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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี ้มีว ัตถุประสงค์คือ 1) เพื ่อทราบถึงข้อมูลแนวทางการให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ              
ของภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในส่วนของผู้ขอรับบริการและ                    
ผู้ให้บริการ 2) เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ขอรับบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ของภาควิชาฯ 3) เพื่อพัฒนาแนวทาง
หรือเสริมสร้างความพร้อมในการให้บริการวิชาการของภาควิชาฯ ที่ตรงตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ             
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ขอรับบริการและผู้ให้บริการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้ 1) แนวทางการให้บริการวิเคราะห์และบริการเครื ่องมือ คือ                  
การจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือรองรับการให้บริการที่หลากหลาย และมีบุคลากร/หน่วยงานที่ให้บริการ
โดยเฉพาะ และการให้บริการคำปรึกษาทางวิชาการโดยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและ
การประสานงานได้อย่างต่อเนื่อง 2) ผลการให้บริการวิชาการ ในปี พ.ศ. 2559 -2563 พบว่า ประเภทหน่วยงาน                 
ที่มีการขอรับบริการมากท่ีสุด คือ ผู้ประกอบการ/SME/บุคคลทั่วไป (ร้อยละ 35.71) รองลงมาได้แก่ โรงงาน/
หน่วยงานเอกชน (ร้อยละ 32.14) และหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 32.14) โดยประเภท
รายการที่ขอรับบริการมากที่สุด คือ บริการวิเคราะห์ (ร้อยละ 46.15) รองลงมา ได้แก่ บริการให้คำปรึกษา              
ทางวิชาการ (ร้อยละ 24.85) บริการเครื่องมือ (ร้อยละ 21.30) และอื่น ๆ (ร้อยละ 7.69) ตามลำดับ 3) การพัฒนา
แนวทางหรือเสริมสร้างความพร้อมในการให้บริการวิชาการ ได้แก่ การจัดซื้อเครื่องมือใหม่ทดแทนหรือครอบคลุม
รายการวิเคราะห์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ การตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ มีการจัดตั้ง
หน่วยงานให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ผู้ให้บริการเสริมสร้างความรู้ด้านอื่น และการประชาสัมพันธ์              
การให้บริการที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  
คำสำคัญ: การให้บริการวิชาการ บริการวิเคราะห์ บริการเครื่องมือ บริการคำปรึกษาทางวิชาการ 
 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) get information on the guidelines for providing 

academic services in various fields of applicant and service provider, 2) study the need of service 
applicants for academic services in various fields, and 3) develop guidelines or enhance an 
academic service readiness of the Department of Food Science, Faculty of Science, Burapha 
University that meets the need of a service applicant. The sample group consisted of service 
applicants and service providers. The research instrument was an interview form and statistic used 
for data analysis was percentage. The results revealed that: 1) guidelines for providing academic 
services in analytical services and instrument services, namely budget allocation for instrument 
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purchasing that support a variety of services and having staffs or sections, with specific services, for 
academic advisory services, to consistently integrate collaboration and link information among 
sections. 2) results of the academic services, year 2016 – 2020, it was found that the section with 
the highest services was the entrepreneurs/SME/guests (35.71%), followed by the factories/private 
organizations (32.14%) and the government bodies/state enterprises/universities (32.14%), 
respectively. The highest service type was analytical services (46.15%), followed by academic 
advisory services (24.85%), instrument service (21.30%) and others (7.70%), respectively. 3) 
developing guidelines or enhancing the readiness of academic services were purchasing new 
instruments to replace the old ones that have been in operation for a long time or to cover 
analytical items which meets the needs of service applicants, instrument performance checking, 
One Stop Service Center founding, the services provide cognitions in other areas, and easily 
accessible information through public relations. 
Keywords: academic service, analytical service, instrument service, academic advisory service 
 

บทนำ 
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC; Eastern Economic Corridor) เป็น

แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ที่มีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะ
เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโต
ได้ในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 
ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพผ่านกลไกการบริหารจัดการ การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร (Food Processing) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่จะได้รับประโยชน์และมีศักยภาพการเติบโตที่
ค่อนข้างโดดเด่นในพื้นที่ EEC (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก , 2562)
มหาว ิทยาล ัยบ ู รพาได ้ม ีการทำบ ันท ึกความเข ้า ใจระหว ่างมหาว ิทยาล ัยบ ู รพาก ับสำน ักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม เป้าหมาย 
การพัฒนาภาคธุรกิจที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และสนับสนุนการวิจัย การสร้างนวัตกรรมและ
การพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในภาคธุรกิจ (มหาวิทยาลัยบูรพา , 2562)โครงการ
บริการวิชาการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ได้จัดตั้งข้ึนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เพื่อให้บริการวิชาการด้าน
บริการวิเคราะห์ บริการเครื่องมือ บริการทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส บริ การให้คำปรึกษาทาง
วิชาการ และอื่น ๆ แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises, 
SME) บุคคลทั่วไป และนักวิจัยด้านอาหาร โดยพบว่า SME ที่เป็นธุรกิจที่มีเป็นจำนวนมากในประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกิจการการผลิตที่ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม
นั้นได้เข้ามาขอรับบริการด้านต่าง ๆ ในโครงการบริการวิชาการของภาควิชาฯ มากที่สุด  จากงานวิจัยของ 
อนันต์ (2556) ที ่ได ้ทำวิจ ัย เร ื ่อง แนวโน้มการบริการวิชาการแก่ชุมชนของวิทยาล ัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555-2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวม
ความคิดเห็นของผู้เชี ่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มการบริการวิชาการแก่ชุมชนของวิทยาลัยอิสลามศึกษาใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555-2564) ในขอบข่ายเนื้อหา 6 ด้าน คือ วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้างและ      
การจัดองค์กร รูปแบบและวิธีการการบริการวิชาการ การบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน การสร้าง     
ความร่วมมือและเครือข่ายงานวิชาการ เป็นการศึกษาโดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research) โดยทำการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 19 คน วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา
การสัมภาษณ์เพื่อสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับสำหรับผู้เชี่ยวชาญตอบในรอบที่ 2 
และรอบที ่3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 

จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ให้บริการวิเคราะห์ใน
โครงการฯ ดังกล่าวทำให้ได้รับข้อมูลความต้องการขอรับบริการวิชาการด้านต่าง ๆ จากผู้ขอรับบริการ ได้แก่ 
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การขอรับบริการวิเคราะห์และบริการเครื ่องมือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การแก้ไขปัญหาในเรื ่อง
กระบวนการผลิตและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น อีกทั้งยังพบปัญหาจากการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
ระยะเวลาในการให้บริการที่ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน การประสานงานจากหน่วยงานเฉพาะที่รองรับ      
การให้บริการไม่มีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจนตามที่ผู้ขอรับบริการต้องการ ไม่มีรายการบริการวิเคราะห์ที่ผู้ขอรับ
บริการต้องการ เป็นต้น จึงเกิดความสนใจในการทำงานวิจัยในหัวข้อ ความพร้อมในการให้บริการวิชาการของ
ภาควิชาฯ  ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารเพื่อรองรับการเข้าสู่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะทำให้ได้รับประโยชน์ คือ ผู้ขอรับบริการสามารถขอรับบริการวิชาการ
ต่าง ๆ ได้ตรงตามความต้องการ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยอันเป็นการพัฒนา
ภาคธุรกิจที่ตรงกับความต้องการของผู้ขอรับบริการ สนับสนุนงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง และยังเพิ่มโอกาสใน        
การยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในเขตพื้นที่ EEC ได้ นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังทราบความต้องการของ   
ผู้ขอรับบริการและนำผลวิจัยที่ได้ไปใช้พัฒนา ปรับปรุงความพร้อมในการให้บริการวิชาการที่สอดคล้อง กับ   
ความต้องการของผู ้ขอรับบริการ และเป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู ้ว ิจัยให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ ้น เพื ่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน โดยสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อ  
การพัฒนางานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา คือ การให้บุคลากรสายสนับสนุนรู้และ
เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ในการช่วยวิเคราะห์หรือการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยจากงานประจำ  
เพื่อการหาทางเลือก ข้อดี ข้อเสีย พร้อมเสนอแนะการตัดสินใจให้แก่ฝ่ายบริหาร โดยต้องมีความชำนาญใน
หน้าที่ของตน สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้โดยเปลี่ยนแปลงตนเองจากผู้เสพความรู้ เป็นผู้สร้างความรู้ได้  
การเชิญหัวหน้างานหรือผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนา ชักชวนเพื่อนร่วมงานจัดตั้งเป็นทีม 
พัฒนางาน ทั้งการช่วยกันตั้งคำถามและช่วยกันหาคำตอบ ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด 
สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง (จรงค์ศักดิ์, 2562) 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื ่อศึกษาความต้องการของผู ้ขอร ับบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ของภาควิชาว ิทยาศาสตร์  
การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

2. เพื่อทราบถึงข้อมูลแนวทางการให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ  ของภาควิชาฯ ในส่วนของผู้ขอรับบริการ
และผู้ให้บริการ  

3. เพื ่อพัฒนาแนวทางหรือเสริมสร้างความพร้อมในการให้บริการวิชาการของภาควิชาฯ ที่ตรงตาม     
ความต้องการของผู้ขอรับบริการ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดการวิจัยในการศึกษาความพร้อมในการให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เพื่อหา
แนวทางหรือเสริมสร้างความพร้อมในการให้บริการวิชาการที่ตรงตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ (ภาพที่ 1) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกตัวอย่างใช้ว ิธ ีการเลือกตัวอย่างแบบสุ ่มตามวัตถุประสงค์ (Purposeful Random 
Sampling) เนื่องจาก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและมีกลุ่มตัวอย่างที่ตรงตามวัตถุประสงค์มีขนาดใหญ่เกินกว่า  
ที่จะรวบรวมได้ทั้งหมด เพราะการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ต้องใช้ระยะเวลานาน (ประไพพิมพ์ 
และประสพชัย, 2559) 

1. การวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 กำหนดตัวอย่างจากเอกสารการประเมินผลการให้บริการ
วิชาการด้านต่าง ๆ โดยประชากรเป็นผู้ขอรับบริการวิชาการ ในปี พ.ศ. 2559-2563 จำนวนท้ังสิ้น 140 คน 

2. การวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 และ 3 กำหนดตัวอย่างจากประชากรจำนวน 10 คน ดังนี้ 
1) ผู้ขอรับบริการ (คัดเลือกจากเคยมีการขอรับบริการวิชาการจากภาควิชาฯ) ได้แก่  

- ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จำนวน 2 คน 
- เจ้าหน้าท่ีจากโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 2 คน 
- อาจารย์ นักวิจัยที่ทำงานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 คน 
- นักวิจัย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ทำงานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ จำนวน 1 คน 
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2) ผู้ให้บริการ ได้แก่  
- หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร จำนวน 1 คน (คัดเลือกจากการเป็นผู้วางแผนกรอบ    

แนวทางการบริหารจัดการให้บริการวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย) 
- อาจารย์ที่ให้บริการวิชาการ จำนวน 2 คน (คัดเลือกจากการเป็นอาจารย์ที่ให้บริการวิเคราะห์ ใน

หน้าที่ควบคุม กำกับการให้บริการและตรวจสอบผลการวิเคราะห์ และให้บริการคำปรึกษาทางวิชาการ) 
- อาจารย์หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ จำนวน 1 คน (คัดเลือกจากการเป็นอาจารย์ผู้กำกับ ดูแล  

การจัดโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์) 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

1.เอกสารการประเมินผลการให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ  
2.แบบสัมภาษณ์ “ความพร้อมในการให้บริการวิชาการของภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อการพัฒนาธุรกิจการแปรรูปอาหารเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่โครงการ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ด้วย
เอกสารการประเมินผลการให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ (บริการวิเคราะห์ บริการเครื่องมือ บริการทดสอบ
คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส บริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และบริการอื่น ๆ) จากผู้ขอรับบริการในปี 
พ.ศ. 2559 - 2563 จำนวนทั้งสิ้น 140 ราย 

2. วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 และ 3 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ด้วย
แบบสัมภาษณ์กับผู้ขอรับบริการและผูใ้ห้บริการที่คัดเลอืกไว้จำนวน 10 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ด้วยตนเองใน
ช่วงเวลาที่ผู้ให้ข้อมูลมีความสะดวกและเต็มใจในการให้ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured 
Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นกรอบคำถามในการสัมภาษณ์ โดยมี
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ประเด็นคำถามที ่กำหนดขึ ้นไว้ในการสนทนาอย่างเป็นขั ้นเป็นตอนหรือมีการเร ียงลำดับก่อนหลังใน            
การสัมภาษณ์ (นฤมล และประสพชัย, 2561) แบบสัมภาษณ์ที่ใช้จะมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย โดยตรวจหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validaty) หาค่าดัชนีความสอดคล้อง: IOC 
(Index of Item-Objective Congruence) ซึ ่งทำโดยการนำแบบสัมภาษณ์พร้อมด้วยรายละเอียดข้อมูล
เบื้องต้นของโครงการวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องระหว่างคำถามกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยของหน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ตามที่ บุญใจ (2555) ได้กล่าว
ว่าจำนวนผู้เช่ียวชาญตรวจความตรงของเนื้อหาท่ีมีความเหมาะสม คือ 3-20 คน  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ข้อมูลผลการให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2559 - 2563 นำเสนอผลการแจกแจง
ความถี่โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้มาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale) วิเคราะห์
โดยการแจกแจงจำนวน (Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage)  

2. ข้อมูลผลสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความพร้อม
ในการให้บริการวิชาการของภาควิชาฯ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)   

 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 
1. ข้อมูลการให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ ของภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในปี พ.ศ. 2559 - 2563 
จากผลการศึกษาข้อมูลการให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ  ของภาควิชาฯในปี พ.ศ. 2559-2563 พบว่ามี  

ผู้ขอรับบริการรวมทั้งหมดจำนวน 140 ราย (ภาพที่ 2) โดยประเภทหน่วยงานที่มีการขอรับบริการมากที่สุด คือ 
ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)/บุคคลทั่วไป จำนวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.71 
รองลงมา ได้แก่ หน่วยงานโรงงาน/เอกชน จำนวน 45 ราย (ร้อยละ 32.14) และหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
มหาวิทยาลัย จำนวน 45 ราย (ร้อยละ 32.14) แสดงดังภาพที่ 3 ซึ่งจากผลการให้บริการประเภทต่าง ๆ รวม
ทั้งหมดจำนวน 169 รายการ สามารถแบ่งตามประเภทรายการที่ขอรับบริการ ได้แก่ บริการวิเคราะห์ ซึ่งเป็น
จำนวนมากที่สุด จำนวน 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.15 รองลงมา ได้แก่ บริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ จำนวน 
42 ราย (ร้อยละ 24.85) บริการเครื่องมือจำนวน 36 ราย (ร้อยละ 21.30) และบริการขอใช้ห้องปฏิบัติการและ
เตรียมตัวอย่าง จำนวน 13 ราย (ร้อยละ 7.70) ตามลำดับ (ภาพที่ 4) 

ภาพที่ 2 จำนวนผู้ขอรับบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ของภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ในปี พ.ศ. 2559 – 2563 
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ภาพที่ 3 ประเภทหน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ของภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในปี พ.ศ. 2559 – 2563 

ภาพที่ 4 ประเภทรายการที่ขอรับบริการด้านต่าง ๆ ของภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ในปี พ.ศ. 2559 - 2563 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2 และ 3 
 1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 จากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้งหมดจำนวน 10 คน สามารถแบ่งตามระดับอายุ ได้แก่ อายุระหว่าง 26 - 
35 ปี จำนวน 1 คน อายุระหว่าง 36 - 45 ปี จำนวน 5 คน และอายุระหว่าง 46 - 55 ปี จำนวน 4 คน ซึ่งแบ่ง
ตามระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 3 คน ระดับการศึกษาปริญญาโท จำนวน 1 คน 
และระดับการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 5 คน โดยมีตำแหน่งงานและลักษณะตำแหน่งงาน (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมลูเกี่ยวกับตำแหน่ง หน่วยงานของผูต้อบแบบสัมภาษณ ์
ลำดับ อายุ ระดับ

การศึกษา 
ตำแหน่งงาน

ปัจจุบัน 
ลักษณะตำแหน่งงาน ประเภท 

ของหน่วยงาน 
ประสบการณ์

ทำงาน 
1 36-45 ปี ปริญญาตรี เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ เอกชน 6 - 10 ปี 
2 36-45 ปี ปริญญาตรี เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ เอกชน 6 - 10 ปี 
3 36-45 ปี - พนักงานขาย บริษัทเอกชน เอกชน < 5ปี 
4 26-35 ปี ปริญญาตรี ประธานบริษัท วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม เอกชน 6 - 10 ปี 
5 46-55 ปี ปริญญาเอก อาจารย์ อาจารย์มหาวิทยาลัย ภาครัฐ  21 ปี 
6 46-55 ปี ปริญญาโท นักวจิัยชำนาญการ นักวิจัย ภาครัฐ 6 - 10 ปี 
7 36-45 ปี ปริญญาเอก อาจารย์ อาจารย์มหาวิทยาลัย ภาครัฐ 6 - 10 ปี 
8 46-55 ปี ปริญญาเอก อาจารย์ อาจารย์มหาวิทยาลัย ภาครัฐ 16-20 ปี 
9 36-45 ปี ปริญญาเอก อาจารย์ อาจารย์มหาวิทยาลัย ภาครัฐ 6 - 10 ปี 
10 46-55 ปี ปริญญาเอก อาจารย์ อาจารย์มหาวิทยาลัย ภาครัฐ  21 ปี 

- หมายถึง ไม่ได้ให้ข้อมลู 

32.14%

32.14%

35.71% ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัย

โรงงาน/เอกชน

ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน/บุคคลทัว่ไป

วิเคราะห์, 46.15%

เครื่องมือ, 21.30%

ค าปรึกษาทาง
วิชาการ, 24.85%

อื่นๆ, 7.70%
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 2. ผลการให้บริการวิชาการจากภาควิชาฯ  
2.1 ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพการให้บริการ 
ผลการวิจัยในส่วนของการให้บริการวิเคราะห์และบริการเครื่องมือ พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก โดยให้ความเห็นว่าการให้บริการได้
ทำตามวิธีมาตรฐาน ได้ผลการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือตามหลักวิทยาศาสตร์และมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
ปานกลาง โดยให้ความเห็นว่า ยังขาดเครื่องมือมีความทันสมัยในการให้บริการ ในส่วนของบริการให้คำปรึกษา
ทางวิชาการ พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพการให้บริการ  อยู่ใน
ระดับมาก โดยให้ความเห็นว่ามีการติดต่อประสานงานให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน สามารถอธิบายความรู้ได้จน
เข้าใจ มีทัศนคติ ความตั้งใจ ใส่ใจในการทำงานที่ดีและช่วยแก้ไขปัญหาได้ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชนต์่อ
การดำเนินงานมีการสื่อสารอธิบายข้อมูลที่เข้าใจง่ายแก่ผู้ประกอบการและคณะทำงาน สามารถให้บริการ
วิชาการได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ขอรับบริการต้องการ และได้รับข้ อมูล
ความรู้ที่ตรงตามความเชี่ยวชาญได้อย่างถูกต้อง และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้
ความเห็นว่ายังได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ยังขาดความรู้ในส่วนของความเชี่ยวชาญในเรื่องอื่น และระยะเวลาใน
การขอรับบริการมีความล่าช้า 

2.2 ความพร้อมในการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ขอรับบริการ  
1) การให้บริการวิเคราะห์ 

- ภาควิชาฯ มีเครื่องมือวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการเอกชนไม่สามารถให้บริการได้  
- เพิ่มรายการบริการวิเคราะห์ เรื่อง การจัดทำฉลากโภชนาการ 
- มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีบุคลากรที่รองรับการปฏิบัติงานให้บริการวิเคราะห์โดยตรง  

2) การให้บริการเครื่องมือ 
- การให้บริการยังถูกจำกัดด้วยเครื่องมือที่ไม่มีความทันสมัยทำให้ไม่สามารถรับบริการ

วิเคราะห์ที่มีความหลากหลายและการวิเคราะห์ขั้นสูงได้ 
3) การให้บริการคำปรึกษาทางวิชาการ 

- ภาควิชาฯ มีอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหลากหลายที่มีการจัดการเรียนการสอน
และผ่านการทำงานวิจัยท่ีสามารถให้คำปรึกษาได้ตรงตามความต้องการ ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

- มีการสร้างความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ระหว่างภาควิชาฯ กับผู้ขอรับบริการและมกีาร
ช่วยประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อให้การขอรับบริการสำเร็จลุล่วง  

- มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการดำเนินงานให้บริการในรูปแบบ One Stop Service ใน
กรณีที่ต้องมีการประสานงานต่อไปยังหน่วยงานอ่ืนไดอ้ย่างต่อเนื่อง เช่น กรณีหัวข้อท่ีต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านอ่ืนท่ีต้องมีหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ช่วยดำเนินการให้ 

2.3 การพัฒนา ปรับปรุงการบริหารจัดการการให้บริการ 
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ได้ศึกษาข้อมูลผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง

การบริหารจัดการการให้บริการวิชาการของภาควิชาฯ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการให้บริการวิชาการ      
แสดงดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ข้อมูลผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการของ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประเภทบริการ รายละเอียดผลการสัมภาษณ์ 

บริการวิเคราะห์ 1. ควรมีบุคลากรสำหรับปฏิบัติงานให้บริการวิเคราะห์โดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
2. เพิ่มรายการบริการวิเคราะห์ เช่น การจัดทำฉลากโภชนาการ 

บริการเครื่องมือ 1. ควรจัดซ้ือเครื่องมือที่มีความหลากหลายมารองรับการให้บริการที่ตอบสนองต่อเทคโนโลยี 
   การผลิตอาหารในปัจจุบัน 
2. จัดสรรงบประมาณในการดูแล บำรุงเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ ให้ผลการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ 
3. เครื่องมือมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอาจมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ไม่สมบูรณ์ ให้ผลการวิเคราะห์ 
   ที่ไม่แม่นยำ และเครื่องมือชำรุดเสียหายจึงทำให้ไม่สามารถให้บริการวิเคราะห์บางรายการได้ 



ความพร้อมในการให้บริการวิชาการของภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ต่อการพัฒนาธุรกิจการแปรรูปอาหารเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
ประเภทบริการ รายละเอียดผลการสัมภาษณ์ 

บริการให้คำปรึกษา
ทางวิชาการ 

1. การให้บริการด้านวิชาการของอาจารย์ผู้ให้บริการ คณะ/มหาวิทยาลัยควรกำหนดสัดส่วนภาระงาน 
   ด้านบริการวิชาการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถให้บริการวิชาการได้มากขึ้น  
2. กรณีที่มีผู้ขอรับบริการต้องการขอรับบริการคำปรึกษาทันที บางครั้งไม่สามารถให้บริการได้  
   เนื่องจาก ติดภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน 

อื่น ๆ 1. ควรมีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน  
2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์การให้บริการการเผยแพร่ข่าวสาร/ข้อมูลความรู้/ทุนวิจัย การจัดฝึกอบรมต่าง ๆ  
   ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  
3. มีหน่วยงานส่วนกลางที่สามารถรับเรื่องบริการวิชาการ ประสานงานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
   แก่ผู้ประกอบการได้ทันที 
4. ควรปรับปรุงเรื่องความรวดเร็วในการให้บริการ 

 
2.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแนวทางหรือเสริมสร้างความพร้อมในการให้บริการที่ตรงตาม

ความต้องการของผู้ขอรับบริการ 
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 ได้ศึกษาข้อมูลผลการสัมภาษณ์เกี ่ยวกับข้อเสนอแนะใน       

การเสริมสร้างความพร้อมในการให้บริการวิชาการของภาควิชาฯ เพื่อนำไปพัฒนาแนวทางหรือเสริมสร้าง
ความพร้อมในการให้บริการของภาควิชาฯ ท่ีตรงตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ข้อมูลผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความพร้อมในการให้บริการวิชาการ
ของภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประเภทบริการ รายละเอียดผลการสัมภาษณ์ 
บริการวิเคราะห์ 1. จัดสรรงบประมาณจัดซ้ือเครื่องมือวิเคราะห์ 

2. หากต้องการเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบ ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการวิเคราะห์โดยเฉพาะ   
    เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ให้บริการวิเคราะห์ต้องปฏิบัติภารกิจเตรียมการเรียนการสอนเป็นหลัก 

บริการเครื่องมือ 1. จัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือเครื่องมือใหม่เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน  
   และเครื่องมือที่มีความทันสมัยเพื่อให้มีความครอบคลุมรายการวิเคราะห์ที่ผู้ขอรับบริการต้องการ 
2. จัดสรรงบประมาณในการการตรวจเช็คประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

บริการให้คำปรึกษา
ทางวิชาการ 

1. จัดให้มีการแสดงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การอาหารศึกษาประกอบ ขณะขอรับคำปรึกษาทางวิชาการ 
2. อาจารย์ผู้ให้บริการควรมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น เช่น ด้านการตลาด เพื่อให้ความรู้                     
   แก่ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะได้ข้อมูล 

อื่น ๆ 1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการ 
2. มีการติดตามผลการให้บริการวิชาการ การต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดอบรมเกี่ยวกับ 
   การส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ 
3. จัดให้มีบริการรับเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกหรืออาจสร้างความร่วมมือ 
   ระหว่างหน่วยงานในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม 
4. ในปัจจุบันภาควิชาฯ เป็นการให้บริการแบบเชิงรับ หากต้องการพัฒนาไปเป็นหน่วยงานหลัก 
   ในด้านการให้บริการวิชาการต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์และอาจารย์ผู้ให้บริการมีการออกไปช่วยเหลือ  
   ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหา ซ่ึงอาจได้ประโยชน์ในเรื่องของงานวิจัยและการพัฒนาธุรกิจของ  
   ผู้ประกอบการ 
5. ระบบการให้บริการที่ต้องอยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะ อาจทำให้ไม่มีความคล่องตัวในการบริหาร 
   จัดการ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนเครื่องมือวิเคราะห์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ 
   เพื่อความสะดวกในการให้บริการ 
6. ควรสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการให้บริการแบบครบวงจร ซ่ึงอาจทำให้  
   ได้รับลูกค้าเพิ่มจำนวนมากขึ้น 
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สรุปผลการวิจัย 
สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 
1. การศึกษาความต้องการของผู้ขอรับบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ของภาควิชาฯ จากการศึกษาผล

การให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ ของภาควิชาฯ ในปี พ.ศ. 2559 - 2563 ประเภทหน่วยงานผู้ขอรับบริการที่มี
การขอรับบริการเป็นจำนวนมากที่สุด คือ ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)/บุคคล
ทั่วไป รองลงมา ได้แก่ โรงงาน/หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัย โดย
ประเภทรายการที่มีการขอรับบริการเป็นจำนวนมากที่สุด คือ บริการวิเคราะห์ รองลงมา ได้แก่ บริการให้
คำปรึกษาทางวิชาการ บริการเครื่องมือ และบริการขอใช้ห้องปฏิบัติการและเตรียมตัวอย่าง ตามลำดับ  

2. การกำหนดแนวทางการให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ ในส่วนของผู้ขอรับบริการและผู้ให้บริการ 
สามารถกำหนดแนวทางการให้บริการวิชาการ ได้แก่1) การให้บริการวิเคราะห์ และบริการเครื่องมือซึ่งควรมี
บุคลากรที่รองรับการปฏิบัติงานให้บริการวิเคราะห์โดยตรง ควรเพิ่มรายการบริการวิเคราะห์ เช่น การจัดทำ
ฉลากโภชนาการ และควรมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื ่องมือที่ให้บริการ และ 2) การให้บริการ
คำปรึกษาทางวิชาการ โดยควรปรับปรุงความรวดเร็วในการดำเนินงานให้บริการ 

3. การพัฒนาแนวทางหรือเสริมสร้างความพร้อมในการให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ ที่ตรงตาม   
ความต้องการของผู้ขอรับบริการจากการศึกษาความต้องการของผู้ขอรับบริการและการกำหนดแนวทาง             
การให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ ดังกล่าว ในการเสริมสร้างความพร้อมในการให้บริการวิชาการให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ขอรับบริการ ภาควิชาฯ ควรมีการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารจัดการการให้บริการ        
แบ่งตามประเภทการให้บริการ ดังน้ี 

1) บริการวิเคราะห์ 
- จัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง และเพิ่มรายการตรวจวิเคราะห์ต่าง ๆ ให้

ตรงกับความต้องการของผู้ขอรับบริการในปัจจุบัน เช่น การจัดทำฉลากโภชนาการ 
- มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์โดยตรง 
- มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) หรือมีการสร้างความร่วมมือ

ในการให้บริการร่วมกัน ทั้งในด้านสถานที่ บุคลากร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย     

2) บริการเครื่องมือ 
- จัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือ  
-การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ และโปรแกรมการดูแล บำรุงเครื่องมือ 

3) บริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ 
- มีการเสริมสร้างความรู้ของอาจารย์ผู้ให้บริการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ความรู้แนวคิดทาง

การตลาดด้านอาหาร การเขียนแผนธุรกิจ กฎหมายอาหาร การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น  
-คณะ/มหาวิทยาลัยควรกำหนดสัดส่วนภาระงานด้านบริการวิชาการที่เหมาะสมให้แกอ่าจารย์ผู้ให้บริการ  

4) ด้านอื่น ๆ 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการ/ข่าวสาร/ความรู้ต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่ผู้ขอรับ

บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  
- ควรมีการบูรณาการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และมีหน่วยงานส่วนกลางท่ีสามารถติดต่อหรือ

รับเรื่องบริการวิชาการ ได้โดยตรงหรือสามารถประสานงานต่อเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ  
- มีการจัดฝึกอบรมในหัวข้อที่ตรงกับความต้องการของผู้ขอรับบริการให้สามารถนำความรู้  

ไปใช้ประโยชน์ได้ 
- การให้บริการแบบเชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น การออกไปช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหา  
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อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
การให้บริการวิเคราะห์ และบริการเคร่ืองมือ   

จากการกำหนดแนวทางการให้บริการเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการให้บริการ ได้แก่ การจัดสรร
งบประมาณจัดซื้อเครื่องมือที่รองรับการให้บริการวิเคราะห์ที่มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของ       
ผู้ขอรับบริการ มีความทันสมัยเอื้อต่อความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น และการเพิ่มบุคลากรที่รองรับการปฏิบัติงาน
ให้บริการวิเคราะห์โดยตรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนั้นเนื่องจาก ภาควิชาฯ เป็นหน่วยงานที่มี    
การจัดการเรียนการสอนเป็นหลักทำให้การให้บริการอาจเกิดความล่าช้า การเสริมสร้างความพร้อมใน        
การให้บร ิการจ ึงอาจมีการจัดตั ้งหน่วยงานที ่ม ีการให้บริการตรวจวิเคราะห์และบริการเคร ื ่องมือ                 
ทางด้านเทคโนโลยีอาหารโดยตรงหรือมีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องในการขอรับบริการสอดคล้องกับการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่มี
หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่มีการให้บริการเครื ่องมือวิทยาศาสตร์ขั ้นสูงประเภทอื่นที่ทาง
ภาควิชาฯ ไม่มี ได้แก่ Gas Chromatography (GC), High Performance Liquid Chromatography (HPLC), 
Fluorescence Spectrophotometer,Nuclear Magnetic Resonance (NMR) และ Spectroscopy Scanning 
Electron Microscope (SEM) เป็นต้น เพื ่อรองรับการให้บริการวิเคราะห์ที ่ม ีความหลากหลายมากขึ้น  
(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563) 

 
การให้บริการคำปรึกษาทางวิชาการ           

การให้บริการวิชาการในระยะหลังมีจำนวนผู้ขอรับบริการคำปรึกษาทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น อาจ
เนื ่องมาจากการจัดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC; Eastern Economic 
Corridor) ที่มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร โดยทางมหาวิทยาลัยบูรพามีหน้าที่และความรับผิดชอบสนับสนุนการพัฒนาภาคธุรกิจที่ตรงกับ     
ความต้องการของผู้ประกอบการ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและสนับสนุน
การวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในภาคธุรกิจ ซึ่งจะมี
ส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ จึงทำให้ผู้ขอรับบริการ
ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ประกอบการ SME และโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานเอกชนที่มีความต้องการประกอบ
ธุรกิจ ท้ังเพื่อขยายธุรกิจของตนเองไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น มีการขอรับบริการคำปรึกษาทางวิชาการเพื่อรับความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขอรับบริการวิเคราะห์เพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาที่
เกิดจากกระบวนการผลิต การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร และหน่วยงาน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัย ที่ต้องมีการขอใช้บริการวิเคราะห์และบริการเครื่องมือเพื่อใช้ในงานวิจัย
เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารร่วมกับภาคธุรกิจ 

จากการกำหนดแนวทางการให้บริการเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการให้บริการ ได้แก่ การปรับปรุง
การดำเนินงานให้บริการให้มีความรวดเร็วขึ้นนั้น ในกรณีที่มีผู้ขอรับบริการต้องการขอรับบริการคำปรึกษา
ทันที บางครั้งไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจาก อาจารย์ผู้ให้บริการอาจติดภารกิจหลักในการจัดการเรียน    
การสอน และในกรณีที ่ผู ้ขอรับบริการต้องการความรู้ความเชี ่ยวชาญเฉพาะด้านอื่นหรือการดำเนินการ
ประสานงานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปยังหน่วยงานอื่นได้ อาจจัดตั้งหน่วยงานที่มีการให้บริการในรูปแบบ One 
Stop Service หรือมีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการขอรับบริการ และยังเป็นการลดระยะเวลาในการขอรับบริการให้มี
ความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน สอดคล้องกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (2559) ที่ได้จัดทำคู่มือ
การให้บริการวิชาการสำหรับสถานศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กล่าวถึงการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการวิชาการไว้ว่า ต้องมีการเน้นการทำงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของคณะ เน้น           
การประสานงานระหว่างหน่วยงานและชุมชน การทำงานที่สามารถมุ่งเน้นให้หน่วยงานมีการบูรณาการ
ระหว่างโครงการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย รวมถึงการบริหารจัดการด้านบริการ
วิชาการที่เป็นไปตามสภาพการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่ดี                    
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (2563) ที่มีการให้บริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยโดยการติดต่อผ่าน
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ช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) และมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายเสริมสร้าง  
การเรียนรู้ที่มีกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อบริการ ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ เฉิดฉวี (2560) 
ที่ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานวิจัยในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านข้อมูลและบริการอื่น                    
ของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ในด้านช่องทางการติดต่อสื ่อสารเพื ่อขอข้อมูล ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีวิธีการขอข้อมูลด้วยรูปแบบที ่มี                  
ความหลากหลาย แต่ผู้รับบริการก็ยังต้องการความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลเพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการต่อ 
ดังนั้นจึงควรเพิ่มช่องทาง การติดต่อสื่อสาร โดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและง่ายต่อการใช้งาน
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื ่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว 
ประหยัดเวลาในการติดตอ่สื่อสาร ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในบางอย่าง ด้วยเหตุนี้ผู้ให้บริการจึงมีข้อเสนอแนะ
ที่จะเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยการใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน และใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ มาเป็น
ช่องทางในการให้ข้อมูลซึ่งการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีนี้จะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร  และ
อนันต์ (2556) ที ่ได ้ทำวิจ ัยเร ื ่อง แนวโน้มการบริการวิชาการแก่ช ุมชนของวิทยาล ัยอิ สลามศ ึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555-2564) ได้กล่าวว่า การให้บริการเพื่อรับรอง
คุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบส่วนหนึ่งเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่าง อีกส่วนหนึ่งอาจทำเพื่อการรับรอง
คุณภาพของสินค้าบางอย่าง มีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการเพื่อออกหนังสือสำคัญ 
การให้บริการห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยอยู่หลายด้านตามสาขาต่าง ๆ ห้องปฏิบัติการ
เหล่านี้มีเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมเพื่อการใช้งาน หากจะใช้ให้เต็มประสิทธิภาพอาจนำมาจัดบริการเพื่อ    
การใช้เป็นช่วงเวลาได้ การให้บริการที่ปรึกษา บุคลากรในสาขาวิชาชีพสามารถใช้ความรู้ความสามารถใน    
การให้บริการในลักษณะที่ปรึกษา จัดทำโครงการเพื่อการศึกษาและแก้ปัญหา ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการวิจัยได้ เพราะจากบริการนี้จะทำให้เกิดกรณีตัวอย่างเพื่อการศึกษาหรือ
หัวข้อวิจัยเพื่อการศึกษาในเชิงลึกต่อไป และการให้บริการศึกษาวิจัยวางระบบบริการลักษณะนี้จะคล้ายกับ   
การให้บริการที่ปรึกษาแต่จะทำอย่างครบวงจรถึงขั้นที่นำไปปฏิบัติได้ 

ภาควิชาฯ ได้มีการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการพัฒนาปรับปรุง
การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เช่น การปรับลดรายการให้บริการที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้ขอรับ
บริการ มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะ
หลังที่มีการจัดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขึ้น พบว่า มีการขอรับบริการจาก
ภาคธุรกิจมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทั้งด้านบริการวิเคราะห์และบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ อย่างไรก็ตาม
ภาควิชาฯ ยังคงมีความพร้อมในการให้บริการวิชาการแก่ผู้ขอรับบริการไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรืออื่น ๆ ทั้งใน
ด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของเครื่องมือที่ยัง
สามารถให้บริการได้ตรงตามระยะเวลาที่ผู้ขอรับบริการต้องการแต่อาจต้องมีการจัดสรรงบประมาณมาบริหาร
จัดการในเรื่องที่จำเป็นและเร่งด่วน เช่น การจัดซื้อเครื่องมือทดแทนเครื่องเดิมที่มีประสิทธิภาพไม่สมบูรณ์และ
การสอบเทียบเครื่องมือเพื่อให้เกิดความแม่นยำเพื่อสร้างความเช่ือมั่นในการให้บริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถานที่ตั้งที่อยู่ในเขตภาคตะวันออกที่สามารถรองรับผู้ขอรับบริการที่ต้องการพัฒนาธุรกิจการแปรรูปอาหาร
สนับสนุนการเข้าสู่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการตอบรับ
ให้แก่นโยบายของมหาวิทยาลัยบูรพาที่มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่
อยู ่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อไป เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะที่เป็น
มหาวิทยาลัยที ่ต ั ้งอยู ่ในภูมิภาคจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ที ่จะพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพใน              
การดำเนินงานด้านบริการวิชาการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ที่จะให้มหาวิทยาลัยเป็น   
ส่วนหน่ึงของภูมิภาคจึงได้ดำเนินกิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน (อนันต์, 2556) 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการให้บริการวิเคราะห์และบริการเครื่องมือ ควรมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมืออยู่
เป็นประจำเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำ สร้างความน่าเชื่อถือกับการให้บริการ และควรมีบุคลากร
ที่รองรับการปฏิบัติงานให้บริการวิเคราะห์โดยตรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 

2. ในการให้บริการคำปรึกษาทางวิชาการ ควรมีการปรับปรุงเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงาน 
และอาจารย์ผู้ให้บริการควรมีการเสริมสร้างความรู้ในด้านอื่นเพิ่มเติม 



ความพร้อมในการให้บริการวิชาการของภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ต่อการพัฒนาธุรกิจการแปรรูปอาหารเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
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งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์

การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่เปิดโอกาสให้มีการจัดทำผลงานวิจัยเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไป
พัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบงานวิจัยที ่ให้       
ความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และขอขอบคุณผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัยทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อภาควชิาฯ 
โดยผู้วิจัยจะนำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้ไปเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาความพร้อมในการให้บริการวิชาการของภาควิชาฯ และท้ายที่สุดข้าพเจ้าขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยบูรพาทีอ่นุมัติเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุนสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) งบประมาณกองทุนวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เลขที่สัญญา R2R 2/2564) ในครั้งนี ้
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