 

- ท่ำนพึงพอใจผลประโยชน์จำกกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวัตกรรมของ สนช.หรือไม่ 

เพรำะเหตุใดจึงคิดเช่นน้ัน หำกเปรียบเทียบในอดีต หรือในองคก์รอ่ืนๆ แลว้เป็นอยำ่งไรท่ำน

มีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

 

กำรประเมินผล 

1. ผูป้ระเมินจะท ำกำรบนัทึก ถอดเสียงโดยสรุป วิเครำะห ์จดัประเภท และน ำเสนอขอ้มูลเป็น

ประเด็น  

2. ผู ้ประเมินใหผู้้เช่ียวชำญจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย อำจำรย์มหำวิทยำลัย ระดับรอง

ศำสตรำจำรยท่ี์มีประสบกำรณด์ำ้นกำรประเมินควำมพึงพอใจ 1 ท่ำน นักบริหำรองคภ์ำครฐั

ตั้งแต่ระดับซี 10 1 ท่ำน และส่ือมวลชนท่ีมีวุฒิปริญญำเอก 1 ท่ำน อ่ำนวิเครำะหเ์น้ือหำ 

(Content Analysis) ควำมคิดเห็นท่ีกลุ่มตัวอย่ำงแสดงออกมำในแต่ละประเด็น จำกน้ัน

ประเมินควำมพึงพอใจ โดยใหค้ะแนนเป็นรอ้ยละ 

3. ผูป้ระเมินจะน ำคะแนนมำหำค่ำเฉล่ียและเสนอต่อ สนช. 
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เครื่องมือเก็บขอ้มูล 9 

ขัน้ตอนและประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม 

ผูป้ระกอบกำรท่ีไดร้บักำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรม 

 

วตัถุประสงคข์องกำรสนทนำกลุ่ม คือ กำรใหผู้ป้ระกอบกำรท่ีไดร้บักำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำด

นวตักรรมประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรของสนช.  

 

ขัน้ตอนกำรเก็บขอ้มูล 

1. ผูป้ระเมินส ำรวจรำยช่ือผูป้ระกอบกำรท่ีไดร้บักำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมและ

คดัเลือกกลุ่มตวัอยำ่ง 

2. สนช. ออกจดหมำยเชิญและนัดหมำยกบักลุ่มตวัอยำ่งเพ่ือใหเ้ขำ้ร่วมกำรสนทนำกลุ่ม 

3. ผู ้ประเมินช้ีแจงวัตถุประสงค์และกระบวนกำรสนทนำกลุ่มแก่กลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้

กระบวนกำร After Action Review (AAR) 
6
 

4. ผูป้ระเมินให ้สนช. ทบทวนกิจกรรมกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรม 

5. ผูป้ระเมินใหก้ลุ่มตวัอย่ำงแสดงควำมคิดเห็นตำมประเด็นกำรสนทนำ โดยท่ีผูป้ระเมินจะท ำ

หนำ้ท่ีเป็นผูน้ ำกำรสนทนำ 

6. ผูป้ระเมินสรุปผลกำรสนทนำกลุ่มและเสร็จส้ินกำรเก็บขอ้มูล 

ประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม 

1. เป้ำหมำยในกำรท ำงำนร่วมกนั 

- กรุณำอธิบำยเป้ำหมำยของท่ำนในกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมกบั สนช. ท่ำนพึง

พอใจกบัเป้ำหมำยของ สนช. ท่ีตั้งไวเ้พียงใด เหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน หำกเปรียบเทียบกบัใน

อดีต หรือองคก์รอ่ืนแลว้ ท่ำนมีควำมพึงพอใจกบัเป้ำหมำยของ สนช. ท่ีตั้งไวเ้พียงใด 

- กรุณำอธิบำยบทบำทและหน้ำท่ีของท่ำนในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและกระตุน้ตลำด

นวตักรรมกับ สนช. ท่ำนพึงพอใจกับบทบำทและหน้ำท่ีน้ันเพียงใด เหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน 

หำกเปรียบเทียบกบัในอดีต หรือองคก์รอ่ืนแลว้ ท่ำนมีควำมพึงพอใจกบับทบำทและหน้ำท่ี

ในปัจจุบนัท่ีไดร้บัในกำรร่วมกิจกรรมกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมเพียงใด 

- ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

2. ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 

- ท่ำนคำดหวงัขั้นตอนด ำเนินกิจกรรมกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมของ สนช. ไว ้

อยำ่งไร  

- ขัน้ตอนด ำเนินกิจกรรมกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมของ สนช. เป็นอยำ่งไร  

                                           
6 Stauss, Bernd, and Patricia Neuhaus. "The qualitative satisfaction model." International 

Journal of Service Industry Management 8.3 (1997): 236-249.  
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- สรุปแลว้ท่ำนพึงพอใจขั้นตอนด ำเนินกิจกรรมกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมของ

สนช.หรือไม ่เพียงใด  

- ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

3. เจำ้หนำ้ท่ี 

- ท่ำนคำดหวงัเจำ้หน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมของ 

สนช.ไวอ้ยำ่งไร  

- เจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมของ สนช.ในปัจจุบนั

เป็นอยำ่งไร 

- สรุปแล้วท่ำนพึงพอใจเจำ้หน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมกำรส่งเสริมและกระตุ้นตลำด

นวตักรรมของ สนช.หรือไม ่เพียงใด  

- ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

4. ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

- ท่ำนคำดหวงัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกิจกรรมกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมจำก 

สนช.ไวอ้ยำ่งไร  

- ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกิจกรรมกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมของ สนช. เป็น

อยำ่งไร 

- สรุปแลว้ท่ำนพึงพอใจส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกิจกรรมกำรส่งเสริมและกระตุ้นตลำด

นวตักรรมของ สนช. หรือไม ่เพียงใด 

- ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

5. ผลประโยชน์ 

- ท่ำนคำดหวงัผลประโยชน์จำกกิจกรรมกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมจำกสนช.ไว ้

อยำ่งไร  

- ผลประโยชน์จำกกิจกรรมกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมของ สนช. เป็นอยำ่งไร 

- สรุปแลว้ท่ำนพึงพอใจผลประโยชน์จำกกิจกรรมกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมของ 

สนช.หรือไม ่เพียงใด  

- ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

กำรประเมินผล 

1. ผูป้ระเมินจะท ำกำรบนัทึก ถอดเสียงโดยสรุป วิเครำะห ์จดัประเภท และน ำเสนอขอ้มูลเป็น

ประเด็น  

2. ผู ้ประเมินใหผู้้เช่ียวชำญจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย อำจำรย์มหำวิทยำลัย ระดับรอง

ศำสตรำจำรยท่ี์มีประสบกำรณด์ำ้นกำรประเมินควำมพึงพอใจ 1 ท่ำน นักบริหำรองคภ์ำครฐั

ตั้งแต่ระดับซี 10 1 ท่ำน และส่ือมวลชนท่ีมีวุฒิปริญญำเอก 1 ท่ำน อ่ำนวิเครำะหเ์น้ือหำ 

(Content Analysis) ควำมคิดเห็นท่ีกลุ่มตัวอย่ำงแสดงออกมำในแต่ละประเด็น จำกน้ัน

ประเมินควำมพึงพอใจ โดยใหค้ะแนนเป็นรอ้ยละ 

3. ผูป้ระเมินจะน ำคะแนนมำหำค่ำเฉล่ียและเสนอต่อ สนช. 
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เครื่องมือเก็บขอ้มูล 10 

หมายเลขแบบสอบถาม ............................... 

แบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจของผูร้บับริการจากส านักงานนวตักรรมแหง่ชาติ  

ผูเ้ขา้ใชบ้ริการพ้ืนท่ีอุทยานนวตักรรม 

ค าช้ีแจง 

ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ (องคก์ำรมหำชน) หรือ สนช. มีควำมประสงคป์ระเมินควำมคิดเห็นและควำม

พึงพอใจของผูร้บับริกำรจำก สนช. ประจ ำปีงบประมำณ 2562 เพ่ือประโยชน์ในกำรส่งเสริมประสิทธิภำพใน

กำรด ำเนินงำนของ สนช. จ ึงไดม้อบหมำยใหห้น่วยงำนอิสระภำยนอก “ศูนยบ์ริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั” เป็นผูด้ ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผูร้บับริกำรจำก สนช. ในปีน้ี จึงใคร่ขอ

เวลำท่ำนสกัเล็กน้อย เพ่ือตอบแบบสอบถำมดังต่อไปน้ี   

1. ความพึงพอใจ 

1.1  โดยรวมแลว้ท่ำนพึงพอใจต่อเขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรมของส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

เพียงใด 

 พึงพอใจมำก     พึงพอใจ     เฉยๆ     ไม่พึงพอใจ   ไม่พึงพอใจมำก 

1.2  หำกจ ำแนกควำมพึงพอใจออกเป็น 4 ดำ้น ท่ำนพึงพอใจต่อกำรเขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรม

เพียงใด ท่ำนคิดวำ่แต่ละดำ้นมีควำมส ำคญัต่อท่ำนเพียงใด และท่ำนมีขอ้เสนอแนะเพ่ือกำรปรบัปรุงใน

แต่ละดำ้นอยำ่งไรในคอลมัน์ ระดบัควำมพึงพอใจของท่ำน กรุณำวงกลม ลอ้มรอบคะแนน 1 ถึง 5 

คะแนน โดยท่ี 5 = พอใจมำก 1 = ไมพึ่งพอใจอยำ่งมำก (แตล่ะขอ้ ใหว้งกลมลอ้มรอบตวัเลขเดียว) 

ในคอลมัน์ ระดบัควำมควำมส ำคญัต่อท่ำน กรุณำวงกลม ลอ้มรอบคะแนน +5 ถึง -5 คะแนน โดยท่ี +5 

= ส ำคญัอยำ่งยิง่  0 = ปำนกลำง และ-5 = ไม่ส ำคญัเลย  (แตล่ะขอ้ใหว้งกลมลอ้มรอบตวัเลขเดียว) ใน

คอลมัน์ ขอ้เสนอแนะ กรุณำเขยีนขอ้เสนอแนะเพ่ือกำรปรบัปรุงในหวัขอ้น้ันๆ 

หวัขอ้ 
ระดบัความพึง

พอใจของทา่น 

ระดบัความส าคญัตอ่ทา่น ขอ้เสนอแนะ 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
5   4   3   2   1   

. 

+5   +4   +3  +2  +1  0 -1   -2   -3   -4   -5   

เจำ้หน้ำท่ี 
5   4   3   2   1   

. 

+5   +4   +3  +2  +1  0 -1   -2   -3   -4   -5   

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
5   4   3   2   1   

. 

+5   +4   +3  +2  +1  0 -1   -2   -3   -4   -5   

ผลประโยชน์ท่ีไดร้บัจำก

กำรอบรม 

5   4   3   2   1   

. 

+5   +4   +3  +2  +1  0 -1   -2   -3   -4   -5   
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1.3 กรุณำวงกลมลอ้มรอบคะแนน 1-5 เพ่ือระบุระดับควำมพึงพอใจของท่ำนท่ีมีต่อกำรเขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ี

อุทยำนนวตักรรมในหวัขอ้ต่อไปน้ี แต่หำกท่ำนไม่ไดใ้ชบ้ริกำรดำ้นใด กรุณำท ำเครื่องหมำยถูก ในช่องส่ีเหล่ียม 

  

หวัขอ้ ความพึงพอใจ 
ไม่ไดใ้ช้

บริการดา้นน้ี 

ขั้นตอนการด าเนินงาน   

22) ควำมชดัเจนของขัน้ตอนในกำรเขำ้ใชบ้ริกำร 5     4     3     2     1  

23) ควำมรวดเร็วของกำรใหบ้ริกำร 5     4     3     2     1  

24) ควำมชดัเจนของกำรแนะน ำเสน้ทำงกำรเดินทำง 5     4     3     2     1  

25) ควำมสะดวกของขัน้ตอนในกำรขอใชส่ิ้งอ ำนวยสะดวก เช่น Wifi 5     4     3     2     1  

เจา้หนา้ที ่   

26) ควำมรวดเร็วในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หน้ำท่ี สนช. 5     4     3     2     1  

27) ควำมเอำใจใส่และกระตือรือรน้ในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หนำ้ท่ี สนช. 5     4     3     2     1  

28) กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจำ้หน้ำท่ี สนช.  5     4     3     2     1  

29) ภำพลกัษณโ์ดยรวมของเจำ้หนำ้ท่ี สนช. 5     4     3     2     1  

30) ควำมเพียงพอในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หน้ำท่ี สนช.  5     4     3     2     1  

สิ่งอ านวยความสะดวก   

31) ควำมครอบคลุมของช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำรกบั สนช. 5     4     3     2     1  

32) ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรติดต่อกบั สนช. 5     4     3     2     1  

33) ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองกำรติดต่อจำก สนช.  5     4     3     2     1  

34) ควำมเหมำะสมของกำรใชพ้ื้ นท่ีในภำพรวม 5     4     3     2     1  

35) ควำมเหมำะสม เพียงพอของอุปกรณแ์ละส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 5     4     3     2     1  

ประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการเขา้ใชบ้ริการ   

36) กำรตอบสนองต่อควำมคำดหวงัของกำรเขำ้ใชบ้ริกำร 5     4     3     2     1  

 

2. การรบัรูข้อ้มูลเก่ียวกบั สนช. 

2.1 ท่ำนรูจ้กั สนช. มำก่อนหรือไม่    เคย          ไม่เคยรูจ้กัมำก่อน (ขำ้มไปยงัขอ้ท่ี 2.2) 

2.2 ท่ำนรูจ้กั ส ำนักงำนนวตักรรมแหง่ชำติ จำกช่องทำงใด  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  เวบ็ไซต ์สนช. (www.nia.or.th)  E-mail    Facebook NIA  

  Line@NIA      Twitter NIA   Instagram NIA    Youtube NIA  

  โทรทศัน์   วทิยุ   หนังสือพิมพ ์   นิตยสำร/วำรสำร 

  แผ่นพบั (Brochure)   เพ่ือน/คนรูจ้กัแนะน ำ  แผ่นป้ำยโฆษณำกลำงแจง้ 

  อ่ืนๆ ระบุ …………….................................................... 

3. การบริการใหม่ 

3.1 ท่ำนตอ้งกำรให ้สนช. จดัท ำบริกำรในรูปแบบใดเพ่ิมเติม โปรดระบุ 

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

 

 

http://www.nia.or.th/
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4. ขอ้มูลส่วนบุคคล (ส าหรบัการวิเคราะหป์ระเมินผลขอ้มูลในภาพรวมเท่านั้น) 

สุดทำ้ยน้ีขอทรำบรำยละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เพ่ือปรบัปรุงฐำนขอ้มูลใหมี้ควำมทันสมยั (ส ำหรบัส่ง

ขำ่วสำรกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีน่ำสนใจของ สนช. ในโอกำสต่อไป)  

4.1 เพศ:   ชำย    หญิง    

4.2 อำยุ:   ต ำ่กวำ่ 20 ปี   อำยุ 20 – 29 ปี   อำยุ 30 - 39 ปี 

   อำยุ 40 – 49 ปี   อำยุ 50 – 59 ปี   อำยุ 60 ปีขึ้ นไป 

4.3 กำรศึกษำสูงสุด:   ต ำ่กวำ่ปริญญำตรี        ปริญญำตรี   ปริญญำโท  ปริญญำเอก 

4.4 ลกัษณะธุรกิจ:     วสิำหกิจเร่ิมตน้           วสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

                        องคก์รขนำดใหญ่         ยงัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ 

 

ขอขอบคุณอยำ่งยิง่ ส ำหรบัควำมรว่มมือในกำรตอบแบบสอบถำมฉบบัน้ี 

 

---------------------------------------------------------------------- 

ส าหรบัเจา้หนา้ท่ีกรอก 

หมายเลขอา้งอิง#  ………………..    วนัท่ีสอบถาม (DDMMYY) ................   เวลา (HHMM) ............. 
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เคร่ืองมือเก็บขอ้มูล 11 

ขัน้ตอนและแนวค ำถำมสมัภำษณเ์จำะลึก 

ผูเ้ขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรม 

 

วตัถุประสงคข์องกำรสมัภำษณเ์จำะลึก คือ กำรใหผู้เ้ขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรมประเมิน

ควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรของสนช.  

 

ขัน้ตอนกำรเก็บขอ้มูล 

1. ผูป้ระเมินส ำรวจและคดัเลือกรำยช่ือผูเ้ขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรม 

2. สนช. ออกจดหมำยเชิญและนัดหมำยกบักลุ่มตวัอยำ่งเพ่ือใหก้ำรสมัภำษณเ์จำะลึก 

3. ผู ้ประเมินช้ีแจงวัตถุประสงค์และกระบวนกำรสัมภำษณ์เจำะลึกแก่กลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้

กระบวนกำร After Action Review (AAR) 
7
 

4. ผูป้ระเมินทบทวนกำรประเมินดำ้นนวตักรรมใหก้บักลุ่มตวัอยำ่ง 

5. ผูป้ระเมินใหก้ลุ่มตวัอย่ำงแสดงควำมคิดเห็นตำมแนวค ำถำมโดยท่ีผูป้ระเมินจะท ำหน้ำท่ีถำม

ค ำถำมตำมแนวค ำถำม และสอบถำมเพ่ิมเติมเพ่ือใหไ้ดค้ ำอธิบำยของค ำตอบน้ัน 

6. ผูป้ระเมินสรุปผลกำรสมัภำษณเ์จำะลึก และเสร็จส้ินกำรเก็บขอ้มลู 

 

แนวค ำถำมสมัภำษณเ์จำะลึก 

1. ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 

- ท่ำนพึงพอใจขั้นตอนกำรรบับริกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำนท่ีอุทยำนนวตักรรมของ สนช.หรือไม่ 

เพรำะเหตุใดจึงคิดเช่นน้ัน หำกเปรียบเทียบในอดีต หรือในองค์กรอ่ืนๆ แลว้เป็นอย่ำงไร 

ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

2. เจำ้หนำ้ท่ี 

- ท่ำนพึงพอใจเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใหบ้ริกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำนท่ีอุทยำนนวตักรรมของ 

สนช.หรือไม่ เพรำะเหตุใดจึงคิดเช่นน้ัน หำกเปรียบเทียบในอดีต หรือในองคก์รอ่ืนๆ แลว้

เป็นอยำ่งไรท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

3. ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

- ท่ำนพึงพอใจส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีอุทยำนนวตักรรมของ สนช. หรือไม่ เพรำะเหตุใดจึง

คิดเช่นน้ัน หำกเปรียบเทียบในอดีต หรือในองคก์รอ่ืนๆ แลว้เป็นอย่ำงไรท่ำนมีขอ้เสนอแนะ

อยำ่งไร 

 

 

                                           
7 Stauss, Bernd, and Patricia Neuhaus. "The qualitative satisfaction model." International 

Journal of Service Industry Management 8.3 (1997): 236-249.  
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4. ผลประโยชน์ 

- ท่ำนพึงพอใจผลประโยชน์จำกกำรไดร้ับบริกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำนท่ีอุทยำนนวตักรรมของ 

สนช.หรือไม่ เพรำะเหตุใดจึงคิดเช่นน้ัน หำกเปรียบเทียบในอดีต หรือในองคก์รอ่ืนๆ แลว้

เป็นอยำ่งไรท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

 

กำรประเมินผล 

1. ผูป้ระเมินจะท ำกำรบนัทึก ถอดเสียงโดยสรุป วิเครำะห ์จดัประเภท และน ำเสนอขอ้มูลเป็น

ประเด็น  

2. ผู ้ประเมินใหผู้้เช่ียวชำญจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย อำจำรย์มหำวิทยำลัย ระดับรอง

ศำสตรำจำรยท่ี์มีประสบกำรณด์ำ้นกำรประเมินควำมพึงพอใจ 1 ท่ำน นักบริหำรองคภ์ำครฐั

ตั้งแต่ระดับซี 10 1 ท่ำน และส่ือมวลชนท่ีมีวุฒิปริญญำเอก 1 ท่ำน อ่ำนวิเครำะหเ์น้ือหำ 

(Content Analysis) ควำมคิดเห็นท่ีกลุ่มตัวอย่ำงแสดงออกมำในแต่ละประเด็น จำกน้ัน

ประเมินควำมพึงพอใจ โดยใหค้ะแนนเป็นรอ้ยละ 

3. ผูป้ระเมินจะน ำคะแนนมำหำค่ำเฉล่ียและเสนอต่อ สนช. 
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เครื่องมือเก็บขอ้มูล 12 

ขัน้ตอนและประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม 

ผูเ้ขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรม 

 

วตัถุประสงคข์องกำรสนทนำกลุ่ม คือ กำรใหผู้เ้ขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรมประเมินควำม

พึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรของสนช.  

 

ขัน้ตอนกำรเก็บขอ้มูล 

1. ผูป้ระเมินส ำรวจรำยช่ือผูเ้ขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรมและคดัเลือกกลุ่มตวัอยำ่ง 

2. สนช. ออกจดหมำยเชิญและนัดหมำยกบักลุ่มตวัอยำ่งเพ่ือใหเ้ขำ้ร่วมกำรสนทนำกลุ่ม 

3. ผู ้ประเมินช้ีแจงวัตถุประสงค์และกระบวนกำรสนทนำกลุ่มแก่กลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้

กระบวนกำร After Action Review (AAR) 
8
 

4. ผูป้ระเมินให ้สนช. ทบทวนกำรเขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรม 

5. ผูป้ระเมินใหก้ลุ่มตวัอย่ำงแสดงควำมคิดเห็นตำมประเด็นกำรสนทนำ โดยท่ีผูป้ระเมินจะท ำ

หนำ้ท่ีเป็นผูน้ ำกำรสนทนำ 

6. ผูป้ระเมินสรุปผลกำรสนทนำกลุ่มและเสร็จส้ินกำรเก็บขอ้มูล 

ประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม 

1. ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 

- ท่ำนคำดหวงัขัน้ตอนด ำเนินกำรเขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรมของ สนช. ไวอ้ยำ่งไร  

- ขัน้ตอนด ำเนินกำรเขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรมของ สนช. เป็นอยำ่งไร  

- สรุปแลว้ท่ำนพึงพอใจขั้นตอนกำรเขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวัตกรรมของสนช.หรือไม่ 

เพียงใด  

- ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

2. เจำ้หนำ้ท่ี 

- ท่ำนคำดหวงัเจำ้หน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรมของ สนช.ไว ้

อยำ่งไร  

- เจำ้หน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรมของ สนช.ในปัจจุบันเป็น

อยำ่งไร 

- สรุปแลว้ท่ำนพึงพอใจเจำ้หน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรมของ 

สนช.หรือไม ่เพียงใด  

- ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

3. ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

                                           
8 Stauss, Bernd, and Patricia Neuhaus. "The qualitative satisfaction model." International 

Journal of Service Industry Management 8.3 (1997): 236-249.  
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- ท่ำนคำดหวงัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรมจำก สนช.ไว ้

อยำ่งไร  

- ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรมของ สนช. เป็นอยำ่งไร 

- สรุปแลว้ท่ำนพึงพอใจส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรมของ 

สนช. หรือไม ่เพียงใด 

- ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

4. ผลประโยชน์ 

- ท่ำนคำดหวงัผลประโยชน์จำกกำรเขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรมจำกสนช.ไวอ้ยำ่งไร  

- ผลประโยชน์จำกกำรเขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรมของ สนช. เป็นอยำ่งไร 

- สรุปแลว้ท่ำนพึงพอใจผลประโยชน์จำกกำรเขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรมของ สนช.

หรือไม ่เพียงใด  

- ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอยำ่งไร 

กำรประเมินผล 

1. ผูป้ระเมินจะท ำกำรบนัทึก ถอดเสียงโดยสรุป วิเครำะห ์จดัประเภท และน ำเสนอขอ้มูลเป็น

ประเด็น  

2. ผู ้ประเมินใหผู้้เช่ียวชำญจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย อำจำรย์มหำวิทยำลัย ระดับรอง

ศำสตรำจำรยท่ี์มีประสบกำรณด์ำ้นกำรประเมินควำมพึงพอใจ 1 ท่ำน นักบริหำรองคภ์ำครฐั

ตั้งแต่ระดับซี 10 1 ท่ำน และส่ือมวลชนท่ีมีวุฒิปริญญำเอก 1 ท่ำน อ่ำนวิเครำะหเ์น้ือหำ 

(Content Analysis) ควำมคิดเห็นท่ีกลุ่มตัวอย่ำงแสดงออกมำในแต่ละประเด็น จำกน้ัน

ประเมินควำมพึงพอใจ โดยใหค้ะแนนเป็นรอ้ยละ 

3. ผูป้ระเมินจะน ำคะแนนมำหำค่ำเฉล่ียและเสนอต่อ สนช. 
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ตารางเสริม 

 
  



118 

 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

ผูป้ระกอบการที่ไดร้บัทุนสนบัสนุนโครงการนวตักรรมดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 

 

ตารางเสริม  1 ขอ้มลูของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีไดร้บัทุนสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมดำ้นเศรษฐกิจ 

                    และสงัคม 

เพศ จ  านวน รอ้ยละ 

ชำย 45 71.42 

หญิง 18 28.57 

รวม 63 100.00 

ช่วงอาย ุ   

ต ำ่กว่ำ 20 ปี 0 0.00 

อำยุ 20 - 29 ปี 17 26.98 

อำย ุ30 - 39 ปี 10 15.87 

อำยุ 40 – 49 ปี 36 57.14 

อำย ุ50 – 59 ปี 0 0.00 

อำย ุ60 ปีขึ้ นไป 0 0.00 

รวม 63 100.00 

การศึกษาสูงสุด   

ต ำ่กว่ำปริญญำตรี 0 0.00 

ปริญญำตรี 36 57.14 

ปริญญำโท 11 17.46 

ปริญญำเอก 16 25.40 

รวม 63 100.00 

ลกัษณะธุรกิจ   

ยงัไม่ประกอบธุรกิจ 0 0.00 

วิสำหกิจเร่ิมตน้ 40 63.49 

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด

ยอ่ม 

23 36.51 

องคก์รขนำดใหญ่ 0 0.00 

รวม 63 100.00 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

   ตารางเสริม  2 หวัขอ้ท่ีขอรบักำรสนับสนุนโครงกำรนวตักรรมดำ้นเศรษฐกิจและสงัคม 

ค าตอบ จ  านวน รอ้ยละ 

โครงการนวตักรรมเพื่อเศรษฐกิจ   

Open Innovation - เศรษฐกิจชีวภำพ 0 0.00 

Open Innovation - สำขำเศรษฐกิจกำรผลิตและกำรหมุนเวียน 6 18.18 

Open Innovation - สำขำเศรษฐกิจบริกำรและแบ่งปัน 2 6.06 

Thematic Innovation - ธุรกิจวตักรรมกำรดูแลสุขภำพ  7 21.21 

Thematic Innovation - ธุรกิจนวัตกรรมอำหำรออกแบบส ำหรับ

โรค NCDs 

5 15.15 

Thematic Innovation - ธุรกิจนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อกลุ่มโรคไม่

ติดต่อเร้ือรงั (NCDs) 

6 18.18 

Thematic Innovation - ธุรกิจนวัตกรรมอุตสำหกรรมป้องกัน

ประเทศเพื่อควำมมัน่คงและกิจกำรพล

เรือน (dual use) 

3 9.09 

Thematic Innovation - ธุรกิจนวตักรรมท่องเท่ียว  2 6.06 

Thematic Innovation - ธุรกิจนวตักรรม Smart Logistic / อุตสำหรรมกำร

ผลิตท่ีใชเ้ทคโนโลย ี 

2 6.06 

รวม 33 100.00 

โครงการนวตักรรมเพื่อสงัคม   

Open Innovation – ดำ้นอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม 3 10.00 

Open Innovation – ดำ้นควำมเช่ือมโยงระหวำ่ง อำหำร น ้ำ และ

พลงังำน 

7 23.33 

Open Innovation – ดำ้นภำครฐัและกำรศึกษำ 0 0.00 

Open Innovation – ดำ้นกำรเงิน กำรจำ้งงำน และสวสัดิกำรสงัคม  3 10.00 

Open Innovation – ดำ้นเกษตรกรรมยงัยนื 4 13.33 

Open Innovation – ดำ้นควำมเป็นเมือง 0 0.00 

Open Innovation – ดำ้นสุขภำพ 3 10.00 

Open Innovation – ดำ้นกำรท่องเท่ียวและวฒันธรรม 2 6.67 

Open Innovation – ดำ้นกำรจดักำรภยัพิบติั  0 0.00 

Thematic Innovation –หมู่บำ้นนวตักรรมเพื่อสงัคม 5 16.67 

Thematic Innovation – นวตักรรมส ำหรบัเมืองและชุมชน 3 10.00 

รวม 30 100.00 

การคาดหวงัจะไดร้บับริการ   

กำรไดร้บักำรถ่ำยทอดองคค์วำมรูแ้ละแนวทำงธุรกิจนวตักรรม 

(Groom) 

17 26.98 

กำรไดร้บักำรสนับสนุนดำ้นเงินทุน (Grant) 20 31.75 

กำรขยำยผลกำรพฒันำธุรกิจนวตักรรมผ่ำนเครือขำ่ยของ ส ำนักงำน

นวตักรรมแห่งชำติ (Growth) 

26 41.27 

รวม 63 100.00 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

ตารางเสริม  3 กำรไดร้บัทุนสนับสนุนจำกส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ  

ค าตอบ จ  านวน รอ้ยละ 

 58 92.06 

เคย ระบุปีที่ไดร้บัทุน 5 16.67 

ปี2559 1  

ปี2560 2  

ปี2561 2  

 

 

ตารางเสริม  4 กำรไดร้บัทุนสนับสนุนดำ้นนวตักรรมจำกหน่วยงำนอ่ืน 

ค าตอบ จ  านวน รอ้ยละ 

ไม่เคย 57 90.47 

เคย  6 9.52 

รวม 63 100 

 

 

ตารางเสริม  5 รอ้ยละควำมพึงพอใจต่อกำรส่งเสริมกำรสรำ้งนวตักรรมของส ำนักงำน  

                     นวตักรรมแห่งชำติ  

ความพึงพอใจ จ  านวน รอ้ยละ 

พึงพอใจมำก 35 55.55 

พึงพอใจ 25 39.68 

เฉย ๆ 1 1.59 

ไม่พึงพอใจ 0 0.00 

ไม่พึงพอใจมำก 2 3.17 

รวม 63 100 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

  ตารางเสริม 6 ระดบัควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรส่งเสริมกำรสรำ้งนวตักรรมของส ำนักงำน     

                      นวตักรรมแห่งชำติ จ ำแนก 4 ดำ้น 

 

ประเด็น/ดา้น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย

ที่สุด 

รวม ค่าเฉล่ีย  

ระดบั 

รอ้ยละ 

จ  านวน (คน) 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 71.42 

45 

12.70 

8 

15.87 

10 

- - 63 4.56 มาก 

เจำ้หน้ำท่ี 71.42 

45 

28.57 

18 

- - - 63 4.71 มาก 

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 42.85 

27 

57.14 

36 

- - - 63 4.43 มาก 

ผลประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำร

อบรม 

100 

63 

- - - - 63 5.00 มาก 

ภาพรวมค่าเฉล่ีย 4.67 มาก 

 

 

ตารางเสริม  7 ระดบักำรใหค้วำมส ำคญัต่อกำรใหบ้ริกำรส่งเสริมกำรสรำ้งนวตักรรมของ 

                    ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ จ ำแนก 4 ดำ้น 

 

 

หวัขอ้ 

+5 +4 +3 +2 +1 0  -1 -2 -3 -4 -5 รวม ค่าเฉลี่ย  

ระดบั รอ้ยละ 

จ  านวน (คน) 

ส าคญัอยา่งยิ่ง 

 

ปาน

กลาง 

ไม่ส าคญัเลย    

ขั้ น ต อ น ก ำ ร

ด ำเนินงำน 

71.42 

45 

19.05 

12 

- 9.52 

6 

- - - - - - - 63 4.52 มำก 

เจำ้หนำ้ที่ 87.30 

55 

- 3.17 

2 

9.52 

6 

- - - - - - - 63 4.65 มำก 

ส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวก 

58.73 

37 

41.27 

26 

- - - - - - - - - 63 4.59 มำก 

ผลประโยชน์ ท่ี

ไดร้บั 

100 

63 

- - - - - - - - - - 63 5.00 มำก 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 4.69 มาก 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

ตารางเสริม  8 ระดบัควำมพึงพอใจในประเด็นยอ่ยต่อกำรบริกำรส่งเสริมกำรสรำ้งนวตักรรม 

 

หวัขอ้ 

5 4 3 2 1 ไม่ไดใ้ชบ้รกิารน้ี รวม ค่าเฉล่ีย  

ระดบั รอ้ยละ 

จ  านวน (คน) 

1. ควำมชัดเจนของข้อมูลในกำรส่ง

ขอ้เสนอโครงกำรนวตักรรม 

52.38 

33 

31.75 

20 

15.87 

10 

- - - 63 4.37 มำก 

2. ควำมกระชับของขั้นตอนในกำร

เสนอโครงกำรนวตักรรม 

52.38 

33 

47.62 

30 

- - - - 63 4.52 มำก 

3. ควำมร วด เ ร็ ว ในกำรพิ จ ำรณำ

ขอ้เสนอโครงกำรนวตักรรม 

63.49 

40 

19.05 

12 

17.46 

11 

- - 

 

- 63 4.49 มำก 

4. ควำม โปร่ ง ใ ส ในกำรพิ จ ำรณำ

ขอ้เสนอโครงกำรนวตักรรม 

65.07 

41 

34.92 

22 

- - - - 63 4.65 มำก 

5. ควำมสะดวก รวดเร็วในกำรติดตำม

กำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร

นวตักรรม 

65.07 

41 

34.92 

22 

- 

 

- 

 

- - 63 4.65 มำก 

6. ควำมรวดเร็วในกำรท ำสญัญำ 71.42 

45 

28.57 

18 

- - - - 63 4.71 มำก 

7. ประสิทธิภำพในกำรติดตำมกำร

ด ำเนินงำนใหส้อดคลอ้งตำมสญัญำ 

52.38 

33 

47.62 

30 

- - - - 63 4.52 มำก 

8. ค ว ำ ม ส ะ ด ว ก ใ น ก ำ ร เ บิ ก จ่ ำ ย

งบประมำณ 

45.45 

25 

54.55 

38 

- - - - 63 4.40 มำก 

9. ค ว ำ ม รู ้  ค ว ำ ม เ ช่ี ย ว ช ำญ แ ล ะ

ประสบกำรณข์องเจำ้หนำ้ท่ีในกำรให้

ค ำ แ น ะ น ำ แ ล ะ เ ส น อ แ น ะ ใ น

กระบวนกำรกำรพัฒนำข้อเสนอ

โครงกำรนวตักรรม 

100 

63 

- - - - - 63 5.00 มำก 

10.  ควำมเอำใจใส่ดูแลและกระตือรือรน้

ในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำ ท่ี  

ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

100 

63 

- - - - - 63 5.00 มำก 

11. จ ำ น วน เ จ้ำ หน้ ำ ท่ี เ พี ย งพอ ต่ อ

ใหบ้ริกำร 

100 

63 

- - - - - 63 5.00 มำก 

12. ควำมครอบคลุมและเพียงพอของ

ช่องทำงในกำรติดต่อกับ ส ำนักงำน

นวตักรรมแห่งชำติ 

80.95 

51 

19.05 

12 

- - - - 63 4.81 มำก 

13. ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำร

ติด ต่อกับ ส ำ นักงำนนวัตกรรม

แห่งชำติ 

80.95 

51 

19.05 

12 

- - - - 63 4.81 มำก 

14. ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองกำร

ติดต่อจำก ส ำนักงำนนวัตกรรม

แห่งชำติ 

80.95 

51 

19.05 

12 

- - - - 63 4.81 มำก 

15. กำรได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้

และแนวทำงธุรกิจนวตักรรม 

73.33 

33 

26.67 

30 

- - - - 63 4.52 มำก 

16. กำรไดร้บักำรสนับสนุนดำ้นเงินทุน 84.12 

53 

15.87 

10 

- - - - 63 4.84 มำก 

17. กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำน

นวตักรรมกบัภำครฐั เอกชน สถำบนั

ศึกษำ 

55.55 

35 

44.44 

28 

- - - - 63 4.56 มำก 

18. กำรประยุกต์ใชอ้งคค์วำมรูเ้พื่อสรำ้ง

ธุรกิจนวตักรรมได ้

52.38 

33 

47.62 

30 

- - - - 63 4.52 มำก 

ภาพรวมค่าเฉล่ีย 4.68 มาก 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

ตารางเสริม  9 ควำมคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำสนับสนุนโครงกำรนวตักรรม 

ค าตอบ จ  านวน รอ้ยละ 

เหมำะสม 63 100.00 

ไม่เหมำะสม 0 0.00 

รวม 63 100.00 

 

 

ตารางเสริม  10 ประเด็นท่ีตอ้งกำรรบัค ำปรึกษำเพ่ิมเติมเพ่ือสรำ้งธุรกิจนวตักรรม 

ค าตอบ จ  านวน รอ้ยละ 

เทคโนโลย ี 53 16.06 

กำรเงิน กำรบญัชีและกำรลงทุน 17 5.15 

แนวโน้มธุรกิจนวตักรรม 37 11.21 

กำรจดักำรนวตักรรม 47 14.24 

กำรคำ้ระหว่ำงประเทศ 20 6.06 

ทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 8 2.42 

กฎหมำยธุรกิจ 19 5.76 

กำรตลำด 57 17.27 

มำตรฐำนอุตสำหกรรม 37 11.21 

กำรออกแบบ 35 10.61 

รวม 330 100.00 

 *ตอบไดห้ลำยขอ้ 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

ผูไ้ดร้บัการอบรมดา้นนวตักรรม เนน้ การพฒันาความสามารถดา้นนวตักรรม 

 

ตารางเสริม  11 ขอ้มลูเก่ียวกบักลุ่มตวัอยำ่ง ผูไ้ดร้บักำรอบรมดำ้นนวตักรรม 

ค าตอบ จ  านวน รอ้ยละ 

เพศ   

ชำย 184 40.00 

หญิง 276 60.00 

รวม 460 100.00 

ช่วงอาย ุ   

        ต ำ่กว่ำ 20 ปี 164 35.65 

อำยุ 20 - 29 ปี 202 43.91 

อำย ุ30 - 39 ปี 66 14.35 

อำยุ 40 – 49 ปี 23 5.00 

อำย ุ50 – 59 ปี 3 0.65 

อำย ุ60 ปีขึ้ นไป 2 0.43 

รวม 460 100.00 

การศึกษาสูงสุด   

ต ำ่กว่ำปริญญำตรี 166 36.09 

ปริญญำตรี 236 51.30 

ปริญญำโท 48 10.43 

ปริญญำเอก 10 2.17 

รวม 460 100.00 

ลกัษณะธุรกิจ   

ยงัไม่ประกอบธุรกิจ 308 66.96 

วิสำหกิจเร่ิมตน้ 79 17.17 

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด

ยอ่ม 

69 15.00 

องคก์รขนำดใหญ่ 4 0.87 

รวม 460 100.00 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

  ตารางเสริม 12 รอ้ยละควำมพึงพอใจต่อกำรพฒันำควำมสำมำรถดำ้นนวตักรรมของส ำนักงำนนวตักรรม 

                          แห่งชำติ 

ค าตอบ จ  านวน รอ้ยละ 

พึงพอใจมำก 244 53.04 

พึงพอใจ 186 40.43 

เฉย ๆ 28 6.09 

ไม่พึงพอใจ 0 0.00 

ไม่พึงพอใจมำก 2 0.43 

รวม 460 100 

 

 

 ตารางเสริม  13 ระดบัควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรพฒันำควำมสำมำรถดำ้นนวตักรรมของส ำนักงำน  

                        นวตักรรมแห่งชำติ จ ำแนก 4 ดำ้น 

 

ประเด็น/ดา้น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด รวม ค่าเฉล่ีย  

ระดบั รอ้ยละ 

จ  านวน (คน) 

ขัน้ตอนกำร

ด ำเนินงำน 

36.30 

167 

52.39 

241 

10.65 

49 

0.65 

3 

0.00 

0 

460 4.24 มำก 

เจำ้หน้ำท่ี 59.57 

274 

31.74 

146 

8.26 

38 

0.43 

2 

0.00 

0 

460 4.50 มำก 

ส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวก 

51.30 

236 

35.22 

162 

10.00 

46 

3.26 

15 

0.22 

1 

460 4.34 มำก 

ผลประโยชน์ท่ี

ไดร้บัจำกกำร

อบรม 

64.57 

297 

23.70 

109 

10.65 

49 

0.87 

4 

0.22 

1 

460 4.50 มำก 

ภาพรวมค่าเฉล่ีย  4.39 มาก 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

 

ตารางเสริม  14 ระดบักำรใหค้วำมส ำคญัต่อกำรใหบ้ริกำรกำรพฒันำควำมสำมำรถดำ้นนวตักรรมของ 

                       ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ จ ำแนก 4 ดำ้น 

 

 

หวัขอ้ 

+5 +4 +3 +2 +1 0  -1 -2 -3 -4 -5 รวม ค่าเฉลี่ย  

 

ระดบั 

รอ้ยละ 

จ  านวน (คน) 

ส าคญัอยา่งยิ่ง 

 

ปาน

กลาง 

ไม่ส าคญัเลย   

ขั้นตอนกำร

ด ำเนินงำน 

40.43 

186 

43.04 

198 

12.61 

58 

3.48 

16 

- 0.43 

2 

- - - - - 460 4.19 พอใจ 

เจำ้หนำ้ที่ 54.13 

249 

31.74 

146 

10.22 

47 

1.96 

9 

1.52 

7 

0.43 

2 

- - - - - 460 4.34 มำก 

ส่ิงอ ำนวย

ควำมสะดวก 

46.96 

216 

41.74 

192 

4.78 

22 

5.22 

24 

1.30 

6 

- - - - - - 460 4.28 มำก 

ผลประโยชน์ท่ี

ไดร้บั 

66.30 

305 

26.74 

123 

4.57 

21 

2.39 

11 

- - - - - - - 100 4.57 มำก 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 4.29 มำก 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

ตารางเสริม  15 ระดบัควำมพึงพอใจในประเด็นยย่อต่อกำรบริกำรพฒันำควำมสำมำรถดำ้นนวตักรรม 

หวัขอ้ 5 4 3 2 1 ไม่ไดใ้ชบ้รกิารน้ี รวม ค่าเฉล่ีย ระดบั 

1. ควำมชดัเจนของขัน้ตอนในกำรเขำ้ใช้

บริกำร 

26.96 

124 

55.65 

256 

15.00 

69 

2.39 

11 

- - 460 4.07 พอใจ 

2. ควำมรวดเร็วของกำรใหบ้ริกำร 44.78 

206 

32.61 

150 

19.78 

91 

2.17 

10 

1.96 

3 

- 460 4.19 พอใจ 

3. ควำมชดัเจนของกำรแนะน ำเสน้ทำงกำร

เดินทำง 

36.74 

169 

39.57 

182 

21.74 

100 

1.96 

9 

- 

 

- 460 4.12 พอใจ 

4. ควำมสะดวกของขัน้ตอนในกำรขอใชส่ิ้ง

อ ำนวยสะดวก เช่น Wifi 

36.30 

167 

42.83 

197 

18.26 

84 

2.61 

12 

- - 460 4.13 พอใจ 

5. ควำมร วด เ ร็ ว ในกำ ร ให้บ ริกำรของ

เจำ้หนำ้ท่ี ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

40.65 

187 

40.87 

188 

17.17 

79 

1.30 

6 

- - 460 4.21 มำก 

6. ควำมเอำใจใส่และกระตือรือร้นในกำร

ให้บ ริกำรของ เจ้ำหน้ ำ ท่ี  ส ำ นัก ง ำน

นวตักรรมแห่งชำติ 

43.04 

198 

35.00 

161 

21.09 

97 

0.87 

4 

- - 460 4.20 มำก 

7. กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำท่ี 

ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ  

44.78 

206 

43.04 

198 

10.22 

47 

1.96 

9 

- - 460 4.31 มำก 

8. ภำพลั กษณ์ โ ด ย ร วมขอ ง เ จ้ำ หน้ ำ ท่ี  

ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

57.61 

265 

29.78 

137 

10.43 

48 

2.17 

10 

- - 460 4.43 มำก 

9. ควำม เพี ย งพอในกำร ให้บ ริกำรของ

เจำ้หนำ้ท่ี ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ  

55.22 

254 

31.52 

145 

10.43 

48 

2.83 

13 

- - 460 4.39 มำก 

10. ควำมครอบคลุมของช่องทำงในกำร

ติดต่อส่ือสำรกับ ส ำนักงำนนวัตกรรม

แห่งชำติ 

48.04 

221 

37.83 

174 

12.39 

57 

1.74 

8 

- - 460 4.32 มำก 

11. ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรติดต่อกบั 

ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

44.78 

206 

39.13 

180 

13.91 

64 

2.17 

10 

- - 460 4.27 มำก 

12. ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองกำรติดต่อ

จำก ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ  

50.65 

233 

31.52 

145 

13.91 

64 

3.91 

18 

- - 460 4.29 มำก 

13. ควำมเหมำะสมของกำรใชพ้ื้ นท่ีในภำพรวม 47.39 

218 

39.13 

180 

10.65 

49 

2.39 

11 

0.43 

2 

- 460 4.31 มำก 

14. ภำพลักษณ์ขอ เจ้ำหน้ำ ท่ี  ส ำ นักงำน

นวตักรรมแห่งชำติ 

58.04 

267 

26.96 

124 

11.30 

52 

3.70 

17 

- - 460 4.39 มำก 

15. ควำมเพียงพอในกำใหบ้ริกำรขอเจำ้หนำ้ท่ี 

ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

50.22 

231 

32.83 

151 

13.70 

63 

2.83 

13 

0.43 

2 

- 460 4.30 มำก 

16. ควำมเหมำะสมของพื้ นท่ีจัดกำรอบรมใน

ภำพรวม 

29.35 

135 

51.09 

235 

14.57 

67 

5.00 

23 

- - 460 4.05 พอใจ 

17. ควำมครบถ้วนของข้อมูลและเอกสำร

ประกอบกำรอบรม 

46.52 

214 

35.87 

165 

15.43 

71 

2.17 

10 

- - 460 4.27 มำก 

18. ควำมหลำกหลำยของช่องทำงในกำร

เผยแพร่เน้ือหำ 

38.04 

175 

41.09 

189 

18.04 

83 

2.83 

13 

- - 460 4.14 พอใจ 

19. ควำมสะดวกและรวดเร็วของกำรจัดส่ง

เอกสำรประกอบกำรอบรม 

40.43 

186 

40.22 

185 

15.87 

73 

2.17 

10 

1.30 

6 

- 460 4.16 พอใจ 

20. ควำมรูแ้ละทกัษะท่ีไดร้บัจำกกำรอบรม 55.00 

253 

32.39 

149 

9.57 

44 

2.61 

12 

0.43 

2 

- 460 4.39 มำก 

21. ควำมรูท่ี้ได้รับสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้

ประโยชน์ได ้

50.65 

233 

38.04 

175 

9.78 

45 

1.52 

7 

- - 460 4.38 มำก 

ภาพรวมค่าเฉล่ีย 4.25 มาก 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

             ตารางเสริม  16 กำรรูจ้กัส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

ค าตอบ จ  านวน รอ้ยละ 

          เคย 295 64.13 

          ไม่เคยรูจ้กัมำก่อน 165 35.87 

รวม 460 100.00 

 

           ตารางเสริม  17 ช่องทำงท่ีกลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ถึง/รูจ้กั ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

ค าตอบ จ  านวน รอ้ยละ 

เ ว็ บ ไซต์  ส ำ นักงำนนวัตกรรม

แห่งชำติ (www.nia.or.th) 

168 21.68 

E-mail 77 9.94 

Facebook NIA   178 22.97 

Line@NIA 19 2.45 

Twitter NIA 26 3.35 

Instagram NIA    3 0.39 

Youtube NIA 17 2.19 

โทรทศัน์ 31 4.00 

วิทยุ 15 1.94 

หนังสือพิมพ ์ 15 1.94 

นิตยสำร/วำรสำร 30 3.87 

แผ่นพบั (Brochure) 33 4.6 

เพื่อน/คนรูจ้กัแนะน ำ 130 16.77 

แผ่นป้ำยโฆษณำกลำงแจง้ 3 0.39 

อื่นๆ (โปรดระบุ)   

    ครู/อำจำรย ์แนะน ำ 9 1.16 

    สถำบนั แนะน ำ 8 1.03 

    เคยเขำ้รวมกำรอบรม 13 1.68 

รวม 775 100.00 

*ตอบไดห้ลำยขอ้ 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

              ตารางเสริม  18 ระดบักำรไดร้บัทรำบข่ำวสำรกำรจดัอบรมดำ้นนวตักรรม 

ค าตอบ จ  านวน รอ้ยละ 

เว็บไซต ์ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

(www.nia.or.th) 

204 35.66 

E-mail 102 17.83 

Facebook NIA   159 27.80 

Line@NIA 25 4.37 

Twitter NIA 12 2.10 

Instagram NIA    2 0.35 

Youtube NIA 12 2.10 

อื่นๆ (โปรดระบุ)   

   อำจำรยแ์ละสถำบนั 48 8.39 

   อุทยำนวิทยำศำตร ์ 4 0.70 

   แชรจ์ำกหน้ำเฟสบุค้ 4 0.70 

รวม 572 100.00 

  *ตอบไดห้ลำยขอ้ 

 

 

               ตารางเสริม  19 เหตุผลท่ีเขำ้ร่วมกำรอบรมดำ้นนวตักรรมครั้งน้ี 

ค าตอบ จ  านวน รอ้ยละ 

เน้ือหำในกำรอบรมมีควำมน่ำสนใจ 349 45.74 

วิทยำกร/ผูร่้วมเสวนำ 158 20.71 

อยูใ่นอุตสำหกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง 199 26.08 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 28 3.67 

ไดร้บัค ำแนะน ำจำกเพื่อนและอำจำรย ์ 11 1.44 

น ำไปใชใ้นธุรกิจของตวัเอง 2 0.26 

หำควำมรูแ้ละประสบกำรณเ์พิ่มเติม 16 2.10 

รวม 763 100.00 

     *ตอบไดห้ลำยขอ้ 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

           ตารางเสริม  20 ควำมรูค้วำมเขำ้ใจก่อนเขำ้ร่วมกำรอบรมดำ้นนวตักรรมในครั้งน้ี 

ระดบัความรูค้วามเขา้ใจ จ  านวน รอ้ยละ 

มำก 51 11.09 

ปำนกลำง 220 47.83 

น้อย 162 35.22 

ไม่ทรำบเลย 27 5.87 

รวม 460 100.00 

 

 

           ตารางเสริม  21 ควำมรูค้วำมเขำ้ใจหลงัเขำ้ร่วมกำรอบรมดำ้นนวตักรรมในครั้งน้ี 

ค าตอบ จ  านวน รอ้ยละ 

มำกขึ้ น 434 94.35 

เท่ำเดิม 16 3.48 

ยงัไม่เขำ้ใจเท่ำท่ีควร 

ตอ้งกำรทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติม 

10 2.17 

รวม 460 100.00 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

ตารางเสริม  22 ประเด็นท่ีตอ้งกำรรบัค ำปรึกษำเพ่ิมเติมเพ่ือสรำ้งธุรกิจนวตักรรม 

ค าตอบ จ  านวน รอ้ยละ 

เทคโนโลย ี 275 11.61 

กำรเงิน กำรบญัชีและกำรลงทุน 207 8.74 

แนวโน้มธุรกิจนวตักรรม 250 10.56 

กำรจดักำรนวตักรรม 199 8.40 

มำตรฐำนอุตสำหกรรม 173 7.31 

กำรออกแบบ 203 8.57 

กำรจดัตั้งธุรกิจบริษัท (Shortcut MBA) 163 6.88 

กำรคำ้ระหว่ำงประเทศ 133 5.62 

กฎหมำยธุรกิจ 127 5.36 

กำรขนส่งและโลจิสติกส ์ 256 10.81 

ทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 140 5.91 

เทคโนโลยเีชิงลึก (Deep Tech) 127 5.36 

ควำมเป็นเลิศทำงธุรกิจนวตักรรม (Mindset) 111 4.69 

อื่นๆ (โปรดระบุ)   

Social enterprise 1 0.04 

กำรสรำ้งแรงบนัดำลใจและวิธีคิด 3 0.13 

รวม 2,368 100.00 

*ตอบไดห้ลำยขอ้ 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

   ตารางเสริม  23 ควำมตอ้งกำรรบักำรอบรมจำกส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติในดำ้นอ่ืน 

ค าตอบ จ  านวน รอ้ยละ 

          ตอ้งกำร 187 40.65 

          ไม่ตอ้งกำร 273 59.35 

หวัขอ้ที่ตอ้งการเขา้รบัการอบรม   

วิธียืน่ขอทุนจำกแหล่งอื่นๆ 1 4.35 

ควำมยัง่ยนืของธุระกิจ 1 4.35 

กำรสรำ้งแรงบนัดำลใจและวิธีคิด 1 4.35 

ทุกดำ้นท่ีเกี่ยวกบักำรประกอบอำชีพ 1 4.35 

Start business 2 8.70 

Social enterprise 1 4.35 

แนะแนวกำรศึกษำท่ีสำมำรถเป็นนวตักรรมได ้ 1 4.35 

สำขำท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีตอ้งศึกษำต่อ 1 4.35 

ดำ้นทุนต่ำงๆ 1 4.35 

กำรวิจยัในต่ำงประเทศ 1 4.35 

แนวโน้วธุรกิจนวตักรรม 1 4.35 

ตอ้งกำรตั้งธุรกิจ บริษัท 1 4.35 

กำรสรำ้งทศันคติ 1 4.35 

กำรpitching 1 4.35 

กำรออกแบบ 1 4.35 

กำรเกษตร 2 8.70 

กำรวำงแผนท่ีชดัเจน 1 4.35 

ควำมเป็นนวตักรรม กำรสรำ้งแรงบนัดำลใจ 1 4.35 

กำรท ำกำรตลำดระหว่ำงประเทศ 1 4.35 

กำรขบัเคล่ือนนวตักรรมและเทคโนโลยี 1 4.35 

นวตักรรมดำ้นกำรท่องเท่ียว 1 4.35 

*ตอบไดห้ลำยขอ้ 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

ผูป้ระกอบการที่ไดร้บัการสง่เสรมิและกระตุน้ตลาดนวตักรรม 

 

            ตารางเสริม  24 ตำรำงแสดงขอ้มูลกลุ่มตวัอยำ่ง 

เพศ จ  านวน รอ้ยละ 

ชำย 58 58.00 

หญิง 42 42.00 

รวม 100  

ช่วงอาย ุ   

ต ำ่กว่ำ 20 ปี 15 15.00 

อำยุ 20 - 29 ปี 49 49.00 

อำย ุ30 - 39 ปี 29 29.00 

อำยุ 40 – 49 ปี 7 7.00 

อำย ุ50 – 59 ปี 0 0.00 

อำย ุ60 ปีขึ้ นไป 0 0.00 

รวม 100  

การศึกษาสูงสุด   

ต ำ่กว่ำปริญญำตรี 17 17.00 

ปริญญำตรี 57 57.00 

ปริญญำโท 24 24.00 

ปริญญำเอก 2 2.00 

รวม 100  

ลกัษณะธุรกิจ   

วิสำหกิจเร่ิมตน้ 83 83.00 

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด

ยอ่ม 

16 16.00 

องคก์รขนำดใหญ่ 1 1.00 

รวม 100  
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

           ตารางเสริม  25 รอ้ยละควำมพึงพอใจภำพรวมต่อกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรม 

ความพึงพอใจ จ  านวน รอ้ยละ 

พึงพอใจมำก 24 24.00 

พึงพอใจ 65 65.00 

เฉย ๆ 11 11.00 

ไม่พึงพอใจ 0 0.00 

ไม่พึงพอใจมำก 0 0.00 

รวม 100 100 

 

 

ตารางเสริม  26 ระดบัควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมของส ำนักงำน 

                       นวตักรรมแห่งชำติ จ ำแนก 4 ดำ้น 

ประเด็น/ดา้น มาก

ที่สุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย

ที่สุด 

รวม ค่าเฉล่ีย ระดบั 

 รอ้ยละ 

จ  านวน (คน) 

 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 15.00% 

15 

67.00% 

67 

17.00% 

17 

1.00% 

1 

0.00% 

0 

100 3.96 พอใจ 

เจำ้หน้ำท่ี 32.00% 

32 

51.00% 

51 

15.00% 

15 

2.00% 

2 

0.00% 

0 

100 4.13 พอใจ 

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 31.00% 

31 

45.00% 

45 

19.00% 

19 

4.00% 

4 

1.00% 

1 

100 4.01 พอใจ 

ผลประโยชน์ท่ีไดร้บั 34.00% 

34 

53.00% 

53 

11.00% 

11 

2.00% 

2 

0.00% 

0 

100 4.19 พอใจ 

ภาพรวมค่าเฉล่ีย 4.07 พอใจ 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

ตารางเสริม  27 ระดบักำรใหค้วำมส ำคญัต่อกำรใหบ้ริกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมของ 

                       ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ จ ำแนก 4 ดำ้น 

หวัขอ้ +5 +4 +3 +2 +1 0  -1 -2 -3 -4 -5 รวม ค่าเฉลี่ย ระดบั 

 รอ้ยละ 

จ  านวน (คน) 

 

 ส าคญัอยา่งยิ่ง 

 

ปานกลาง ไม่ส าคญัเลย    

ขั้ น ต อ น ก ำ ร

ด ำเนินงำน 

30.00% 

30 

40.00% 

40 

23.00% 

23 

3.00% 

3 

1.00% 

1 

3.00% 

3 

- - - - - 100 3.86 พอใจ 

เจำ้หนำ้ที่ 32.00% 

32 

36.00% 

36 

23.00% 

23 

5.00% 

5 

1.00% 

1 

3.00% 

3 

- - - - - 100 3.84 พอใจ 

ส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวก 

28.00% 

28 

42.00% 

42 

23.00% 

23 

4.00% 

4 

2.00% 

2 

1.00% 

1 

- - - - - 100 3.87 พอใจ 

ผลประโยชน์ ท่ี

ไดร้บั 

36.00% 

36 

48.00% 

48 

11.00% 

11 

3.00% 

3 

1.00% 

1 

1.00% 

1 

- - - - - 100 4.12 พอใจ 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 3.91 พอใจ 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

ตารางเสริม  28 ระดบัควำมพึงพอใจในประเด็นยอ่ยต่อกำรบริกำรส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรม 

 

หวัขอ้ 

5 4 3 2 1 ไม่ไดใ้ช้

บริการน้ี 

รวม ค่าเฉลี่ย  

ระดบั 

รอ้ยละ 

จ  านวน (คน) 

1.ควำมชัดเจนของขั้นตอน

ในกำรเขำ้ใชบ้ริกำร 

25.00% 

25 

48.00% 

48 

20.00% 

20 

2.00% 

2 

1.00% 

1 

4.00% 

4 

100 3.82 พอใจ 

2.ควำมรวดเ ร็ วของกำร

ใหบ้ริกำร 

31.00% 

31 

41.00% 

41 

22.00% 

22 

1.00% 

1 

1.00% 

1 

4.00% 

4 

100 3.88 พอใจ 

3. ค ว ำมชัด เ จนขอ งกำร

แนะน ำเสน้ทำงกำรเดินทำง 

32.00% 

32 

47.00% 

47 

13.00% 

13 

3.00% 

3 

1.00% 

1 

4.00% 

4 

100 3.94 พอใจ 

4.ควำมสะดวกของขั้นตอน

ในกำรขอใชส่ิ้งอ ำนวยสะดวก 

เช่น Wifi 

31.00% 

31 

47.00% 

47 

18.00% 

18 

1.00% 

1 

- 3.00% 

3 

100 3.99 พอใจ 

5. ค ว ำ ม ร ว ด เ ร็ ว ใ นก ำ ร

ให้บ ริกำรของ เจ ้ำหน้ำ ท่ี  

สนช. 

33.00% 

33 

48.00% 

48 

16.00% 

16 

- - 3.00% 

3 

100 4.05 พอใจ 

6. ค ว ำ ม เ อ ำ ใ จ ใ ส่ แ ล ะ

ก ร ะ ตื อ รื อ ร้ น ใ น ก ำ ร

ให้บ ริกำรของ เจ ้ำหน้ำ ท่ี  

สนช. 

37.00% 

37 

44.00% 

44 

13.00% 

13 

3.00% 

3 

- 3.00% 

3 

100 4.06 พอใจ 

7.กำรอ ำนวยควำมสะดวก

ของเจำ้หนำ้ที่ สนช.  

38.00% 

38 

39.00% 

39 

19.00% 

19 

1.00% 

1 

- 3.00% 

3 

100 4.05 พอใจ 

8.ภำพลักษณ์โดยรวมของ

เจำ้หนำ้ที่ สนช. 

23.00% 

23 

47.00% 

47 

17.00% 

17 

4.00% 

4 

- 9.00% 

9 

100 3.62 พอใจ 

9. ค ว ำม เพี ย งพอในกำร

ให้บ ริกำรของ เจ ้ำหน้ำ ท่ี  

สนช.  

21.00% 

21 

49.00% 

49 

17.00% 

17 

3.00% 

3 

- 10.00% 

10 

100 3.58 พอใจ 

10.ควำมครอบคลุมของ

ช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำร

กบั สนช. 

26.00% 

26 

48.00% 

48 

15.00% 

15 

1.00% 

1 

- 10.00% 

10 

100 3.69 พอใจ 

11.ควำมสะดวกและรวดเร็ว

ในกำรติดต่อกบั สนช. 

27.00% 

27 

52.00% 

52 

17.00% 

17 

2.00% 

2 

- 2.00% 

2 

100 3.98 พอใจ 

12.ควำมรวดเ ร็ ว ในกำร

ตอบสนองกำรติดต่อจำก 

สนช.  

26.00% 

26 

45.00% 

45 

23.00% 

23 

5.00% 

5 

- 1.00% 

1 

100 3.89 พอใจ 

13.  ควำมเหมำะสมของ

กำรใชพ้ื้ นท่ีในภำพรวม 

32.00% 

32 

36.00% 

36 

22.00% 

22 

5.00% 

5 

3.00% 

3 

2.00% 

2 

100 3.83 พอใจ 

ค่าเฉลียภาพรวม        3.59 พอใจ 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

ตารางเสริม  29 ช่องทำงกำรรบัข่ำวสำรกำรจดักิจกรรมส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรม 

ค าตอบ จ  านวน รอ้ยละ 

เ ว็ บ ไซต์  ส ำ นักงำนนวัตกรรม

แห่งชำติ (www.nia.or.th) 

 

57 

37.50 

Line กลุ่ม NIA-Market 16 10.53 

E-mail   10 6.58 

Facebook NIA   54 35.53 

line @NIA 3 1.97 

Twitter NIA 2 1.32 

Instagram NIA    3 1.97 

Youtube NIA 4 2.63 

อื่นๆ (โปรดระบุ)   

        เขำ้ร่วมจดักำรแสดงผลงำน 1 0.66 

        ป้ำยโฆษณำ 1 0.66 

        BTS 1 0.66 

รวม 152 100.00 

 

 
      ตารางเสริม  30 เหตุผลกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและกระตุน้ตลำดนวตักรรมครั้งน้ี 

ค าตอบ จ  านวน รอ้ยละ 

ควำมน่ำสนใจของกิจกรรม 69 32.55 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดร้บั 63 29.72 

กำรสรำ้งคู่คำ้ทำงธุรกิจ 49 23.11 

ควำมเช่ือมัน่ใน สนช.  30 14.15 

อื่นๆ (โปรดระบุ)   

   เขำ้ร่วมจดักำรแสดงผลงำน 1 0.47 

รวม 212 100.00 

ควำมน่ำสนใจของกิจกรรม 69 32.55 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

            ตารางเสริม  31 เร่ืองท่ีตอ้งกำรรบักำรอบรม 

ค าตอบ จ  านวน รอ้ยละ 

เทคโนโลย ี 64 16.71 

กำรหำแหล่งเงินทุน 39 10.18 

ทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 34 8.88 

กำรเงิน กำรบญัชีและกำรลงทุน   28 7.31 

กฎหมำยธุรกิจ 35 9.14 

แนวโน้มธุรกิจนวตักรรม 34 8.88 

กำรตลำด    55 14.36 

กำรคำ้ระหว่ำงประเทศ 38 9.92 

กำรออกแบบ 37 9.66 

กำรเสนอผลงำนนวตักรรมระดบันำนำชำติ 19 4.96 

รวม 383 100.00 

*ตอบไดห้ลำยขอ้ 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

ผูใ้ชบ้ริการโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีอุทยานนวตักรรม 

 

  ตารางเสริม  32 ขอ้มลูของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชบ้ริกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำนท่ีอุทยำนนวตักรรม 

ค าตอบ จ  านวน รอ้ยละ 

เพศ   

ชำย 98 54.44 

หญิง 82 45.56 

รวม 180 100.00 

ช่วงอาย ุ   

        ต ำ่กว่ำ 20 ปี 39 21.67 

อำยุ 20 - 29 ปี 88 48.89 

อำย ุ30 - 39 ปี 32 17.78 

อำยุ 40 – 49 ปี 16 8.89 

อำย ุ50 – 59 ปี 5 2.78 

อำย ุ60 ปีขึ้ นไป 0 0.00 

รวม 180 100.00 

การศึกษาสูงสุด   

ต ำ่กว่ำปริญญำตรี 50 27.78 

ปริญญำตรี 103 57.22 

ปริญญำโท 19 10.56 

ปริญญำเอก 8 4.44 

รวม 180 100.00 

ลกัษณะธุรกิจ   

วิสำหกิจเร่ิมตน้ 47 26.11 

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 12 6.67 

องคก์รขนำดใหญ่ 25 13.89 

ยงัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ 96 53.33 

รวม 180 100.00 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

ตารางเสริม  33  รอ้ยละควำมพึงพอใจต่อเขำ้ใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรมของส ำนักงำนนวตักรรม 

                          แห่งชำติ  

ค าตอบ จ  านวน รอ้ยละ 

พึงพอใจมำก 41 22.78 

พึงพอใจ 110 61.11 

เฉย ๆ 22 12.22 

ไม่พึงพอใจ 6 3.33 

ไม่พึงพอใจมำก 1 0.56 

รวม 180 100 

 

 

ตารางเสริม  34 ระดบัควำมพึงพอใจต่อกำรใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรมของส ำนักงำนนวตักรรม 

                            แห่งชำติ จ ำแนก 4 ดำ้น 

ประเด็น/ดา้น มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอ้ย 

(2) 

นอ้ยท่ีสุด 

(1) 

รวม ค่าเฉลี่ย ระดบั 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 23.89% 

43 

45.00% 

81 

26.67% 

48 

3.33% 

6 

1.11% 

2 

180 3.87 พอใจ 

เจา้หนา้ท่ี 23.33% 

42 

47.78% 

86 

25.00% 

45 

3.33% 

6 

0.56% 

1 

180 3.90 พอใจ 

ส่ิงอ  านวยความสะดวก 26.67% 

48 

41.67% 

75 

28.33 

51 

1.11% 

2 

2.22% 

4 

180 3.89 พอใจ 

ผลประโยชนท่ี์ไดร้บั 30.56% 

55 

41.67% 

75 

22.22% 

40 

4.44% 

8 

1.11% 

2 

180 3.96 พอใจ 

รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.91 พอใจ 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

ตารางเสริม  35 ระดบักำรใหค้วำมส ำคญัต่อกำรใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรมของส ำนักงำน 

                            นวตักรรมแห่งชำติ จ ำแนก 4 ดำ้น 

หวัขอ้ +5 +4 +3 +2 +1 0  -1 -2 -

3 

-4 -5 รวม ค่าเฉล่ีย ระดบั 

รอ้ยละ 

จ  านวน (คน) 

 

ส าคญัอย่างยิ่ง 

 

ปาน

กลาง 

ไม่ส าคญัเลย    

ขัน้ตอนกำร

ด ำเนินงำน 

16.11 

29 

43.89 

79 

28.89 

52 

4.44 

8 

2.78 

5 

3.89 

7 

- - - - - 180 3.54 พอใจ 

เจำ้หนำ้ท่ี 15.00 

27 

44.44 

80 

26.67 

48 

5.00 

9 

4.44 

8 

4.44 

8 

- - - - - 180 3.47 พอใจ 

ส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวก 

27.78 

50 

35.56 

64 

22.78 

41 

6.67 

12 

2.78 

5 

3.89 

7 

0.56 

1 

- - - - 180 3.65 พอใจ 

ผลปร ะ โ ย ช น์ ท่ี

ไดร้บั 

35.56 

64 

37.78 

68 

17.78 

32 

2.78 

5 

2.22 

4 

3.33 

6 

- - 0.56 

1 

- - 180 3.88 พอใจ 

รวมคำ่เฉล่ียควำมพึงพอใจ 3.64 พอใจ 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

ตารางเสริม  36 ระดบัควำมพึงพอใจในประเด็นยอ่ยต่อกำรใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีอุทยำนนวตักรรม 

ประเด็น 

5 4 3 2 1 ไม่ไดใ้ช้

บริการน้ี 

รวม ค่าเฉลี่ย ระดบั 

รอ้ยละ 

จ  านวน (คน) 

 

1. ควำมชัดเจนของขั้นตอนในกำร

เขำ้ใชบ้ริกำร 

17.22 

31 

45.56 

82 

26.67 

48 

2.22 

4 

2.22 

4 

6.11 

11 

180 3.55 พอใจ 

2. ควำมรวดเร็วของกำรใหบ้ริกำร 15.56 

28 

45.56 

82 

30.00 

54 

2.78 

5 

1.11 

2 

5.00 

9 

180 3.57 พอใจ 

3. ควำมชัดเจนของกำรแนะน ำ

เสน้ทำงกำรเดินทำง 

17.22 

31 

45.00 

81 

21.67 

39 

7.78 

14 

3.33 

6 

5.00 

9 

180 3.50 พอใจ 

4. ควำมสะดวกของขั้นตอนในกำร

ขอใชส่ิ้งอ ำนวยสะดวก เช่น Wifi 

10.56  

19 

36.67 

66 

25.56 

46 

10.56 

19 

8.89 

16 

7.78 

14 

180 3.06 พอใจ 

5. ควำมรวดเร็วในกำรใหบ้ริกำร

ข อ ง เ จ ้ ำ ห น้ ำ ท่ี  ส ำ นั ก ง ำ น

นวตักรรมแห่งชำติ 

19.44 

35 

48.33 

87 

22.22 

40 

4.44 

8 

1.11 

2 

4.44 

8 

180 3.67 พอใจ 

6. ควำมเอำใจใส่และกระตือรือรน้

ในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หน้ำท่ี 

ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

18.33 

33 

49.44 

89 

23.33 

42 

4.44 

8 

0.56 

1 

3.89 

7 

180 3.69 พอใจ 

7. กำรอ ำนวยควำมสะดวกของ

เจำ้หน้ำท่ี ส ำนักงำนนวัตกรรม

แห่งชำติ  

18.89 

34 

48.89 

88 

20.56 

37 

6.67 

12 

1.11 

2 

3.89 

7 

180 3.66 พอใจ 

8. ภ ำ พ ลั ก ษ ณ์ โ ด ย ร ว ม ข อ ง

เจำ้หน้ำท่ี ส ำนักงำนนวัตกรรม

แห่งชำติ 

24.44 

44 

46.11 

83 

21.11 

38 

5.00 

9 

0.00 

0 

3.33 

6 

180 3.80 พอใจ 

9. ควำมเพียงพอในกำรใหบ้ริกำร

ข อ ง เ จ ้ ำ ห น้ ำ ท่ี  ส ำ นั ก ง ำ น

นวตักรรมแห่งชำติ  

25.00 

45 

43.89 

79 

21.11 

38 

5.00 

9 

1.11 

2 

3.89 

7 

180 3.75 พอใจ 

10. ควำมครอบคลุมของช่องทำงใน

กำรติดต่อส่ือสำรกับ ส ำนักงำน

นวตักรรมแห่งชำติ 

12.22 

22 

47.78 

86 

28.89 

52 

4.44 

8 

1.67 

3 

5.00 

9 

180 3.49 พอใจ 

11. ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำร

ติดต่อกับ ส ำนักงำนนวัตกรรม

แห่งชำติ 

18.33 

33 

45.00 

81 

26.67 

48 

4.44 

8 

0.56 

1 

5.00 

9 

180 3.61 พอใจ 

12. ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนอง

กำร ติด ต่อจำก ส ำ นัก งำน

นวตักรรมแห่งชำติ  

17.22 

31 

42.22 

76 

31.67 

57 

2.78 

5 

0.56 

1 

5.56 

10 

180 3.56 พอใจ 

13. ควำมเหมำะสมของกำรใชพ้ื้ นท่ี

ในภำพรวม 

23.33 

42 

38.33 

69 

24.44 

44 

6.11 

11 

4.44 

8 

3.33 

6 

180 3.60 พอใจ 

14. ควำมเหมำะสม เพียงพอของ

อุปกรณ์และส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวก 

22.78 

41 

41.11 

74 

24.44 

44 

5.00 

11 

2.78 

5 

3.89 

7 

180 3.64 พอใจ 

15. ก ำ ร ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ค ว ำ ม

คำดหวงัของกำรเขำ้ใชบ้ริกำร 

24.44 

44 

42.22 

76 

25.00 

45 

4.44 

8 

1.11 

2 

2.78 

5 

180 3.76 พอใจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.59 พอใจ 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2562                                                              

  ตารางเสริม  37 กำรรูจ้กัส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

ค าตอบ จ  านวน รอ้ยละ 

          เคย 57 31.66 

          ไม่เคยรูจ้กัมำก่อน 123 68.33 

รวม 180 100.00 

 

 

ตารางเสริม  38 ช่องทำงท่ีกลุ่มตวัอยำ่งรูจ้กัส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ  

ค าตอบ จ  านวน รอ้ยละ 

เว็บไซต์ ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ 

(www.nia.or.th) 

99 25.45 

E-mail 17 4.37 

Facebook NIA   69 17.74 

Line@NIA 12 3.08 

Twitter NIA 11 2.83 

Instagram NIA    6 1.54 

Youtube NIA 16 4.11 

โทรทศัน์ 35 9.00 

วิทยุ 7 1.80 

หนังสือพิมพ ์ 15 3.86 

นิตยสำร/วำรสำร 13 3.34 

แผ่นพบั (Brochure) 7 1.80 

เพื่อน/คนรูจ้กัแนะน ำ 38 9.77 

แผ่นป้ำยโฆษณำกลำงแจง้ 17 4.37 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 0 0.00 

รวม  389 100.00 

 

 


