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บทสรุปผู้บริหาร 
  

กำรส ำรวจควำมพึงพอใจและพัฒนำกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิ

สำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) หรือ สทอภ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยท ำกำรส ำรวจฐำนข้อมูล

ของผู ้ร ับบริกำรของ สทอภ. ตั ้งแต่เดือนพฤษภำคม 2562 - เดือนเมษำยน 2563 โดยด ำเนินกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลเมื่อช่วงเดือนกันยำยน 2563 รวมจ ำนวนตัวอย่ำง 172 รำย ประกอบด้วย ผู้รับบริกำรข้อมูล

ดำวเทียมและข้อมูลภูมิสำรสนเทศ (จ ำนวน 92 รำย) ผู้รับบริกำรกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ (จ ำนวน 66 รำย) 

และผู้รับบริกำรที่ปรึกษำโครงกำร (จ ำนวน 14 รำย)  

ความพึงพอใจและความคาดหวังโดยรวมต่อการให้บริการของ สทอภ. พบว่ำ มีควำมพึงพอใจ

โดยรวมต่อกำรให้บริกำรของ สทอภ. อยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.44 

คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 88.72 โดยมีควำมพึงพอใจโดยรวมมำกที่สุดในด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร  

(4.58 คะแนน คิดเป็นร ้อยละ 91.66) รองลงมำคือ ด้ำนสิ ่งอ  ำนวยควำมสะดวก (4.43 คะแนน  

คิดเป็นร้อยละ 88.54) ด้ำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์/ บร ิกำร (4.39 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.70)  

และด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร (4.38 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.67) และหำกเปรียบเทียบควำมพึงพอใจ

และควำมคำดหว ั ง  พบว ่ ำ  ในภำพรวมม ี ควำมพ ึ งพอใจมำกกว ่ ำควำมคำดหว ั ง เล ็ กน ้อย  

(ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.07) ส่วนในแต่ละด้ำนที่ให้บริกำรมีควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังเกือบทุกด้ำน 

ยกเว ้น  ด ้ ำนค ุณภำพของผล ิตภ ัณฑ์ /  บร ิกำร  ท ี ่พ ึ งพอใจน ้อยกว ่ ำควำมคำดหว ั ง เล ็กน ้อย  

(ส่วนต่ำงเท่ำกับ -0.01) โดยผลสรุปของแต่ละกลุ่มผู้รับบริกำรมี ดังนี้ 

1. กลุ่มผู้รับบริการข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

1.1 ความพึงพอใจและความคาดหวัง มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.37 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 87.43 โดยด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร มี

ควำมพึงพอใจโดยรวมมำกที่สุด (4.54 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.87) รองลงมำคือ ด้ำนคุณภำพของ

ผล ิตภัณฑ์/ บร ิกำร (4.47 คะแนน คิดเป ็นร ้อยละ 89 .35) และด ้ำนกระบวนกำรให ้บร ิกำร  

(4.38 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.50) หำกเปรียบเทียบควำมพึงพอใจและควำมคำดหวัง พบว่ำ ในภำพรวม

มีควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.02) และเมื่อพิจำรณำในแต่ละดำ้นที่

ให้บริกำร มีควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังเกือบทุกด้ำน ยกเว้น ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร  

ที่พึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ -0.01) โดยเหตุผลที ่ท ำให้ควำมพึงพอใจ 
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น้อยกว่ำควำมคำดหวัง ได้แก่ ขั้นตอนในกำรติดต่อขอด ำเนินงำนมีมำกหลำยขั้นตอน กำรด ำเนินงำน  

หรือส่งงำนล่ำช้ำ และกำรสืบค้นข้อมูลมีช่องทำงให้ใช้บริกำรค่อนข้ำงจ ำกัด 

1.2 ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริการ หำกเปรียบเทียบประโยชน์ที่

ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. กับผู้ให้บริกำรรำยอื่น พบว่ำ มีทัศนคติต่อ สทอภ. 

ในทิศทำงที ่ดีกว่ำผลิตภัณฑ์/ บริกำรของผู ้ให้บริกำรรำยอื ่นในด้ำนประโยชน์โดยรวมที่ได้รับจำกกำร 

ใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำร ควำมเหมำะสมของรูปแบบหรือกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์/ บริกำรให้สำมำรถน ำมำ

ประยุกต์ใช้งำนได้ ควำมเชื ่อมั ่นในผลิตภัณฑ์/ บริกำร และคุณภำพโดยรวมของผลิตภัณฑ์/ บริกำร  

ส่วนประเด็นที่เห็นว่ำผู้ใช้บริกำรรำยอื่นท ำได้ดีกว่ำ คือ ควำมคุ้มค่ำของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย 

1.3 ความภักดีต่อผลิตภัณฑ์/ บริการ ค่ำดัชนีควำมภักดีหรือ Net Promoters Score (NPS) 

ที่เกิดจำกส่วนต่ำงของสัดส่วนกลุ่มที่จะสนับสนุนองค์กร (Promoters) และสัดส่วนของผู้ที่ไม่พึงพอใจต่อ

บริกำร (Detractor) พบว่ำ กำรกลับมำใช้บริกำรของ สทอภ. คิดเป็นร้อยละ 61.96 และกำรแนะน ำ

ผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. ให้กับบุคคลอื่น คิดเป็นร้อยละ 60.87 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำผู้ที่มำใช้บริกำร 

สทอภ. มีแนวโน้มที่จะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้สนับสนุน สทอภ. เป็นส่วนใหญ่ 

1.4 ภาพลักษณ์ที่มีต่อการดําเนินงานของ สทอภ. ทัศนคติที่เห็นด้วยมำกต่อบทบำทหน้ำที่

ของ สทอภ. ได้แก่ เป็นองค์กรชั้นน ำระดับประเทศและภูมิภำคอำเซียนในกำรให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำ

ดำวเทียมและภูมิสำรสนเทศ (Geo-information) เป็นองค์กรชั ้นน ำด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มี

บทบำทต่อกำรพัฒนำประเทศ และให้บริกำรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์

ของผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ ส่วนกำรแก้ไขปัญหำของประเทศด้วยนวัตกรรมอวกำศและภูมิสำรสนเทศ  

เป็นภำพลักษณ์ที่เห็นด้วยน้อยที่สุด 

2. กลุ่มผู้รับบริการถ่ายทอดองค์ความรู้  

2.1 ความพึงพอใจและความคาดหวัง มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.40 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 88.05 โดยด้ำนบุคลำกรที่ใหบ้ริกำร  

มีควำมพึงพอใจโดยรวมมำกที่สุด (4.62 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.41) รองลงมำคือ ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำม

สะดวก (4.43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.54) ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร (4.34 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 

86.80) และด้ำนคุณภำพของเนื้อหำ ควำมรู้ (4.12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.33) หำกเปรียบเทียบควำม

พึงพอใจและควำมคำดหวัง พบว่ำ ในภำพรวมมีควำมพึงพอใจน้อยกว่ ำควำมคำดหวังเล ็กน ้อย  

(ส่วนต่ำงเท่ำกับ -0.13) และเมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำนที่ให้บริกำรมีควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวัง

เกือบทุกด้ำน ยกเว้น ด้ำนคุณภำพของเนื ้อหำ ควำมรู ้ ที ่พึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวังเล็กน ้อย  
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(ส่วนต่ำงเท่ำกับ -0.13) เนื่องจำก เนื้อหำไม่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับงำนที่ท ำ เนื้อหำในอบรมค่อนข้ำงมี

มำก และเข้ำใจยำก อยำกได้เนื้อหำที่ทันสมัย และอธิบำยให้ชัดเจนกว่ำนี้ และเนื้อหำขำดควำมตอ่เนื่อง   

ไม่มีควำมเช่ือมโยง  

2.2 ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริการ หำกเปรียบเทียบประโยชน์ที่

ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. กับผู้ให้บริกำรรำยอื่น พบว่ำ  มีควำมคิดเห็นต่อ

ผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. ในทิศทำงที่ดีกว่ำผลิตภัณฑ์/ บริกำรของผู้ให้บริกำรรำยอื่น โดยเฉพำะด้ำน

ควำมเช่ือมั่นในหลักสูตร คุณภำพโดยรวมของหลักสูตร และควำมคุ้มค่ำของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย ที่ สทอภ. 

ได้รับคะแนนมำกกว่ำผู้ให้บริกำรรำยอื ่น ส่วนประโยชน์โดยรวมที่ได้รับจำกเข้ำรับกำรอบรม/ สัมมนำ  

เช่น สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพดีข้ึน และควำมเหมำะสมของเนื้อหำ ควำมรู้ 

ที่จะน ำไปใช้งำน ผู้ให้บริกำรรำยอื่นได้รับคะแนนมำกกว่ำ 

2.3 ความภักดีต่อผลิตภัณฑ์/ บริการ ค่ำดัชนีควำมภักดีหรือ Net Promoters Score (NPS) 

ที่เกิดจำกส่วนต่ำงของสัดส่วนกลุ่มที่จะสนับสนุนองค์กร (Promoters) และสัดส่วนของผู้ที่ไม่พึงพอใจ 

ต่อบริกำร (Detractor) พบว่ำ กำรกลับมำใช้บริกำรของ สทอภ. คิดเป็นร้อยละ 43.94 และแนะน ำ

หลักสูตรของ สทอภ.ให้กับบุคคลอื่น คิดเป็นร้อยละ 45.45 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำผู้ที่มำใช้บริกำร สทอภ.  

มีแนวโน้มที่จะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้สนับสนุน สทอภ. เป็นส่วนใหญ่ แต่อย่ำงไรก็ตำม มีบำงส่วนหรือประมำณ

ร้อยละ 7 ที่มีแนวโน้มจะไม่เป็นผู้สนับสนุน สทอภ. ซึ่งเป็นควำมท้ำท้ำยที่จะต้องพัฒนำปรับปรุงบริกำร 

ให้ตรงกับควำมต้องกำรของกลุ่มดังกล่ำวต่อไป 

2.4 ภาพลักษณ์ที่มีต่อการดําเนินงานของ สทอภ. ทัศนคติที่เห็นด้วยมำกต่อบทบำทหน้ำที่

ของ สทอภ. ได้แก่ เป็นองค์กรชั้นน ำระดับประเทศและภูมิภำคอำเซียนในกำรให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำ

ดำวเทียมและภูมิสำรสนเทศ (Geo-information) เป ็นองค์กรชั ้นน ำด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ที่มีบทบำทต่อกำรพัฒนำประเทศ และเป็นหน่วยงำนที่ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำก

เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ เพื ่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ โดยไม่มีภำพลักษณ์ใดของ 

สทอภ. ที่ได้รับคะแนนน้อยกว่ำระดับ 4 คะแนน 

3. กลุ่มผู้รับบริการท่ีปรึกษาโครงการ 

3.1 ความพึงพอใจและความคาดหวัง มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.56 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 91.30 โดยด้ำนบุคลำกรที่ใหบ้ริกำร  

มีควำมพึงพอใจโดยรวมมำกที่สุด (4.67 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.33) รองลงมำคือ ด้ำนกระบวนกำร

ให ้บร ิกำร (4.59 คะแนน ค ิดเป ็นร ้อยละ 91.79) และด ้ำนคุณภำพของบร ิกำรให้ค  ำปร ึกษำ  
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(4.46 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.29) หำกเปรียบเทียบควำมพึงพอใจและควำมคำดหวัง พบว่ำ ในภำพรวม

มีควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวัง (ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.06) และเมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำนที่ให้บริกำร 

มีควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังเกือบทุกด้ำน ยกเว้น ด้ำนคุณภำพของบริกำรให้ค ำปร ึกษำ  

ที่พึงพอใจเท่ำกับควำมคำดหวัง มีเพียงบำงส่วนที่กำรให้ค ำปรึกษำยังไม่สำมำรถน ำไปตอบค ำถำมภำยนอก

ได้กระจ่ำงทั้งหมด กำรปรึกษำบำงกรณีค ำตอบที่ได้ยังไม่สำมำรถน ำไปตอบค ำถำมภำยนอกได้กระจ่ำง

ทั้งหมด และคำดหวังว่ำหน่วยงำนควรจะมีข้อมูลสนับสนุนทุกอย่ำง 

3.2 ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริการ หำกเปรียบเทียบประโยชน์ที่

ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. กับผู้ให้บริกำรรำยอื่น พบว่ำ  มีควำมคิดเห็นต่อ

ผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. ในทิศทำงที่ดีกว่ำผลิตภัณฑ์/ บริกำรของผู้ให้บริกำรรำยอื่น โดยเฉพำะด้ำน

ประโยชน์โดยรวมที่ได้รับจำกให้ค ำปรึกษำ ควำมคุ้มค่ำของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย และควำมเช่ือมั่นในบริกำร

ให้ค ำปรึกษำ ที ่ สทอภ. ได้รับคะแนนมำกกว่ำผู ้ให้บริกำรรำยอื ่น ส่วนควำมเหมำะสมของรูปแบบ  

หรือกำรให้ค ำปรึกษำที่จะสำมำรถน ำไปใช้งำนได้ ผู้ให้บริกำรรำยอื่นได้รับคะแนนมำกกว่ำ และคุณภำพ

โดยรวมของกำรให้ค ำปรึกษำ ได้รับคะแนนไม่แตกต่ำงกัน 

3.3 ความภักดีต่อผลิตภัณฑ์/ บริการ ค่ำดัชนีควำมภักดีหรือ Net Promoters Score (NPS) 

ที่เกิดจำกส่วนต่ำงของสัดส่วนกลุ่มที่จะสนับสนุนองค์กร (Promoters) และสัดส่วนของผู้ที่ไม่พึงพอใจต่อ

บริกำร (Detractor) พบว่ำ กำรกลับมำใช้บริกำรของ สทอภ. คิดเป็นร้อยละ 57.14 และแนะน ำบริกำรของ 

สทอภ. ให้กับบุคคลอื ่น คิดเป็นร้อยละ 71.43 ซึ ่งจะเห็นว่ำมีระดับควำมภักดีต่อบริกำรของ สทอภ. 

ค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกไม่มีผู้ที่ให้คะแนนต ่ำกว่ำระดับ 8 คะแนน 

3.4 ภาพลักษณ์ที่มีต่อการดําเนินงานของ สทอภ. ทัศนคติที่เห็นด้วยมำกต่อบทบำทหน้ำที่

ของ สทอภ. ได้แก่ ให้บริกำรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริกำร

เป็นส  ำคัญ เป็นหน่วยงำนที ่ผล ักดันและส่งเสร ิมให้เก ิดกำรใช ้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอวกำศ 

และภูมิสำรสนเทศ เพื่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรอวกำศระดับ

สำกลที่เข้มแข็ง โดยไม่มีภำพลักษณ์ใดของ สทอภ. ที่ได้รับคะแนนน้อยกว่ำระดับ 4 คะแนน 

 

ข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย 

1. ด้ำนช่องทำงกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร ช่องทำงที ่มีกำรใช้บริกำรมำกที่ส ุดในปัจจ ุบัน  

คือ เว็บไซต์ และอีเมล์ แต่เมื่อสอบถำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรกลับพบว่ำมีควำมต้องกำรใช้บริกำร

ช่องทำงสื ่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ค่อนข้ำงมำกในหลำยกลุ ่ม ดังนั ้น สทอภ. จึงควรพิจำร ณำเพิ่ม 
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ช่องทำงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร รวมถึงช่องทำงในกำรเข้ำรับบริกำรต่ำงๆ ในช่องทำงนี้

มำกขึ้น  

2. ด้ำนผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. หำกเปรียบเทียบทัศนคติที่สะท้อนถึงกำรได้รับประโยชน์ใน

มิติต่ำงๆ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. เทียบกับผู้ให้บริกำรรำยอื่น พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำม

เช่ือมั่นต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. ค่อนข้ำงมำกในทุกกลุ่ม แต่ในมิติของผลิตภัณฑ์/ บริกำร ที่ยังคง

ได้รับคะแนนน้อยกว่ำผู้ให้บริกำรรำยอื่น ได้แก่ ควำมคุ้มค่ำของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำยของกลุ่มผู้รับบริกำร

ข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิสำรสนเทศ กำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ของกลุ่มผู้รับบริกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 

และควำมเหมำะสมของรูปแบบหรือกำรให้ค ำปรึกษำที่จะสำมำรถน ำไปใช้งำนได้ของกลุ่มผู้รับบริกำรที่

ปรึกษำโครงกำร ดังนั้น สทอภ. ควรพิจำรณำพัฒนำปรับปรุงคุณภำพผลิตภัณฑ์/ บริกำร โดยเฉพำะมิติด้ำน

กำรน ำไปประยุกต์ใช้งำน และควำมคุ้มค่ำเมื่อเทียบกับผู้ให้บรกิำรรำยอื่น และใช้โอกำสในกำรมีจุดแข็งเรื่อง

ควำมเช่ือมั่นที่มีต่อองค์กร หรือผลิตภัณฑ์และบริกำรมำช่วยในกำรผลักดันพัฒนำเรื่องดังกล่ำว 

3. ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร เป็นด้ำนทีม่ีควำมพึงพอใจน้อยทีสุ่ดเมื่อเทียบกบับริกำรด้ำนอื่น และ

ระดับควำมพึงพอใจต ่ำกว่ำควำมคำดหวังเล็กน้อย ซึ่งจะต้องปรับปรุงทั้งกำรจัดให้มีช่องทำงกำรใหบ้ริกำรที่

สะดวกและเข้ำถึงง่ำย กำรลดควำมยุ่งยำกและเพิ่มควำมสะดวกของกระบวนกำรสั่งซื้อและขอข้อมูล และ

กำรจัดระบบเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสั่งซื้อ กำรขอรับบริกำรจะต้องมีข้อมูลต่ำงๆ ให้พร้อม และชัดเจน 

4. กำรบริหำรควำมพึงพอใจให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม  

- กรณีที่แบ่งกลุ่มลูกค้ำที่รับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิสำรสนเทศ จ ำแนกตำมมูลค่ำ

กำรซื้อ พบว่ำ กลุ่มลูกค้ำที่มีมูลค่ำกำรซือ้สูงมีระดับกำรได้รับประโยชน์จำกกำรใช้ผลติภัณฑ์ข้อมูลดำวเทยีม

และข้อมูลภูมิสำรสนเทศของ สทอภ. ต ่ำกว่ำกลุ่มลูกค้ำที่มีมูลค่ำกำรซื้อปำนกลำงและกลุ่มลูกค้ำที่มีมูลค่ำ

กำรซื้อต ่ำในทุกประเด็น ไม่ว่ำจะเป็นกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร กำรประยุกต์ใช้ คุณภำพบริกำร ควำมคุ้มค่ำ 

และควำมเชื่อมั่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเด็นของควำมเชื่อมั่น ที่มีค่ำระดับต ่ำที่สุด ดังนั้น สทอภ. จึงควร

จะต้องหำมำตรกำรในกำรติดตำมกำรใช้ประโยชน์ของลูกค้ำกลุ่มนี้ พร้อมทั้งมีกลยุทธ์หลังกำรขำยเพื่อให้

ลูกค้ำมีควำมเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์ มีกำรใช้ง่ำนอย่ำงคุ้มค่ำ และมีทัศนคติที่ดีต่อคุณภำพกำรบริกำร 

- กรณีที่แบ่งกลุ่มลูกค้ำเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงำนภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ บริษัทเอกชน 

และบุคคลทั่วไป หำกพิจำรณำประเด็นที่ควรพัฒนำปรับปรุงแก้ไขบริกำรจำกกำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำ

ประเด็นส ำคัญ (Performance Important Analysis) พบว่ำ กลุ ่มหน่วยงำนของรัฐ ควรปรับปรุงเรื่อง

คุณภำพของผลิตภัณฑ์/ บริกำร ได้แก่ ควำมทันสมัยของเนื้อหำ กำรให้ค ำแนะน ำหลังกำรส่งมอบงำน และ

ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม กลุ่มสถำบันกำรศึกษำ ควรปรับปรุงเรื่องกำรน ำควำมรู้ไปต่อยอดใช้งำน กลุ่ม
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บริษัทเอกชน ควรปรับปรุงเรื่องกระบวนกำรให้บริกำรที่ควรมีกำรชี้แจงรำยละเอียดชัดเจน และคุณภำพ

บริกำรควรมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนกลุ่มบุคคลทั่วไป ไม่มีบริกำรใดที่ควรปรับปรุงเร่งด่วน แต่ด้ำน

สถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเป็นสิ่งที่มีควำมประทับใจและเป็นจุดแข็งของบริกำร จึงควรรักษำ

มำตรฐำนดังกล่ำวไว้ จะเห็นได้ว่ำมุมมองต่อกำรให้บริกำรของกลุ่มลูกค้ำแต่ละกลุ่มมีควำมแตกต่ำงกัน 

ดังนั้น แนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำร สทอภ. ควรพิจำรณำจำกทรัพยำกรขององค์กร 

และผลกระทบที่จะส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของแต่ละกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็นส ำคัญ 
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บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตผุล 

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) หรือ สทอภ. เป็นหน่วยงำน

ของรัฐในรูปแบบองค์กำรมหำชน ภำยใต้กำรก ำกับของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพฒันำเทคโนโลยีอวกำศ และภูมิสำรสนเทศให้เป็นควำมรูท้ี่ไร้พรมแดน และ

เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลดำวเทียม และเป็นศูนย์ข้อมูลทรัพยำกรธรรมชำติจำกข้อมลู 

ดำวเทียม รวมทั้งบริกำรให้ค ำปรึกษำ และพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรส ำรวจข้อมูลระยะไกล และภูมิ

สำรสนเทศ ตลอดจนด ำเนินกำรอื ่นที่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ  สทอภ. เป็น

หน่วยงำนของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศที่ให้บริกำรภูมิสำรสนเทศครบวงจร ดังนั ้น กำรส่งเสริม

ภำพลักษณ์และประชำสัมพันธ์ องค์กรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อให้สำธำรณชนเกิดกำรยอมรับ

เชื่อมั่น ต่อกำรด ำเนินงำนของ สทอภ. จึงเป็นสิ่งที่ส ำคัญไม่น้อยกว่ำกำรปรับปรุง พัฒนำประสิทธิภำพ 

ประสิทธิผลในกำรบริกำร 

ทั ้งนี้  กำรจัดท ำค ำร ับรองกำรปฏิบ ัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กับส  ำนักงำน

คณะกรรมกำร พัฒนำระบบข้ำรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.) ได้ก ำหนดกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

ขององค์กำรมหำชน ในตัวชี้วัดบังคับในองค์ประกอบที่ 4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ

และพัฒนำกำรให้บริกำร สทอภ. จึงได้จัดท ำ “โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและพัฒนำกำรให้บริกำร 

ประจ ำปี 2563” เพื่อศึกษำ สถำนภำพ พฤติกรรม และทัศนคติของผู้รับบริกำรที่มีต่อผลิตภัณฑ์บริกำร

ควำมเชื ่อมั ่นและภำพลักษณ์ของ สทอภ. ซึ ่งจะส่งผลให้งำนบริกำรมีทิศทำงที่ชัดเจน สำมำรถน ำไป

พัฒนำกำรให้บริกำรของ สทอภ. ให้เกิด ประสิทธิภำพสูงสุด นอกจำกนี้ ผลจำกกำรด ำเนินโครงกำร และ

ข้อเสนอแนะจะน ำไปใช้เป็นข้อมูลเพือ่จัดท ำแผนกำรตลำดและพัฒนำธุรกิจ รวมทั้งกำรปรบัปรุงภำพลักษณ์

องค์กรที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่ำงเป็น รูปธรรม และมีประสิทธิภำพต่อไป 

ซึ่งบริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิร์ช จ ำกัด ไดร้ับมอบหมำยให้เป็นผูด้ ำเนินกำรโครงกำรฯ ดังกล่ำว บัดน้ี ทำง

บริษัทฯ ได้ด ำเนินงำนเสร็จสิ้นแลว้ จึงได้จัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ซึ่งมีรำยละเอียดตำมที่

จะน ำเสนอในล ำดับถัดไป   
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1.2 วัตถุประสงค ์
1) เพื่อศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ และประเมินศักยภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนบริกำรภูมิสำรสนเทศของ 

สทอภ. ให้มีประสิทธิภำพตรงตำมกลุ่มผู้รับบริกำร 
2) ศึกษำทัศนคติ พฤติกรรม ควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง และควำมกังวลของผู้รับบริกำรที่มีต่อ

กำรผลิตภัณฑ์ และบริกำรทั้งหมดของ สทอภ. 
3) ส ำรวจและประเมินกำรรับรู้และควำมเข้ำใจของผู ้ร ับบริกำรเกี ่ยวกับควำมเชื ่อมั ่น  และ

ภำพลักษณ์ของ สทอภ. 
 

1.3 ขอบเขตการดําเนนิงาน 
โครงกำรนี้มุ่งส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร เพื่อประเมินศักยภำพกำรเติบโตที่คำดว่ำจะ

เกิดข้ึนในอนำคต โดยจะจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนและศึกษำวิเครำะห์ภำยใต้ขอบเขตที่ก ำหนด ดังนี้ 
1.3.1 ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ ตำมแนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรตำมผลกำรส ำรวจควำม  

พึงพอใจ และพัฒนำกำรให้บริกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที ่ผ ่ำนกำรเห็นชอบจำกที ่ประชุม 
คณะกรรมกำร สทอภ. แล้ว โดยมีประเด็นที ่จะปรับปรุง คือ 1) กำรสื ่อสำรและประชำสัมพันธ์  
กับบุคคลภำยนอก และ 2) กำรปรับปรุงรำคำผลิตภัณฑ์มำตรฐำน 

1.3.2 ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ และประเมินศักยภำพงำนบริกำรของ สทอภ. ซึ่งมีรำยละเอียดกำร 
ส ำรวจ ดังนี้ 

• ควำมพึงพอใจต่อภำพรวมของกำรให้บริกำร  
• ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรให้บริกำร  
• ควำมพึงพอใจต่อบุคลำกรที่ใหบ้รกิำร (โดยจ ำแนกเป็นระดับเจำ้หน้ำที่ และระดับผู้บรหิำร

ระดับสูง) 
• ควำมพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ / บริกำรหลัก ของ สทอภ.  
• ควำมไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำร  
• ควำมภักดีของผู้รับบริกำร  
• ผลิตภัณฑ์และบริกำร ที่ สทอภ. ให้บริกำรเป็นประโยชน์ต่อภำรกิจของผู้รับบริกำร  
• ผลิตภัณฑ์และบริกำรช่วยเพิ ่มประสิทธิภำพ/ ประสิทธิผลแก่งำนตำมภำรกิจของ

หน่วยงำน กำรรับรู้ข่ำวสำรจำกประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกำรให้บริกำรของ สทอภ.  
• ควำมคิดเห็นที่มีต่อภำพลักษณ์กำรด ำเนินงำนของ สทอภ. 

1.3.3 ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ และประเมินควำมคำดหวัง และควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
1.3.4 น ำผลประเมินที่ได้จำกกำรส ำรวจมำวิเครำะห์และก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริกำร  

ภูมิสำรสนเทศ เพื่อน ำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำตลำดและธุรกิจของ สทอภ. เพื่อให้ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ และท ำให้เหนือกว่ำควำมคำดหวังของลูกค้ำ 
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1.3.5 คณะท ำงำน 
(1) มีหัวหน้ำโครงกำรที่มีประสบกำรณ์เกี่ยวข้องกับกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ โดยจะต้องมี

ประสบกำรณ์ ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี คุณวุฒิกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ ปริญญำโท ด้ำนบริหำรธุรกิจ หรือด้ำน
เศรษฐศำสตร์ หรือด้ำนกำรตลำด หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 1 คน  

(2) มีที ่ปรึกษำโครงกำรวิจัยมีควำมรู ้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ หรือ
ภูมิศำสตร์ จะต้องมีประสบกำรณ์ ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี คุณวุฒิกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำปริญญำโท จ ำนวน 1 คน  

(3) มีนักวิจ ัยที ่ม ีประสบกำรณ์เก ี ่ยวข้องกับกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ โดยจะต้องมี
ประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี คุณวุฒิปริญญำโท ด้ำนบริหำรธุรกิจ หรือด้ำนเศรษฐศำสตร์ หรือด้ำน
กำรตลำด หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 1 คน  

(4) มีผู้ช่วยนักวิจัย มีประสบกำรณ์ในกำรเป็นผู้ช่วยนักวิจัยระหว่ำง 2-5 ปี คุณวุฒิไม่ต ่ำกว่ำ
ปริญญำตรี จ ำนวน 2 คน  

(5) จัดหำวิทยำกร ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์ไปยังผู้ร ับบริกำร
กลุ่มเป้ำหมำยของ สทอภ. 

1.3.6 จัดท ำของที่ระลึก ที่สื่อถึงควำมเป็นองค์กรที่ทันสมัยของ สทอภ. จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 250 ช้ิน 
เพื่อมอบให้กับผู้รับบริกำรที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบส ำรวจ 

1.3.7 ฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีกำรสื่อสำรให้กับเจ้ำหน้ำที่ สทอภ. ไม่เกิน 20 คน จ ำนวน 1 หลักสูตร 
โดยวิทยำกร และเนื้อหำหลักสูตรต้องผ่ำนควำมเห็นชอบของ สทอภ. ก่อน ทั้งนี้ หำกเกิดสถำนกำรณ์ที่ไม่
สำมำรถจัดกำรฝึกอบรมได้ ผู ้ร ับจ้ำงต้องสำมำรถจัดหลักสูตรออนไลน์ให้กับ สทอภ. ให้ ได้ตำมควำม
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยที่ปรึกษำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
ทั้งหมดเกี่ยวกับกำรจัดฝึกอบรมครั้งนี้ 

1.3.8 เข้ำร่วมช้ีแจงผลงำน หรือน ำเสนอผลงำนในที่ประชุม และ/หรือกำรสัมมนำ ที่เกี่ยวข้องตำมที่  
สทอภ. ร้องขอ 
 

1.4 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและพัฒนำกำรให้บริกำร คือ ผู้รับบริกำรตั้งแต่เดือน 

พฤษภำคม 2562 - เดือนเมษำยน 2563 ของ สทอภ. จ ำนวนไม่ต ่ำกว่ำ 200 ตัวอย่ำง ซึ่งสำมำรถแบ่ง 
ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

• หน่วยงำนของรัฐ  
• สถำบันกำรศึกษำ  
• บริษัทเอกชน 
• บุคคลทั่วไป 
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วิธีการศึกษาและแนวทางการดําเนินงาน 

 
2.1 กรอบแนวคิดในการสาํรวจ 

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ครบถ้วน จึงได้ท ำกำรก ำหนดกรอบ
แนวคิดตำมแนวทำงกำรใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. เริ่มตั้งแต่ก่อนมำใช้บริกำรที ่จะสะท้อนถึง
ควำมหวังในปัจจัยกำรให้ผลิตภัณฑ์/ บริกำรด้ำนต่ำงๆ รวมถึงกำรรับรู้ ทัศนคติที่มีต่อภำพลักษณ์กำร
ด ำเนินงำนของ สทอภ. หลังจำกนั้นเมื่อมำใช้บริกำรแล้ว สะท้อนผลผ่ำนควำมรู้สึก/ ทัศนคติควำมพึงพอใจ 
หรือไม่พึงพอใจตำมปัจจัยกำรใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำรในเรื่องนั้นๆ และสุดท้ำยจะส่งผลไปถึงควำมผูกพัน 
ควำมเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์ และกำรมำใช้บริกำรต่อไปกับ สทอภ. โดยมีกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ ดังนี ้

 
แผนภาพท่ี 2-1 กรอบแนวคิดกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของ สทอภ. 

หมำยเหตุ: กรอบแนวคิดดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงตัวแปรได้ภำยหลัง ข้ึนอยู่กับควำมเหมำะสมของข้อมูล 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจ 

ควำมพึงพอใจโดยรวม 

ควำมเช่ือม่ัน 

ด้านกระบวนการให้บริการ เช่น 

1. กระบวนกำรติดต่อเพื่อขอรับบริกำร 
2. ด้ำนกำรให้บรกิำรของเจ้ำหน้ำที ่
3. ด้ำนกระบวนกำร/ ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
4. ด้ำนเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร 

ด้านการให้บริการของบุคลากร เช่น  

1. กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำช่วยเหลือ 
2. กำรช่วยแก้ไขปัญหำ 
3. กำรเอำใจใส่ เต็มใจให้บริกำร 
4. ควำมรวดเร็วในกำรติดต่อประสำนงำน 

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ในการนําไปใช้ประโยชน์ เช่น 

1. ควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์/ บริกำร 
2. ควำมสำมำรถในกำรน ำมำประยุกต์ใช้งำน 
3. ควำมถูกต้องสมบูรณ์ 

ด้านช่องทางการติดต่อรับบริการ/ข้อมูล เช่น 

1. ส่ือออนไลน์ (เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูป) 
2. ส่ือออฟไลน์ (เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ) 
3. งำนกิจกรรม/ นิทรรศกำรต่ำงๆ 

ก่อนใช้บริการ หลังใช้บริการ 

ควำมคำดหวัง/ ภำพลักษณ์/ 
เหตุผลที่เลือกมำใช้บริกำร 

ควำมภักดี 

ไม่พึงพอใจ  

(พึงพอใจน้อย) 

ร้องเรียน 

ไม่กลับมำใช้บริกำร/ 

เปล่ียนไปใช้บริกำร

รำยอื่น  

พึงพอใจ 
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2.2 แนวคิดการจัดทําเกณฑ์การประเมินคุณภาพดา้นการให้บริการ 
ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพด้ำนบริกำร จะมีกำรค ำนึงถึงมิติของกำรวัดผล ทั ้งในแง่ของควำม

ต้องกำร ควำมคำดหวัง รวมไปถึงควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำร ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรให้บริกำรของ 
สทอภ. ในรำยละเอียดกำรก ำหนดระดับควำมส ำคัญของแต่ละดัชนี เพื ่อสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันกับ
คณะท ำงำนของ สทอภ. และเพื่อให้ได้รำยละเอียดแต่ละมิติให้มำกที่สุด และครอบคลุมผลกำรด ำเนินงำน
ตำมวัตถุประสงค์ จึงมีกำรล ำดับกำรศึกษำและประเมินคุณภำพด้ำนกำรให้บริกำร ดังนี้ 

2.2.1 การพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลเพ่ือการประเมินผล (Information Management 
for Performance Evaluation) 

เพื่อให้เกิดกำรเป็นมำตรฐำนเดียวกัน คณะผู้วิจัยได้ท ำกำรทบทวนและจัดท ำแนวทำงกำร
ก ำหนดตัวแปรที่จะใช้ในวัดผล รวมถึงกำรทบทวนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ และพัฒนำกำรให้บริกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรวัดผลกำร
ด ำเนินงำน  

2.2.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการให้บริการ  
 เพื่อให้สะท้อนถึงกำรรับรู้ ภำพลักษณ์ ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ที่จะ

น ำมำสู ่ควำมเชื ่อมั ่นในกำรกระบวนกำรให้บริกำร และกำรด ำเนินงำน และท ำให้เกิดควำมภักดีต่อ
ผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. โดยไดท้ ำกำรศึกษำทบทวนควำมสัมพันธ์เช่ือมโยงกระบวนกำรให้บริกำร ที่
จะท ำกำรประเมินตำมขอบเขตกำรด ำเนินข้อ 4.2 ใน TOR ได้แก่ กระบวนกำรให้บริกำร บุคลำกรที่
ให้บริกำร  ผลิตภัณฑ์/ บริกำรหลัก ภำพรวมกำรให้บริกำรของ สทอภ. ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับจำก
ผลิตภัณฑ์/ บริกำร และควำมภักดีของผู้รับบริกำร รวมถึงควำมคิดเห็นที่มีต่อภำพลักษณ์กำรด ำเนินงำน 
และด ำเนินกำรวิเครำะห์ก ำหนดค่ำน ้ำหนักควำมส ำคัญของดัชนีวัดผล ร่วมกับผู้เช่ียวชำญด้ำนเทคโนโลยีภูมิ
สำรสนเทศ รวมทั้งคณะท ำงำนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของ สทอภ.  

นอกจำกนั้น คณะผู ้ว ิจัยได้ท  ำกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำน เพื ่อให ้ทรำบถึงปัญหำ
ข้อบกพร่องต่ำงๆ ที ่มำจำกผลกำรส ำรวจในปีท ี ่ผ ่ำนมำ ด้ำนกำรสื ่อสำรและประชำสัมพันธ์กับ
บุคคลภำยนอก และกำรปรับปรุงรำคำผลิตภัณฑ์มำตรฐำน หรือแม้กระทั่งควำมผิดพลำดที่ได้รับกำรแก้ไข
แล้ว โดยปัจจัยที่ควรน ำมำพิจำรณำ มีดังนี้ 

- ครอบคลุมกำรเช่ือมโยงระหว่ำงวิสยัทัศน์ พันธกิจ ลงไปจนถึงระดับกระบวนกำรทำงธุรกจิ 
เพื่อน ำไปสู่เป้ำหมำยกำรให้บริกำรที่ผู้รับบริกำรจะพึงพอใจ เกิดควำมเชื่อมั่น และภักดีต่อผลิตภัณฑ์/ 
บริกำร  

- ได้ท ำกำรวัดสิ่งที่องค์กรต้องกำรวัดหรือไม่ 
- กลไกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นท ำงำนได้อย่ำงที่ต้องกำรหรือไม่ 
- ส่วนกำรน ำเสนอข้อมูลนั้นท ำงำนได้อย่ำงที่ต้องกำรหรือไม่ 
- ศึกษำว่ำกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนนั้นท ำงำนได้ดีหรือไม่ 
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- สำมำรถสนับสนุนกำรท ำงำนต่ำงๆ ที่ผู้ใช้ต้องกำรได้หรือไม่ 
2.2.3 การรวบรวมข้อมูลผลการสํารวจ และสถิติของ สทอภ.  

ท ำกำรรวบรวมข้อมูลผล และสถิติกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในปีที่ผ่ำนมำจำก สทอภ. ใน
ขั้นตอนนี้จะท ำกำรทบทวนเกี่ยวกับข้อมูลกำรวัดผลของดัชนีวัดผล ซึ่งประเด็นส ำคัญต่ำงๆ  เพื่อน ำมำสู่
กำรศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ และประเมินผลในมิติที่เกี่ยวข้อง โดยในกำรทบทวน มี 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

(1) กำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงภำยใน (Internal Validity) เป็นกำรศึกษำถึงระบบข้อมูลที่
ท ำกำรจัดเก็บเพื่อให้เกิดควำมเที่ยงตรงภำยใน ซึ่งจะต้องก ำหนดนิยำมเชิงปฏิบัติกำรของรำยละเอียด
กระบวนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมมิติที่ใช้วัดผล 

(2) กำรตรวจสอบควำมเช่ือมั่น (Reliability) ข้อมูลที่จัดเก็บต้องมีควำมเช่ือมั่นได้ว่ำมีควำม
สม ่ำเสมอ โดยเฉพำะควำมเชื่อมั่นแบบคงเส้นคงวำในกำรวัด (The Consistency of Measurement) ซึ่ง
วิธีกำรควบคุมกระบวนกำรต่ำงๆ ในกำรพัฒนำตัวบ่งช้ีเพื่อให้เกิดควำมเช่ือมั่น 4 ประกำร มีดังนี ้ 

- กำรก ำหนดนิยำมเชิงปฏิบัติกำรของมิติที่วัดผลต้องถูกต้องชัดเจน  
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูลต้องมีกระบวนกำรที่ดีและถูกต้อง 
- เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลต้องเป็นเครื่องมือที่มีคุณสมบัติที่ดี 
- กระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูลต้องถูกต้องตำมหลักกำร 

2.2.4 การศึกษาถึงทิศทางแนวโน้มของผลการดําเนินงานตามกรอบการสํารวจความพึงพอใจ 
ท ำกำรศึกษำทิศทำงแนวโน้มของผลกำรด ำเนินงำน โดยศึกษำย้อนหลังตำมข้อมูลทำงสถิติที่

มี แต่ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ตำมดัชนีวัดผลแต่ละตัว รวมทั้งกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน
ปัจจุบันกับเกณฑ์มำตรฐำน และเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำยที่มีกำรก ำหนดไว้หรือตกลงไว้ เปรียบเทียบผล
กำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ  

กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำในชั้นนี้ จะเป็นกำรน ำเสนอโดยเทคนิคทำงสถิติอย่ำงง่ำย อำทิ
ค่ำเฉลี่ย (Mean) ฐำนนิยม (Mode) มัธยฐำน (Median) และใช้แผนผังกรำฟหลำยประเภทในกำรน ำเสนอ
ผล อำทิแผนผังเรดำร์ เป็นต้น และกำรวิเครำะห์ด้วยสถิติขั้นสูงด้วยกำรท ำ Quadrant Analysis โดยกำร
หำค่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยกระบวนกำรให้ที่ส่งผลกระทบต่อควำมเช่ือมั่น/ ควำมพึงพอใจ เพื่อที่จะ
จัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรให้บริกำรแต่ละด้ำนได้อย่ำงเหมำะสม  

2.2.5 การศึกษา สํารวจ วิเคราะห์กระบวนการ และแนวทางท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดผล 
ท ำกำรศึกษำกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับดัชนีวัดผล โดยเป็นกระบวนกำรที่สำมำรถขับเคลื่อน

ผลงำนให้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรม อันเกี่ยวข้องกับดัชนีวัดผลที่จะน ำไปสู่ควำมเช่ือมั่น ควำมพึงพอใจ ควำมไม่
พึงพอใจ และควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร ทั้งในมิติด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผล (Efficiency and 
Effectiveness) และพิจำรณำถึงคุณภำพกำรบริกำร ต้นทุน เวลำ เพื่อท ำควำมเข้ำใจและส ำรวจถึงประเด็น
อุปสรรคข้อจ ำกัดที่เกิดข้ึนในระบบบริหำรจัดกำร อันสะท้อนออกมำในผลกำรด ำเนินงำนที่ปรำกฎตำมดัชนี
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แต่ละตัว อำทิ กำรจัดสรรทรัพยำกรที่จ ำเป็น และกำรตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่พึงพอใจ  
เป็นต้น เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน และมุ่งสู่กำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ  
 

2.3 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.3.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี ่ยวกับการรับรู ้ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ความเชื ่อมั ่น และ

ภาพลักษณ์ 

กำรศึกษำครั้งนี้ได้ท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ ที่จะไปสู่ควำมเชื่อมั่น และควำมภักดี โดย
อำศัยพื้นฐำนแนวคิด ทฤษฎีทำงด้ำนควำมพึงพอใจ และกำรบริกำร เป็นแนวคิดหลักในกำรด ำเนินงำน โดย
ควำมพึงพอใจ มีควำมหมำยทำงด้ำนจิตวิทยำ ว่ำเป็นควำมรู้สึกของผู้อื่นที่มำรับบริกำรต่อสถำนที่บรกิำร
ตำมประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำไปติดต่อของรับบริกำรในสถำนที่นั้นๆ (Chaplin, 1975) จึงเห็นได้ว่ำ
ควำมพึงพอใจเป็นเรื่องของทัศนคติ หรือควำมรู้สึก ซึ่ง Victor H. Vroom (1964) กล่ำวว่ำทัศนคติและ
ควำมพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสำมำรถใช้แทนกันได้ เพรำะทั้งสองค ำน้ีจะหมำยถึงผลที่ได้รับจำกกำรที่บุคคลเข้ำ
ไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนคติด้ำนบวกจะแสดงให้เห็นเป็นสภำพควำมพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติด้ำน
ลบจะแสดงให้เห็นสภำพควำมไม่พึงพอใจ 

ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ ในมิติบริกำรสำธำรณะ1 ได้มีกำรให้ค ำนิยำมไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ 
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หมำยถึง ปฏิกิริยำด้ำนควำมรู้สึกของประชำชนต่อสิ่งแวดล้อม หรือสิ่ง
กระตุ้นที่แสดงผลออกมำในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ำยของกระบวนกำรประเมินผล โดยบ่งบอกถึงทิศทำง
ของผลกำรประเมินว่ำเป็นไปในลักษณะขั้วบวกหรือขั้วลบ หรือไม่มีปฏิกิ ริยำใดๆ ซึ่งหำกเรำจะแยกควำม 
พึงพอใจออกมำจะพบว่ำควำมพึงพอใจประกอบด้วยอำรมณ์ ควำมรู ้ส ึก และทัศนคติ กำรพิจำรณำ
ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ จึงจะต้องพิจำรณำควบคู่ไปกับเรื่องของทัศนคติ โดยอำจจะพิจำรณำใน
องค์ประกอบทั้ง 3 ด้ำนได้แก่ 

1) องค์ประกอบด้ำนควำมรู้สกึ (Affective component) 
 เป็นลักษณะทำงควำมรู้สึกหรืออำรมณ์ของบุคคล ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือควำมรู้สึกทำงบวก 

ได้แก่ ควำมชอบ ควำมพอใจ ควำมเห็นใจ และควำมรู้สึกทำงลบ ได้แก่ ไม่ชอบ ไม่พอใจ กลัว รังเกียจ 
2) องค์ประกอบด้ำนควำมคิด (Cognitive component) 
 เป็นกำรที่สมองของบุคคลรับรู้และวินิจฉัยข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้รับเข้ำมำ ประมวลผล ตีควำม 

และเกิดเป็นกำรรับรู้ และสร้ำงควำมคิดเกี่ยวกับวัตถุบุคคล หรือสภำพกำรณ์ที่เกิดขึ้น เป็นกำรพิจำรณำ
ที่มำของทัศนคติออกมำว่ำถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง ดีหรือไม่ดี เป็นต้น 

3) องค์ประกอบด้ำนพฤติกรรม (Behavioral component) 

 
1 ส ำนักนโยบำยและแผน กรุงเทพมหำนคร (2537) 
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 เป็นควำมพร้อมที ่จะกระท ำหรือพร้อมที ่จะตอบสนองต่อที ่มำของทัศนคติ “ควำม 
พึงพอใจ” จึงเป็นองค์ประกอบด้ำนควำมรู้สึกของทัศนคติ ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องแสดงหรืออธิบำยเชิงเหตุผลได้
เสมอไป  

ดังนั้น ควำมพึงพอใจ เป็นปฏิกิริยำด้ำนควำมรู้สึก (Reactionary Feeling) ต่อสิ่งเร้ำหรือสิ่ง
กระตุ้น (Stimulant) ที่แสดงผลออกมำในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ำยของกระบวนกำรประเมินผล โดย 
บ่งบอกถึงทิศทำงกำรประเมินผลว่ำเป็นไปในทิศทำงบวก หรือทิศทำงลบ หรือไม่มีปฏิกิ ริยำ คือ เฉยๆ ต่อ 
สิ่งเร้ำ/สิ่งกระตุ้นนั ้นๆ ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรรับบริกำรนั้นสำมำรถแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์
เกี่ยวกับควำมคำดหวังอีกได้เช่นกัน ควำมพึงพอใจจำกกำรรับบริกำรนั้น หมำยถึง  ระยะห่ำงของควำม
คำดหวังกับสิ่งที่ผู้รับบริกำรได้รับจริง ดังนั้น หำกกำรบริกำรต ่ำกว่ำที่คำดหวังไว้ย่อมท ำให้เกิดควำมไม่  
พึงพอใจ ยิ่งระยะห่ำงมีมำกเท่ำใด ควำมไม่พึงพอใจก็ยิ่งเพิ่มมำกขึ้นเท่ำนั้น2 

ทฤษฎีควำมคำดหวัง อธิบำยไว้ว่ำ ควำมพึงพอใจจะเกิดข้ึนต่อเมื่อบุคคลได้มีกำรประเมินแล้ว
ว่ำสิ่งที่ได้รับนั้นได้น ำผลตอบแทนอย่ำงคุ้มค่ำมำให้ อันเกิดจำกกำรที่บุคคลได้มีกำรตัดสินใจไว้ล่วงหน้ำแล้ว
ว่ำคุณค่ำของสิ่งที่ได้รับนั้นควรเป็นเช่นไร โดย Rotter (1999) แบ่งควำมคำดหวังออกเป็น 2 อย่ำง ได้แก่  

1) ควำมคำดหวังเฉพำะ (Specific expectancies) สะท้อนให้เห็นถึงประสบกำรณ์ที่ได้รับ
จำกสถำนกำรณ์ใดสถำนกำรณ์หนึ่งในอดีต 

2) ควำมคำดหวังทั่วไป (General expectance) เป็นผลรวมของประสบกำรณ์ที่ได้รับจำก
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่คล้ำยคลึงกันหรือเกี่ยวข้องกัน 

อย่ำงไรก็ตำม ในมิติของคุณภำพมำตรฐำนกำรบริกำรนั ้น ควำมคำดหวังของลูกค้ำหรือ
ผู้รับบริกำร เป็นปัจจัยที่มีผลอย่ำงยิ่งต่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ซึ่งปัจจัยควำมคำดหวังของลูกค้ำที่จะ
น ำไปสู่ควำมเช่ือมั่นจะเกิดข้ึนจำก3 

(1) ช่ือเสียงขององค์กร ภำพพจน์ ค ำบอกเล่ำเกี่ยวกับองค์กร 
(2) ตัวพนักงำนผู้ให้บริกำร ซึ่งหมำยถึงทักษะ ควำมเป็นมืออำชีพ รูปร่ำงหน้ำตำ กำร

แต่งตัว ฯลฯ 
(3) ตัวสินค้ำ และบริกำร ได้แก่ช่ือ ตรำสินค้ำ ประเทศที่ผลิต บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ 
(4) รำคำของผลิตภัณฑ์/ บริกำรนั้นๆ 
(5) สภำพกำรณ์แวดล้อม ณ ขณะให้บริกำร 
(6) มำตรฐำนคุณภำพของลูกค้ำ 
(7) ข้อมูลข่ำวสำร ข่ำวลือ และคู่แข่งขันของสถำนบริกำร 

 
2
 Beckwith, 2003 

3
 วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2539) 
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ในบำงครั้งควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำรมีมำกเกินไป ซึ่งเกิดจำกกำรรับรู้ (Perception) ที่
คลำดเคลื่อน ผนวกกับสถำนกำรณ์แวดล้อม ณ เวลำนั ้น ท ำให้ผู ้ใช้บริกำรเกิดควำมเข้ำใจไปเองว่ำผู้
ให้บริกำรต้องมีดีอย่ำงนั้น จึงเกิดควำมคำดหวังที่สูงเกินกว่ำปกติ หรือเกินควำมปกติที่สมเหตุสมผล ซึ่งเมื่อ
ได้รับบริกำรในระดับปกติจึงอำจจะรู้สึกไม่พึงพอใจได้ 

เนื่องจำกลักษณะของกำรบริกำร จะเป็นกิจกรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) ที่น ำเสนอจำก
ฝ่ำยหนึ่งให้กับอีกฝ่ำยหนึ่ง ซึ่งในเชิงกระบวนกำร กำรบรกิำรจะหมำยถึง พฤติกรรม กิจกรรม กำรกระท ำ ที่
บุคคลหนึ่งท ำให้ หรือส่งมอบให้อีกบุคคลหนึ่ง โดยมีเป้ำหมำยและมีควำมตั้งใจในกำรส่งมอบบริกำรนั้นๆ 
โดยที่บริกำรเป็นสิ่งสัมผัสและแตะต้องไม่ได้ อีกทั้งสูญสลำยได้ง่ำย บริกำรจะได้รับกำรท ำข้ึนและส่งมอบสู่
ผู้รับบริกำร เพื่อใช้สอยบริกำรนั้นโดยทันที หรือในเวลำเกือบจะทันทีที่บริกำรนั้นมีขึ้น และมีควำมหมำย
เป็นชุดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ให้บริกำรมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ำหรือผู้รับบริกำร มีปฏิสัมพันธ์กับ
ระบบของกำรบริกำร ซึ่งจัดเตรียมไว้เพื่อแก้ไขปัญหำหรือควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยที่ลูกค้ำสำมำรถรับรู้
ว่ำคุณภำพของกำรบริกำรนั้นดีหรือไม่ เป็นผลมำจำกคุณภำพที่ลูกค้ำจับต้อง รับรู้ หรือสัมผัสได้ ซึ่งเป็นผล
มำจำกคุณภำพที่ลูกค้ำคำดหวังไว้ (Expected quality) ตรงกับประสบกำรณ์ที ่ได้รับจำกกำรบริกำร 
(Experienced quality) เกิดเป็นภำพรวมของงำนบริกำรที่มีคุณภำพ ซึ่งสำมำรถพิจำรณำได้โดยอำศัยหลกั 
6 ประกำร ดังนี้ 

1) กำรเป็นมืออำชีพและกำรมีทักษะกำรให้บริกำร (Professionalism and skill) ลูกค้ำ
สำมำรถรับรู้ได้จำกกำรที่ผู้ให้บริกำรมีควำมรู้และทักษะในงำนบริกำร สำมำรถแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ได้อย่ำงมี
แบบแผน 

2) ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ให้บริกำร (Attitude and behavior) ลูกคำ้จะเกิดควำมรู้สึก
ได้จำกกำรที่ผู้ให้บริกำรสนใจที่จะแก้ไขปัญหำต่ำงๆ  ที่เกิดขึ้นด้วยท่ำทีที่เป็นมิตร และช่วยแก้ไขปัญหำ
ในทันที 

3) กำรเข้ำพบง่ำยและมีควำมยืดหยุ ่นในกำรให้บริกำร (Accessibility and flexibility) 
ลูกค้ำจะตัดสินจำกสถำนที่ตั ้งของส ำนักงำน เวลำที่ให้บริกำรของพนักงำน และระบบกำรให้บริกำรที่
จัดเตรียมเพื่ออ ำนวยประโยชน์แก่ลูกค้ำอย่ำงเต็มที่ 

4) ควำมไว้วำงใจและควำมเชื ่อถือได้ (Reliability and trustworthiness) ลูกค้ำสำมำรถ
รับรู้ได้จำกเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึน หลักจำกกำรที่ผู้ให้บริกำรปฏิบัติได้ตำมที่ได้ตกลงกันไว้ 

5) กำรแก้ไขสถำนกำรณ์ให้กลับสู่สภำพปกติ (Recover) เมื่อใดก็ตำมที่เหตุกำรณ์ที่ไม่ได้
คำดคิดไว้ล่วงหน้ำ หรือเหตุกำรณ์ที่ผิดไปจำกปกติ และผู้ให้บริกำรสำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์นั้นๆ  ได้
ทันท่วงที กอบกู้สถำนกำรณ์ให้กลับสู่สภำพปกติด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม 

6) ช่ือเสียงและควำมน่ำเช่ือถือ (Reputation and creditability) ลูกค้ำจะเช่ือถือในช่ือเสียง
ของผู้ให้บริกำรจำกกำรที่ผู้ให้บริกำรด ำเนินกิจกำรด้วยดีมำโดยตลอด 
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ปัจจัยคุณภำพบริกำร ประกอบด้วย 
• Characteristic of Service Quality หมำยถึง ลักษณะจ ำเพำะทำงคุณภำพของบริกำร 

มุ่งเน้นบุคลิกภำพ หรือลักษณะพิเศษเฉพำะตัวของผู้ให้บริกำร หรือตัวบริกำรนั้น 
• Attributes of Service Quality หมำยถึง คุณลักษณะทำงคุณภำพของบริกำร มุ่งเน้น

หน่วยวัด หรือประเด็นเปรียบเทียบ หรือมำตรวัดทั่วไป ที่ใช้วัดเปรียบเทียบระดับคุณภำพบริกำรของ
หน่วยงำนบริกำร 2 วำมแม่นย ำ ควำมสะอำด ฯลฯแห่ง อำทิ ควำมรวดเร็ว ค   ถือว่ำเป็น Attribute factor 
ของคุณภำพบริกำร ในที่นี้ขอเรียกรวมๆ กันว่ำ ปัจจัยคุณภาพบริการ 

Professor Berry (L. Berry, V. Zeithaml, and A. Parasuraman) “Quality Counts in 
Service” Business Horizons (May-June 1985s-อ้ำงอิงในวีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2542 คุณภำพใน
งำนบริกำร สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และคณะได้ท ำกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับคุณภำพของงำน
บริกำร เพื่อค้นคว้ำ ปัจจัยอะไรที่จัดว่ำเป็นตัวตัดสินระดับคุณภำพของบริกำรในสำยตำของผู้ใช้บริกำรหรือ
ลูกค้ำ ซึ่งสรุปว่ำมีปัจจัยที่ลูกค้ำมักอ้ำงอิงอยู่ 10 ปัจจัย คือ 

(1) Reliability หรือควำมเช่ือถือได้ในคุณลักษณะ หรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร 
(2) Responsiveness หรือควำมตอบสนอง/ กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำร หรือ 

ควำมรู้สึกของลูกค้ำ 
(3) Competence หรือควำมสำมำรถ สมรรถนะในกำรให้บริกำรอย่ำงรอบรู้ ถูกต้อง 

เหมำะสม และเช่ียวชำญจริง 
(4) Access หรือกำรเข้ำถึงง่ำย กำรใช้บริกำรได้อย่ำงไม่ยุ่งยำก 
(5) Courtesy หรือควำมสภำพ เคำรพนบนอบ ควำมอ่อนน้อมให้เกียรติ และมีมำรยำท

ที่ดีของบริกำร 
(6) Communication หรือควำมสำมำรถและสมบูรณ์ในกำรสื่อควำมและสัมพันธ์กับ

ลูกค้ำ ท ำให้ลูกค้ำทรำบ เข้ำใจ และได้รับค ำตอบในข้อสงสัย หรือควำมไม่เข้ำใจต่ำงๆ ได้อย่ำงกระจ่ำงชัด 
(7) Creditability หรือควำมเช่ือถือได้ ควำมมีเครดิตของผู้ให้บริกำร 
(8) Security หรือควำมมั่นคงปลอดภัย อบอุ่นสบำยใจของลูกค้ำในขณะใช้บริกำร 
(9) Customer Understanding หรือควำมเข้ำอกเข้ำใจในลูกค้ำ เอำใจลูกค้ำมำใส่ใจตน 
(10) Tangibles หรือส่วนที่สัมผัสได้ และรับรู้ได้ทำงกำยภำพของปัจจัยกำรบริกำร 

นอกจำกนั้น ส่วนประกอบทำงด้ำนบริกำร ซึ่งเป็นปัจจัยองค์ประกอบของบริกำรใดๆ ที่มีผล
ต่อมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำรกระบวนกำรให้บริกำร ที่อำจจะช่วยสร้ำงควำมพึงพอใจ หรือก่อให้เกิด
ควำมไม่พึงพอใจในสำยตำของลูกค้ำ สำมำรถแบ่งได้ เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มปัจจัยที่มผีลก่อนกำรรบับริกำร (Pre-service factors) ได้แก่ 
• ภำพลักษณ์ กิตติศัพท์ ช่ือเสียงของบริษัท 
• ควำมเช่ือถือไว้วำงใจได้ของบริษัท 
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• ค่ำบริกำร ค่ำใช้จ่ำยเพื่อขอรบับริกำร 
• ควำมแปลกใหม่ กำรสร้ำงสรรค์ของกำรบริกำร 
• และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

2) กลุ่มปัจจัยที่มผีลขณะรับบรกิำร (During-service factors) ได้แก่ 
• ควำมสะดวกสบำยขณะใช้บริกำร (Convenience) 
• ควำมถูกต้องแม่นย ำในรำยละเอียดข้ันตอนกำรบริกำร (Correctness) 
• กิริยำ มำรยำทที่ดีงำมของผู้ให้บริกำร (Courtesy) 
• ควำมซับซ้อนยุง่ยำกในข้ันตอนกำรรับบรกิำร (Complexity) 
• ควำมประณีตบรรจง และพิถีพิถันขณะบรกิำร (Carefulness) 
• ควำมเลินเล่อของผู้ให้บริกำร (Carelessness) 
• ฝีมือ ภูมิปญัญำ และควำมสำมำรถของผู้ให้บริกำร (Competence) 

3) กลุ่มปัจจัยที่มผีลหลังจำกรบับริกำรแล้ว (Post-service factors) 
• ควำมสอดคล้องกับควำมคำดหวังของลูกค้ำก่อนมำรับบริกำร (Conformance to 

customer expectation) 
• ควำมสมบูรณ์ครบถ้วนของกำรบริกำร (Completeness of service) 
• ควำมสม ่ำเสมอคงเส ้นคงวำของคุณภำพกำรบริกำร (Consistency of service 

quality) 
• กำรปฏิบัติต่อค ำร้องเรียนของลูกค้ำ (Complain handling) 
• ควำมคุ้มค่ำเงินของบริกำร (Cost effectiveness) 

 
ด้วยเหตุน้ีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในครั้งนี้ จึงเป็นกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ ควำมคำดหวัง

ควบคู่ไปกับกำรส ำรวจกำรรับรู้ ภำพลักษณ์ ควำมภักดี ที่จะน ำไปสู่ควำมเชื่อมั่นด้วย ซึ่งจะท ำให้ได้เห็น
ระยะห่ำงและสำมำรถบ่งบอกถึงควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจที่ชัดเจนและแม่นย ำ ในแต่ละมิตกิำร
ให้บริกำรของ สทอภ. ได้มำกยิ่งขึ้น และเป็นกำรท ำควำมเข้ำใจงำนบริกำรของ สทอภ. ในมิติต่ำงๆ ได้ด้วย 
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2.3.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดี 

เป็นแนวคิดเกี ่ยวกับกำรกลับมำใช้บริกำร และกำรแนะน ำบอกต่อ มำท ำกำรวิเครำะห์
ประกอบกับควำมพึงพอใจด้วย โดยคะแนนที่ได้จำกกำรศึกษำในเรื่องแนวโน้มกำรแนะน ำให้ผู้อื่นมำใช้
บริกำร สำมำรถน ำมำใช้ค ำนวณหำค่ำ NPS ซึ่งจะเป็นค่ำที่บ่งบอกถึงระดับผู้มำใช้บริกำรที่  สทอภ. ว่ำ
โดยรวมแล้วมีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุน สทอภ. อยู่ในสัดส่วนสูงมำกน้อยแค่ไหน (Promoter) ซึ่งเมื่อน ำมำหักลบ
กับสัดส่วนของผู้ที่เป็น Detractor แล้วจะได้จ ำนวนของผู้ที่เป็น Net Promoter โดยที่จ ำแนกกลุ่มของ
ผู้ใช้บริกำร ได้ดังนี้ 

- Detractor หรือกลุ่มที่ค่อนข้ำงไม่พึงพอใจต่อบริกำร (ให้คะแนนกำรแนะน ำบอกต่อ 0-6 
คะแนน) กลุ่มนี้นอกจำกจะไม่แนะน ำให้ผู้อื่นมำใช้บริกำร สทอภ. ต่อไปแล้ว ยังอำจจะท ำลำยชื่อเสียงอีก
ด้วย กลุ่มนี้อำจจะยังคงใช้บริกำร สทอภ. ต่อไป แต่ก็เนื่องด้วยควำมจ ำเป็นบำงอย่ำงจึงต้องมำใช้บริกำร 

- Passives หรือกลุ่มที่พร้อมจะเปลี่ยนใจไปใช้บริกำรที่อื่นถ้ำพบว่ำมีข้อเสนอที่ดีกว่ำ (ให้
คะแนนกำรแนะน ำบอกต่อ 7-8 คะแนน) 

- Promoters หรือกลุ่มที่จะสนับสนุนองค์กร (ให้คะแนนกำรแนะน ำบอกต่อ 9-10 คะแนน) 
กลุ่มนี้นอกจำกจะใช้บริกำร สทอภ. ต่อไปแล้ว ยังจะบอกต่อให้ผู้อื่นหันมำแนะน ำให้คนอื่นมำใช้บริกำรอีก
ด้วย 

 
แผนภาพท่ี 2-2 แนวคิดกำรประเมินควำมภักดี 

  

Promoters: กลุ่มลูกค้ำที่จะสนับสนุนองค์กร (ให้
คะแนนกำรแนะน ำบอกต่อ 9-10 คะแนน) ลูกค้ำ
กลุ่มน้ี นอกจำกจะใช้บริกำรต่อไปแล้ว ยังจะบอก
ต่อให้ผู้อ่ืนหันมำลองใช้อีกด้วย 

Detractors: กลุ่มลูกค้ำที่ไม่ 
พึงพอใจต่อบริกำร (ให้คะแนนกำร
แนะน ำบอกต่อ 0-6 คะแนน)  
ลูกค้ำกลุ่มน้ี นอกจำกจะไม่แนะน ำ
ให้ผู้อ่ืนมำใช้บริกำรต่อไปแล้ว ยัง
อำจจะท ำลำยชื่อเสียงอีกด้วย กลุ่ม
น้ีอำจจะยังคงใช้บริกำรต่อไป แต่ก็
เน่ืองด้วยควำมจ ำเป็นบำงอย่ำงจึง
ต้องยอมมำใช้ 

Passives: กลุ่มลูกค้ำที่
พร้อมจะเปลี่ยนใจไปใช้
บริกำรที่อ่ืนถ้ำพบว่ำมี
ข้อเสนอที่ดีกว่ำ (ให้
คะแนนกำรแนะน ำบอก
ต่อ 7-8 คะแนน) 

NPS เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทำงด้ำนควำมพึงพอใจและควำมภักดีของลูกค้ำต่อองค์กร จำกงำนวิจัยพบว่ำ NPS มีควำมสัมพันธ์ในทำงบวกกับกำรเติบโตและ
ควำมยั่งยืนขององค์กร สำมำรถใช้เป็น Benchmarking ทัง้กับองค์กรตัวเองและองค์กรคู่แข่งได ้

Net Promoter Score: พัฒนำขึ้นโดย Fred Reichheld จำก Bain & Company and Sat Metrix  
(ตีพิมพ์ใน Harvard Business Review ฉบับ ธันวำคม 2003 เรื่อง The one number you need to grow) 
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2.3.3 แบบจําลองการศึกษาความพึงพอใจของ สทอภ. 

จำกกรอบแนวคิด ทฤษฎี ดังกล่ำว และกำรทบทวนเกี่ยวกับมำตรฐำนคุณภำพกำรด ำเนินงำน
ตำมกระบวนกำรของ สทอภ. จะท ำกำรพัฒนำแบบสอบถำมเพื ่อส ำรวจจัดเก็บข้อมูล และพัฒนำ
แบบจ ำลองกำรศึกษำครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 

 
แผนภาพท่ี 2-3 แบบจ ำลองวิเครำะห์กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 

 
แบบจ ำลองกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู ้ร ับบริกำรที ่ม ีต่อกระบวนกำรบริกำร และ

ผลิตภัณฑ์ของ สทอภ. โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเชื่อมั่น/ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร/ ควำมภักดี (ตัว
แปรต้น) ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 5 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจของผู้รับบริกำร อำทิ 
ประเภทหน่วยงำน องค์กร ภำรกิจหน่วยงำน เป็นต้น ปัจจัยด้ำนควำมคำดหวัง อันเป็นสิ่งที่ผู้รับบริกำร
คำดหวังที่จะได้รับจำกกำรใช้บริกำรในมิติต่ำงๆ ปัจจัยด้ำนกำรรับรู้ภำพลักษณ์ เป็นสิ่งที่ผู้รับบริกำรมี
ทัศนคติต่อองค์กร ปัจจัยด้ำนประโยขน์ที่ได้รับ เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงประสิทธิภำพและประสทิธิผลผลติภัณฑ์/
บริกำรของ สทอภ. ปัจจัยด้ำนกำรด ำเนินงำนของ สทอภ. ซึ่งสมมติฐำนในกำรส ำรวจ คือ ปัจจัยหลัก
ทั้งหมดจะส่งผลต่อควำมเช่ือมั่น/ ควำมพึงพอใจในกำรบริกำรในมิติต่ำงๆ/ ควำมภักด ี(ตัวแปรตำม) ในแต่
ละด้ำน 
  

ปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ของผู้รับบริกำร 

ปัจจัยด้ำนควำมคำดหวัง 

ปัจจัยด้ำนกำรด ำเนินงำนของ สทอภ.  

• กระบวนกำรให้บริกำร 
• บุคลำกรที่ให้บริกำร 
• ด้ำนคุณภำพผลิตภัณฑ์ 
• ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
• ด้ำนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ 

ควำมพึงพอใจโดยรวม 

ควำมเชื่อม่ัน 

ควำมภักดี ปัจจัยด้ำนภำพลักษณ์ 

ปัจจัยด้ำนประโยชน์จำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำร 
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2.4 การกําหนดกลุม่ตัวอย่าง 
กำรก ำหนดตัวอย่ำงส ำหรับกำรจัดเก็บข้อมูลหรือกำรส ำรวจข้อมูลส ำหรับกำรประเมินผลควำม 

พึงพอใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ใช้บริกำรซึ่งมีจ ำนวนมำก จะก ำหนดขนำดตัวอย่ำงโดยใช้หลักเกณฑ์ทำงสถิติ
โดยควบคุมค่ำควำมคลำดเคลื่อนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสุ่มตัวอย่ำงให้ได้ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด 

โดยใช้กำรค ำนวณเพื่อก ำหนดขนำดตัวอย่ำงส ำหรับกำรประเมินแต่ละครั้งโดยใช้สูตรของ  Taro 
Yamane, 1973, ก ำหนดให้ควำมคลำดเคลื่อนในทำงสถิติที่ยอมรับได้มีค่ำไม่เกินร้อยละ  5 ที่ระดับควำม

เช่ือมั่น (1-α) = 95% หรือ (ε< 0.05, α = 0.05) ซึ่งจะค ำนวณจ ำนวนตัวอย่ำงโดยรวมได้ดังนี้ 

21 Ne

N
n

+
=  

 

โดยที่ n = ขนำดตัวอย่ำงที่ต้องกำร 
N = จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 
e = ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมรบัได ้

 
แผนภาพท่ี 2-4 ขนำดตัวอย่ำงที่ก ำหนดตำมวิธีของ Taro Yamane 

ที่มำ: วิเครำะห์โดยที่ปรึกษำ 
 

อย่ำงไรก็ตำม ในกำรศึกษำประเมินผลครั้งนี้จะเป็นกำรก ำหนดจ ำนวนตัวอย่ำงเพื่อสุ่มเลือกตัวอย่ำง
ที่จะท ำกำรส ำรวจข้อมูลนั้นจะก ำหนดให้มีกำรคัดเลือกให้กระจำยครอบคลุมในมิติหรือชั้นภูมิต่ำงๆ  ตำม
สัดส่วนของหน่วยรับกำรส ำรวจแต่ละประเภท แต่อำจก ำหนดให้จ ำนวนตัวอย่ำงในบำงชั ้นภูมิท ี ่มี
ควำมส ำคัญเป็นพิเศษมีสัดส่วนมำกกว่ำจ ำนวนตัวอย่ำงในช้ันภูมิอื่นได้ตำมควำมเหมำะสม  

ส ำหรับแนวทำงกำรก ำหนดจ ำนวนตัวอย่ำงที่จะท ำกำรส ำรวจ โดยกลุ่มเป้ำหมำยในกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจและพัฒนำกำรให้บริกำร คือ ผู้รับบริกำรตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2562 - เดือนเมษำยน 2563 ของ 
สทอภ. ซึ่งมีจ ำนวน 245 ตัวอย่ำง และมีผู้ตอบแบบส ำรวจกลบัมำ 172 ตัวอย่ำง ซึ่งมำกกว่ำจ ำนวนตัวอย่ำง
ข้ันต่ำที่ระดับควำมเช่ือมั่น 95% ต้องเท่ำกับ 152 รำย 
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กำรกำรสุ่มตัวอย่ำง เนื่องจำกอำจมีจ ำนวนประชำกรไม่มำกนัก จึงก ำหนดกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบ
เจำะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ได้หน่วยตัวอย่ำงที่เป็นบุคคลที่สำมำรถประเมินกำรให้บริกำรและ
กำรจัดกำรของ สทอภ. ได้ชัดเจน โดยจะท ำกำรติดต่อไปทุกรำยช่ือที่มีในฐำนข้อมูล 

 
2.5 ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ในขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและพัฒนำกำรให้บริกำร ของ สทอภ. ครั้งนี้มี
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 6 ข้ันตอน ดังนี ้

2.5.1 พัฒนาแนวคิดการดําเนินงาน ทฤษฎีการประเมินระดับความพึงพอใจ 
เป็นกำรศึกษำข้อมูลทุติยภูมิที่มีอยู่ ทั้งผลกำรศึกษำในปีที่ผ่ำนมำ ข้อมูลสถิติ ผลิตภัณฑ์/ 

บริกำรของ สทอภ. รวมถึงกำรประชุมหำรือกับคณะท ำงำนหรือส่วนที่เกี่ยวข้องของ สทอภ. เพื่อรับทรำบ
ผลิตภัณฑ์/ บริกำร ตลอดจนกระบวนกำรให้บริกำร เพื่อน ำข้อมูลที่ได้รับมำสร้ำงตัววัดควำมพึงพอใจของ
ผู้ร ับบริกำร รวมถึงแนวค ำถำมที ่จะท ำกำรส ำรวจ โดยจ ำแนกตำมกลุ ่มประเภทผู้ร ับบริกำร และ
กระบวนกำรให้บริกำร  

2.5.2 การพัฒนาแบบสอบถาม ที่ปรึกษำจะใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) ในกำรส ำรวจ
ข้อมูลดังกล่ำวโดยวิธีกำรสุ ่มส ำรวจที ่สอดคล้องกับหลักกำรทำงสถิติที ่ได้น ำเสนอไว้  และกำรจัดท ำ
แบบสอบถำมนั้นที่ปรึกษำจะค ำนึงถึงประเด็นส ำคัญๆ ดังนี้ 

(1) จัดสร้ำงตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมินที่ก ำหนดไว้สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. ซึ่งจะท ำให้กำรส ำรวจได้ครอบคลุมทุกประเด็น 

(2) ใช้ภำษำอย่ำงรัดกุมกระชับถูกต้องชัดเจนรอบคอบเพื่อใหส้ำมำรถสื่อควำมหมำยได้ตรงกัน 
(3) ข้อค ำถำมในแบบสอบถำมแต่ละข้อต้องสำมำรถวัดผลตำมที่ก ำหนดได้อย่ำงแท้จริงเพื่อให้

เครื่องมือมีคุณภำพด้ำนควำมเที่ยงตรง 
(4) ถำมเฉพำะประเด็นส ำคัญมีประโยชน์สะท้อนถึงควำมเป็นไปของสิ่งที่ต้องกำรประเมิน 
(5) ค ำนึงถึงควำมถูกต้องตำมหลักวิชำในกำรตั้งค ำถำมและสำมำรถหำค ำตอบที่ถูกต้องตำม

หลักวิชำได้เช่นกัน 
(6) กำรจัดท ำแบบสอบถำมควรค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรใช้ไม่ยุ่งยำกซับซ้อนเหมำะสมกับ

เวลำและกลุ่มเป้ำหมำยในกำรวัดและประเมินผล และแสดงรำยละเอียดวิธีกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม
ต่ำงๆ ที่ระบุไว้ในรำยกำรข้อก ำหนด (TOR) เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ครอบคลุมทุก
ผลิตภัณฑ์/ บริกำร และกระบวนกำรให้บริกำรที่ต้องด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้  

นอกจำกนี้ มีกำรทดสอบแบบสอบถำมก่อนที่จะท ำกำรส ำรวจ โดยกำรทดสอบควำมเที่ยงตรง 
(Validity) ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชำญ เป็นผู้พิจำรณำข้อค ำถำมในแบบสอบถำม แล้วประเมินค่ำดัชนี
ควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมรำยข้อกับวัตถุประสงค์ที ่ต้องกำรวัด ( Index of item Objective 
Congruence : IOC) โดยทดสอบควำมเที่ยงตรง (Validity) โดยขอควำมเห็นจำกผู้เช่ียวชำญด้ำนเทคโนโลยี
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ภูมิสำรสนเทศ และด้ำนเศรษฐศำสตร์ จ ำนวน 2 ท่ำน ในกำรพิจำรณำค่ำควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำม
แต่ละข้อกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหำ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยมีคะแนนค่ำ
ควำมสอดคล้องมีค่ำอยู่ระหว่ำง -0 ถึง +1 โดยที่  

คะแนน +1 หมำยถึง ค ำถำมที่ก ำหนดสอดคล้องกับเนื้อหำหรือวัตถุประสงค์ของกำรส ำรวจ  
คะแนน 0 หมำยถึง ไม่แน่ใจว่ำค ำถำมที่ก ำหนดสอดคล้องกับเนื้อหำหรือวัตถุประสงค์ของ

กำรส ำรวจหรือไม่ 
คะแนน -1 หมำยถึง ค ำถำมที่ก ำหนดไม่สอดคล้องกับเนื้อหำหรอืวัตถุประสงค์ของกำรส ำรวจ  
โดยค่ำดัชนี IOC ค ำนวณได้จำก 

𝐈𝐎𝐂 =  
∑ 𝐑

𝐍
 

 
IOC  คือ ดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์ 
R คือ คะแนนของผู้เช่ียวชำญ 

 ∑ 𝐑 คือ ผลรวมของคะแนนผู้เช่ียวชำญแต่ละคน 
N คือ จ ำนวนผู้เช่ียวชำญ 
 

ซึ่งจำกกำรให้ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญทั้ง 2 ท่ำน ด้ำนควำมสอดคล้องของประเด็นที่น ำมำ
ประเมินกับวัตถุประสงค์กำรส ำรวจ และควำมสอดคล้องของเกณฑ์กำรให้คะแนนในระดับต่ำงๆ ทั้งนี้ ใน
ภำพรวมผู้เช่ียวชำญให้คะแนน +1 ทั้งหมด แสดงถึงค ำถำมที่ก ำหนดสอดคล้องกับเนื้อหำหรือวัตถุประสงค์
ของกำรส ำรวจ ซึ่งถือว่ำอยู่ในเกณฑ์ที่ก ำหนด เนื่องจำกค่ำดัชนี IOC ที่ยอมรับได้มีค่ำตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป  
 

2.5.3 การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
จะใช้เแบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์ ซึ่งจะสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ โดยจะใช้เครื่องมือกำร

ส ำรวจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นโปรแกรมส ำเร็จรูปที่ชื่อว่ำ Snap Survey โดยมีข้อดีที่สำมำรถสร้ำง
เครื่องมือที่รองรับกำรสัมภำษณ์โดยบันทึกผ่ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ และสำมำรถตรวจสอบควำม
ถูกต้องข้อมูลได้ด้วยกำรมีระบบบันทึกเสียงที่สำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้ และสำมำรถสร้ำง Logic 
Check ในโปรแกรมให้สำมำรถตรวจสอบควำมสัมพันธ์ของค ำถำมได้โดยอัตโนมัติ 

 
2.5.4 การควบคุมคุณภาพในการดําเนินงาน 

ในกำรด ำเนินกำรจะมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูล (Quality Control) ลงรหัส (Editing) 
ประมวลผลข้อม ูลด ้วยคอมพิวเตอร์  (Data processing) และนักว ิ เครำะห์ -น ักสถ ิติ  (Analysts-
Statisticians) ได้อย่ำงครบวงจร โดยมีกระบวนกำรด ำเนินกำรแต่ละส่วนงำน ดังนี ้
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- กำรอบรมทีมงำน เจ้ำหน้ำที่ทุกส่วนงำนต้องเข้ำอบรมก่อนเริ่มด ำเนินงำน เพื่อท ำควำม
เข้ำใจวัตถุประสงค์ เครื่องมือกำรวิจัย กระบวนกำรท ำงำน กำรปฏิบัติตัวในงำนภำคสนำม และกำร
แก้ปัญหำเบื้องต้น 

- กำรเก็บข้อมูลภำคสนำม มีเจ้ำหน้ำที่ระดับผู้จัดกำรโครงกำร และ  /หรือซุปเปอร์ไวเซอร์  
คอยสังเกตกำรณ์ เพื่อคอยช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำ พร้อมทั้งควบคุมกำรท ำงำนให้ได้มำตรฐำน 

- กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของแบบสอบถำม หลังจบกำรสัมภำษณ์ เจ้ำหน้ำที ่ระดับ
ซุปเปอร์ไวเซอร์ จะท ำกำรตรวจคุณภำพ (Quality Control) แบบสอบถำมทุกชุด เพื่อตรวจสอบควำม
ครบถ้วน สมบูรณ์ และควำมสัมพันธ์ของค ำตอบในเบื้องต้น ถ้ำหำกข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือจ ำเป็นต้องแก้ไข
แบบสอบถำม ซุปเปอร์ไวเซอร์จะเป็นผู้สอบถำมเพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูล  

- กำรตรวจเช็คจำกทีมตรวจสอบคุณำภำพ (QC) เจ้ำหน้ำที่ QC จะท ำกำรตรวจเช็คคุณภำพ
แบบสอบถำมของพนักงำนสัมภำษณ์ทุกคน หำกมีควำมไม่ครบถ้วนจะส่งกลับให้ผู ้ร ับผิดชอบท ำกำร
ตรวจสอบข้อมูล ะน ำส่งก่อนจ ให้ทีมประมวลผลข้อมูล (Data Processing) 

- กำรประมวลผลข้อมูล (Data Processing) ก่อนจะท ำกำรประมวลผลข้อมูลจะมีกำร
ตรวจสอบควำมสอดคล้องของข้อมูล Logic Check ต่ำงๆ หำกพบว่ำยังไม่สมเหตุผลก็จะส่งให้กับทีม
ตรวจสอบคุณภำพท ำกำรตรวจสอบและแก้ไขใหม่อีกครั้ง 
 

2.5.5 การวิเคราะห์และประเมินผล และพัฒนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ในกำรศึกษำควำมพึงพอใจของลูกค้ำจะท ำกำรวิเครำะห์และประมวลผลด้วยสถิติเ ชิง

พรรณนำ (Descriptive Statistic) ซึ่งเป็นสถิติพื้นฐำนในกำรค ำนวณและวิเครำะห์ผลกำรวิจัย เพื่ออธิบำย
ลักษณะของข้อมูลของตัวแปรที่สนใจบำงตัวว่ำมีลักษณะเป็นอย่ำงไร และใช้สถิติเชิงอนุมำน ( Inferential 
Statistics) เพื่อสรุปค่ำสถิติอ้ำงอิงไปสู่ประชำกร โดยอ้ำงอิงตำมหลักวิชำกำร ได้แก่ 

- กำรแสดงผลด้วยตำรำงแจกแจงข้อมูล (Frequency Cross-tabulation Table) 
- ค่ำร้อยละควำมพึงพอใจ (Percentage) 
- สัดส่วนของผู้ที่มีทัศนคติทำงลบหรือพึงพอใจน้อย (Bottom 2 box) 
- ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Mean/Standard Deviation) 
- กำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) 
- กำรทดสอบควำมแตกต่ำงด้วยระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ 
โดยมีเกณฑก์ำรประเมิน 5 ระดับ (Likert Scale) ของระดับควำมคิดเห็น ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การแปลผล 

ระดับที่ 1 1.00 – 1.80 เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

ระดับที่ 2 1.81 - 2.60 เห็นด้วยน้อย 

ระดับที่ 3 2.61 - 3.40 เห็นด้วยปำนกลำง 

ระดับที่ 4 3.41 - 4.20 เห็นด้วยมำก 

ระดับที่ 5 4.21 – 5.00 เห็นด้วยมำกที่สุด 
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โดยเป็นกำรเรียบเรียงข้อมูลโดยใช้เทคนิคทำงสถิติพื้นฐำน และท ำกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์
ระดับควำมพึงพอใจ โดยใช้แบบจ ำลองทำงสถิติ เพื่อวิเครำะห์ผลอย่ำงเหมำะสม แปลผลกำรศึกษำ
วิเครำะห์อย่ำงมีหลักเชิงวิชำกำร โดยแนวทำงกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบผลกำรประเมินมำตรฐำนด้ำน
บริกำร ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ที่ปรึกษำจะท ำกำรวิเครำะหใ์ห้มีควำมครอบคลมุทั้งในภำพรวม กระบวนกำร
รับบริกำร ประเภทผู้ใช้บริกำร และอื่นๆ ที่มีควำมเหมำะสมของข้อมูล ซึ่งจะมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพิ่มเติม
จ ำแนกตำมมิติต่ำงๆ นอกเหนือจำกกำรวิเครำะห์ในภำพรวม ได้แก่ กำรวิเครำะห์ตำมประเภทกลุ่มลูกค้ำ 
และกำรวิเครำะห์ตำมมูลค่ำกำรซื้อผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. 

นอกจำกนั้น จะท ำกำรวิเครำะห์ที่สำมำรถตอบโจทย์ และน ำมำจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์
ได้ชัดเจนมำกข้ึน ดังนี ้

(1) กำรทดสอบนัยส ำคัญทำงสถิติ กำรหำควำมสัมพันธ์ของปัจจัยหรือตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงกำรทดสอบสมมติฐำนของตัวแปรต้น และตัวแปรตำมที่ได้น ำเสนอในหัวข้อกรอบแนวคิด 

(2) กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจ เทียบกับควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร (Gap 
Analysis) จะใช้กำรวิเครำะห์ด้วยเทคนิค Gap Analysis เพื่อให้ทรำบช่องว่ำงของคุณภำพของผลิตภัณฑ์/
บริกำรและกระบวนกำรสนับสนุนลูกค้ำ โดยเปรียบเทียบระดับควำมพอใจและระดับควำมคำดหวังที่มีต่อ
ประเด็นต่ำงๆ 

(3) กำรวิเครำะห์ Impact Analysis กำรวิเครำะห์ด้วยเทคนิค Impact Analysis นอกจำกจะ
ทรำบว่ำปัจจัยใดมีน ้ำหนักในกำรขับเคลื่อนควำมพอใจของผู้รับบริกำรแล้ว ที่ปรึกษำยังจะน ำผลกำรศึกษำ
นั้นมำวิเครำะห์ต่อในรูปของ Strategic Matrix ซึ่งเป็นเทคนิคที่พัฒนำจำก Mapping Analysis โดยจัด
ควำมสัมพันธ์ของระดับควำมพอใจและน ้ำหนักควำมส ำคัญ เพื่อจ ำแนกว่ำปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง
หรือเป็นจุดอ่อน เพื่อประโยชน์ในกำรจัดสรรทรัพยำกรที่มีจ ำกัดเพื่อกำรปรับปรุงคุณภำพของกระบวนกำร
น ำเสนอผลิตภัณฑ์/บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจะท ำกำรวิเครำะห์ควำมคำดหวัง (Expectation) ที่
มีผลต่อระดับควำมพึงพอใจโดยรวม โดยจะใช้ควำมคำดหวัง (Expectation) และคะแนนควำมพึงพอใจ 
(Satisfaction) มำแบ่งปัจจัยที่ประเมินลงในตำรำง 4 ช่อง (Matrix) เพื่อให้ทรำบถึงประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
ประเด็นที่ควรรักษำระดับไว้ และประเด็นที่เป็นปัญหำ รวมถึงล ำดับกำรแก้ไขโดยพิจำรณำจำกควำม
คำดหวัง (Expectation) เป็นส ำคัญ โดยสำมำรถแบ่งกลุ่มบริกำรที่ควรปรับปรุงแก้ไขก่อนหลังได้ ดังนี้ 

- ประเด็นที ่ท  ำได้ดี เป ็นจ ุดแข็ง (Maintain Strong Performance) เป ็นเร ื ่องที่
ผู้ใช้บริกำรมีควำมคำดหวังต่อบริกำรเรื่องนั้นๆ สูง และเป็นเรื่องที่เมื่อใช้บริกำรแล้วได้รับควำมพึงพอใจใน
ระดับสูง (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) ดังนั้น จึงควรพัฒนำบริกำรที่อยู่ใน Matrix นี้ให้ดีย่ิงข้ึนไปอีก 

- ประเด็นที่ท ำได้ดี ควรรักษำระดับไว้ (Monitor for Change in Importance) เป็น
เรื่องที่ผู้ใช้บริกำรมีควำมคำดหวังต่อบริกำรเรื่องนั ้นๆ ต ่ำ แต่เป็นเรื่องที่เมื่อใช้บริกำรแล้วได้รับควำม  
พึงพอใจในระดับสูง (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) ดังนั้น จึงควรรักษำระดับกำรให้บริกำรที่อยู่ใน Matrix นี้ไว้ 
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- ประเด็นที่ปรับปรุงภำยหลังได้ (Focus if Resource Permit) เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำร
มีควำมคำดหวังต่อบริกำรเรื่องนั้นๆ ต ่ำ และเป็นเรื่องที่เมื่อใช้บริกำรแล้วได้รับควำมพึงพอใจในระดับต ่ำ  
(ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) ดังนั้น จึงควรพิจำรณำพัฒนำปรับปรุงบริกำรที่อยู่ใน Matrix นี้ในภำยหลังหำกมี
ทรัพยำกรเพียงพอ 

- ประเด็นที่ควรปรับปรงุเป็นอันดับแรก (Priority Area for Improvement) เป็นเรื่อง
ที่ผู้ใช้บริกำรมีควำมคำดหวังต่อบริกำรเรื่องนั้นๆ สูง แต่เมื่อใช้บริกำรแล้วได้รับควำมพึงพอใจในระดบัต ่ำ 
(ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) ดังนั้น จึงควรพิจำรณำพัฒนำปรับปรุงบริกำรที่อยู่ใน Matrix นี้เป็นอันดับแรก 

รำยละเอียดดังแผนภำพที่ 2-5 

 
แผนภาพท่ี 2-5 Strategic Performance Matrix Analysis 

 
(4) กำรวิเครำะห์ SWOT & TOWS Matrix เป็นกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กรที่

เกิดจำกปัจจัยภำยนอก และภำยใน และน ำผลที่ได้มำจัดท ำเป็นข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ต่อไป 
(5) กำรวิเครำะห์กระบวนกำร (Process Analysis) เพื ่อน ำมำสู ่กำรจัดท ำข้อเสนอแนะ

แนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร ภูมิสำรสนเทศ เพื่อน ำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำ
ตลำดและธุรกิจของ สทอภ. เพื ่อให้ตอบสนอง ต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ และท ำให้เหนือกว่ำควำม
คำดหวังของลูกค้ำ 
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2.5.6 การจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการสื่อสาร 
จำกผลกำรส ำรวจปีที่ผำ่นมำมีเรือ่งทีค่วรต้องปรับปรงุแก้ไขกำรให้บรกิำรด้วยกำรจัดฝกึอบรม

เกี่ยวกับวิธีกำรสื่อสำรให้กับเจ้ำหน้ำที่ สทอภ. ซึ่งได้จัดข้ึนเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 จ ำนวน 1 วัน ใน
หัวข้อหลักสูตรกำรสื ่อสำรในยุคกำรตลำด 4.0 วิทยำกรโดย ดร.วันทนำ ปทุมอนันต์ ซึ ่งเป็นกิจกรรม
ผสมผสำนระหว่ำงกำรบรรยำยวิชำกำร และกำรฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Work Shop) มีผู้เข้ำร่วมอบรมจ ำนวน 
18 รำย โดยมีหัวข้อหลักสูตรสรุปได้ดังนี้ 

- ส ำรวจแนวควำมคิดเกี ่ยวกับกำรตลำด/ ควำมหมำยพอสังเขปของ “กำรตลำด4.0” ที่
น่ำสนใจ/ แนวทำงกำรฝึกอบรมที่ใช้ในครั้งนี ้/ แนวทำงกำรตลำดยุคใหม่ (Advance Marketing)กำร
วิเครำะห์พฤติกรรมกำรซื้อของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย/ กำรพัฒนำกลยุทธ์กำรตลำดในรูปแบบต่ำงๆ/ กำร
วิเครำะห์สภำพกำรแข่งขันทำงธุรกิจ & กำรสร้ำงกลยุทธ์กำรตลำดให้สอดคล้องกับผู้บริโภคยุค 4.0/ 
แนวควำมคิดกำรตลำดยุค 4.0 ที่มีประสิทธิผล 

- Workshop: ออกแบบแนวทำงกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analysis) เพื่อก ำหนดกลยุทธ์ 
- กำรเรียนรู้หลักจิตวิทยำกำรสื่อสำรสร้ำงสัมพันธ์กับลูกค้ำ/ ควำมหมำยของจิตวิทยกำร

สื่อสำร /กำรสื่อสำรผ่ำนบทบำทกำรโค้ชชิ่ง (Coaching) / หลุมพรำงทำงควำมคิดเชิงลบในกำรสื่อสำร/
เทคนิคกำรเอำชนะหลุมพรำงทำงควำมคิด/เทคนิคกำรเอำชนะหลุมพรำงทำงควำมคิด/ กำรพัฒนำทักษะ
กำรเป็นผู ้ให้บริกำรคุณภำพ/ กำรสื ่อสำรกับลูกค้ำอย่ำงมืออำชีพ (Presentation)/ กำรรับฟังเชิงรุก 
(Active Listening)/กำรให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback) 

- Workshop: ฝึกกำรสื่อสำรอย่ำงไรจึงรู้ใจลูกค้ำ 
- Workshop: “Who   Am  I” เป็นกำรค้นกำรตัวตนของตนเองผ่ำนเครื่องมือทำงจิตวิทยำ 

ส่งผลให้ได้รู้จักตนเองในหลำยๆ ด้ำนมำกข้ึน 
- Workshop: “IKIGAI” กำรค้นหำ สิ่งที่ตนเองถนัด และชอบที่จะท ำ ส่งผลให้เกิดควำมสุข 

ควำมกระตือรือร้นในกำรท ำกิจกำรต่ำงๆ สิ่งที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมในครั้งนี้ 
 
ทั้งนี้ ภำพบรรยำกำศกำรจัดอบรมฯ และรำยช่ือผู้เข้ำร่วมแสดงในภำคผนวก ก 
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แผนการดําเนินงานและการส่งมอบงาน 

แผนกำรปฏิบัติงำนได้แจกแจงรำยละเอียดของงำนที่จะท ำในแต่ละข้ันตอนพร้อมทั้งก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน โดยมีระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 90 วัน นับจำกวันลงนำมในสญัญำ 
ดังนี ้

ลําดับ กิจกรรม และระยะเวลาดําเนินงาน 
เดือนท่ี 

1 2 3 

1 งานจัดทําแผน วิธีการดําเนินงาน และร่างแบบสอบถาม             

1.1 กำรศึกษำ ทบทวน วิเครำะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรให้บริกำร ผลกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ             

1.2 จัดท ำระเบียบวิธีวิจัย กระบวนกำร ตลอดจนแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ             
1.3 กำรประชุมหำรือกับคณะท ำงำนของ สทอภ. เพื่อรับทรำบข้อมูลมำจัดท ำแนวค ำถำม              

1.4 จัดท ำแนวค ำถำมที่จะใช้ในกำรส ำรวจ              

2 งานพัฒนาเครื่องมือวัดเพื่อสํารวจความพึงพอใจ             
2.1 กำรทดสอบแบบสอบถำมโดยผู้เชี่ยวชำญ             

2.2 กำรสรุปผลกำรทดสอบแบบสอบถำม และจัดท ำรำยงำนผล             

ส่งมอบรายงานพัฒนาเครื่องมือวัดเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลคุณภาพการให้บริการ (ภายใน 45 วัน)             

3 งานสํารวจข้อมูล วิเคราะห์การประเมินผล จัดทําข้อเสนอแนะ และจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์             
3.1 ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำร             

3.2 ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล และประมวลผลทำงสถิติ             

3.3 จัดท ำรำยงำนวิเครำะห์  แผนกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำร              

3.4 จัดฝึกอบรมด้ำนกำรสื่อสำร             
ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) (ภายใน 90 วัน)             
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ผลการสํารวจ 

 

4.1 ผลการสํารวจของผู้รับบริการข้อมลูดาวเทียมและข้อมลูภูมิสารสนเทศ 
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจและกำรพัฒนำกำรให้บริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิสำรสนเทศของ

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) หรือ สทอภ. ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563 โดยท ำกำรส ำรวจจำกฐำนข้อมูลของกลุ่มผู้รับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิสำรสนเทศ 

ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2562 – เดือนเมษำยน 2563 จ ำนวน 92 ตัวอย่ำง แบ่งเป็นกลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซื้อ

มำก จ ำนวน 6 ตัวอย่ำง กลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซื้อปำนกลำง จ ำนวน 4 ตัวอย่ำง และกลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซื้อต ่ำ 

จ ำนวน 82 ตัวอย่ำง ด้วยวิธีกำรเก็บข้อมูลด้วยกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ (Telephone Interview) และ

กำรตอบแบบสอบถำมออนไลน์ ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและกำรพัฒนำกำรให้บริกำรของ สทอภ. มี

รำยละเอียดดังนี้ 

 

4.1.1 ผลิตภัณฑ์/ บริการของ สทอภ. 
4.1.1.1 ผลิตภัณฑ์/ บริการของ สทอภ. ภาพรวม 

เมื่อพิจำรณำจำกผลิตภัณฑ์/ บริกำร ที่ใช้บริกำร พบว่ำ ผลิตภัณฑ์/ บริกำรที่มีกำร
ใช้มำกที่สุด 3 อันดับแรกคือ ข้อมูลดำวเทียมรำยละเอียดสูงมำก (50 เซนติเมตรหรือมำกกว่ำ) จ ำนวน 33 
ตัวอย่ำง (ร้อยละ 35.87) รองลงมำคือ ข้อมูลดำวเทียม THAICHOTE (ไทยโชต) จ ำนวน 31 ตัวอย่ำง (ร้อย
ละ 33.70) และข้อมูลดำวเทียมรำยละเอียดสงู (1-2 เมตร) จ ำนวน 12 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 13.04) ตำมล ำดับ 
รำยละเอียดตำรำงที่ 4-1 
ตารางท่ี 4-1 ผลิตภัณฑ์/ บริกำร ที่ใช้บริกำร กลุ่มผู้รับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิสำรสนเทศ 

ผลิตภัณฑ์/ บริการ ท่ีใช้บริการ จํานวน ร้อยละ 

1. ข้อมูลดำวเทียม THAICHOTE (ไทยโชต) 31 33.70 

2. ข้อมูลดำวเทียมรำยละเอียดสูงมำก (50 เซนติเมตรหรือมำกกว่ำ) 33 35.87 
3. ข้อมูลดำวเทียมรำยละเอียดสูง (1-2 เมตร) 12 13.04 

4. ข้อมูลดำวเทียมรำยละเอียดปำนกลำง (2 เมตรขึ้นไป) 8 8.70 

5. ข้อมูลดำวเทียมรำยละเอียดต ่ำ 3 3.26 

6. ข้อมูลดำวเทียมระบบเรดำร์ 6 6.52 
หมำยเหตุ: สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ตอบ 
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4.1.1.2 ผลิตภัณฑ์/ บริการของ สทอภ. จําแนกตามมูลค่าการซื้อ 
เมื่อพิจำรณำจำกผลิตภัณฑ์/ บริกำร ที่ใช้บริกำร จ ำแนกตำมมูลค่ำกำรซื้อ ซึ่งแบ่ง

ตำมมูลค่ำกำรซื้อเป็น 3 กลุ ่ม คือ มูลค่ำกำรซื ้อสูง (ตั ้งแต่ 1,000,000 บำทเป็นต้นไป) มูลค่ำกำรซื้อ 
ปำนกลำง (500,000-999,999 บำท) และมูลค่ำกำรซื้อต ่ำ (ต ่ำกว่ำ 500,000 บำท) พบว่ำ กำรใช้ผลิตภัณฑ/์ 
บริกำรส่วนใหญ่เป็นกำรใช้ผลิตภัณฑ์ข้อมูลดำวเทียม THAICHOTE (ไทยโชต) และข้อมูลดำวเทียม
รำยละเอียดสูงมำก (50 เซนติเมตรหรือมำกกว่ำ) ซึ่งสอดคล้องกับกำรใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำรในภำพรวม โดย
กลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซื้อสูงมีกำรใช้ข้อมูลดำวเทียมรำยละเอียดสูงมำก (50 เซนติเมตรหรือมำกกว่ำ) มำกที่สุด 
จ ำนวน 4 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 66.67) กลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซื้อปำนกลำงมีกำรใช้ข้อมูลดำวเทียมรำยละเอียดสูง
มำก (50 เซนติเมตรหรือมำกกว่ำ) มำกที่สุด จ ำนวน 3 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 75.00) และกลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซื้อ
ต ่ำมีกำรใช้ข้อมูลดำวเทียม THAICHOTE (ไทยโชต) มำกที่ส ุด จ ำนวน 29 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 35.37) 
ตำมล ำดับ รำยละเอียดตำรำงที่ 4-2 
ตารางท่ี 4-2 ผลิตภัณฑ์/ บริกำร ที่ใช้บริกำร กลุ่มผู้รับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิสำรสนเทศ จ ำแนกตำมมูลค่ำ

กำรซ้ือ 

ผลิตภัณฑ์/ บริการ 
มูลค่าการซื้อสูง มูลค่าการซื้อปานกลาง มูลค่าการซื้อต่ํา 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. ข้อมูลดำวเทียม THAICHOTE (ไทยโชต) 2 33.33 - - 29 35.37 
2. ข้อมูลดำวเทียมรำยละเอียดสูงมำก  
(50 เซนติเมตรหรือมำกกว่ำ) 

4 66.67 3 75.00 26 31.71 

3. ข้อมูลดำวเทียมรำยละเอียดสูง (1-2 เมตร) 2 33.33 - - 10 12.20 
4. ข้อมูลดำวเทียมรำยละเอียดปำนกลำง  
(2 เมตรขึ้นไป) 

- - 1 25.00 7 8.54 

5. ข้อมูลดำวเทียมรำยละเอียดต ่ำ - - - - 3 3.66 
6. ข้อมูลดำวเทียมระบบเรดำร์ 1 16.67 - - 5 6.10 

รวม 9 100.00 4 100.00 80 100.00 

หมำยเหตุ: สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ 
 

4.1.2 การรับรู้ข้อมลูขา่วสาร 
4.1.2.1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารภาพรวม 

กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของ สทอภ. พบว่ำ ช่องทำงที่รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรมำก
ที่สุด 3 อันดับแรก คือ เว็บไซต์ของ GISTDA จ ำนวนผู ้ตอบ 77 รำย (ร้อยละ 36.84) รองลงมำ คือ 
จดหมำย/จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จำก GISTDA จ ำนวนผู้ตอบ 36 รำย (ร้อยละ 17.22) และงำน
ประชุม/สัมมนำ/นิทรรศกำรที่ GISTDA เป็นเจ้ำภำพ หรือร่วมจัด จ ำนวนผู้ตอบ 31 รำย (ร้อยละ 14.83) 
ในขณะที่ช่องทำงที่ต้องกำรใช้บริกำรมำกที่สุด 3 อันดับแรก คือ เว็บไซต์ของ GISTDA จ ำนวนผู้ตอบ 30 
รำย (ร้อยละ 32.61) รองลงมำคือ จดหมำย/จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จำก GISTDA จ ำนวนผู้ตอบ 



จ 

4-3 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจ าปี 2563 

21 รำย (ร้อยละ 22.83) และสื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA (Facebook) จ ำนวนผู้ตอบ 20 รำย (ร้อยละ 
21.74) ดังนั ้น สทอภ. จึงควรท ำกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำง Facebook มำกข้ึน 
เนื ่องจำกเป็นช่องทำงที ่มีควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรหรือเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรค่อนข้ำงมำก  ดัง
รำยละเอียดตำรำงที่ 4-3 
ตารางท่ี 4-3 ช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของ สทอภ. กลุ่มผู้รับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิสำรสนเทศ 

ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
ช่องทางท่ีรับทราบ ช่องทางท่ีต้องการ

มากท่ีสุด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1. สื่อสิ่งพิมพ์ประชำสัมพันธ์ของ GISTDA (แผ่นพับ, โบรชัวร์, โปสเตอร์) 10 4.78 1 1.09 

2. สื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA (Facebook) 28 13.40 20 21.74 

3. สื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA (YouTube) 6 2.87 4 4.35 

4. เว็บไซต์ของ GISTDA 77 36.84 30 32.61 
5. งำนประชุม/สัมมนำ/นิทรรศกำรที่ GISTDA เป็นเจ้ำภำพ หรือร่วมจัด 31 14.83 9 9.78 

6. กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด/กำรขำยของ GISTDA 6 2.87 2 2.17 

7. จดหมำย/จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จำก GISTDA 36 17.22 21 22.83 
8. สกู๊ป/ บทสัมภำษณ์ทำงโทรทัศน์ วิทยุ 4 1.91 2 2.17 

9. บทควำม/ บทสัมภำษณ์ทำงหนังสือพิมพ์ นิตยสำร วำรสำร 11 5.26 3 3.26 

หมำยเหตุ: ช่องทำงที่ใช้บริกำรสำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ ส่วนช่องทำงที่ต้องกำรมำกที่สุดสำมำรถตอบค ำถำมได้
ค ำตอบเดียว 

 
4.1.2.2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จําแนกตามมูลค่าการซื้อ 

กำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรของ สทอภ. จ ำแนกตำมมูลค่ำกำรซื้อ พบว่ำ กลุ่มที่มี
มูลค่ำกำรซื้อสูง และกลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซื้อต ่ำ ช่องทำงที่ได้รับข้อมูลข่ำวสำรในปัจจุบันเป็นช่องทำงที่มีควำม
สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้บริกำรแล้ว โดยกลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซื้อสูง ช่องทำงที่รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรใน
ปัจจุบันและต้องกำรใช้บริกำรมำกที่สุด คือ อีเมล์ และกลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซื้อต ่ำ ช่องทำงที่รับทรำบข้อมูล
ข่ำวสำรในปัจจุบันและต้องกำรใช้บริกำรมำกที่สุด คือ เว็บไซต์ ส่วนกลุ่มที่มีมูลค่ำซื้อปำนกลำง ช่องทำงที่
รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรเท่ำที่ควร โดยช่องทำงที่ใช้บริกำรมำก
ที่สุดในปัจจุบัน คือ เว็บไซต์ แต่ช่องทำงที่ต้องกำรใช้บริกำรมำกที่สุด คือ สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) 
และอีเมล์  

โดยมีรำยละเอียดของกลุ่มลูกค้ำที่จ ำแนกตำมมูลค่ำกำรซื้อ ดังนี้ 
- กลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซื้อสูง ช่องทำงที่รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรมำกที่สุด 3 อันดับแรก 

ได้แก่ จดหมำย/จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จำก GISTDA และเว็บไซต์ของ GISTDA (ร้อยละ 83.33 
เท่ำกัน) รองลงมำคือ งำนประชุม/สัมมนำ/นิทรรศกำรที ่GISTDA เป็นเจ้ำภำพ หรือร่วมจัด (ร้อยละ 66.67) 
สื ่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA (Facebook) และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด/กำรขำยของ GISTDA  
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(ร้อยละ 33.33 เท่ำกัน) ส่วนช่องทำงที่ต้องกำรใช้บริกำรมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จดหมำย/จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จำก GISTDA (ร้อยละ 50.00) รองลงมำคือ งำนประชุม/สัมมนำ/นิทรรศกำรที่ 
GISTDA เป็นเจ้ำภำพ หรือร่วมจัด กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด/กำรขำยของ GISTDA และบทควำม/ บท
สัมภำษณ์ทำงหนังสือพิมพ์ นิตยสำร วำรสำร (ร้อยละ 16.67 เท่ำกัน) 

- กลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซื้อปำนกลำง ช่องทำงที่รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรมำกที่สุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ เว็บไซต์ของ GISTDA (ร้อยละ 100.00) รองลงมำคือ สื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA 
(Facebook) (ร้อยละ 75.00) และงำนประชุม/สัมมนำ/นิทรรศกำรที่ GISTDA เป็นเจ้ำภำพ หรือร่วมจัด 
และจดหมำย/จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จำก GISTDA  (ร้อยละ 50.00 เท่ำกัน) ส่วนช่องทำงที่
ต้องกำรใช้บริกำรมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จดหมำย/จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จำก GISTDA 
และสื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA (Facebook) (ร้อยละ 50.00 เท่ำกัน)  

- กลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซื้อต ่ำ ช่องทำงที่รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรมำกที่สุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ เว็บไซต์ของ GISTDA (ร้อยละ 82.93) รองลงมำคือ จดหมำย/จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จำก 
GISTDA (ร้อยละ 35.37) และงำนประชุม/สัมมนำ/นิทรรศกำรที่ GISTDA เป็นเจ้ำภำพ หรือร่วมจัด  
(ร้อยละ 30.49 เท่ำกัน) ส่วนช่องทำงที่ต้องกำรใช้มำกที่ส ุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เว็บไซต์ของ GISTDA  
(ร้อยละ 36.59) รองลงมำคือ สื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA (Facebook) (ร้อยละ 21.95) และจดหมำย/
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จำก GISTDA (ร้อยละ 19.51) รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-4 
ตารางท่ี 4-4 ช่องทำงกำรรับรู้ข ้อมูลข่ำวสำรของ สทอภ. กลุ่มผู้รับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิสำรสนเทศ  

จ ำแนกตำมมูลค่ำกำรซ้ือ 

ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

มูลค่าการซื้อสูง มูลค่าการซื้อปานกลาง มูลค่าการซื้อต่ํา 

ช่องทางท่ี
รับทราบ 

ช่องทางท่ี
ต้องการ
มากท่ีสุด 

ช่องทางท่ี
รับทราบ 

ช่องทางท่ี
ต้องการ
มากท่ีสุด 

ช่องทางท่ี
รับทราบ 

ช่องทางท่ี
ต้องการ
มากท่ีสุด 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ประชำสัมพันธ์ของ 
GISTDA (แผ่นพับ, โบรชัวร์, โปสเตอร์) 

16.67 - 25.00 - 9.76 1.22 

2. สื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA 
(Facebook) 

33.33 - 75.00 50.00 28.05 21.95 

3. สื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA 
(YouTube) 

16.67 - 25.00 - 4.88 4.88 

4. เว็บไซต์ของ GISTDA 83.33 - 100.00 - 82.93 36.59 

5. งำนประชุม/สัมมนำ/นิทรรศกำรที่ 
GISTDA เป็นเจ้ำภำพ หรือร่วมจัด 

66.67 16.67 50.00 - 30.49 9.76 

6. กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด/กำรขำย
ของ GISTDA 

33.33 16.67 25.00 - 3.66 1.22 
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ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

มูลค่าการซื้อสูง มูลค่าการซื้อปานกลาง มูลค่าการซื้อต่ํา 

ช่องทางท่ี
รับทราบ 

ช่องทางท่ี
ต้องการ
มากท่ีสุด 

ช่องทางท่ี
รับทราบ 

ช่องทางท่ี
ต้องการ
มากท่ีสุด 

ช่องทางท่ี
รับทราบ 

ช่องทางท่ี
ต้องการ
มากท่ีสุด 

7. จดหมำย/จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Mail) จำก GISTDA 

83.33 50.00 50.00 50.00 35.37 19.51 

8. สกู๊ป/ บทสัมภำษณ์ทำงโทรทัศน์ 
วิทยุ 

- - 25.00 - 3.66 2.44 

9. บทควำม/ บทสัมภำษณ์ทำง
หนังสือพิมพ์ นิตยสำร วำรสำร 

- 16.67 25.00 - 12.20 2.44 

หมำยเหตุ: ช่องทำงที่ใช้บริกำรสำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ ส่วนช่องทำงที่ต้องกำรมำกที่สุดสำมำรถตอบค ำถำมได้
ค ำตอบเดียว 

 

4.1.3 ความพึงพอใจและความคาดหวังท่ีมีต่อบริการของ สทอภ. 
4.1.3.1 ความพึงพอใจและความคาดหวังโดยรวม 

1) ภาพรวมความพึงพอใจและความคาดหวังโดยรวม 
ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรให้บริกำรของ สทอภ. พบว่ำ มีควำมพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.37 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 
87.43 โดยด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร มีควำมพึงพอใจโดยรวมมำกที่สดุ (4.54 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.87) 
รองลงมำคือ ด้ำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์/ บริกำร (4.47 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.35) และด้ำน
กระบวนกำรให้บริกำร (4.38 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.50) ตำมล ำดับ 

หำกเปรียบเทียบควำมพึงพอใจและควำมคำดหวัง พบว่ำ ในภำพรวมมีควำม 
พึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.02) และเมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำนที่ให้บริกำร 
มีควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังเกือบทุกด้ำน ยกเว้น ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ที่พึงพอใจเท่ำกับ
ควำมคำดหวัง  

2) ความพึงพอใจและความคาดหวังโดยรวม จําแนกตามมูลค่าการซื้อ 
เมื่อพิจำรณำควำมพึงพอใจโดยรวม จ ำแนกตำมมูลค่ำกำรซื้อ พบว่ำ มีควำม 

พึงพอใจโดยรวมอยู ่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุดในทุกกลุ่ม โดยกลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซื้อปำนกลำง มีควำม 
พึงพอใจมำกที่สุด (4.45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.09) รองลงมำคือ กลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซื้อต ่ำ (4.38 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.58) และกลุ ่มที ่มีมูลค่ำกำรซื ้อสูง (4.21 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.24) 
ตำมล ำดับ โดยทุกกลุ่มมีควำมพึงพอใจมำกที่สุดด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร รองลงมำคือ ด้ำนคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์/ บริกำร และด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร เช่นเดียวกับควำมพึงพอใจในภำพรวม ทั้งนี้ กลุ่มที่มี
มูลค่ำกำรซื้อมำก มีควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรให้บริกำรน้อยกว่ำกลุ่มอื่นๆ ค่อนข้ำงมำก 
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หำกเปรียบเทียบควำมพึงพอใจและควำมคำดหวัง พบว่ำ กลุ่มมูลค่ำกำรซื้อต ่ำ 
มีควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.04) ในขณะที่กลุ่มมูลค่ำกำรซื้อสงู และ
ปำนกลำง มีควำมพึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวัง โดยกลุ่มมูลค่ำกำรซื้อมำกมีควำมพึงพอใจน้อยกว่ำควำม
คำดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ -0.17) รองลงมำคือ กลุ่มมูลค่ำกำรซื ้อปำนกลำง (ส่วนต่ำงเท่ำกับ  
-0.03) ตำมล ำดับ  

รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-5 
ตารางท่ี 4-5 ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังโดยรวมของกลุ่มผู้รับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิสำรสนเทศ  

กลุ่มลูกค้า ด้าน
กระบวนการ
ให้บริการ 

ด้านคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์/ 

บริการ 

ด้านบุคลากร 
ท่ีให้บริการ 

รวม 

มูลค่าการซื้อ
สูง 

ร้อยละควำมพึงพอใจ 80.83 84.17 88.89 84.24 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.04 4.21 4.44 4.21 

ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 4.50 4.29 4.33 4.38 

ส่วนต่ำง (GAP) -0.46 -0.08 +0.11 -0.17 

ระดับควำมพึงพอใจ มำก มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด 

มูลค่าการซื้อ 
ปานกลาง 

ร้อยละควำมพึงพอใจ 85.00 91.25 91.67 89.09 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.25 4.56 4.58 4.45 

ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 4.31 4.56 4.58 4.48 

ส่วนต่ำง (GAP) -0.06 0.00 0.00 -0.03 

ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด 

มูลค่าการซื้อ
ต่ํา 

ร้อยละควำมพึงพอใจ 85.55 87.87 89.93 87.58 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.28 4.39 4.50 4.38 

ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 4.29 4.35 4.41 4.34 

ส่วนต่ำง (GAP) -0.01 +0.05 +0.08 +0.04 

ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด 

รวม 

ร้อยละควำมพึงพอใจ 87.50 89.35 90.87 87.43 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.38 4.47 4.54 4.37 

ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 4.38 4.44 4.49 4.35 

ส่วนต่ำง (GAP) 0.00 +0.03 +0.05 +0.02 

ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด 

 
4.1.3.2 ความพึงพอใจและความคาดหวังด้านกระบวนการให้บริการ 

1) ภาพรวมความพึงพอใจและความคาดหวังด้านกระบวนการให้บริการ 
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ควำมพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อกระบวนกำรให้บริกำรของ สทอภ. พบว่ำ มีควำม
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.38 คะแนน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 87.50 โดยด้ำนกำรให้บริกำรตรงตำมเวลำที่ก ำหนด มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด (4.48 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 89.57) รองลงมำคือ กระบวนกำรสั่งซื้อ/ กำรขอข้อมูลมีขั้นตอนไม่ยุ่งยำก สะดวก รวดเร็ว 
(4.39 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.83) เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสั่งซื้อ/ ขอรับบริกำรมีข้อมูลชัดเจน (4.37 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.39) และมีช่องทำงกำรให้บริกำรที่สะดวกและเข้ำถึงง่ำย (4.26 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 85.22) ตำมล ำดับ 

หำกเปรียบเทียบควำมพึงพอใจและควำมคำดหวัง พบว่ำ ในภำพรวมมีควำม 
พึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ -0.01) และเมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำนที่ให้บริกำร
มีควำมพึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวังเกือบทุกด้ำน ยกเว้น กำรให้บริกำรตรงตำมเวลำที่ก ำหนด ที่มีควำม
พึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.06) และเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสั่งซื้อ/
ขอรับบริกำรมีข้อมูลชัดเจน ที่พึงพอใจเท่ำกับควำมคำดหวัง 

2) ความพึงพอใจและความคาดหวังด้านกระบวนการให้บริการ จําแนกตาม
มูลค่าการซื้อ 

เมื ่อพิจำรณำควำมพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อด้ำนกระบวนกำรให้บริกำรของ 
สทอภ. จ ำแนกตำมมูลค่ำกำรซื้อ พบว่ำ มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุดเกือบทุกกลุ่ม 
ยกเว้น กลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซื้อสูง โดยกลุ่มมูลค่ำกำรซื้อต ่ำ มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด (4.28 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 85.55) รองลงมำคือ กลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซื้อปำนกลำง (4.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.00) และ
กลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซื้อสูง (4.04 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.83) ตำมล ำดับ โดยด้ำนเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรสั่งซื้อ/ขอรับบริกำรมีข้อมลูชัดเจน เป็นเรื่องที่กลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซือ้สูง และปำนกลำง พึงพอใจมำกที่สุด 
ส่วนกลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซื้อต ่ำ พึงพอใจมำกที่สุดเรื่องกำรให้บริกำรตรงตำมเวลำที่ก ำหนด ส่วนกำรมีช่องทำง
กำรให้บริกำรที่สะดวกและเข้ำถึงง่ำย เป็นเรื่องที่ทุกกลุ่มมีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด  

รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-6 
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ตารางท่ี 4-6 ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ของกลุ่มผู้รับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูล
ภูมิสำรสนเทศ  

กลุ่มลูกค้า 

1. กระบวนการ
สั่งซื้อ/การขอ
ข้อมูลมีขั้นตอน

ไม่ยุ่งยาก 
สะดวก รวดเร็ว 

2. เอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับ
การส่ังซื้อ/

ขอรับบริการมี
ข้อมูลชัดเจน 

3. การ
ให้บริการ
ตรงตาม
เวลาท่ี
กําหนด 

4. มีช่องทาง
การ

ให้บริการท่ี
สะดวกและ
เข้าถึงง่าย 

รวม 

มูลค่าการ
ซื้อสูง 

ร้อยละควำมพึงพอใจ 80.00 83.33 80.00 80.00 80.83 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.00 4.17 4.00 4.00 4.04 

ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 

ส่วนต่ำง (GAP) -0.50 -0.33 -0.50 -0.50 -0.46 

ระดับควำมพึงพอใจ มำก มำก มำก มำก มำก 

มูลค่าการ
ซื้อ 

ปานกลาง 

ร้อยละควำมพึงพอใจ 85.00 90.00 85.00 80.00 85.00 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.25 4.50 4.25 4.00 4.25 

ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 4.25 4.50 4.50 4.00 4.31 
ส่วนต่ำง (GAP) 0.00 0.00 -0.25 0.00 -0.06 

ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำก มำกที่สุด 

มูลค่าการ
ซื้อต่ํา 

ร้อยละควำมพึงพอใจ 85.12 86.10 88.78 82.20 85.55 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.26 4.30 4.44 4.11 4.28 
ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 4.28 4.30 4.35 4.23 4.29 

ส่วนต่ำง (GAP) -0.02 0.00 +0.09 -0.12 -0.01 

ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำก มำกที่สุด 

รวม 

ร้อยละควำมพึงพอใจ 87.83 87.39 89.57 85.22 87.50 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.39 4.37 4.48 4.26 4.38 
ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 4.40 4.37 4.42 4.34 4.38 

ส่วนต่ำง (GAP) -0.01 0.00 +0.06 -0.08 0.00 

ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด 

 
ส ำหรับเหตุผลที่ท ำให้ควำมพึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวัง ได้แก่ ระยะเวลำใน

กำรรอข้อมูลนำนเกินไปมำกที่สุด จ ำนวน 5 รำย และรองลงมำคือ ขั้นตอนในกำรติดต่อด ำเนินงำนมีมำก
เกินไป จ ำนวน 4 รำย  
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4.1.3.3 ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์/ บริการ 
1) ภาพรวมความพึงพอใจและความคาดหวังด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์/ 

บริการ 
ควำมพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อคุณภำพของผลิตภัณฑ์/ บริกำร มีควำมพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.47 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 
89.35 โดยด้ำนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรที่ส่งมอบมีควำมครบถ้วน สมบูรณ์มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
(4.51 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.22) รองลงมำคือ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรที่ได้รับถูกต้องแม่นย ำ (4.50 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00) ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรที่ได้รับสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพ/ประสิทธิผลได้
ตำมวัตถุประสงค์ที่มำใช้บริกำร (4.45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.91) และผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรที่
ได้รับสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในงำนอื่นได้หลำกหลำย (4.41 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.26) 

หำกเปรียบเทียบควำมพึงพอใจและควำมคำดหวัง พบว่ำ ในภำพรวมมีควำม 
พึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.02) และเมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำนที่ให้บริกำร
มีควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังเกือบทุกด้ำน ยกเว้น ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรที่ได้รับถูกต้อง
แม่นย ำ ที่พึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ -0.01)  

2) ความพึงพอใจและความคาดหวังด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์/ บริการ 
จําแนกตามมูลค่าการซื้อ 

เมื ่อพิจำรณำควำมพึงพอใจโดยรวมต่อด้ำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์/ บริกำร 
จ ำแนกตำมมูลค่ำกำรซื้อ พบว่ำ มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุดทุกกลุ่ม โดยที่มีกลุ่ม
มูลค่ำกำรซื้อปำนกลำง มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด (4.56 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.25) รองลงมำคือ กลุ่มที่
มีมูลค่ำกำรซื้อต ่ำ (4.39 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.87) และกลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซือ้สงู (4.21 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 84.17) ตำมล ำดับ โดยด้ำนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรที่ส่งมอบมีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นเรื่อง
ที่ทุกกลุ่มมีควำมพึงพอในมำกที่สุด รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-7 
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ตารางท่ี 4-7 ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังด้ำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์/ บริกำร ของกลุ่มผู้รับบริกำรข้อมูลดำวเทียม
และข้อมูลภูมิสำรสนเทศ  

กลุ่มลูกค้า 

1. การส่ง
มอบมี
ความ

ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

2. ผลิตภัณฑ์
และ/หรือ

บริการท่ีได้รับ
ถูกต้องแม่นยํา 

3. สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพ/

ประสิทธิผลได้ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีมา

ใช้บริการ 

4. สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดใน

งานอื่นได้
หลากหลาย 

รวม 

มูลค่าการ
ซื้อสูง 

ร้อยละควำมพึงพอใจ 86.67 83.33 83.33 83.33 84.17 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.33 4.17 4.17 4.17 4.21 

ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 4.50 4.50 4.17 4.00 4.29 

ส่วนต่ำง (GAP) -0.17 -0.33 0.00 +0.17 -0.08 

ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำก มำก มำก มำกที่สุด 

มูลค่าการ
ซื้อ 

ปานกลาง 

ร้อยละควำมพึงพอใจ 95.00 95.00 90.00 85.00 91.25 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.75 4.75 4.50 4.25 4.56 

ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 4.75 4.75 4.50 4.25 4.56 

ส่วนต่ำง (GAP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด 

มูลค่าการ
ซื้อต่ํา 

ร้อยละควำมพึงพอใจ 88.78 88.78 87.56 86.34 87.87 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.44 4.44 4.38 4.32 4.39 

ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 4.39 4.41 4.32 4.26 4.35 
ส่วนต่ำง (GAP) +0.05 +0.02 +0.06 +0.06 +0.04 

ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด 

รวม 

ร้อยละควำมพึงพอใจ 90.22 90.00 88.91 88.26 89.35 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.51 4.50 4.45 4.41 4.47 

ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 4.48 4.51 4.41 4.37 4.44 

ส่วนต่ำง (GAP) +0.03 -0.01 +0.04 +0.04 +0.03 
ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด 

 
ส ำหรับเหตุผลที่ท ำให้ควำมพึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวัง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไม่

สมบูรณ์ตำมที่ต้องกำรมำกทีสุ่ด จ ำนวน 2 รำย รองลงมำคือ ควรมีกำรตรวจสอบรำยงำนอย่ำงละเอยีดก่อน
ส่งมอบงำน ควำมถูกต้องของเอกสำรข้อมูลใบเสนอรำคำ จ ำนวน 1 รำยเท่ำกัน   
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4.1.3.4 ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ 
1) ภาพรวมความพึงพอใจและความคาดหวังด้านบุคลากรท่ีให้บริการ 

ควำมพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อบุคลำกรที่ให้บริกำร มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมำกที่สดุ โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.54 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 90.87 โดยด้ำน
เจ้ำหน้ำที่เต็มใจให้บริกำร สุภำพ เป็นมิตรมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด (4.61 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.17) 
รองลงมำคือ เจ้ำหน้ำที่เอำใจใส่ กระตือรือร้นและพร้อมที่จะให้บริกำร (4.60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
91.96) และควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้ข้อมูลค ำแนะน ำและแก้ปัญหำถูกต้อง ชัดเจน (4.42 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 88.48) 

หำกเปรียบเทียบควำมพึงพอใจและควำมคำดหวัง พบว่ำ ในภำพรวมมีควำม 
พึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.06) และเมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำนที่ให้บริกำร
มีควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังเกือบทุกด้ำน ยกเว้น ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้ข้อมูลค ำแนะน ำ
และแก้ปัญหำถูกต้อง ชัดเจน ที่พึงพอใจเท่ำกับควำมคำดหวัง   

2) ความพึงพอใจและความคาดหวังด้านบุคลากรท่ีให้บริการ จําแนกตามมูลค่า
การซื้อ 

เมื่อพิจำรณำควำมพึงพอใจโดยรวมด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร จ ำแนกมูลค่ำกำร
ซื้อ พบว่ำ มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุดทุกกลุ่ม โดยกลุ่มมูลค่ำกำรซื้อปำนกลำง มี
ควำมพึงพอใจมำกที่สุด (4.58 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.67) รองลงมำคือ กลุ่มมูลค่ำกำรซื้อต ่ำ (4.50 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.93) และกลุ่มมูลค่ำกำรซื้อสูง (4.44 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.89) ตำมล ำดับ 
โดยทุกกลุ ่มมีควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที ่เต็มใจให้บริกำร สุภำพ เป็นมิตร และเจ้ำหน้ำที ่เอำใจใส่ 
กระตือรือร้นและพร้อมที่จะให้บริกำร มำกกว่ำด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้ข้อมูลค ำแนะน ำและ
แก้ปัญหำถูกต้อง ชัดเจน รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-8 
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ตารางท่ี 4-8 ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร ของกลุ่มผู้รับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูล
ภูมิสำรสนเทศ  

กลุ่มลูกค้า 

1. ความรู้
ความสามารถในการ
ให้ข้อมูลคําแนะนํา

และแก้ปัญหาถูกต้อง 
ชัดเจน 

2. เจ้าหน้าท่ี
เต็มใจให้บริการ 
สุภาพ เป็นมิตร 

3. เจ้าหน้าท่ีเอา
ใจใส่ 

กระตือรือร้น
และพร้อมท่ีจะ

ให้บริการ 

รวม 

มูลค่าการ
ซื้อสูง 

ร้อยละควำมพึงพอใจ 86.67 93.33 86.67 88.89 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.33 4.67 4.33 4.44 

ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 4.50 4.33 4.17 4.33 

ส่วนต่ำง (GAP) -0.17 +0.33 +0.17 +0.11 

ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด 

มูลค่าการ
ซื้อ 

ปานกลาง 

ร้อยละควำมพึงพอใจ 90.00 90.00 95.00 91.67 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.50 4.50 4.75 4.58 

ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 4.50 4.50 4.75 4.58 

ส่วนต่ำง (GAP) 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด 

มูลค่าการ
ซื้อต่ํา 

ร้อยละควำมพึงพอใจ 87.39 91.52 90.87 89.92 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.37 4.58 4.54 4.50 

ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 4.33 4.48 4.44 4.41 

ส่วนต่ำง (GAP) +0.04 +0.10 +0.11 +0.09 

ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด 

รวม 

ร้อยละควำมพึงพอใจ 88.48 92.17 91.96 90.87 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.42 4.61 4.60 4.54 

ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 4.42 4.53 4.50 4.49 

ส่วนต่ำง (GAP) 0.00 +0.08 +0.10 +0.06 

ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด 

 
ส ำหรับเหตุผลที่ท ำให้ควำมพึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวัง ได้แก่ บุคลำกรควร

มีองค์ควำมรู้ สำมำรถตอบค ำถำมผู ้ใช้บริกำรได้ โดยไม่ต้องรอให้อีกคนมำตอบ เจ้ำหน้ำที ่ควรบอก
รำยละเอียดที่ชัดเจน ทั้งเรื่องวันเวลำของภำพถ่ำย จ ำนวน 2 รำยเท่ำกัน และกำรแนะน ำบริกำรช้ำ จ ำนวน 
1 รำย 
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4.1.4 ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์/ บริการของ สทอภ. 
4.1.4.1 การใช้บริการผลิตภัณฑ์/ บริการท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับ สทอภ. 

เมื่อพิจำรณำกำรใช้บริกำรผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. รวมจ ำนวนตัวอย่ำง 92 
รำย พบว่ำ ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำรจำกผู้ให้บริกำรำยอื่น จ ำนวน 84 รำย (ร้อยละ 91.30) และเคยใช้
บริกำรจำกผู้ให้บริกำรำยอื่น จ ำนวน 8 รำย (ร้อยละ 8.70) ได้แก่ Google earth มีกำรใช้บริกำรมำกที่สุด 
จ ำนวน 3 รำย (ร้อยละ 37.50) รองลงมำคือ United States Geological Survey จ ำนวน 2 รำย (ร้อยละ 
25.00) และกรมแผนที่ทหำร จ ำนวน 1 รำย (ร้อยละ 12.50) กรมอุทกศำสตร์ กองทัพเรือ จ ำนวน 1 รำย 
(ร้อยละ 12.50) และเวอร์วิล 03 จ ำนวน 1 รำย (ร้อยละ 12.50) ดังรำยละเอียดตำรำงที่ 4-9 และ 4-10 
ตารางท่ี 4-9 กำรใช้บริกำรผลิตภัณฑ์/ บริกำรที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ GISTDA กลุ่มผู้รับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและ

ข้อมูลภูมิสำรสนเทศ 
การใช้บริการผลิตภัณฑ์/ บริการจากผู้ให้บริการรายอื่น จํานวน ร้อยละ 

เคย 8 8.70 
ไม่เคย 84 91.30 

 
ตารางท่ี 4-10 กำรใช้บริกำรผลิตภัณฑ์/ บริกำรที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ GISTDA กลุ่มผู้รับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและ

ข้อมูลภูมิสำรสนเทศ จ ำแนกตำมมูลค่ำกำรซ้ือ 

ผู้ให้บริการ 
มูลค่าการซื้อสูง มูลค่าการซื้อปานกลาง มูลค่าการซื้อต่ํา รวม 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

Google earth 1 12.50 - - 2 25.00 3 37.50 

United States 
Geological Survey 

- - - - 2 25.00 2 25.00 

กรมแผนที่ทหำร - - - - 1 12.50 1 12.50 

กรมอุทกศำสตร์ 
กองทัพเรือ 

- - - - 1 12.50 1 12.50 

เวอร์วิล 03 - - - - 1 12.50 1 12.50 

รวม 1 12.50 - - 7 87.50 8 100.00 
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4.1.4.2 ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์/ บริการ 
1) ภาพรวมประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติที่ต่อผลิตภัณฑ์/ บริการของ สทอภ. 

และผู้ให้บริการรายอ่ืน 
หำกเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำร พบว่ำ 

มีควำมคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. ในทิศทำงที่ดีกว่ำผลิตภัณฑ์/ บริกำรของผู้ให้บริกำรรำย
อื่นด้ำนประโยชน์โดยรวมที่ได้รับจำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำร ควำมเหมำะสมของรูปแบบหรือกำรน ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์/ บริกำรให้สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้งำนได้  ควำมเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์/ บริกำร และคุณภำพ
โดยรวมของผลิตภัณฑ์/ บริกำร ส่วนประเด็นที่เห็นว่ำผู้ใช้บริกำรรำยอื่นท ำได้ดีกว่ำ คือ ควำมคุ้มค่ำของ
ต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย ดังนี ้

- ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. พบว่ำ 
ควำมเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์/ บริกำร ได้รับคะแนนมำกที่สุด (4.38 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.61) รองลงมำ
คือ คุณภำพโดยรวมของผลิตภัณฑ์/ บริกำร (4.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.00) และประโยชน์โดยรวมที่
ได้รับจำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำร (4.22 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.35) ตำมล ำดับ  

- ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำรของผู้ให้บริกำรรำยอื่น 
พบว่ำ ควำมคุ้มค่ำของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย ได้รับคะแนนมำกที่สุด (4.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00) 
รองลงมำคือ ประโยชน์โดยรวมที่ได้รับจำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำร (4.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00) 
และควำมเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์/ บริกำร (3.75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.00) รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-11 
ตารางท่ี 4-11 ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำร กลุ่มผู้รับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิ

สำรสนเทศ 

ประโยชน์ท่ีได้รับและทัศนคติท่ีมี
ต่อผลิตภัณฑ์/ บริการ 

ผลิตภัณฑ์/ บริการของ สทอภ. 
(จํานวนตัวอย่าง 92 ราย) 

ผลิตภัณฑ์/ บริการของผู้ให้บริการรายอื่น 
(จํานวนตัวอย่าง 8 ราย) 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

1. ประโยชน์โดยรวมที่ได้รับจำก
กำรใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำร 

84.35 4.22 80.00 4.00 

2. ควำมเหมำะสมของรูปแบบหรือ
กำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์/ บริกำรให้
สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้งำนได้ 

81.74 4.09 72.50 3.63 

3. คุณภำพโดยรวมของผลิตภัณฑ์/ 
บริกำร 

85.00 4.25 70.00 3.50 

4. ควำมคุ้มค่ำของต้นทุนหรือ
ค่ำใช้จ่ำย 

75.65 3.78 90.00 4.50 

5. ควำมเชื่อม่ันในผลิตภัณฑ์/ 
บริกำร 

87.61 4.38 75.00 3.75 

ระดับความคิดเห็นโดยรวม 82.87 4.14 77.50 3.88 
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เมื่อพิจำรณำผู้ใช้บริกำรที่มีกำรใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำรของทั้ง สภทอ. และผู้
ให้บริกำรรำยอื่นร่วมด้วย พบว่ำ คะแนนที่ได้รับไม่มีควำมแตกต่ำงกันมำกนัก โดย สทอภ. ได้รับคะแนน
มำกกว่ำผู้ให้บริกำรรำยอื่นอย่ำงชัดเจน 2 รำย คือ United States Geological Survey และ กรมแผนที่
ทหำร ยกเว้นควำมคุ้มค่ำของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย ดังรำยละเอียดตำรำงที่ 4-12 
ตารางท่ี 4-12 ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำร กลุ่มผู้รับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิ

สำรสนเทศ จ ำแนกตำมผู้ให้บริกำร 

ประโยชน์ท่ีได้รับและทัศนคติ 
ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์/ บริการ 

1. ประโยชน์
โดยรวมท่ี

ได้รับจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์/ 

บริการ 

2. รูปแบบ
หรือการ
นําเสนอ

ผลิตภัณฑ์/ 
บริการ 

3. คุณภาพ
โดยรวมของ
ผลิตภัณฑ์/ 

บริการ 

4. ความ
คุ้มค่าของ
ต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่าย 

5. ความ
เชื่อมั่นใน
ผลิตภัณฑ์/ 

บริการ 

1 

สท
อภ

. ร้อยละ 80.00 73.33 80.00 66.67 86.67 

ค่ำเฉลี่ย 4.00 3.67 4.00 3.33 4.33 

Go
og

le
 

Ea
rth

 ร้อยละ 86.67 73.33 73.33 86.67 66.67 

ค่ำเฉลี่ย 4.33 3.67 3.67 4.33 3.33 

2 

สท
อภ

. ร้อยละ 80.00 70.00 90.00 70.00 90.00 

ค่ำเฉลี่ย 4.00 3.50 4.50 3.50 4.50 

Un
ite

d 
St

at
es

 
Ge

ol
og

ica
l 

Su
rv

ey
 ร้อยละ 60.00 60.00 60.00 90.00 80.00 

ค่ำเฉลี่ย 3.00 3.00 3.00 4.50 4.00 

3 

สท
อภ

. ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 60.00 80.00 

ค่ำเฉลี่ย 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 

กร
ม

แผ
นท

ี่

ทห
ำร

 ร้อยละ 60.00 60.00 40.00 80.00 60.00 

ค่ำเฉลี่ย 3.00 3.00 2.00 4.00 3.00 

4 

สท
อภ

. ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ค่ำเฉลี่ย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

กร
มอุ

ทก
ศำ

สต
ร์ 

กอ
งท

ัพเ
รือ

 ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ค่ำเฉลี่ย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ค่ำเฉลี่ย 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 

5 

สท
อภ

. ร้อยละ 100.00 80.00 100.00 100.00 100.00 

ค่ำเฉลี่ย 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 

เวอ
ร์วิ

ล 
03

 ร้อยละ 100.00 80.00 80.00 100.00 80.00 

ค่ำเฉลี่ย 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 
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2) ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติที ่ต่อผลิตภัณฑ์/ บริการของ สทอภ. และผู้
ให้บริการรายอ่ืน จําแนกตามมูลค่าการซื้อ 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบรกิำรของ สทอภ. จ ำแนกตำมมูลค่ำกำรซื้อของลูกค้ำ 
พบว่ำ กลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซื้อสูง มีควำมเชื่อมั่นในประโยชน์ที่น ำไปประยุกต์ใช้มำกที่สุด (4.17 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 83.33) กลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซื้อต ่ำมีควำมเชื่อมั่นในควำมเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์/ บริกำรมำกที่สุด 
(4.40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.05) ในขณะที่ผู้ให้บริกำรรำยอื่น พบว่ำ กลุ่มมูลค่ำกำรซื้อสูง มีควำม
เช่ือมั่นในประโยชน์ที่น ำไปประยุกต์ใช้ ควำมเหมำะสมของเนื้อหำ ควำมรู้ คุณภำพของผลิตภัณฑ์/ บริกำร 
ควำมคุ้มค่ำของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย มำกที่สุด (3.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60.00) กลุ่มมูลค่ำกำรซื้อต ่ำ 
มีควำมเชื่อมั่นในควำมคุ ้มค่ำของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำยมำกที่สุด (4.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00)  
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-13 
ตารางท่ี 4-13 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. กลุ่มผู้รับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิ

สำรสนเทศ จ ำแนกตำมมูลค่ำกำรซ้ือ 

ประโยชน์ท่ีได้รับและ
ทัศนคติ 

ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์/ 
บริการ 

1. ประโยชน์
โดยรวมท่ี

ได้รับจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์/ 

บริการ 

2. รูปแบบหรือ
การนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์/ 

บริการ 

3. คุณภาพ
โดยรวมของ
ผลิตภัณฑ์/ 

บริการ 

4. ความคุ้มค่า
ของต้นทุน

หรือค่าใช้จ่าย 

5. ความ
เชื่อมั่นใน
ผลิตภัณฑ์/ 

บริการ 

กล
ุ่มท

ี่มีมู
ลค

่ำก
ำร

ซื้อ
สูง

 

สท
อภ

. ร้อยละ 91.43 80.00 94.29 77.14 91.43 

ค่ำเฉลี่ย 4.57 4.00 4.71 3.86 4.57 

ผู้ใ
ห้บ

ริก
ำร

รำ
ยอื่

น 

ร้อยละ 82.86 74.29 71.43 94.29 80.00 

ค่ำเฉลี่ย 4.14 3.71 3.57 4.71 4.00 

กล
ุ่มท

ี่มีมู
ลค

่ำก
ำร

ซื้อ
ต ่ำ

 

สท
อภ

. ร้อยละ 60.00 80.00 60.00 60.00 80.00 

ค่ำเฉลี่ย 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 

ผู้ใ
ห้บ

ริก
ำร

รำ
ยอื่

น 

ร้อยละ 60.00 60.00 60.00 60.00 40.00 

ค่ำเฉลี่ย 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 
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4.1.5 ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ 
เมื่อพิจำรณำจำกควำมไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำร (พึงพอใจระดับ 1-2 คะแนน) พบว่ำ มี

ผู้รับบริกำรจ ำนวน 4 รำย ที่ไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำร โดยแบ่งเป็นด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร 3 รำย 
ได้แก่ มีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ว่ำต้องท ำด ำเนินกำรอย่ำงไรค่อนข้ำงน้อย ระยะเวลำ
ของกำรสั่งภำพเนื่องจำกต้องรอภำพจำกต่ำงประเทศ ซึ่งบำงครั้งจ ำเป็นต้องรีบใช้งำนด่วน จึงจ ำเป็นต้อง
เผื่อเวลำไว้เสมอเมื่อต้องกำรใช้งำน และแคตตำล็อกข้อมูลไม่สำมำรถดูได้แบบเรียลไทม์ ต้องประสำนผ่ำน
เจ้ำหน้ำที่เพื่อติดต่อขอข้อมูล และด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร 1 รำย ที่ไม่มีควำมรู้ที่เพียงพอที่จะให้ค ำแนะน ำ
ได้ว่ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ข้อมูลแบบใหม่อย่ำงไร กรณีที่ถำมข้อมูลเชิงลึกจะไม่สำมำรถให้ข้อมูลได้  
 

4.1.6 ความภักดีต่อผลิตภัณฑ์/ บริการของ สทอภ. 
4.1.6.1 ภาพรวมความภักดีต่อผลิตภัณฑ์/ บริการของ สทอภ. 

ควำมภักดีที่มีต่อบริกำรของ สทอภ. ท ำกำรส ำรวจใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) กำร
กลับมำใช้บริกำรของ สทอภ. และ 2) จะแนะน ำบริกำรของ สทอภ. ให้กับบุคคลอื่นๆ พบว่ำ มีกลุ่มที่เป็น
ผู้สนับสนุน สทอภ. (Promoters) คิดเป็นร้อยละ 66.30 เรื่องกำรกลับมำใช้บริกำร และร้อยละ 66.31 เรื่อง
กำรแนะน ำบอกต่อกิจกรรม/ โครงกำรของ สทอภ. ส่วนค่ำ Net Promoters Score (NPS) ที่เกิดจำกส่วน
ต่ำงของสัดส่วนกลุ ่มที ่จะสนับสนุนองค์กร (Promoters) และสัดส่วนของผู้ที ่ไม่พึงพอใจต่อบริกำร 
(Detractor) พบว่ำ กำรกลับมำใช้บริกำรของ สทอภ. คิดเป็นร้อยละ 61.95 และกำรแนะน ำผลิตภัณฑ์/ 
บริกำรของ สทอภ. ให้กับบุคคลอื่น คิดเป็นร้อยละ 60.88 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำผู้ที่มำใช้บริกำร สทอภ. มี
แนวโน้มที่จะเป็นกลุ่มที่เปน็ผู้สนับสนุน สทอภ. เป็นส่วนใหญ่ แต่อย่ำงไรก็ตำม มีบำงส่วนหรือประมำณร้อย
ละ 4 ที่มีแนวโน้มจะไม่เป็นผู้สนับสนุน สทอภ. ซึ่งเป็นควำมท้ำท้ำยที่จะต้องพัฒนำปรับปรุงบริกำรให้ตรง
กับควำมต้องกำรของกลุ่มดังกล่ำวต่อไป รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-14 
ตารางท่ี 4-14 ควำมภักดีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำร ของ สทอภ. กลุ่มผู้รับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิสำรสนเทศ 

ระดับคะแนน การกลับมาใช้บริการกับ GISTDA 
จะแนะนําผลิตภัณฑ์/ บริการของ 

GISTDA ให้กับบุคคลอื่นๆ 

10 48.91 46.74 
9 17.39 19.57 

8 21.74 16.30 

7 7.61 11.96 

6 4.35 4.35 
5 - 1.09 

4 - - 

3 - - 
2 - - 

1 - - 
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ระดับคะแนน การกลับมาใช้บริการกับ GISTDA 
จะแนะนําผลิตภัณฑ์/ บริการของ 

GISTDA ให้กับบุคคลอื่นๆ 

0 - - 

Promoters 66.30 66.31 

Passives 29.35 28.26 
Detractors 4.35 5.43 

Net Promoter Score 61.95 60.88 

 
4.1.6.2 ความภักดีต่อผลิตภัณฑ์/ บริการของ สทอภ. จําแนกตามมูลค่าการซื้อ 

ควำมภักดีที่มีต่อบริกำรของ สทอภ. พบว่ำ กลุ่มลูกค้ำที่มีมูลค่ำกำรซื้อสูง และ
มูลค่ำกำรซื้อต ่ำ มี Net Promoter Score สูงกว่ำกลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซื้อปำนกลำงค่อนข้ำงมำก โดยกลุ่มที่มี
มูลค่ำกำรซื้อสูงมีกลุ่มที่เป็นผูส้นับสนุน สทอภ. (Promoters) มำกกว่ำกลุ่มอื่นค่อนข้ำงมำกด้ำนกำรกลับมำ
ใช้บริกำรของ สทอภ. รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-15 
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ตารางท่ี 4-15 ควำมภักดีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำร ของ สทอภ. กลุ่มผู้รับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิสำรสนเทศ 
จ ำแนกตำมมูลค่ำกำรซ้ือ 

ระดับคะแนน มูลค่าการซื้อสูง มูลค่าการซื้อปานกลาง มูลค่าการซื้อซื้อต่ํา 

 
การกลับมา
ใช้บริการ 

การแนะนํา
กิจกรรม/ 
โครงการ 

การกลับมา
ใช้บริการ 

การแนะนํา
กิจกรรม/ 
โครงการ 

การกลับมา
ใช้บริการ 

การแนะนํา
กิจกรรม/ 
โครงการ 

10 16.67 16.67 33.33 33.33 51.22 48.78 
9 66.67 50.00 - - 14.63 18.29 

8 - - 33.33 16.67 21.95 17.07 

7 - 16.67 - - 8.54 12.20 

6 16.67 - - 16.67 3.66 3.66 
5 - 16.67 - - - - 

4 - - - - - - 

3 - - - - - - 

2 - - - - - - 
1 - - - - - - 

0 - - - - - - 

Promoters 83.33 66.67 33.33 33.33 65.85 67.07 
Passives - 16.67 33.33 16.67 30.49 29.27 

Detractors 16.67 16.67 - 16.67 3.66 3.66 

Net Promoter Score 66.67 50.00 33.33 16.67 62.20 63.41 

 
4.1.7 ภาพลักษณ์ท่ีมีต่อการดําเนินงานของ สทอภ. 

4.1.7.1 ภาพรวมภาพลักษณ์ท่ีมีต่อการดําเนินงานของ สทอภ. 
กำรส ำรวจทัศนคติที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของ สทอภ. สะท้อนถึงภำพลักษณ์ด้ำน

ต่ำงๆ ใน 7 ประเด็น ได้แก่ 1) สทอภ. เป็นองค์กรช้ันน ำระดับประเทศและภูมิภำคอำเซียนในกำรให้บริกำร
ด้ำนกำรพัฒนำดำวเทียมและภูมิสำรสนเทศ (Geo-information) 2) สทอภ. เป็นองค์กรชั ้นน ำด้ำน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีบทบำทต่อกำรพัฒนำประเทศ 3) สทอภ. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กร
อวกำศระดับสำกลที่เข้มแข็ง 4) สทอภ. ให้บริกำรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ 5) สทอภ. แก้ไขปัญหำของประเทศด้วยนวัตกรรมอวกำศและภูมิ
สำรสนเทศ 6) สทอภ. เป็นองค์กรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่สังคมและประเทศ ทั้งในระดับปฏิบัติกำรและระดับ
นโยบำย และ 7) สทอภ. เป็นหน่วยงำนที่ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศ เพื่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ 

ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อภำพลักษณ์ของ สทอภ. อยู่ในระดับเห็นด้วยมำก (4.11 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.11) โดยเห็นด้วยว่ำ สทอภ. เป็นองค์กรช้ันน ำระดับประเทศและภูมิภำคอำเซียน
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ในกำรให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำดำวเทียมและภูมิสำรสนเทศ (Geo-information) มำกที่สุด (4.21 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 84.13) รองลงมำคือ สทอภ. เป็นองค์กรช้ันน ำด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีบทบำทต่อ
กำรพัฒนำประเทศ (4.20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.91) และสทอภ. ให้บริกำรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและ
ได้มำตรฐำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ  (4.16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.26) 
ตำมล ำดับ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-16 
ตารางท่ี 4-16 ภำพลักษณ์ที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของ สทอภ. กลุ่มผู้รับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิสำรสนเทศ 

ภาพลักษณ์ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

1. สทอภ. เป็นองค์กรชั้นน ำระดับประเทศและภูมิภำคอำเซียนในกำรให้บริกำรด้ำนกำร
พัฒนำดำวเทียมและภูมิสำรสนเทศ (Geo-information) 

84.13 4.21 

2. สทอภ. เป็นองค์กรชั้นน ำด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีบทบำทต่อกำรพัฒนำประเทศ 83.91 4.20 

3. สทอภ. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรอวกำศระดับสำกลที่เข้มแข็ง 80.00 4.00 

4. สทอภ. ให้บริกำรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ 

83.26 4.16 

5. สทอภ. แก้ไขปัญหำของประเทศด้วยนวัตกรรมอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 79.13 3.96 

6. สทอภ. เป็นองค์กรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่สังคมและประเทศ ทั้งในระดับปฏิบัติกำรและ
ระดับนโยบำย 

81.30 4.07 

7. สทอภ. เป็นหน่วยงำนที่ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศ เพื่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ 

83.04 4.15 

รวม 82.11 4.11 

 
นอกจำกนี้ มีกำรวิเครำะห์เพิ่มเติมเพื่อวัดระดับควำมผูกพัน ซึ่งค ำนวณตัวชี้วัด 

( Indicator) ส  ำหร ับกำรว ัดระด ับควำมผ ูกพ ันโดยสมบ ูรณ์ของผ ู ้มำใช ้บร ิกำร  (% Completely 
Engagement) โดยกำรค ำนวณหำสัดส่วนเป็นร้อยละ (%) ของผู้มำใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำรที่ให้ “คะแนน
ควำมเห็นด้วย” เต็ม 5 คะแนนทั้ง 7 ประเด็นพบว่ำ ระดับควำมผูกพันโดยสมบรูณ์ของผูม้ำใช้บรกิำรคิดเปน็
ร้อยละ 11.96 ของจ ำนวนผู้ใช้บริกำรที่ท ำกำรส ำรวจ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มีโอกำสในกำรพัฒนำภำพลักษณ์ได้
อีกมำก 

 
4.1.7.2 ภาพลักษณ์ท่ีมีต่อการดําเนินงานของ สทอภ. จําแนกตามมูลค่าการซื้อ 

ทัศนคติที่มีต่อภำพลักษณ์ของ สทอภ. จ ำแนกตำมมูลค่ำกำรซื้อ พบว่ำ กลุ่มที่มี
มูลค่ำกำรซื้อปำนกลำง และมูลค่ำกำรซื้อต ่ำ มีทัศนคติโดยรวมที่มีต่อภำพลักษณ์ของ สทอภ. มำกกว่ำกลุ่ม
ที่มีมูลค่ำกำรซื้อสูงค่อนข้ำงมำก โดยกลุ่มที่มีมูลค่ำปำนกลำง มีระดับควำมเห็นด้วย 4.18 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 83.57 รองลงมำคือ กลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซือ้ต ่ำ 4.13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.51 และกลุ่มที่มีมูลค่ำ
กำรซื้อสูง 3.79 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.71 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-17 



จ 

4-21 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจ าปี 2563 

ตารางท่ี 4-17 ภำพลักษณ์ที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของ สทอภ. กลุ่มผู้รับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิสำรสนเทศ 
จ ำแนกตำมมูลค่ำกำรซ้ือ 

ภาพลักษณ์ 
มูลค่าการซื้อสูง มูลค่าการซื้อปานกลาง มูลค่าการซื้อต่ํา 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
1. สทอภ. เป็นองค์กรชั้นน ำระดับประเทศและ
ภูมิภำคอำเซียนในกำรให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำ
ดำวเทียมและภูมิสำรสนเทศ (Geo-information) 

73.33 3.67 90.00 4.50 84.63 4.23 

2. สทอภ. เป็นองค์กรชั้นน ำด้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่มีบทบำทต่อกำรพัฒนำประเทศ 

80.00 4.00 85.00 4.25 84.15 4.21 

3. สทอภ. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กร
อวกำศระดับสำกลที่เข้มแข็ง 

76.67 3.83 85.00 4.25 80.00 4.00 

4. สทอภ. ให้บริกำรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริกำร
เป็นส ำคัญ 

73.33 3.67 85.00 4.25 83.90 4.20 

5. สทอภ. แก้ไขปัญหำของประเทศด้วยนวัตกรรม
อวกำศและภูมิสำรสนเทศ 

73.33 3.67 80.00 4.00 79.76 3.99 

6. สทอภ. เป็นองค์กรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่สังคมและ
ประเทศ ทั้งในระดับปฏิบัติกำรและระดับนโยบำย 

73.33 3.67 80.00 4.00 81.71 4.09 

7. สทอภ. เป็นหน่วยงำนที่ผลักดันและส่งเสริมให้
เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอวกำศและภูมิ
สำรสนเทศ เพื่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ 

73.33 3.67 80.00 4.00 83.41 4.17 

รวม 75.71 3.79 83.57 4.18 82.51 4.13 
 

ส ำหร ับระดับควำมผูกพันโดยสมบูรณ์ของผู ้มำใช้บร ิกำร (% Completely 
Engagement) หำกพิจำรณำตำมมูลค่ำกำรซื้อ พบว่ำ กลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซื้อปำนกลำง มีระดับควำมผูกพัน
โดยสมบูรณ์มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมำคือ กลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซื้อสูง คิดเป็นร้อยละ 16.67 
และกลุ่มที่มีมูลค่ำกำรซื้อต ่ำ คิดเป็นร้อยละ 9.76  

 
4.1.8 ผลิตภัณฑ์/ บริการท่ีต้องการเพ่ิมเติมจาก สทอภ. 

ผลกำรส ำรวจผลิตภัณฑ์/ บริกำรที่ต้องกำรเพิ่มเติมจำก GISTDA จำกจ ำนวนผู้ตอบ 68 รำย 
พบว่ำ ผลิตภัณฑ์/ บริกำรที่ต้องกำรมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ภำพถ่ำยดำวเทียมที่มีควำมคมชัดสูง 
จ  ำนวนผู ้ตอบ 22 รำย (ร ้อยละ 18.64) รองลงมำคือ กำรวิเครำะห์ประมวลผลเชิงลึก เชิงตัวเลข  
หรือสรุปผล จ ำนวนผู ้ตอบ 11 รำย (ร้อยละ 9.32) และกำรจัดอบรม/เพิ ่มควำมรู้ให้กับบุคคลทั่วไป  
จ ำนวนผู้ตอบ 8 รำย (ร้อยละ 6.78) ตำมล ำดับ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-18 
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ตารางท่ี 4-18 ผลิตภัณฑ์/ บริกำรที ่ต ้องกำรเพิมเติมจำก GISTDA กลุ ่มผู ้ร ับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภ ูมิ
สำรสนเทศ 

ผลิตภัณฑ์/ บริการท่ีต้องการเพิมเติม จํานวน ร้อยละ 

ภำพถ่ำยดำวเทียมที่มีควำมคมชัดสูง 22 18.64 
กำรวิเครำะห์ประมวลผลเชิงลึก เชิงตัวเลข หรือสรุปผล 11 9.32 

กำรจัดอบรม/เพิ่มควำมรู้ให้กับบุคคลทั่วไป 8 6.78 

กำรตีควำมกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน Land use 5 4.24 

รำคำควรต ่ำกว่ำน้ี 5 4.24 
ภำพถ่ำยดำวเทียมเพิ่มเติมเป็นของตัวเอง 4 3.39 

ระบบข้อมูลดำวเทียมออนไลน์ 4 3.39 

ภำพถ่ำยทำงอำกำศแบบเรียลไทม์ 3 2.54 

อยำกให้มีกำรประชำสัมพันธ์เพิ่มเติม 3 2.54 
บริกำรติดต่อขอข้อมูลภำพถ่ำยต่ำงๆ ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ 3 2.54 

ระบบรับปรึกษำ/แก้ไขปัญหำ/ช่องทำงกำรติดต่อ แบบเรียลไทม์ 3 2.54 

ภำพถ่ำยควำมร้อนที่มีควำมละเอียดมำกขึ้น 2 1.69 
ข้อมูล GIS ที่ให้บริกำรฟรีในระดับเบื้องต้น 2 1.69 

ภำพถ่ำยดำวเทียมที่ทันสมัย 2 1.69 

ภำพถ่ำยควำมละเอียดสูง ย้อนหลังในรูปแบบใช้งำนฟรี 2 1.69 

บริกำร/ผลิตภัณฑ์ รำคำพิเศษส ำหรับนักเรียนนักศึกษำ 2 1.69 
คลังข้อมูลดำวเทียม 2 1.69 

ข้อมูล Radar ชำยฝั่ง 2 1.69 

กระบวนกำรงำนพัสดุ GISTDA ควรด ำเนินกำรโดยเร็ว 2 1.69 

ข้อมูล DEM 2 1.69 
ข้อมูล LIDAR 1 0.85 

ระบบค้นหำที่มี option ให้เลือกมำกกว่ำปัจจุบัน 1 0.85 

บริกำรด้ำนกำรอบรม โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน 1 0.85 
กำรหำอุณหภูมิพื้นผิว (Land Surface Temperature) 1 0.85 

กำรสั่งซ้ือไม่ควรมีข้อผิดพลำด 1 0.85 

ข้อมูลแบบจ ำลองระดับสูงเชิงเลข (DIGITAL ELEVATION MODEL : DEM) 1 0.85 

ภำพถ่ำย UAV 1 0.85 
ภำพไฮเปอร์สเปกตรัม 1 0.85 

มีโปรโมชั่นรำคำ 1 0.85 

ข้อมูลภำพในรูปแบบภำพพิมพ์ (paper print) 1 0.85 
ข้อมูลแผนที่ 1 0.85 

ภำพถ่ำยที่มีครบทุกรอบปี 1 0.85 

ศูนย์เรียนรู้ด้ำนอวกำศ ที่ กทม. 1 0.85 
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ผลิตภัณฑ์/ บริการท่ีต้องการเพิมเติม จํานวน ร้อยละ 
ดำวเทียม Thaichote 1 0.85 

ควรก ำหนดหรืออัพเดตรำคำภำพดำวเทียมใหม่ 1 0.85 

ภำพ Ortho ควำมถูกต้องสูง 1 0.85 

ระบบกำรสืบค้นภำพถ่ำยดำวเทียมที่สำมำรถเข้ำถึงใช้งำนได้ง่ำย 1 0.85 
ภำพถ่ำยดำวเทียมที่ถ่ำยด้วยควำมถี่เชิงเวลำ (temporal resolution) สูง 1 0.85 

ข้อมูลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพิ่มเติม 1 0.85 

ข้อมูลจำก UAV 1 0.85 

ควำมรู้ด้ำนกำรทหำรเพิ่มเติมเก่ียวกับสำรสนเทศ 1 0.85 
พิกัดต ำแหน่ง 1 0.85 

ควำมร่วมมือวิชำกำรและเทคโนโลยีด้ำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 1 0.85 

กำรวำงผังเมือง 1 0.85 
งำนแผนที่ภำษี 1 0.85 

มีผลิตภัณฑ์ภำพถ่ำยดำวเทียมที่ครอบคลุมทุกพื้นที่(ในปัจจุบันภำพบำงพื้นที่ไม่ถึง) 1 0.85 

มีผลิตภัณฑ์ภำพถ่ำยดำวเทียมที่ย้อนหลังนำนๆได้ด้วย 1 0.85 

กระจำยและเผยแพร่ข้อมูลที่ส ำคัญให้ประชำชนรับทรำบ 1 0.85 
โปรแกรม GIS แบบ vector 1 0.85 

รวม 118 100.00 
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4.1.9 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาประเด็นสําคญั (Performance Important Analysis) 
(1) ประเด็นที่ท ำได้ดี เป็นจุดแข็ง (Maintain Strong Performance) เป็นเรื่องที่มีควำม

คำดหวังสูง (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) และเป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจสูงแล้ว (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) 

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรทีส่่งมอบมคีวำมครบถ้วน สมบูรณ์ และผลิตภัณฑ์และ/หรือบรกิำรที่ได้รบั

ถูกต้องแม่นย ำ 

(2) ประเด็นที่ท ำได้ดี ควรรักษำระดับไว้ (Monitor for Change in Importance) เป็นเรื่อง

ที่มีควำมคำดหวังต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) แต่เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจสูงแล้ว (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ย

โดยรวม) คือ กำรให้บริกำรตรงตำมเวลำที่ก ำหนด 

(3) ประเด็นที ่ปรับปรุงภำยหลังได้ (Focus if Resource Permit) เป ็นเร ื ่องที ่ม ีควำม

คำดหวังต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) และเป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) ได้แก่ 

กระบวนกำรสั่งซื้อ/กำรขอข้อมูลมีขั้นตอนไม่ยุ่งยำก สะดวก รวดเร็ว  เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสั่งซื้อ/

ขอรับบริกำรมีข้อมูลชัดเจน มีช่องทำงกำรให้บริกำรที่สะดวกและเข้ำถึงง่ำย ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรที่

ได้รับสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพ/ประสิทธิผลได้ตำมวัตถุประสงค์ที่มำใช้บริกำร  ผลิตภัณฑ์และ/บริกำรที่

ได้รับสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในงำนอื่นได้หลำกหลำย ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้ข้อมูล

ค ำแนะน ำและแก้ปัญหำถูกต้อง ชัดเจน เจ้ำหน้ำที่มีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร สุภำพ เป็นมิตร และ

เจ้ำหน้ำที่มีควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้นและพร้อมที่จะให้บริกำร 

(4) ประเด็นที่ควรปรับปรงุเปน็อันดับแรก (Priority Area for Improvement) เป็นเรื่องทีม่ี

ควำมคำดหวังสูง (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) แต่เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) 

ทั้งนี้ไม่มีเรื่องที่ควรปรับปรุงเป็นอันดับแรก 

รำยละเอียดดังแผนภำพที่ 4-1 
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หมำยเหตุ : ค่ำบนแกน X หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ และค่ำบนแกน Y หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 

แผนภาพท่ี 4-1 Performance Important Analysis กลุ่มผู้รับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิสำรสนเทศ 
 

 
  

1. ประเด็นท่ีทําได้ดี 
เป็นจุดแข็ง 

2. ประเด็นท่ีทําได้ดี 
ควรรักษาระดับไว้ 

3. ประเด็นท่ีปรับปรุง
ภายหลังได้ 

4. ประเด็นท่ีควรปรับปรุง
เป็นอันดับแรก 

2.1 ผลิตภัณฑ์และ/หรือ
บริกำรที่ส่งมอบมีควำม
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
2.2 ผลิตภัณฑ์และ/หรือ
บริกำรที่ได้รับถูกต้อง
แม่นย ำ 

1.3 กำรให้บริกำรตรงตำม
เวลำที่ก ำหนด 

1.1 กระบวนกำรสั่งซ้ือ/
กำรขอข้อมูลมีขั้นตอนไม่
ยุ่งยำก สะดวก รวดเร็ว 
1.2 เอกสำรที่เก่ียวข้องกับ
กำรสั่งซ้ือ/ขอรับบริกำรมี
ข้อมูลชัดเจน 
1.4 มีช่องทำงกำร
ให้บริกำรที่สะดวกและ
เข้ำถึงง่ำย 
2.3 ผลิตภัณฑ์และ/หรือ
บริกำรที่ได้รับสำมำรถเพิ่ม
ประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล
ได้ตำมวัตถุประสงค์ที่มำใช้
บริกำร 
2.4 ผลิตภัณฑ์และ/บริกำร
ที่ได้รับสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดใน
งำนอ่ืนได้หลำกหลำย 
3.1 ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรให้ข้อมูลค ำแนะน ำ
และแก้ปัญหำถูกต้อง 
ชัดเจน 
3.2 เจ้ำหน้ำที่มีควำมเต็ม
ใจในกำรให้บริกำร สุภำพ 
เป็นมิตร 
3.3 เจ้ำหน้ำที่มีควำมเอำ
ใจใส่ กระตือรือร้นและ
พร้อมที่จะให้บริกำร 

- 
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4.2 ผลการสํารวจของผู้รับบริการถ่ายทอดองค์ความรู ้
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจและกำรพัฒนำกำรให้บริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ของส ำนักงำนพัฒนำ

เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) หรือ สทอภ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดย

ท ำกำรส ำรวจจำกฐำนข้อมูลของผู้รับบริกำรของ สทอภ. กลุ่มผู้รับบริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ตั้งแต่เดือน

พฤษภำคม 2562 – เดือนเมษำยน 2563 โดยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเดือนกันยำยน 2563 รวม

จ ำนวน 66 ตัวอย่ำง ด้วยวิธีกำรเก็บข้อมูลด้วยกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ (Telephone Interview) กำร

ตอบแบบสอบถำมออนไลน์ ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและกำรพัฒนำกำรให้บริกำรของ  สทอภ. มี

รำยละเอียดดังนี้ 

4.2.1 ผลิตภัณฑ์/ บริการของ สทอภ. 
เมื่อพิจำรณำจำกประเด็นที่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำก สทอภ. พบว่ำ ได้รับกำร

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำน Geospatial Big Data Analytics จ ำนวน 47 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 71.21) และกำร
พัฒนำโปรแกรมด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทำงอินเทอร์เน็ต จ ำนวน 19 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 28.79) 
รำยละเอียดตำรำงที่ 4-19 
ตารางท่ี 4-19 หลักสูตรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ กลุ่มผู้รับบริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 

กลุ่มผู้รับบริการ จํานวน ร้อยละ 
Geospatial Big Data Analytics 47 71.21 

กำรพัฒนำโปรแกรมด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทำงอินเทอร์เน็ต 19 28.79 

รวม 66 100.00 

 
4.2.2 การรับรู้ข้อมลูขา่วสาร 

กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของ สทอภ. พบว่ำ ช่องทำงที่รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรมำกที่สุด 3 
อันดับแรก คือ เว็บไซต์ของ GISTDA จ ำนวนผู้ตอบ 45 รำย (ร้อยละ 30.82) รองลงมำ คือ จดหมำย/
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จำก GISTDA จ ำนวนผู้ตอบ 36 รำย (ร้อยละ 24.66) และงำนประชมุ/
สัมมนำ/นิทรรศกำรที่ GISTDA เป็นเจ้ำภำพ หรือร่วมจัด จ ำนวนผู้ตอบ 20 รำย (ร้อยละ 13.70) ในขณะที่
ช่องทำงที่ต้องกำรใช้บริกำรมำกที่สุด 3 อันดับแรก คือ จดหมำย/จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จำก 
GISTDA จ ำนวนผู้ตอบ 25 รำย (ร้อยละ 37.88) รองลงมำ คือ สื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA (Facebook) 
จ ำนวนผู้ตอบ 16 รำย (ร้อยละ 24.24) และเว็บไซต์ของ GISTDA จ ำนวนผู้ตอบ 11 รำย (ร้อยละ 16.67) 
ดังนั้น สทอภ. จึงควรท ำกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำง Facebook มำกขึ้น เนื่องจำกเป็น
ช่องทำงที่มีควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรหรือเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรค่อนข้ำงมำก ดังรำยละเอียดตำรำงที่  
4-20 
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ตารางท่ี 4-20 ช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของ สทอภ. กลุ่มผู้รับบริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 

ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
ช่องทางท่ีรับทราบ ช่องทางท่ี

ต้องการมากท่ีสุด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1. สื่อสิ่งพิมพ์ประชำสัมพันธ์ของ GISTDA (แผ่นพับ, โบรชัวร์, โปสเตอร์) 17 11.64 2 3.03 

2. สื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA (Facebook) 17 11.64 16 24.24 

3. สื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA (YouTube) 2 1.37 3 4.55 

4. เว็บไซต์ของ GISTDA 45 30.82 11 16.67 
5. งำนประชุม/สัมมนำ/นิทรรศกำรที่ GISTDA เป็นเจ้ำภำพ หรือร่วมจัด 20 13.70 1 1.52 

6. กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด/กำรขำยของ GISTDA 6 4.11 2 3.03 

7. จดหมำย/จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จำก GISTDA 36 24.66 25 37.88 

8. สกู๊ป/ บทสัมภำษณ์ทำงโทรทัศน์ วิทยุ 1 0.68 2 3.03 
9. บทควำม/ บทสัมภำษณ์ทำงหนังสือพิมพ์ นิตยสำร วำรสำร 2 1.37 1 1.52 

10. อ่ืนๆ ได้แก่ หนังสือรำชกำร ไลน์ และกำรค้นหำทำงอินเทอร์เน็ต - - 3 4.55 

หมำยเหตุ: ช่องทำงที่ใช้บริกำรสำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ ส่วนช่องทำงที่ต้องกำรมำกที่สุดสำมำรถตอบค ำถำมได้
ค ำตอบเดียว 

 
4.2.3 ความพึงพอใจและความคาดหวังท่ีมีต่อบริการของ สทอภ. 

4.2.3.1 ความพึงพอใจและความคาดหวังโดยรวม 
ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรให้บริกำรของ สทอภ. พบว่ำ มีควำมพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.40 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 
88.05 โดยด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร มีควำมพึงพอใจโดยรวมมำกที่สดุ (4.62 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.41) 
รองลงมำคือ ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (4.43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.54) ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร 
(4.34 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.80) และด้ำนคุณภำพของเนื้อหำ ควำมรู้ (4.12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
82.33) ตำมล ำดับ 

หำกเปรียบเทียบควำมพึงพอใจและควำมคำดหวัง พบว่ำ ในภำพรวมมีควำมพึง
พอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ -0.13) และเมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำนที่ให้บริกำรมี
ควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังเกือบทุกด้ำน ยกเว้น ด้ำนคุณภำพของเนื้อหำ ควำมรู้ ที่พึงพอใจน้อย
กว่ำควำมคำดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ -0.13) รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-21 
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ตารางท่ี 4-21 ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังโดยรวมของกลุ่มผู้รับบริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 

ประเด็นการสํารวจ 
ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

คาดหวัง 

ส่วนต่าง 
ความพึงพอใจและ

ความคาดหวัง 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร 86.80 4.34 4.21 +0.13 มำกที่สุด 

ด้ำนคุณภำพของเน้ือหำ ควำมรู้ 82.33 4.12 4.25 -0.13 มำก 

ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร 92.41 4.62 4.35 +0.27 มำกที่สุด 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 88.54 4.43 4.27 +0.15 มำกที่สุด 
ความพึงพอใจและความคาดหวังโดยรวม 88.05 4.40 4.27 -0.13 มำกที่สุด 

 
4.2.3.2 ความพึงพอใจและความคาดหวังด้านกระบวนการให้บริการ 

ควำมพึงพอใจรวมที่มีต่อกระบวนกำรให้บริกำรของ สทอภ. พบว่ำ มีควำมพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.34 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 
86.80 โดยด้ำนมีกำรต้อนรับ/ ชี้แจงรำยละเอียดเป็นอย่ำงดี ก่อนเข้ำร่วมกำรอบรม/สัมมนำ มีควำมพึง
พอใจมำกที่สุด (4.45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.92) รองลงมำคือ วิธีกำรสมัครเข้ำร่วมอบรม/สัมมนำ
สะดวก รวดเร็ว (4.44 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.75) และระยะเวลำในกำรจัดอบรม/สัมมนำมีควำม
เหมำะสมกับหลักสูตร (4.14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.77) ตำมล ำดับ 

หำกเปรียบเทียบควำมพึงพอใจและควำมคำดหวัง พบว่ำ ในภำพรวมมีควำม 
พึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.13) และเมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำนที่ให้บริกำร 
มีควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังเกือบทุกด้ำน ยกเว้น ระยะเวลำในกำรจัดอบรม/ สัมมนำมีควำม
เหมำะสมกับหลักสูตร ที่มีควำมพึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวังเล ็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ -0.13) 
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-22 
ตารางท่ี 4-22 ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ของกลุ่มผู้รับบริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  

ประเด็นการสํารวจ 
ร้อยละ
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ

คาดหวัง 

ส่วนต่างความ
พึงพอใจและ
ความคาดหวัง 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
1. วิธีกำรสมัครเข้ำร่วมอบรม/สัมมนำสะดวก 
รวดเร็ว 

88.75 4.44 4.23 +0.21 มำกที่สุด 

2. มีกำรต้อนรับ/ชี้แจงรำยละเอียดเป็นอย่ำงดี 
ก่อนเข้ำร่วมกำรอบรม/สัมมนำ 

88.92 4.45 4.13 +0.32* มำกที่สุด 

3. ระยะเวลำในกำรจัดอบรม/สัมมนำมีควำม
เหมำะสมกับหลักสูตร 

82.77 4.14 4.27 -0.13 มำก 

ความพึงพอใจและความคาดหวังโดยรวม 86.80 4.34 4.21 +0.13 มากท่ีสุด 
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ส ำหรับเหตุผลที่ท ำให้ควำมพึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวัง เนื้อหำค่อนข้ำงเยอะ 
แต่เวลำอบรมน้อยท ำให้ไม่มีประสิทธิภำพมำกเท่ำที่ควรมำกที่สุด จ ำนวน 3 รำย กำรฝึกอบรมไม่ได้เป็น
อย่ำงที่คำดหวัง เนื้อหำฝนกำรอบรมมีค่อนข้ำงมำก บำงเรื่องไม่สำมำรถน ำไปใช้ได้จริง ควรให้มีกำรลงมือ
ปฏิบัติมำกกว่ำ จ ำนวน 2 รำยเท่ำกัน 

 
4.2.3.3 ความพึงพอใจและความคาดหวังด้านคุณภาพของเนื้อหา ความรู้ 

ควำมพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อคุณภำพของเนื ้อหำ ควำมรู้ มีควำมพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับพึงพอใจมำก โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.12 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 82.33  
โดยด้ำนควำมทันสมัยของหลักสูตรมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด (4.36 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.19) 
รองลงมำคือ องค์ควำมรู้ท ี ่ ได ้ร ับจำกกำรอบรม/สัมมนำ สำมำรถน ำไปใช้ในกำรท  ำงำนได ้จริง  
(3.88 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.54)  

หำกเปรียบเทียบควำมพึงพอใจและควำมคำดหวัง พบว่ำ ในภำพรวมมีควำม 
พึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ -0.13) และเมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำนที่ให้บริกำร 
องค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรม/สัมมนำ สำมำรถน ำไปใช้ในกำรท ำงำนได้จริง มีควำมพึงพอใจน้อยกว่ำ
ควำมคำดหวังอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิต ิ(ส่วนต่ำงเท่ำกับ -0.28) ส่วนควำมทันสมัยของหลักสูตร มีควำมพึง
พอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.02) รำยละเอียดตำรำงที่ 4-23 
ตารางท่ี 4-23 ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังด้ำนคุณภำพของเน้ือหำ ควำมรู้ ของกลุ่มผู้รับบริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  

ประเด็นการสํารวจ 
ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

คาดหวัง 

ส่วนต่างความ
พึงพอใจและ
ความคาดหวัง 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

1. องค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรม/สัมมนำ 
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรท ำงำนได้จริง 

77.54 3.88 4.16 -0.28* มำก 

2. ควำมทันสมัยของหลักสูตร 87.19 4.36 4.34 +0.02 มำกที่สุด 

ความพึงพอใจและความคาดหวังโดยรวม 82.33 4.12 4.25 -0.13 มำก 

 
ส ำหรับที่ท ำให้ควำมพึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวัง ได้แก่ เนื้อหำไม่สำมำรถน ำไป

ประยุกต์ใช้กับงำนที่ท ำได้มำกที่สุด จ ำนวน 5 รำย รองลงมำคือ เนื้อหำในอบรมค่อนข้ำงมีมำก และเข้ำใจ
ยำก อยำกได้เนื้อหำที่ทันสมัย และอธิบำยให้ชัดเจนกว่ำน้ี จ ำนวน 3 รำยเท่ำกัน  
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4.2.3.4 ความพึงพอใจและความคาดหวังด้านบุคลากรท่ีให้บริการ 
ควำมพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อบุคลำกรที่ให้บริกำร มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับพึงพอใจมำกที่สดุ โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.62 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 92.41 โดยด้ำน
เจ้ำหน้ำที่มีควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริกำร (4.71 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.15) 
เจ้ำหน้ำที่มีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร สุภำพ เป็นมิตรมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด (4.71 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 94.15) และวิทยำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และถ่ำยทอดควำมรู้ได้อย่ำงชัดเจน (4.45 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 88.92) 

หำกเปรียบเทียบควำมพึงพอใจและควำมคำดหวัง พบว่ำ ในภำพรวมมีควำม 
พึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.27) และเมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำนที่ให้บริกำร
มีควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังทุกด้ำน โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่มีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร สุภำพ 
เป็นมิตร และเจ้ำหน้ำที่มีควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริกำร ที่มีควำมพึงพอใจมำกกว่ำ
ควำมคำดหวังอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ รำยละเอียดตำรำงที่ 4-24 
ตารางท่ี 4-24 ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร ของกลุ่มผู้รับบริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  

ประเด็นการสํารวจ 
ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

คาดหวัง 

ส่วนต่างความ
พึงพอใจและ
ความคาดหวัง 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

1. วิทยำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
และถ่ำยทอดควำมรู้ได้อย่ำงชัดเจน 

88.92 4.45 4.32 +0.13 มำกที่สุด 

2. เจ้ำหน้ำที่มีควำมเต็มใจในกำร
ให้บริกำร สุภำพ เป็นมิตร 

94.15 4.71 4.37 +0.34* มำกที่สุ 

3. เจ้ำหน้ำที่มีควำมเอำใจใส่ 
กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริกำร 

94.15 4.71 4.38 +0.33* มำกที่สุด 

ความพึงพอใจและความคาดหวัง
โดยรวม 

92.41 4.62 4.35 +0.27 มากท่ีสุด 

 
ส ำหรับที ่ท ำให้ควำมพึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวัง มีเพียงเล็กน้อย ได้แก่ 

บุคลำกรกลับก่อนเวลำจบกำรอบรม และเจ้ำหน้ำที่ควรมีควำมรู้ที่สำมำรถตอบค ำถำมได้ควรใส่ใจต่อผู้เข้ำ
รับบริกำรทุกคน จ ำนวน 1 รำย 

 
  



จ 

4-31 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจ าปี 2563 

4.2.3.5 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
ควำมพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับพึงพอใจมำกที่สดุ โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.43 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 88.54 โดยด้ำน
ควำมสะอำดของสถำนที่จัดอบรม/ สัมมนำ มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด (4.51 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.15) 
รองลงมำคือ ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ห้องจัดกิจกรรม ห้องน ้ำ (4.46 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 89.23) ควำมพร้อมของเอกสำรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกอบรม (4.40 คะแนน คิดเป็น 
ร้อยละ 88.00) และควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำรับบริกำร (4.34 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.77) 

หำกเปรียบเทียบควำมพึงพอใจและควำมคำดหวัง พบว่ำ ในภำพรวมมีควำม 

พึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.15) และเมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำนที่ให้บริกำร

มีควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังทุกด้ำน โดยเฉพำะควำมสะอำดของสถำนที่จัดอบรม/สัมมนำ และ

ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ที่มีควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 

(ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.24) รำยละเอียดตำรำงที่ 4-25 

ตารางท่ี 4-25 ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ของกลุ่มผู้รับบริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  

ประเด็นการสํารวจ 
ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

คาดหวัง 

ส่วนต่างความ
พึงพอใจและ
ความคาดหวัง 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

1. ควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำรับบริกำร 86.77 4.34 4.25 +0.08 มำกที่สุด 
2. ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
เช่น ห้องจัดกิจกรรม ห้องน ้ำ 

89.23 4.46 4.22 +0.24* มำกที่สุด 

3. ควำมสะอำดของสถำนที่จัดอบรม/สัมมนำ 90.15 4.51 4.27 +0.24* มำกที่สุด 

4. ควำมพร้อมของเอกสำรและอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้องกับกำรฝึกอบรม 

88.00 4.40 4.35 +0.05 มำกที่สุด 

ความพึงพอใจและความคาดหวังโดยรวม 88.54 4.43 4.27 +0.15 มากท่ีสุด 
 

ส ำหรับที่ท ำให้ควำมพึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวัง มีเพียงเล็กน้อย ได้แก่ควรมี
กำรจัดให้มีกำรเว้นระยะห่ำงที่ดีกว่ำน้ี ควำมสะดวกในกำรเดินทำง เนื่องจำกออยู่ไกล จ ำนวน 1 รำยเท่ำกัน 
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4.2.4 ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์/ บริการของ สทอภ. 
4.2.4.1 การใช้บริการผลิตภัณฑ์/ บริการท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับ สทอภ. 

เมื่อพิจำรณำกำรใช้บริกำรผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. รวมจ ำนวนตัวอย่ำง 66 

รำย พบว่ำ ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำรจำกผู้ให้บริกำรำยอื่นจ ำนวน 59 รำย (ร้อยละ 89.39) และเคยใช้

บริกำรจำกผู้ให้บริกำรำยอื่น จ ำนวน 7 รำย (ร้อยละ 10.61) ได้แก่ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มีกำรใช้

บริกำรมำกที่สุด จ ำนวน 2 รำย (ร้อยละ 28.57) รองลงมำคือ ESRI, IMC Institute กระทรวงยุติธรรม 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร จ ำนวนหน่วยงำนละ 1 รำย (ร้อยละ 14.29) รำยละเอียด

ตำรำงที่ 4-26 และ 4-27 

ตารางท่ี 4-26 กำรใช้บริกำรผลิตภัณฑ์/ บริกำรที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ GISTDA กลุ่มผู้รับบริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 

การใช้บริการผลิตภัณฑ์/ บริการ จํานวน ร้อยละ 

เคย 7 10.61 

ไม่เคย 59 89.39 

 
ตารางท่ี 4-27 กำรใช้บริกำรผลิตภัณฑ์/ บริกำรที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ GISTDA กลุ่มผู้รับบริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 

จ ำแนกตำมผู้ให้บริกำร 
ผู้ให้บริการ จํานวน ร้อยละ 

1) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2 28.57 

2) ESRI 1 14.29 

3) IMC Institute 1 14.29 
4) กระทรวงยุติธรรม 1 14.29 

5) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 1 14.29 

6) มหำวิทยำลัยนเรศวร 1 14.29 
รวม 7 100.00 

 
4.2.4.2 ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์/ บริการ 

หำกเปรียบเทยีบประโยชน์ที่ได้รบัและทัศนคติที่มีต่อผลติภัณฑ์/ บริกำรในภำพรวม 
พบว่ำ มีควำมคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. ในทิศทำงที ่ดีกว่ำผลิตภัณฑ์/ บริกำรของผู้
ให้บริกำรรำยอื่น 3.90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.94 และ 3.80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.00 โดยเฉพำะ
ด้ำนควำมเชื่อมั่นในหลักสูตร คุณภำพโดยรวมของหลักสูตร และควำมคุ้มค่ำของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย ที่ 
สทอภ. ได้รับคะแนนมำกกว่ำผู ้ให้บริกำรรำยอื ่น ส่วนประโยชน์โดยรวมที่ได้รับจำกเข้ำรับกำรอบรม/ 
สัมมนำ เช่น สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพดีข้ึน และควำมเหมำะสมของเนื้อหำ 
ควำมรู้ที่จะน ำไปใช้งำน ผู้ให้บริกำรรำยอื่นได้รับคะแนนมำกกว่ำ โดยมีรำยละเอียดแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
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- ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. พบว่ำ ควำม
เช่ือมั่นในหลักสูตร ได้รับคะแนนมำกที่สุด (4.11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.12) รองลงมำคือ คุณภำพของ
หลักสูตร (3.98 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.70)  ประโยชน์โดยรวมที่ได้รับจำกเข้ำรับกำรอบรม/ สัมมนำ 
และควำมเหมำะสมของเนื้อหำ ควำมรู้ที่จะน ำไปใช้งำน ได้รับคะแนนเท่ำกัน (3.80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
76.06) และควำมคุ้มค่ำของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย (3.79 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.76)  

- ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำรของผู้ให้บริกำรรำยอื่น 
พบว่ำ ประโยชน์โดยรวมที่ได้รับจำกเข้ำรับกำรอบรม/ สัมมนำ ควำมเหมำะสมของเนื้อหำ ควำมรู้ที่จะ
น ำไปใช้งำน และคุณภำพโดยรวมของหลักสูตร ได้รับคะแนนเท่ำกัน (3.86 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.14) 
ส่วนควำมคุ้มค่ำของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย และควำมเช่ือมั่นในหลักสูตร ได้รับคะแนนเท่ำกัน (3.71 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 74.29) รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-28 
ตารางท่ี 4-28 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำร กลุ่มผู้รับบริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 

ประโยชน์ท่ีได้รับและทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์/ 
บริการ 

สทอภ. 
(จํานวนตัวอย่าง 59 ราย) 

ผู้ใช้บริการรายอื่น 
(จํานวนตัวอย่าง 7 ราย) 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

1. ประโยชน์โดยรวมที่ได้รับจำกเข้ำรับกำรอบรม/ 
สัมมนำ เช่น สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนให้
มีประสิทธิภำพดีขึ้น 

76.06 3.80 77.14 3.86 

2. ควำมเหมำะสมของเน้ือหำ ควำมรู้ที่จะน ำไปใช้งำน 76.06 3.80 77.14 3.86 

3. คุณภำพโดยรวมของหลักสูตร 79.70 3.98 77.14 3.86 
4. ควำมคุ้มค่ำของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย 75.76 3.79 74.29 3.71 

5. ควำมเชื่อม่ันในหลักสูตร 82.12 4.11 74.29 3.71 

ระดับความคิดเห็นโดยรวม 77.94 3.90 76.00 3.80 
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เมื ่อพิจำรณำผู ้ใช้บริกำรที ่มีกำรใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำรของทั ้ง สภทอ. และผู้

ให้บริกำรรำยอื่นร่วมด้วย พบว่ำ คะแนนที่ได้รับไม่มีควำมแตกต่ำงกันมำกนัก รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-29 

ตารางท่ี 4-29 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. กลุ่มผู้รับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิ
สำรสนเทศ จ ำแนกตำมผู้ให้บริกำรรำยอ่ีน 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้
ผลิตภัณฑ์/ บริการ 

1. ประโยชน์
โดยรวมท่ีได้รับ 

2. ความ
เหมาะสมของ
เน้ือหา ความรู้ 

3. คุณภาพ
โดยรวมของ

หลักสูตร 

4. ความคุ้มค่า
ของต้นทุนหรือ

ค่าใช้จ่าย 

5. ความ
เชื่อมั่นของ
หลักสูตร 

1. 

สท
อภ

. ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

ค่ำเฉลี่ย 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

ES
RI

 ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 
ค่ำเฉลี่ย 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

2. 

สท
อภ

. ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

ค่ำเฉลี่ย 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

IM
C 

In
sti

tu
te

 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 60.00 80.00 

ค่ำเฉลี่ย 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 

3. 

สท
อภ

. ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 60.00 80.00 

ค่ำเฉลี่ย 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 

กร
ะท

รว
ง

ยุต
ิธร

รม
 ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 60.00 

ค่ำเฉลี่ย 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 

4. 

สท
อภ

. ร้อยละ 80.00 70.00 80.00 70.00 90.00 

ค่ำเฉลี่ย 4.00 3.50 4.00 3.50 4.50 

จุฬ
ำล

งก
รณ์

มห
ำวิ

ทย
ำล

ัย ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 70.00 70.00 

ค่ำเฉลี่ย 4.00 4.00 4.00 3.50 3.50 

5. 

สท
อภ

. ร้อยละ 60.00 60.00 60.00 80.00 80.00 

ค่ำเฉลี่ย 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 

มห
ำวิ

ทย
ำล

ัยเ

กษ
ตร

ศำ
สต

ร์ ร้อยละ 60.00 80.00 60.00 80.00 80.00 

ค่ำเฉลี่ย 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 

6. 

สท
อภ

. ร้อยละ 100.00 80.00 100.00 80.00 100.00 

ค่ำเฉลี่ย 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 

มห
ำวิ

ทย
ำ

ลัย
นเ

รศ
วร

 ร้อยละ 80.00 60.00 80.00 80.00 80.00 

ค่ำเฉลี่ย 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 
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4.2.5 ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ 
เมื่อพิจำรณำจำกควำมไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำร (พึงพอใจระดับ 1-2 คะแนน) พบว่ำ มี

ผู้รับบริกำรจ ำนวน 5 รำย ที่ไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำร ดังนี้ 
- ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ได้แก่ กำรฝึกอบรมไม่ได้เป็นอย่ำงที่คำดหวัง กำรอบรมไม่

เป็นไปตำมแบบก ำหนดกำรท ำให้เลิกช้ำกว่ำปกติ  
- ด้ำนคุณภำพเนื้อหำ ควำมรู้ ได้แก่ เนื้อหำไม่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับงำนที่ท ำเนื้อหำ

ควรมีควำมทันสมัย และอธิบำยให้ชัดเจนกว่ำน้ี และเนื้อหำในอบรมค่อนข้ำงมีมำก และเข้ำใจยำก 
- ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร ได้แก่ บุคลำกรของ GISTDA กลับก่อนเวลำจบกำรอบรม อยำก

ให้เจ้ำหน้ำที่เพิ่มควำมรู้จะได้สำมำรถตอบค ำถำมได้ 
- ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ได้แก่ ควำมสะดวกในกำรเดินทำง เนื่องจำกอยู่ไกลจำกที่

ท ำงำน 
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-30 

ตารางท่ี 4-30 ควำมไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำร (พึงพอใจระดับ 1-2 คะแนน) ของกลุ่มผู้รับบริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
สาเหตุ ร้อยละ จํานวน 

ด้านกระบวนการให้บริการ 3.03 2 

กำรอบรมไม่เป็นไปตำมแบบก ำหนดกำรท ำให้เลิกช้ำกว่ำปกติ  1.52 1 
กำรฝึกอบรมไม่ได้เป็นอย่ำงที่คำดหวัง 1.52 1 

ด้านคุณภาพของเน้ือหา 6.06 4 

เน้ือหำไม่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับงำนที่ท ำได้ 3.03 2 

อยำกได้เน้ือหำที่ทันสมัย และอธิบำยให้ชัดเจนกว่ำน้ี 1.52 1 
เน้ือหำในอบรมค่อนข้ำงมีมำก และเข้ำใจยำก 1.52 1 

ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ 1.52 1 

บุคลำกรกลับก่อนเวลำจบกำรอบรม และเจ้ำหน้ำที่ควรมีควำมรู้ที่สำมำรถตอบค ำถำมได้ควรใส่
ใจต่อผู้เข้ำรับบริกำรทุกคน 

1.52 1 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 1.52 1 

ควำมสะดวกในกำรเดินทำง เน่ืองจำกอยู่ไกลจำกที่ท ำงำน 1.52 1 
หมายเหตุ : สามารถตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 
 

4.2.6 ความภักดีต่อผลิตภัณฑ์/ บริการ ของ สทอภ. 
ควำมภักดีที่มีต่อบริกำรของ สทอภ. ท ำกำรส ำรวจใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) กำรกลับมำใช้

บริกำรของ สทอภ. และ 2) จะแนะน ำบริกำรของ สทอภ. ให้กับบุคคลอื่นๆ พบว่ำ มีกลุ่มที่เป็นผู้สนับสนุน 
สทอภ. (Promoters) คิดเป็นร้อยละ 51.52 เรื่องกำรกลับมำใช้บริกำร และคิดเป็นร้อยละ 53.03 เรื่องกำร
แนะน ำบอกต่อหลักสูตรของ สทอภ. ส่วนค่ำ Net Promoters Score (NPS) ที่เกิดจำกส่วนต่ำงของสัดส่วน
กลุ่มที่จะสนับสนุนองค์กร (Promoters) และสัดส่วนของผู้ที่ไม่พึงพอใจต่อบริกำร (Detractor) พบว่ำ กำร
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กลับมำใช้บริกำรของ สทอภ. คิดเป็นร้อยละ 43.94 และแนะน ำหลักสูตรของ สทอภ.ให้กับบุคคลอื่น คิด
เป็นร้อยละ 45.45 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำผู้ที่มำใช้บริกำร สทอภ. มีแนวโน้มที่จะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้สนับสนุน 
สทอภ. เป็นส่วนใหญ่ แต่อย่ำงไรก็ตำม มีบำงส่วนหรือประมำณร้อยละ 7 ที่มีแนวโน้มจะไม่เป็นผู้สนับสนุน 
สทอภ. ซึ่งเป็นควำมท้ำท้ำยที่จะต้องพัฒนำปรับปรุงบริกำรให้ตรงกับควำมต้องกำรของกลุ่มดังกล่ำวต่อไป  
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-31 

ตารางท่ี 4-31 ควำมภักดีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำร ของ สทอภ. กลุ่มผู้รับบริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 

ระดับคะแนน การกลับมาใช้บริการกับ GISTDA 
จะแนะนําหลักสูตรของ GISTDA 

ให้กับบุคคลอื่นๆ 
10 33.33 39.39 

9 18.18 13.64 

8 25.76 27.27 

7 15.15 12.12 
6 4.55 3.03 

5 1.52 3.03 

4 - - 
3 1.52 - 

2 - - 

1 - 1.52 

0 - - 
Promoters 51.52 53.03 

Passives 40.91 39.39 

Detractors 7.58 7.58 

Net Promoter Score 43.94 45.45 

 
4.2.7 ภาพลักษณ์ท่ีมีต่อการดําเนินงานของ สทอภ. 

กำรส ำรวจทัศนคติที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของ สทอภ. สะท้อนถึงภำพลักษณ์ด้ำนต่ำงๆ ใน 7 
ประเด็น ได้แก่ 1) สทอภ. เป็นองค์กรชั้นน ำระดับประเทศและภูมิภำคอำเซียนในกำรให้บริกำรด้ำนกำร
พัฒนำดำวเทียมและภูมิสำรสนเทศ (Geo-information) 2) สทอภ. เป็นองค์กรชั้นน ำด้ำนเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมที่มีบทบำทต่อกำรพัฒนำประเทศ 3) สทอภ. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรอวกำศระดับ
สำกลที่เข้มแข็ง 4) สทอภ. ให้บริกำรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ 5) สทอภ. แก้ไขปัญหำของประเทศด้วยนวัตกรรมอวกำศและภูมิสำรสนเทศ  6) 
สทอภ. เป็นองค์กรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่สังคมและประเทศ ทั้งในระดับปฏิบัติกำรและระดับนโยบำย และ 7) 
สทอภ. เป็นหน่วยงำนที่ผลักดันและส่งเสริมใหเ้กิดกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 
เพื่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ 
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ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อภำพลักษณ์ของ สทอภ. อยู่ในระดับเห็นด้วยมำกที่สุด (4.29 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 85.84) โดย สทอภ. เป็นองค์กรชั้นน ำระดับประเทศและภูมิภำคอำเซียนในกำรให้บริกำร
ด้ำนกำรพัฒนำดำวเทียมและภูมิสำรสนเทศ (Geo-information) มำกที่สุด (4.44 คะแนน คิดเปน็ร้อยละ 
88.79) รองลงมำคือ สทอภ. เป็นองค์กรช้ันน ำด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีบทบำทต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ (4.39 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.88) และ สทอภ. เป็นหน่วยงำนที่ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดกำร
ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ เพื่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ (4.32 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 86.36) ตำมล ำดับ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-32 
ตารางท่ี 4-32 ภำพลักษณ์ที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของ สทอภ. กลุ่มผู้รับบริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 

ภาพลักษณ์ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

1. สทอภ. เป็นองค์กรชั้นน ำระดับประเทศและภูมิภำคอำเซียนในกำรให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำ
ดำวเทียมและภูมิสำรสนเทศ (Geo-information) 

88.79 4.44 

2. สทอภ. เป็นองค์กรชั้นน ำด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีบทบำทต่อกำรพัฒนำประเทศ 87.88 4.39 
3. สทอภ. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรอวกำศระดับสำกลที่เข้มแข็ง 84.85 4.24 

4. สทอภ. ให้บริกำรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ 

84.85 4.24 

5. สทอภ. แก้ไขปัญหำของประเทศด้วยนวัตกรรมอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 83.94 4.20 

6. สทอภ. เป็นองค์กรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่สังคมและประเทศ ทั้งในระดับปฏิบัติกำรและระดับ
นโยบำย 

84.24 4.21 

7. สทอภ. เป็นหน่วยงำนที่ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศ เพื่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ 

86.36 4.32 

รวม 85.84 4.29 

 
นอกจำกนี้ มีกำรวิเครำะห์เพิ่มเติมเพื่อวัดระดับควำมผูกพัน ซึ่งค ำนวณตัวช้ีวัด (Indicator) 

ส ำหรับกำรวัดระดับควำมผูกพันโดยสมบูรณ์ของผู้มำใช้บริกำร (% Completely Engagement) โดยกำร
ค ำนวณหำสัดส่วนเป็นร้อยละ (%) ของผู้มำใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำรที่ให้ “คะแนนควำมเห็นด้วย” เต็ม 5 
คะแนนทั้ง 7 ประเด็น พบว่ำ ระดับควำมผูกพันโดยสมบูรณ์ของผู้มำใช้บริกำรคิดเป็นร้อยละ 22.73 ของ
จ ำนวนผู้ใช้บริกำรที่ท ำกำรส ำรวจ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้ำงสูงมีแนวโน้มที่ดีและสำมำรถพัฒนำภำพลักษณ์
ที่ดียิ่งขึ้นต่อไปได ้

 
4.2.8 ผลิตภัณฑ์/ บริการท่ีต้องการเพ่ิมเติมจาก สทอภ. 

ผลกำรส ำรวจกำรหลักสูตรกำรอบรม/ สัมมนำที่ต้องกำรเพิ่มเติมจำก สทอภ. จำกจ ำนวน
ผู้ตอบ 58 รำย พบว่ำ หลักสูตร 3 อันดับแรกที่ต้องกำรมำกที่สุด ได้แก่ AI & Deep Learning จ ำนวน
ผู้ตอบ 13 รำย (ร้อยละ 14.29) รองลงมำคือ Geospatial Big Data Analytics จ ำนวนผู้ตอบ 8 รำย (ร้อย
ละ 8.79) และ UAV จ ำนวนผู้ตอบ 7 รำย (ร้อยละ 7.69) ตำมล ำดับ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-33 
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ตารางท่ี 4-33 หลักสูตรกำรอบรม/ สัมมนำที่ต้องกำรเพิ่มเติมจำก สทอภ. กลุ่มผู้รับบริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
ผลิตภัณฑ์/ บริการท่ีต้องการเพิ่มเติม จํานวน ร้อยละ 

AI & Deep Learning 13 22.41 

Geospatial Big Data Analytics 8 13.79 

UAV 7 12.07 
หลักสูตรภูมิสำรสนเทศขั้นต้น 6 10.34 

กำรประมวลผลภำพถ่ำยดำวเทียมเบื้องต้น 4 6.90 

remote senser GIS 4 6.90 
กำรเขียนโปรแกรมประยุกต์ทำง GIS 4 6.90 

กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศกับกำรเกษตร 4 6.90 

กำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำ Python 3 5.17 

กำรใช้งำน Drone 3 5.17 
หลักสูตรภูมิสำรสนเทศขั้นสูง 3 5.17 

Application 3 5.17 

Data Visualization 2 3.45 

กำรเขียนโปรแกรม 2 3.45 
Modeling 2 3.45 

Business Intelligent 2 3.45 

โปรแกรมทำงภูมิศำสตร์ 2 3.45 
Data Wrangling 1 1.72 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 1.72 

กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 1.72 

Arcmap+Google earth 1 1.72 
IOT 1 1.72 

หลักสูตร กำรพัฒนำโปรแกรมด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทำงอินเทอร์เน็ต ระดับ 
advance 1 1.72 
กำรประยุกต์ใช้ Big data กับงำนด้ำนต่ำงๆ 1 1.72 

Leaflet 1 1.72 

กำรน ำเข้ำ Web Map Services บนโปรแกรม ArcGIS 1 1.72 

ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 1 1.72 
กำรอบรมเก่ียวกับกำรส ำรวจด้วยเครื่องรับสัญญำณดำวเทียม 1 1.72 

Computer science 1 1.72 

ลดรำคำกำรบริกำรงำนแผนที่ 1 1.72 
กำรพัฒนำ Application บน smartphone 1 1.72 

Infographic 1 1.72 

ด้ำนภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 1 1.72 
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ผลิตภัณฑ์/ บริการท่ีต้องการเพิ่มเติม จํานวน ร้อยละ 
กำรพัฒนำแหล่งน ้ำ 1 1.72 

ควำมรู้พื้นฐำนของกำรใช้งำนแผนที่ 1 1.72 

กำรวิเครำะห์ร่วมกับข้อมูลโซเซียล 1 1.72 

 

4.2.9 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาประเด็นสําคญั (Performance Important Analysis) 
(1) ประเด็นที่ท ำได้ดี เป็นจุดแข็ง (Maintain Strong Performance) เป็นเรื่องที่มีควำม

คำดหวังสูง (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) และเป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจสูงแล้ว (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) 

ได้แก่ วิทยำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และถ่ำยทอดควำมรู้ได้อย่ำงชัดเจน เจ้ำหน้ำที่มีควำมเต็มใจในกำร

ให้บริกำร สุภำพ เป็นมิตร เจ้ำหน้ำที่มีควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริกำร ควำมสะอำด

ของสถำนที่จัดอบรม/สัมมนำ และควำมพร้อมของเอกสำรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกอบรม 

(2) ประเด็นที่ท ำได้ดี ควรรักษำระดับไว้ (Monitor for Change in Importance) เป็นเรื่อง

ที่มีควำมคำดหวังต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) แต่เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจสูงแล้ว (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ย

โดยรวม) ได้แก่ วิธีกำรสมัครเข้ำร่วมอบรม/สัมมนำสะดวก รวดเร็ว มีกำรต้อนรับ/ชี้แจงรำยละเอียดเป็น

อย่ำงดี ก่อนเข้ำร่วมกำรอบรม/สัมมนำ และควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ห้องจัดกิจกรรม 

ห้องน ้ำ 

(3) ประเด็นที ่ปรับปรุงภำยหลังได้ (Focus if Resource Permit) เป ็นเร ื ่องที ่ม ีควำม

คำดหวังต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) และเป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) ได้แก่ 

ระยะเวลำในกำรจัดอบรม/สัมมนำมีควำมเหมำะสมกับหลักสูตร และควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำรับ

บริกำร 

(4) ประเด็นที่ควรปรับปรงุเปน็อันดับแรก (Priority Area for Improvement) เป็นเรื่องทีม่ี

ควำมคำดหวังสูง (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) แต่เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) 

คือ ควำมทันสมัยของหลักสูตร 

รำยละเอียดดังแผนภำพที่ 4-2 
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หมำยเหตุ : ค่ำบนแกน X หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ และค่ำบนแกน Y หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 

แผนภาพท่ี 4-2 Performance Important Analysis กลุม่ผู้รบับริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้

 

  

1. ประเด็นท่ีทําได้ดี 
เป็นจุดแข็ง 

2. ประเด็นท่ีทําได้ดี 
ควรรักษาระดับไว้ 

3. ประเด็นท่ีปรับปรุง
ภายหลังได้ 

4. ประเด็นท่ีควรปรับปรุง
เป็นอันดับแรก 

3.1 วิทยำกรมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และ
ถ่ำยทอดควำมรู้ได้อย่ำง
ชัดเจน 
3.2 เจ้ำหน้ำที่มีควำมเต็ม
ใจในกำรให้บริกำร สุภำพ 
เป็นมิตร 
3.3 เจ้ำหน้ำที่มีควำมเอำ
ใจใส่ กระตือรือร้น และ
พร้อมที่จะให้บริกำร 
4.3 ควำมสะอำดของ
สถำนที่จัดอบรม/สัมมนำ 
4.4 ควำมพร้อมของ
เอกสำรและอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้องกับกำรฝึกอบรม 

1.1 วิธีกำรสมัครเข้ำร่วม
อบรม/สัมมนำสะดวก 
รวดเร็ว 
1.2 มีกำรต้อนรับ/ชี้แจง
รำยละเอียดเป็นอย่ำงดี 
ก่อนเข้ำร่วมกำรอบรม/
สัมมนำ 
4.2 ควำมเพียงพอของสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก เช่น 
ห้องจัดกิจกรรม ห้องน ้ำ 

1.3 ระยะเวลำในกำรจัด
อบรม/สัมมนำมีควำม
เหมำะสมกับหลักสูตร 
4.1 ควำมสะดวกในกำร
เดินทำงมำรับบริกำร 

2.2 ควำมทันสมัยของ
หลักสูตร 
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4.3 ผลการสํารวจของผู้รับบริการท่ีปรึกษาโครงการ 
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจและกำรพัฒนำกำรให้บริกำรที ่ปรึกษำโครงกำรของส ำนักงำนพัฒนำ

เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) หรือ สทอภ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดย

ท ำกำรส ำรวจจำกฐำนข้อมูลของกลุ่มผู้รับบริกำรที่ปรึกษำโครงกำร ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2562 – เดือน

เมษำยน 2563 จ  ำนวน 14 ต ัวอย ่ำง ด ้วยว ิธ ีกำรเก ็บข ้อม ูลด ้วยกำรส ัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์   

(Telephone Interview) กำรตอบแบบสอบถำมออนไลน์ ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและกำรพัฒนำกำร

ให้บริกำรของ สทอภ. มีรำยละเอียดดังนี้ 

4.3.1 ผลิตภัณฑ์/ บริการของ สทอภ. 
เมื่อพิจำรณำจำกโครงกำรทีไ่ด้รับกำรใหค้ ำปรึกษำ พบว่ำ มีกำรใช้บริกำรโครงกำรทีแ่ตกต่ำง

กัน รำยละเอียดตำรำงที่ 4-34 
ตารางท่ี 4-34 โครงกำรที่ใช้บริกำร กลุ่มผู้รับบริกำรที่ปรึกษำโครงกำร 

โครงการ จํานวน ร้อยละ 
1) โครงกำรพัฒนำแอปพลิเคชันกำรปลูกไม้มีค่ำเพื่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ประจ ำปี 2562 1 7.14 

2) โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเชิงพื้นที่กำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชำยฝั่งทะเลไทย เพื่อกำรจัดกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเล 23 จังหวัด ปีงบประมำณ 2563 

1 7.14 

3) กำรจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อสร้ำงและพัฒนำระบบภูมิสำรสนเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 1 7.14 

4) โครงกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนำระบบกำรเฝ้ำระวังกำรจ ำหน่ำยสุรำหรือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่โซนน่ิงบริเวณใกล้เคียงสถำนศึกษำ และกำรกระท ำผิดกฎหมำย ตำมค ำสั่ง
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 22/2558 

1 7.14 

5) โครงกำรกำรประเมินและติดตำมโรคใบร่วงของยำงพำรำด้วยข้อมูลดำวเทียม 1 7.14 

6) โครงกำรกำรพัฒนำกำรประเมินผลผลิตอ้อยด้วยเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ (ระยะที่ 2) 1 7.14 

7) โครงกำร จัดท ำฐำนข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน ้ำชั้น 1 ระดับกิจกรรม/โครงกำร จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

1 7.14 

8) ด ำเนินงำนจัดท ำแผนที่มำตรฐำนเพื่อเตรียมกำรจัดตั้งพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่งฯ 

1 7.14 

9) ด ำเนินงำนโครงกำรขยำยตัวของเมืองเฟส 2 1 7.14 

10) โครงกำรวิเครำะห์เส้นทำงกำรเคลื่อนที่ของครำบน ้ำมันจำกต ำแหน่งที่จอดเรือที่ 2 ของบริษัท บงกช มำ
รีน เซอร์วิส จ ำกัด 

1 7.14 

11) โครงกำรปรับปรุงระบบปฏิบัติกำรค้นหำพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 7.14 

12) เช่ำใช้ข้อมูลจำกดำวเทียมรำยละเอียดสูงออนไลน์ (Web Map Services) 1 7.14 

13) ด ำเนินงำนบินส ำรวจเก็บข้อมูลภำพถ่ำยทำงอำกำศด้วย UAV แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ 1 7.14 

14) โครงกำรพัฒนำระบบภูมิสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ กำรติดตำมประเมินสถำนกำรณ์น ้ำ และ
กำรแจ้งเตือนผ่ำนโปรแกรมประยุกต์ส ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ของจังหวัดนนทบุรี 

1 7.14 
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4.3.2 การรับรู้ข้อมลูขา่วสาร 
กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของ สทอภ. พบว่ำ ช่องทำงที่รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรมำกที่สุด 3 

อันดับแรก คือ เว็บไซต์ของ GISTDA จ ำนวนผู้ตอบ 11 รำย (ร้อยละ 31.43) รองลงมำ คือ จดหมำย/
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จำก GISTDA จ ำนวนผู ้ตอบ 8 รำย (ร้อยละ 22.86) และสื ่อสังคม
ออนไลน์ของ GISTDA (Facebook) จ ำนวนผู้ตอบ 5 รำย (ร้อยละ 14.29) ในขณะที่ช่องทำงที่ต้องกำรใช้
บริกำรมำกที่สุด 3 อันดับแรก คือ จดหมำย/จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จำก GISTDA จ ำนวนผู้ตอบ 
6 รำย (ร้อยละ 42.86) รองลงมำคือ สื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA (Facebook) จ ำนวนผู้ตอบ 5 รำย 
(ร้อยละ 35.71) เว็บไซต์ของ GISTDA งำนประชุม/สัมมนำ/นิทรรศกำรที่ GISTDA เป็นเจ้ำภำพ หรือรว่ม
จัด และบทควำม/ บทสัมภำษณ์ทำงหนังสือพิมพ์ นิตยสำร วำรสำร ช่องทำงละ 1 รำย (ร้อยละ 7.14) ซึ่ง
จะเห็นได้ว่ำช่องทำงที ่ใช้บริกำรในปัจจุบันมีควำมสอดคล้องกับช่องทำงที ่ต้องกำรใช้บริกำรแล้ว  ดัง
รำยละเอียดตำรำงที่ 4-35 
ตารางท่ี 4-35 ช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของ สทอภ. กลุ่มผู้รับบริกำรที่ปรึกษำโครงกำร 

ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
ช่องทางท่ีรับทราบ ช่องทางท่ีต้องการ

มากท่ีสุด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ประชำสัมพันธ์ของ GISTDA (แผ่นพับ, โบรชัวร์, โปสเตอร์) 2 5.71 - - 
2. สื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA (Facebook) 5 14.29 5 35.71 

3. สื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA (YouTube) 3 8.57 - - 

4. เว็บไซต์ของ GISTDA 11 31.43 1 7.14 
5. งำนประชุม/สัมมนำ/นิทรรศกำรที่ GISTDA เป็นเจ้ำภำพ หรือร่วมจัด 4 11.43 1 7.14 

6. กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด/กำรขำยของ GISTDA 2 5.71 - - 

7. จดหมำย/จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จำก GISTDA 8 22.86 6 42.86 

8. สกู๊ป/ บทสัมภำษณ์ทำงโทรทัศน์ วิทยุ - - - - 
9. บทควำม/ บทสัมภำษณ์ทำงหนังสือพิมพ์ นิตยสำร วำรสำร - - 1 7.14 

หมำยเหตุ: ช่องทำงที่ใช้บริกำรสำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ ส่วนช่องทำงที่ต้องกำรมำกที่สุดสำมำรถตอบค ำถำมได้
ค ำตอบเดียว 
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4.3.3 ความพึงพอใจและความคาดหวังท่ีมีต่อบริการของ สทอภ. 
4.3.3.1 ความพึงพอใจและความคาดหวังโดยรวม 

ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรให้บริกำรของ สทอภ. พบว่ำ มีควำมพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.56 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 
91.30 โดยด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร มีควำมพึงพอใจโดยรวมมำกที่สดุ (4.67 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.33) 
รองลงมำคือ ด้ำนกระบวนกำรให้บรกิำร (4.59 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.79) และด้ำนคุณภำพของบริกำร
ให้ค ำปรึกษำ (4.46 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.29) ตำมล ำดับ 

หำกเปรียบเทียบควำมพึงพอใจและควำมคำดหวัง พบว่ำ ในภำพรวมมีควำม  
พึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวัง (ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.06) และเมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำนที่ให้บริกำรมีควำม
พึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังเกือบทกุด้ำน ยกเว้น ด้ำนคุณภำพของบริกำรให้ค ำปรึกษำ ที่พึงพอใจเท่ำกบั
ควำมคำดหวัง รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-36 
ตารางท่ี 4-36 ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังโดยรวม ของกลุ่มผู้รับบริกำรที่ปรึกษำโครงกำร 

ประเด็นการสํารวจ 
ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

คาดหวัง 

ส่วนต่าง 
ความพึงพอใจและ

ความคาดหวัง 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร 91.79 4.59 4.43 +0.16 มำกที่สุด 

ด้ำนคุณภำพของบริกำรให้ค ำปรึกษำ 89.29 4.46 4.46 0.00 มำกที่สุด 

ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร 93.33 4.67 4.64 +0.02 มำกที่สุด 

ความพึงพอใจและความคาดหวังโดยรวม 91.30 4.56 4.50 +0.06 มำกที่สุด 

 
4.3.3.2 ความพึงพอใจและความคาดหวังด้านกระบวนการให้บริการ 

ควำมพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อกระบวนกำรให้บริกำรของ สทอภ. มีควำมพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.59 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 
91.79 โดยด้ำนควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบงำนมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด (4.93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
98.57) รองลงมำคือ ควำมชัดเจนของเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรขอรับบริกำรให้ค ำปรึกษำ/โครงกำร และควำม
สะดวกรวดเร็วในกำรขอใช้บริกำรให้ค ำปรึกษำ/โครงกำร มีระดับควำมพึงพอใจเท่ำกัน (4.50 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 90.00) และขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว (4.43 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 88.57) ตำมล ำดับ 

หำกเปรียบเทียบควำมพึงพอใจและควำมคำดหวัง พบว่ำ ในภำพรวมมีควำมพึง
พอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.16) และเมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำนที่ให้บริกำร มี
ควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังเกือบทุกด้ำน ยกเว้น ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรขอใช้บริกำรให้
ค ำปรึกษำ/โครงกำร ที่มีควำมพึงพอใจเท่ำกับควำมคำดหวัง รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-37 
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ตารางท่ี 4-37 ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ของกลุ่มผู้รับบริกำรที่ปรึกษำโครงกำร  

ประเด็นการสํารวจ 
ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

คาดหวัง 

ส่วนต่าง 
ความพึงพอใจและ

ความคาดหวัง 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
1. ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรขอใช้บริกำร
ให้ค ำปรึกษำ/โครงกำร 

90.00 4.50 4.50 0.00 มำกที่สุด 

2. ควำมชัดเจนของเอกสำรที่เก่ียวกับกำร
ขอรับบริกำรให้ค ำปรึกษำ/โครงกำร 

90.00 4.50 4.29 +0.21 มำกที่สุด 

3. ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ซับซ้อน และมี
ควำมคล่องตัว 

88.57 4.43 4.29 +0.14 มำกที่สุด 

4. ควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบงำน 98.57 4.93 4.64 +0.29 มำกที่สุด 

ความพึงพอใจและความคาดหวังโดยรวม 91.79 4.59 4.43 +0.16 มากท่ีสุด 

 

ส ำหรับเหตผุลที่ท ำให้ควำมพงึพอใจนอ้ยกว่ำควำมคำดหวัง ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ตอบ

ช้ำ และข้อมูลไม่ถูกต้องมำกทีสุ่ด จ ำนวน 1 รำย 

 

4.3.3.3 ความพึงพอใจและความคาดหวังด้านคุณภาพของบริการให้คําปรึกษา 
ควำมพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อคุณภำพของบริกำรให้ค ำปรึกษำ มีควำมพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.46 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 
89.29 โดยด้ำนโครงกำร/ผลงำน ที่ได้รับจำกบริกำรให้ค ำปรึกษำมีควำมถูกต้อง สมบูรณ์ เช่ือถือได้มีควำม
พึงพอใจมำกที่สุด (4.57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.43) รองลงมำคือ โครงกำร/ผลงำน ที่ได้รับจำกบริกำร
ให้ค ำปรึกษำ สำมำรถน ำไปใช้งำน หรือต่อยอดในงำนอื ่นได้ (4.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00) 
โครงกำร/ผลงำน ที่ได้รับจำกบริกำรให้ค ำปรึกษำ สำมำรถใช้งำนได้จริงตำมที่ต้องกำร (4.43 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 88.57) และมีบริกำรให้ค ำแนะน ำกำรใช้งำนโครงกำร/ ผลงำน หลังจำกส่งมอบงำน  (4.36 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.14) 

หำกเปรียบเทียบควำมพึงพอใจและควำมคำดหวัง พบว่ำ ในภำพรวมมีควำม 
พึงพอใจเท่ำกับควำมคำดหวัง และเมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำนที่ให้บริกำรมีควำมพึงพอใจเท่ำกว่ำควำม
คำดหวังเกือบทุกด้ำน ยกเว้น โครงกำร/ผลงำน ที่ได้รับจำกบริกำรให้ค ำปรึกษำมีควำมถูกต้อง สมบูรณ์ 
เช่ือถือได้ ที่พึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.14) และบริกำรให้ค ำแนะน ำกำร
ใช้งำนโครงกำร/ ผลงำน หลังจำกส่งมอบงำน ที่พึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ -
0.14) รำยละเอียดตำรำงที่ 4-38 
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ตารางท่ี 4-38 ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังด้ำนคุณภำพของบริกำรให้ค ำปรึกษำ ของกลุ่มผู้รับบริกำรที่ปรึกษำ
โครงกำร  

ประเด็นการสํารวจ 
ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

คาดหวัง 

ส่วนต่างความ
พึงพอใจและ
ความคาดหวัง 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

1. โครงกำร/ผลงำน ที่ได้รับจำกบริกำรให้
ค ำปรึกษำมีควำมถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ 

91.43 4.57 4.43 +0.14 มำกที่สุด 

2. โครงกำร/ผลงำน ที่ได้รับจำกบริกำรให้
ค ำปรึกษำ สำมำรถใช้งำนได้จริงตำมที่
ต้องกำร 

88.57 4.43 4.43 0.00 มำกที่สุด 

3. มีบริกำรให้ค ำแนะน ำกำรใช้งำนโครงกำร/ 
ผลงำน หลังจำกส่งมอบงำน 

87.14 4.36 4.50 -0.14 มำกที่สุด 

4. โครงกำร/ผลงำน ที่ได้รับจำกบริกำรให้
ค ำปรึกษำ สำมำรถน ำไปใช้งำน หรือต่อยอด
ในงำนอ่ืนได้ 

90.00 4.50 4.50 0.00 มำกที่สุด 

ความพึงพอใจและความคาดหวังโดยรวม 89.29 4.46 4.46 0.00 มำกที่สุด 

 
ส ำหรับที่ท ำให้ควำมพึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวัง ได้แก่  กำรปรึกษำบำงกรณี

ค ำตอบที่ได้ยังไม่สำมำรถน ำไปตอบค ำถำมภำยนอกได้กระจ่ำงทั้งหมด คำดหวังว่ำหน่วยงำนควรจะมีข้อมูล
สนับสนุนทุกอย่ำง จ ำนวน 1 รำยเท่ำกัน 
 

4.3.3.4 ความพึงพอใจและความคาดหวังด้านบุคลากรท่ีให้บริการ 
ควำมพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อบุคลำกรที่ให้บริกำร มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับพึงพอใจมำกที่สดุ โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.67 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.33 โดยด้ำน
เจ้ำหน้ำที่มีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำรสุภำพ เป็นมิตร มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด (4.79 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 95.71) รองลงมำคือ เจ้ำหน้ำที่มีควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้นและพร้อมที ่จะให้บริกำร (4.71 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.29) และควำมรู้ควำมสำมำรถแนะน ำและแก้ไขปัญหำ ถูกต้อง ชัดเจน (4.50 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00) 

หำกเปรียบเทียบควำมพึงพอใจและควำมคำดหวัง พบว่ำ ในภำพรวมมีควำมพึง
พอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.02) ในแต่ละด้ำนที่ให้บริกำรมีควำมพึงพอใจ
เท่ำกับควำมคำดหวังเกือบทุกด้ำน ยกเว้น เจ้ำหน้ำที่มีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำรสภุำพ เป็นมิตร ที่มีควำม
พึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.07) ดังรำยละเอียดตำรำงที่ 4-39 
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ตารางท่ี 4-39 ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร ของกลุ่มผู้รับบริกำรที่ปรึกษำโครงกำร  

ประเด็นการสํารวจ 
ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

คาดหวัง 

ส่วนต่างความ
พึงพอใจและ
ความคาดหวัง 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
1. ควำมรู้ควำมสำมำรถแนะน ำและแก้ไข
ปัญหำ ถูกต้อง ชัดเจน 

90.00 4.50 4.50 0.00 มำกที่สุด 

2. เจ้ำหน้ำที่มีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 
สุภำพ เป็นมิตร 

95.71 4.79 4.71 +0.07 มำกที่สุด 

3. เจ้ำหน้ำที่มีควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น
และพร้อมที่จะให้บริกำร 

94.29 4.71 4.71 0.00 มำกที่สุด 

ความพึงพอใจและความคาดหวังโดยรวม 93.33 4.67 4.64 +0.02 มำกที่สุด 
 

ส ำหรับที่ท ำให้ควำมพึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวัง ได้แก่ กำรบริกำรบำงกรณีผู้
ให้บริกำรไม่สำมำรถให้บริกำรได้ในทันที และคำดหวังควำมรวดเร็ว และถูกต้อง 

 

4.3.4 ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์/ บริการของ สทอภ. 
4.3.4.1 การใช้บริการผลิตภัณฑ์/ บริการท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับ สทอภ. 

เมื่อพิจำรณำกำรกำรเข้ำอบรม/ สัมมนำของ สทอภ. รวมจ ำนวนตัวอย่ำง 14 รำย 

พบว่ำ ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำรจำกผู้ใหบ้รกิำรำยอืน่ จ ำนวน 10 รำย (ร้อยละ 71.43) และเคยใช้บริกำร 

จำกผู้ให้บริกำรำยอื่น จ ำนวน 4 รำย (ร้อยละ 28.57) ได้แก่ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ ำนวน 2 รำย 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จ ำนวน 1 รำย และบริษัท จีไอเอส จ ำกัด จ ำนวน 1 รำย รำยละเอียดตำรำงที่ 4-40 

และ 4-41 

ตารางท่ี 4-40 กำรใช้บริกำรผลิตภัณฑ์/ บริกำรที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ GISTDA กลุ่มผู้รับบริกำรที่ปรึกษำโครงกำร 

การใช้บริการผลิตภัณฑ์/ บริการ จํานวน ร้อยละ 
เคย 4 28.57 

ไม่เคย 10 71.43 

 

ตารางท่ี 4-41 กำรใช้บริกำรผลิตภัณฑ์/ บริกำรที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ GISTDA กลุ่มผู้รับบริกำรที่ปรึกษำโครงกำร
จ ำแนกตำมผู้ให้บริกำรำยอ่ีน 

ผู้ให้บริการ 
รวม 

จํานวน ร้อยละ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 2 50.00 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 1 25.00 
บริษัท จีไอเอส จ ำกัด 1 25.00 

รวม 4 100.00 
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4.3.4.2 ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์/ บริการ 
หำกเปรียบเทยีบประโยชน์ที่ได้รบัและทัศนคติที่มีต่อผลติภัณฑ์/ บริกำรในภำพรวม 

พบว่ำ มีควำมคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. ในทิศทำงที ่ดีกว่ำผลิตภัณฑ์/ บริกำรของผู้
ให้บริกำรรำยอื่น 4.40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.00 และ 4.30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.00 โดยเฉพำะ
ด้ำนประโยชน์โดยรวมที่ได้รับจำกให้ค ำปรึกษำ ควำมคุ้มค่ำของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย และควำมเชื่อมั่นใน
บริกำรให้ค ำปรึกษำ ที่ สทอภ. ได้รับคะแนนมำกกว่ำผู้ให้บริกำรรำยอื่น ส่วนควำมเหมำะสมของรูปแบบ
หรือกำรให้ค ำปรึกษำที่จะสำมำรถน ำไปใช้งำนได้ ผู้ให้บริกำรรำยอื่นได้รับคะแนนมำกกว่ำ และคุณภำพ
โดยรวมของกำรให้ค ำปรึกษำ ได้รับคะแนนไม่แตกต่ำงกัน โดยมีรำยละเอียดแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

- ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. พบว่ำ ควำม
เชื่อมั่นในคุณภำพของผลิตภัณฑ์/ บริกำร ได้รับคะแนนมำกที่สุด (4.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00) 
รองลงมำคือ ควำมเหมำะสมของเนื้อหำ ควำมรู้ ประโยชน์ที่น ำไปประยุกต์ใช้ (4.43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
88.57) ควำมเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์/ บริกำร (4.36 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.14) และควำมคุ้มค่ำของ
ต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย (4.29 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.71)  

- ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำรของผู้ให้บริกำรรำยอื่น 
พบว่ำ ควำมเหมำะสมของเนื้อหำ ควำมรู้  ได้รับคะแนนมำกที่สุด (4.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00) 
รองลงมำคือ ประโยชน์ที่น ำไปประยุกต์ใช้ ควำมเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์/ บริกำร (4.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
85.00) และควำมคุ้มค่ำของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย (4.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00) รำยละเอียดดัง
ตำรำงที่ 4-42 
ตารางท่ี 4-42 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำร กลุ่มผู้รับบริกำรที่ปรึกษำโครงกำร 

ประโยชน์ท่ีได้รับและทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์/ บริการ 
GISTDA 

(จํานวนตัวอย่าง 10 ราย) 
ผู้ใช้บริการรายอื่น 

(จํานวนตัวอย่าง 4 ราย) 

ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

1. ประโยชน์โดยรวมที่ได้รับจำกกำรให้ค ำปรึกษำ 88.57 4.43 85.00 4.25 
2. ควำมเหมำะสมของรูปแบบหรือกำรให้ค ำปรึกษำที่จะ
สำมำรถน ำไปใช้งำนได้ 

88.57 4.43 90.00 4.50 

3. คุณภำพโดยรวมของกำรให้ค ำปรึกษำ 90.00 4.50 90.00 4.50 
4. ควำมคุ้มค่ำของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย 85.71 4.29 80.00 4.00 

5. ควำมเชื่อม่ันในบริกำรให้ค ำปรึกษำ 87.14 4.36 85.00 4.25 

ระดับความคิดเห็นโดยรวม 88.00 4.40 86.00 4.30 

 
เมื ่อพิจำรณำผู ้ใช้บริกำรที ่มีกำรใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำรของทั ้ง สภทอ. และผู้

ให้บริกำรรำยอื่นร่วมด้วย พบว่ำ คะแนนที่ได้รับไม่มีควำมแตกต่ำงกันมำกนัก ยกเว้น เมื่อเปรียบเทียบกับ

บริษัท จีไอเอส จ ำกัด ที่ สทอภ. ได้รับคะแนนมำกกว่ำทุกด้ำน รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-43 
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ตารางท่ี 4-43 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. กลุ่มผู้รับบริกำรที่ปรึกษำโครงกำร จ ำแนกตำม
ผู้ให้บริกำรรำยอ่ีน 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้
ผลิตภัณฑ์/ บริการ 

1. ประโยชน์
โดยรวมท่ีได้
จากการให้
คําปรึกษา 

2. ความ
เหมาะสม

รูปแบบหรือ
การให้

คําปรึกษา 

3. คุณภาพ
โดยรวมของ

การให้
คําปรึกษา 

4. ความคุ้มค่า
ของต้นทุน

หรือค่าใช้จ่าย 

5. ความ
เชื่อมั่นใน
บริการให้
คําปรึกษา 

1 

สท
อภ

. ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ค่ำเฉลี่ย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

มห
ำวิ

ทย
ำล

ั
ยเ

ชีย
งให

ม่ ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ค่ำเฉลี่ย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

2 

สท
อภ

. ร้อยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 

ค่ำเฉลี่ย 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

มห
ำวิ

ทย
ำล

ัยเ
กษ

ตร
ศำ

สต
ร์ ร้อยละ 90.00 90.00 90.00 80.00 80.00 

ค่ำเฉลี่ย 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 

3 

สท
อภ

. ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ค่ำเฉลี่ย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

จีไ
อเ

อส
 ร้อยละ 60.00 80.00 80.00 60.00 80.00 

ค่ำเฉลี่ย 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 
หมายเหตุ : สามารถตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 

 

4.3.5 ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ 
เมื่อพิจำรณำจำกควำมไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำร (พึงพอใจระดับ 1-2 คะแนน) พบว่ำ ไม่

มีผู้ที่ไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำร  
 

4.3.6 ความภักดีต่อผลิตภัณฑ์/ บริการ ของ สทอภ. 
ควำมภักดีที่มีต่อบริกำรของ สทอภ. ท ำกำรส ำรวจใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) กำรกลับมำใช้

บริกำรของ สทอภ. และ 2) จะแนะน ำบริกำรของ สทอภ. ให้กับบุคคลอื่นๆ พบว่ำ มีกลุ่มที่เป็นผู้สนับสนุน 
สทอภ. (Promoters) คิดเป็นร้อยละ 57.14 เรื่องกำรกลับมำใช้บริกำร และคิดเป็นร้อยละ 71.43 เรื่องกำร
แนะน ำบอกต่อกิจกรรม/ โครงกำรของ สทอภ. ส่วนค่ำ Net Promoters Score (NPS)  พบว่ำ มีระดับ
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ควำมภักดีต่อบริกำรของ สทอภ. ค่อนข้ำงสูง เนื ่องจำกไม่มีผู ้ที ่ให้คะแนนต ่ำกว่ำระดับ 8 คะแนน 
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-44 

 

ตารางท่ี 4-44 ควำมภักดีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำร ของ สทอภ. กลุ่มผู้รับบริกำรที่ปรึกษำโครงกำร 
ระดับคะแนน การกลับมาใช้บริการกับ GISTDA จะแนะนํากิจกรรม/ โครงการของ 

GISTDA ให้กับบุคคลอื่นๆ 

10 50.00 57.14 

9 7.14 14.29 

8 42.86 28.57 

7 - - 

6 - - 

5 - - 

4 - - 

3 - - 

2 - - 

1 - - 

0 - - 

Promoters 57.14 71.43 

Passives 42.86 28.57 

Detractors 0.00 0.00 

Net Promoter Score 57.14 71.43 

 
4.3.7 ภาพลักษณ์ท่ีมีต่อการดําเนินงานของ สทอภ. 

กำรส ำรวจทัศนคติที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของ สทอภ. สะท้อนถึงภำพลักษณ์ด้ำนต่ำงๆ ใน 7 
ประเด็น ได้แก่ 1) สทอภ. เป็นองค์กรชั้นน ำระดับประเทศและภูมิภำคอำเซียนในกำรให้บริกำรด้ำนกำร
พัฒนำดำวเทียมและภูมิสำรสนเทศ (Geo-information) 2) สทอภ. เป็นองค์กรชั้นน ำด้ำนเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมที่มีบทบำทต่อกำรพัฒนำประเทศ 3) สทอภ. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรอวกำศระดับ
สำกลที่เข้มแข็ง 4) สทอภ. ให้บริกำรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ 5) สทอภ. แก้ไขปัญหำของประเทศด้วยนวัตกรรมอวกำศและภูมิสำรสนเทศ  6) 
สทอภ. เป็นองค์กรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่สังคมและประเทศ ทั้งในระดับปฏิบัติกำรและระดับนโยบำย และ 7) 
สทอภ. เป็นหน่วยงำนที่ผลักดันและส่งเสริมใหเ้กิดกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 
เพื่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ 

ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อภำพลักษณ์ของ สทอภ. อยู่ในระดับเห็นด้วยมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.41 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.16 โดยเห็นด้วยว่ำ สทอภ. ให้บริกำรผลิตภัณฑ์ที่มคุีณภำพและได้มำตรฐำน โดย
ค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญมำกที่สุด (4.57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.43) รองลงมำคือ 
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สทอภ. เป็นหน่วยงำนที่ผลักดันและส่งเสริมใหเ้กิดกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 
เพื่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ สทอภ. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรอวกำศระดับสำกลที่เข้มแข็ง 
(4.43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.57) และ สทอภ. เป็นองค์กรช้ันน ำระดับประเทศและภูมิภำคอำเซียนใน
กำรให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำดำวเทียมและภูมิสำรสนเทศ (Geo-information) สทอภ. เป็นองค์กรชั้นน ำ
ด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีบทบำทต่อกำรพัฒนำประเทศ สทอภ. แก้ไขปัญหำของประเทศด้วย
นวัตกรรมอวกำศและภูมิสำรสนเทศ สทอภ. เป็นองค์กรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่สังคมและประเทศ ทั้งในระดับ
ปฏิบัติกำรและระดับนโยบำย (4.36 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.14) ตำมล ำดับ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-45 
ตารางท่ี 4-45 ภำพลักษณ์ที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของ สทอภ. กลุ่มผู้รับบริกำรที่ปรึกษำโครงกำร 

ภาพลักษณ์ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

1. สทอภ. เป็นองค์กรชั้นน ำระดับประเทศและภูมิภำคอำเซียนในกำรให้บริกำรด้ำนกำร
พัฒนำดำวเทียมและภูมิสำรสนเทศ (Geo-information) 

87.14 4.36 

2. สทอภ. เป็นองค์กรชั้นน ำด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีบทบำทต่อกำรพัฒนำประเทศ 87.14 4.36 
3. สทอภ. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรอวกำศระดับสำกลที่เข้มแข็ง 88.57 4.43 

4. สทอภ. ให้บริกำรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ 

91.43 4.57 

5. สทอภ. แก้ไขปัญหำของประเทศด้วยนวัตกรรมอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 87.14 4.36 

6. สทอภ. เป็นองค์กรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่สังคมและประเทศ ทั้งในระดับปฏิบัติกำรและ
ระดับนโยบำย 

87.14 4.36 

7. สทอภ. เป็นหน่วยงำนที่ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศ เพื่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ 

88.57 4.43 

รวม 88.16 4.41 

นอกจำกนี้ มีกำรวิเครำะห์เพิ่มเติมเพื่อวัดระดับควำมผูกพัน ซึ่งค ำนวณตัวช้ีวัด (Indicator) 
ส ำหรับกำรวัดระดับควำมผูกพันโดยสมบูรณ์ของผู้มำใช้บริกำร (% Completely Engagement) โดยกำร
ค ำนวณหำสัดส่วนเป็นร้อยละ (%) ของผู้มำใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำรที่ให้ “คะแนนควำมเห็นด้วย” เต็ม 5 
คะแนนทั้ง 7 ประเด็นค ำถำม พบว่ำ ระดับควำมผูกพันโดยสมบูรณ์ของผู้มำใช้บริกำรคิดเป็นร้อยละ 28.57 
ของจ ำนวนผู้ใช้บริกำรที ่ท ำกำรส ำรวจ ซึ ่งเป็นสัดส่วนที ่ค่อนข้ำงสูงมีแนวโน้มที ่ดีและสำมำรถพัฒนำ
ภำพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นต่อไปได ้

 
4.3.8 ผลิตภัณฑ์/ บริการท่ีต้องการเพ่ิมเติมจาก สทอภ. 

ผลกำรส ำรวจผลิตภัณฑ์/ บริกำรจำก ที่ต้องกำรเพิ่มเติมจำก สทอภ. จำกจ ำนวนผู้ตอบ 10 
รำย พบว่ำ ต้องกำรเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันสมัยมำกที่สุด จ ำนวนผู้ตอบ 3 รำย (ร้อยละ 30.00) 
รองลงมำคือ ข้อมูลดำวเทียม จ ำนวนผู้ตอบ 2 รำย (ร้อยละ 20.00) และ Big Data ด้ำนกำรบริกำรที่ดี
ยิ่งขึ้น เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้บุคลำกร ให้บริกำร
ข้อมูลพื้นที่พีชเศรษฐกิจ จ ำนวนผู้ตอบ 1 รำย (ร้อยละ 10.0) ตำมล ำดับ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4-46 
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ตารางท่ี 4-46 บริกำรให้ค ำปรึกษำที่ต้องกำรเพิ่มเติมจำก สทอภ. กลุ่มผู้รับบริกำรที่ปรึกษำโครงกำร 
ผลิตภัณฑ์/ บริการท่ีต้องการเพิ่มเติม จํานวน ร้อยละ 

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันสมัย 3 30.00 

ข้อมูลดำวเทียม 2 20.00 

Big Data 1 10.00 
ด้ำนกำรบริกำรที่ดียิ่งขึ้น 1 10.00 

เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 10.00 

กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้บุคลำกรด้ำนภูมิสำรสนเทศ 1 10.00 
ให้บริกำรข้อมูลพื้นที่พืชเศรษฐกิจ  1 10.00 

รวม 10 100.00 

 
4.3.9 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาประเด็นสําคญั (Performance Important Analysis) 

(1) ประเด็นที่ท ำได้ดี เป็นจุดแข็ง (Maintain Strong Performance) เป็นเรื่องที่มีควำม

คำดหวังสูง (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) และเป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจสูงแล้ว (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) 

ได้แก่ ควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบงำน เจ้ำหน้ำที่มีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำรสุภำพ เป็นมิตร และ

เจ้ำหน้ำที่มีควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้นและพร้อมที่จะให้บริกำร 

(2) ประเด็นที่ท ำได้ดี ควรรักษำระดับไว้ (Monitor for Change in Importance) เป็นเรื่อง

ที่มีควำมคำดหวังต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) แต่เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจสูงแล้ว (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ย

โดยรวม) คือ โครงกำร/ผลงำน ที่ได้รับจำกบริกำรให้ค ำปรึกษำมีควำมถูกต้อง สมบูรณ์ เช่ือถือได้ 

(3) ประเด็นที ่ปรับปรุงภำยหลังได้ (Focus if Resource Permit) เป ็นเร ื ่องที ่ม ีควำม

คำดหวังต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) และเป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) ได้แก่ 

ควำมชัดเจนของเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรขอรบับรกิำรใหค้ ำปรึกษำ/โครงกำร ข้ันตอนกำรให้บริกำรไม่ซับซ้อน 

และมีควำมคล่องตัว และโครงกำร/ผลงำน ที่ได้รับจำกบริกำรให้ค ำปรึกษำ สำมำรถใช้งำนได้จริงตำมที่

ต้องกำร 

(4) ประเด็นที่ควรปรับปรงุเปน็อันดับแรก (Priority Area for Improvement) เป็นเรื่องทีม่ี

ควำมคำดหวังสูง (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) แต่เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) 

ได้แก่ ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรขอใช้บริกำรให้ค ำปรึกษำ/โครงกำร มีบริกำรให้ค ำแนะน ำกำรใช้งำน

โครงกำร/ ผลงำน หลังจำกส่งมอบงำน โครงกำร/ผลงำน ที่ได้รับจำกบริกำรให้ค ำปรึกษำ สำมำรถน ำไปใช้

งำน หรือต่อยอดในงำนอื่นได้ และควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้ข้อมูลค ำแนะน ำและแก้ปัญหำ ถูกต้อง 

ชัดเจน รำยละเอียดดังแผนภำพที่ 4-3 
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หมำยเหตุ : ค่ำบนแกน X หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ และค่ำบนแกน Y หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 

แผนภาพท่ี 4-3 Performance Important Analysis กลุม่ผู้รบับริกำรทีป่รึกษำโครงกำร 

1. ประเด็นท่ีทําได้ดี 
เป็นจุดแข็ง 

2. ประเด็นท่ีทําได้ดี 
ควรรักษาระดับไว้ 

3. ประเด็นท่ีปรับปรุง
ภายหลังได้ 

4. ประเด็นท่ีควรปรับปรุง
เป็นอันดับแรก 

1.4 ควำมตรงต่อเวลำใน
กำรส่งมอบงำน 
3.2 เจ้ำหน้ำที่มีควำมเต็ม
ใจในกำรให้บริกำรสุภำพ 
เป็นมิตร 
3.3 เจ้ำหน้ำที่มีควำมเอำ
ใจใส ่กระตือรือร้นและ
พร้อมที่จะให้บริกำร 

2.1 โครงกำร/ผลงำน ที่
ได้รับจำกบริกำรให้
ค ำปรึกษำมีควำมถูกต้อง 
สมบูรณ์ เชื่อถือได้ 

1.2 ควำมชัดเจนของ
เอกสำรที่เก่ียวกับกำร
ขอรับบริกำรให้ค ำปรึกษำ/
โครงกำร 
1.3 ขั้นตอนกำรให้บริกำร
ไม่ซับซ้อน และมีควำม
คล่องตัว 
2.2 โครงกำร/ผลงำน ที่
ได้รับจำกบริกำรให้
ค ำปรึกษำ สำมำรถใช้งำน
ได้จริงตำมที่ต้องกำร 

1.1 ควำมสะดวกรวดเร็ว
ในกำรขอใช้บริกำรให้
ค ำปรึกษำ/โครงกำร 
2.3 มีบริกำรให้ค ำแนะน ำ
กำรใช้งำนโครงกำร/ 
ผลงำน หลังจำกส่งมอบ
งำน 
2.4 โครงกำร/ผลงำน ที่
ได้รับจำกบริกำรให้
ค ำปรึกษำ สำมำรถ
น ำไปใช้งำน หรือต่อยอด
ในงำนอ่ืนได้ 
3.1 ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรให้ข้อมูลค ำแนะน ำ
และแก้ปัญหำ ถูกต้อง 
ชัดเจน 
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บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 

จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและพัฒนำกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ
ภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) หรือ สทอภ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยท ำกำรส ำรวจจำก
ฐำนข้อมูลของผู้รับบริกำรของ สทอภ. ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2562 - เดือนเมษำยน 2563 โดยด ำเนินกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเดือนกันยำยน 2563 รวมจ ำนวนตัวอย่ำง 172 รำย ประกอบด้วย ผู้รับบริกำรข้อมูล
ดำวเทียมและข้อมูลภูมิสำรสนเทศ (จ ำนวน 92 รำย) ผู้รับบริกำรกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ (จ ำนวน 66 รำย) 
และผู้รับบริกำรที่ปรึกษำโครงกำร (จ ำนวน 14 รำย) สรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและพัฒนำกำร
ให้บริกำรของ สทอภ. โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ความพึงพอใจและความคาดหวังโดยรวมต่อการให้บริการของ สทอภ. 
ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรให้บริกำรของ สทอภ. พบว่ำ มีควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำร

ให้บริกำรของ สทอภ. อยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.44 คะแนน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 88.72 โดยมีรำยละเอียดกำรส ำรวจในแต่ละมิติ ดังนี ้

1.1 ความพึงพอใจและความคาดหวังโดยรวม จําแนกตามหัวข้อท่ีประเมิน 
เมื่อพิจำรณำควำมพึงพอใจโดยรวม จ ำแนกในแต่ละด้ำนที่ให้บริกำรของ สทอภ. พบว่ำ 

ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจโดยรวมมำกที่สุดในด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร (4.58 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
91.66) รองลงมำคือ ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (4.43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.54) ด้ำนคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์/ บริกำร (4.39 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.70) และด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร (4.38 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 87.67) ตำมล ำดับ 

หำกเปรียบเทียบควำมพึงพอใจและควำมคำดหวัง พบว่ำ ในภำพรวมมีควำมพึงพอใจ
มำกกว่ำควำมคำดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.07) ส่วนในแต่ละด้ำนที่ให้บริกำรมีควำมพึงพอใจ
มำกกว่ำควำมคำดหวังเกือบทุกด้ำน ยกเว้น ด้ำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์/ บริกำร ที่พึงพอใจน้อยกว่ำควำม
คำดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่ำงเท่ำกับ -0.01) รำยละเอียดดังตำรำงที่ 5-1 
ตารางท่ี 5-1 ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังโดยรวมของผู้รับบริกำรของ สทอภ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการสํารวจ 
ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ

คาดหวัง 

ส่วนต่าง 
ความพึงพอใจ

และความคาดหวัง 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร 87.67 4.38 4.33 +0.05 มำกที่สุด 

ด้ำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์/ บริกำร 87.70 4.39 4.40 -0.01 มำกที่สุด 

ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร 91.66 4.58 4.45 +0.13 มำกที่สุด 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 88.54 4.43 4.27 +0.16 มำกที่สุด 
ความพึงพอใจและความคาดหวังโดยรวม 88.72 4.44 4.37 +0.07 มากท่ีสุด 

หมำยเหตุ: ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำรวจเฉพำะกลุ่มผู้รับบริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
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1.2 ความพึงพอใจและความคาดหวังโดยรวม จําแนกตามกลุ่มผู้รับบริการ 
เมื ่อพิจำรณำควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรให้บริกำรของ สทอภ. จ ำแนกตำมกลุ่ม

ผู้รับบริกำร พบว่ำ ทุกกลุ่มผู้รับบริกำรของ สทอภ. มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด 
โดยกลุ่มผู้รับบริกำรที่ปรึกษำโครงกำร มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด (4.56 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.30) 
รองลงมำคือ กลุ่มผู้รับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิสำรสนเทศ (4.45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
89.09) และกลุ่มผู้รับบริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ (4.40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.05) ตำมล ำดับ  

หำกพิจำรณำในแต่ละด้ำนที ่ให้บริกำรของ สทอภ. จ ำแนกตำมประเด็นกำรส ำรวจ 
พบว่ำ มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุดเกือบทุกด้ำน ยกเว้น ด้ำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์/ บริกำร 
(เนื้อหำ ควำมรู้) ของกลุ่มผู้รับบริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ที่มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก (4.12 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 82.33) รำยละเอียดดังตำรำงที่ 5-2 
ตารางท่ี 5-2 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของ สทอภ. จ ำแนกตำมประกลุ่มผู้รับบริกำร  

ประเด็นการสํารวจ 

ผู้รับบริการข้อมูลจาก
ดาวเทียมฯ 

ผู้รับบริการถ่ายทอด
องค์ความรู้ 

ผู้รับบริการท่ีปรึกษา
โครงการ 

ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

พึงพอใจ 

ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

พึงพอใจ 

ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

พึงพอใจ 

ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร 87.50 4.38 86.80 4.34 91.79 4.59 

ด้ำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์/ บริกำร 89.35 4.47 82.33 4.12 89.29 4.46 

ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร 90.87 4.54 92.41 4.62 93.33 4.67 
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก N/A N/A 88.54 4.43 N/A N/A 

ความพึงพอใจโดยรวม 89.09 4.45 88.05 4.40 91.30 4.56 

หมำยเหตุ: N/A หมำยถึง ไม่ได้ท ำกำรส ำรวจในหัวข้อดังกล่ำว 

 
หำกเปรียบเทียบควำมพึงพอใจและควำมคำดหวัง พบว่ำ มีควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำม

คำดหวังทุกกลุ่ม โดยกลุ่มผู้รับบริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ มีควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังมำกที่สุด 
(ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.13) รองลงมำคือ กลุ่มผู้รับบรกิำรที่ปรกึษำโครงกำร (ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.06) และกลุ่ม
ผู้รับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิสำรสนเทศ (ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.02) ตำมล ำดับ รำยละเอียดดัง
ตำรำงที่ 5-3 
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ตารางท่ี 5-3 ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังต่อกำรให้บริกำร จ ำแนกตำมกลุ่มผู้รับบริกำรของ สทอภ. 

กลุ่มผู้รับบริการ 
ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ

คาดหวัง 

ส่วนต่าง 
ความพึงพอใจ 

และความคาดหวัง 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ผู้รับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิ
สำรสนเทศ 

89.09 4.45 4.43 +0.02 มำกที่สุด 

ผู้รับบริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 88.05 4.40 4.27 +0.13 มำกที่สุด 
ผู้รับบริกำรที่ปรึกษำโครงกำร 91.30 4.56 4.50 +0.06 มำกที่สุด 

ความพึงพอใจและความคาดหวังโดยรวม 88.72 4.44 4.37 +0.07 มากท่ีสุด 

 
1.3 ความพึงพอใจและความคาดหวังโดยรวม จําแนกตามประเภทลูกค้า 

เมื่อพิจำรณำควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรให้บริกำรของ สทอภ. จ ำแนกตำมประเภท
ลูกค้ำที่ประกอบด้วย หน่วยงำนของรัฐ สถำบันกำรศึกษำ บริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป พบว่ำ ทุกกลุ่มมี
ควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยกลุ่มหน่วยงำนของรัฐ มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด (4.45 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.00) รองลงมำคือ บริษัทเอกชน (4.44 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.80) บุคคล
ทั่วไป (4.44 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.80) และสถำบันกำรศึกษำ (4.43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.60) 
ตำมล ำดับ 

หำกพิจำรณำในแต่ละด้ำนที่ให้บริกำรของ สทอภ. จ ำแนกตำมประเด็นกำรส ำรวจ 
พบว่ำ มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน โดยกลุ่มหน่วยงำนของรัฐ และบริษัทเอกชน มีควำม 
พึงพอใจมำกที่สุดด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร สถำบันกำรศึกษำ มีควำมพึงพอใจมำกที่สุดด้ำนผลิตภัณฑ์/ 
บริกำร และบุคคลทั่วไป มีควำมพึงพอใจมำกที่สุดด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

หำกเปรียบเทียบควำมพึงพอใจและควำมคำดหวัง พบว่ำ ในภำพรวมมีควำมพึงพอใจ
มำกกว่ำควำมคำดหวังเกือบทุกกลุ่ม ยกเว้น บริษัทเอกชน ที่มีควำมพึงพอใจเท่ำกับควำมคำดหวัง โดย
บุคคลทั่วไปมีควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังมำกที่ส ุด  (ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.15) รองลงมำคือ 
หน่วยงำนของรัฐ (ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.10) และสถำบันกำรศึกษำ (ส่วนต่ำงเท่ำกับ +0.07) ตำมล ำดับ 
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 5-4 
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ตารางท่ี 5-4 ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังโดยรวม จ ำแนกตำมประเภทลูกค้ำ 

ประเภทลูกค้า 

ประเด็นการสํารวจ 

ด้าน
กระบวนการ
ให้บริการ 

ด้านคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์/ 

บริการ 

ด้าน
บุคลากรท่ี
ให้บริการ 

ด้าน 
สิ่งอํานวย

ความสะดวก 

ความพึงพอใจ
และความ

คาดหวังโดยรวม 

หน
่วย

งา
นข

อง
รัฐ

 ร้อยละควำมพึงพอใจ 88.20 85.80 92.80 88.60 89.00 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.41 4.29 4.64 4.43 4.45 

ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 4.30 4.37 4.46 4.28 4.35 
ส่วนต่ำงควำมพึงพอใจ 
และควำมคำดหวัง 

+0.11 -0.08 +0.19 +0.15 +0.10 

สถ
าบ

ันก
าร

ศึก
ษา

 ร้อยละควำมพึงพอใจ 84.60 91.80 90.20 85.00 88.60 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.23 4.59 4.51 4.25 4.43 

ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 4.23 4.50 4.46 4.05 4.36 

ส่วนต่ำงควำมพึงพอใจ 
และควำมคำดหวัง 

0.00 +0.09 +0.05 +0.20 +0.07 

บร
ิษัท

เอ
กช

น 

ร้อยละควำมพึงพอใจ 88.00 88.60 90.20 - 88.80 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.40 4.43 4.51 - 4.44 

ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 4.43 4.43 4.46 - 4.44 
ส่วนต่ำงควำมพึงพอใจ 
และควำมคำดหวัง 

-0.03 0.00 +0.05 - 0.00 

บุค
คล

ทั่ว
ไป

 

ร้อยละควำมพึงพอใจ 87.80 87.40 90.80 100.00 88.80 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.39 4.37 4.54 5.00 4.44 

ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 4.27 4.21 4.29 5.00 4.29 

ส่วนต่ำงควำมพึงพอใจ 
และควำมคำดหวัง 

+0.12 +0.15 +0.25 0.00 +0.15 

 
1.4 ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ 

ผู ้ร ับบริกำรได้แสดงควำมคิดเห็นเพิ ่มเติมต่อควำมไม่พึงพอใจ (พึงพอใจระดับ 1-2 
คะแนน) ต่อกำรบริกำรที่ได้รับในช่วงปีที่ผ่ำนมำ จ ำนวน 9 รำย แบ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริกำรข้อมูลดำวเทยีม
และข้อมูลภูมิสำรสนเทศ จ ำนวน 4 รำย และกลุ่มผู้รับบริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ จ ำนวน 5 รำย โดยส่วน
ใหญ่ไม่พึงพอใจด้ำนกระบวนกำรใหบ้รกิำร ส ำหรับกลุ่มผู้รบับริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิสำรสนเทศ  
เช่น ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเจ้ำหน้ำที่ ระยะเวลำกำรให้บริกำร และรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ที่
อัพเดททันเหตุกำรณ์ ส่วนกลุ่มผู้รับบริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เช่น ระยะเวลำกำรอบรม เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรอบรม เป็นต้น รำยละเอียดดังตำรำงที่ 5-5 
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ตารางท่ี 5-5 ควำมไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ สทอภ. 

กลุ่มผู้รับบริการ ประเด็นความไม่พึงพอใจ 

ผู้รับบริการข้อมูลดาวเทียมและ 
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
(4 ราย) 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
- มีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ว่ำต้องท ำด ำเนินกำรอย่ำงไร

ค่อนข้ำงน้อย 
- ระยะเวลำของกำรสั่งภำพเน่ืองจำกต้องรอภำพจำกต่ำงประเทศ ซ่ึงบำงครั้ง

จ ำเป็นต้องรีบใช้งำนด่วน จึงจ ำเป็นต้องเผื่อเวลำไว้เสมอเม่ือต้องกำรใช้งำน 
- แคตตำล็อกข้อมูลไม่สำมำรถดูได้แบบเรียลไทม์ ต้องประสำนผ่ำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อ

ติดต่อขอข้อมูล 
ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ 
- ส่วนใหญ่ไม่มีควำมรู้ที่เพียงพอที่จะให้ค ำแนะน ำได้ว่ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ข้อมูล

แบบใหม่อย่ำงไร กรณีที่ถำมข้อมูลเชิงลึกจะไม่สำมำรถให้ข้อมูลได้ 

ผู้รับบริการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
(5 ราย) 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
- กำรอบรมไม่เป็นไปตำมก ำหนดกำรท ำให้เลิกช้ำกว่ำปกติ  
- เม่ือมีปัญหำวิทยำกรไม่เข้ำมำดู และไม่สำมำรถช่วยตอบค ำถำมในกำรฝึกอบรมได้  
- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรอบรมไม่มีไฟล์ที่ใช้ในกำรน ำเสนอ 
- อำหำรว่ำงควรท ำเป็นลักษณะเป็นกล่องหรือบรรจุในรูปแบบที่สำมำรถน ำกลับ

บ้ำนได้  
- ข้อมูลควำมรู้ที่น ำมำสอนยังไม่สำมำรถน ำไปฏิบัติใช้งำนได้ 
- โปรแกรม ArcMap ไม่สำมำรถใช้งำนได้ ควรมีกำรตรวจสอบคอมพิวเตอร์ให้มี

ควำมพร้อมก่อนอบรม 
ด้านคุณภาพเนื้อหา ความรู้ 
- กำรอธิบำยเน้ือหำไม่ชัดเจน 
- เน้ือหำไม่มีควำมทันสมัย ไม่สำมำรถน ำไปปรับปรับใช้กับชีวิตประจ ำวันได้ 
- เน้ือหำที่น ำมำอบรมเหมำะกับหน่วยงำนที่มีจ ำนวนข้อมูลที่มำกและหลำกหลำยมี

กำรเปลี่ยนแปลงบ่อย ซ่ึงอำจไม่เหมำะสมกับหน่วยงำนอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้อง 
ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ 
- ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ ควรพัฒนำให้ทัดเทียมกับวิทยำกร เพื่อจะ

ได้ตอบค ำถำมผู้เข้ำอบรมได้ 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
- ไม่สะดวกในกำรเดินทำง เน่ืองจำกอยู่ไกลจำกที่ท ำงำน 

หมำยเหตุ: สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ 
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2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ช่องทำงในกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรของ สทอภ. พบว่ำ ช่องทำง 3 อันดับแรก ที่รับทรำบ

ข้อมูลข่ำวสำรมำกที่สุด ได้แก่ เว็บไซต์ของ GISTDA จ ำนวน 133 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 77.33) รองลงมำคือ 
จดหมำย/ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 80 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 46.51) และงำนประชุม/ สัมมนำ / 
นิทรรศกำรที่ GISTDA เป็นเจ้ำภำพ หรือร่วมจัด จ ำนวน 55 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 31.98) หำกพิจำรณำ
ช่องทำงที่ต้องกำรใช้บริกำรมำกที่สุด 3 อันดับแรก ส่วนใหญ่สอดคล้องกับช่องทำงที่ใช้บริกำรในปัจจุบัน 
โดยมีช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA (Facebook) เป็นช่องทำงที่ต้องกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร
เพิ่มเติม นอกเหนือจำกช่องทำงที่ใช้บริกำรอยู่ในปัจจุบัน รำยละเอียดดังตำรำงที่ 5-6 
ตารางท่ี 5-6 ช่องทำงในกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรของ สทอภ. 

ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
ช่องทางท่ีใช้บริการ ช่องทางท่ีต้องการมากท่ีสุด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ประชำสัมพันธ์ของ GISTDA (แผ่นพับ) 29 16.86 3 1.74 
2. สื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA (Facebook) 50 29.07 41 23.84 

3. สื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA (YouTube) 11 6.40 7 4.07 

4. เว็บไซต์ของ GISTDA (www.gistda.or.th) 133 77.33 42 24.42 

5. งำนประชุม/สัมมนำ/นิทรรศกำรที่ GISTDA เป็นเจ้ำภำพ 
หรือร่วมจัด 

55 31.98 11 6.40 

6. กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด/กำรขำยของ GISTDA 14 8.14 4 2.33 

7. จดหมำย/จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จำก GISTDA 80 46.51 52 30.23 
8. สกู๊ป/ บทสัมภำษณ์ทำงโทรทัศน์ วิทยุ 5 2.91 4 2.33 

9. บทควำม/ บทสัมภำษณ์ทำงหนังสือพิมพ์ นิตยสำร 13 7.56 5 2.91 

10. อ่ืนๆ เช่น หนังสือรำชกำร ไลน์ กำรค้นหำทำงอินเทอร์เน็ต   3 1.74 

หมำยเหตุ: ช่องทำงที่ใช้บริกำรสำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ ส่วนช่องทำงที่ต้องกำรมำกที่สุดสำมำรถตอบค ำถำมได้
ค ำตอบเดียว 

 

หำกพิจำรณำช่องทำงในกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรของ สทอภ. จ ำแนกตำมประเภทลูกค้ำ 
พบว่ำ กลุ ่มหน่วยงำนภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ และบริษัทเอกชน ช่องทำงหลักในกำรใช้บริกำรเป็น
ช่องทำงที่มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรแล้ว โดยสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) เป็น
ช่องทำงที่ต้องกำรใช้บริกำรมำกในทั้ง 3 กลุ่ม ส่วนบุคคลทั่วไป ช่องทำงในกำรใช้บริกำรมีควำมสอดคล้อง
กับช่องทำงที่ต้องกำรใช้บรกิำรแล้ว โดยมีกำรใช้บริกำรใน 3 ช่องทำง ได้แก่ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และ
งำนประชุม/ สัมมนำฯ 
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โดยมีรำยละเอียดของแต่ละกลุ่มประเภทลูกค้ำ ดังนี ้
- หน่วยงำนของรัฐ ช่องทำง 3 อันดับแรก ที่รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรมำกที่สุด ได้แก่ เว็บไซต์

ของ GISTDA (ร้อยละ 72.04) รองลงมำคือ จดหมำย/ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 54.84) และงำน
ประชุม/ สัมมนำ/ นิทรรศกำรที่ GISTDA เป็นเจ้ำภำพ หรือร่วมจัด (ร้อยละ 36.56) หำกพิจำรณำช่องทำง
ที่ต้องกำรใช้บริกำรมำกที่สดุ 3 อันดับแรก พบว่ำ จดหมำย/ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทำงที่ต้องกำร
ใช ้บริกำรมำกท ี ่ส ุด (ร ้อยละ 33.33)  รองลงมำคือ ส ื ่อส ังคมออนไลน์ของ GISTDA (Facebook)  
(ร้อยละ 27.96) และเว็บไซต์ของ GISTDA (ร้อยละ 15.05)  

- สถำบันกำรศึกษำ ช่องทำง 3 อันดับแรก ที่รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรมำกที่สุด ได้แก่ เว็บไซต์
ของ GISTDA (ร้อยละ 85.71) รองลงมำคือ จดหมำย/ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 52.38) สื่อสังคม
ออนไลน์ของ GISTDA (Facebook) และงำนประชุม/ สัมมนำ/ นิทรรศกำรที่ GISTDA เป็นเจ้ำภำพ หรือ
ร่วมจัด (ร้อยละ 33.33) เท่ำกัน หำกพิจำรณำช่องทำงที่ต้องกำรใช้บริกำรมำกที่สุด 3 อันดับแรก พบว่ำ
จดหมำย/ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ของ GISTDA เป็นช่องทำงที่ต้องกำรใช้บริกำรมำกที่สุด (ร้อยละ 
33.33) รองลงมำคือ สื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA (Facebook) (ร้อยละ 19.05) และสื่อสังคมออนไลน์
ของ GISTDA (YouTube) กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด/ กำรขำยของ GISTDA (ร้อยละ 4.76)  

- บริษัทเอกชน ช่องทำง 3 อันดับแรก ที่รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรมำกที่สุด ได้แก่ เว็บไซต์ของ 
GISTDA (ร้อยละ 82.00) รองลงมำคือ จดหมำย/ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จำก GISTDA (ร้อยละ 
36.00) และงำนประชุม/ สัมมนำ/ นิทรรศกำรที่ GISTDA เป็นเจ้ำภำพ หรือร่วมจัด (ร้อยละ 26.00) หำก
พิจำรณำช่องทำงที่ต้องกำรใช้บริกำรมำกที่สุด 3 อันดับแรก พบว่ำเว็บไซต์ของ GISTDA เป็นช่องทำงที่
ต้องกำรใช้บริกำรมำกที่สุด (ร้อยละ 32.00) รองลงมำคือ จดหมำย/ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จำก 
GISTDA (ร้อยละ 28.00) และงำนประชุม/ สัมมนำ/ นิทรรศกำรที่ GISTDA เป็นเจ้ำภำพ หรือร่วมจัด  
(ร้อยละ 18.00)  

- บุคคลทั่วไป ช่องทำง 3 อันดับแรก ที่รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรมำกที่สุด ได้แก่ เว็บไซต์ของ 
GISTDA (ร้อยละ 87.50) รองลงมำคือ บทควำม/ บทสัมภำษณ์ทำงหนังสือพิมพ์ นิตยสำร (ร้อยละ 25.00) 
และงำนประชุม/ สัมมนำ/ นิทรรศกำรที่ GISTDA เป็นเจ้ำภำพ หรือร่วมจัด สื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA 
(Facebook) (ร้อยละ 12.50) หำกพิจำรณำช่องทำงที ่ต้องกำรใช้บริกำรมำกที่ส ุด 3 อันดับแรก พบว่ำ 
เว็บไซต์ของ GISTDA เป็นช่องทำงที่ต้องกำรใช้บริกำรมำกที่สุด (ร้อยละ 62.50) รองลงมำคือ สื่อสังคม
ออนไลน์ของ GISTDA (Facebook) (ร้อยละ 25.00) และงำนประชุม/สัมมนำ/นิทรรศกำรที่ GISTDA เป็น
เจ้ำภำพ หรือร่วมจัด (ร้อยละ 12.50) รำยละเอียดดังตำรำงที่ 5-7 
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ตารางท่ี 5-7 ช่องทำงในกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรของ สทอภ. จ ำแนกตำมประเภทลูกค้ำ 

ช่องทางการ
รับทราบข้อมูล

ข่าวสาร 

หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน บุคคลทั่วไป 

ช่องทาง
ที่ใช้

บริการ 

ช่องทางที่
ต้องการ
มากที่สุด 

ช่องทาง
ที่ใช้

บริการ 

ช่องทาง
ที่ต้องการ
มากที่สุด 

ช่องทาง
ที่ใช้

บริการ 

ช่องทาง
ที่ต้องการ
มากที่สุด 

ช่องทาง
ที่ใช้

บริการ 

ช่องทาง 
ที่ต้องการ
มากที่สุด 

1. ส่ือส่ิงพิมพ์
ประชำสัมพันธ์ของ 
GISTDA (แผ่นพับ) 

24.73 2.15 9.52 - 8.00 2.00 - - 

2. ส่ือสังคมออนไลน์
ของ GISTDA 
(Facebook) 

34.41 27.96 33.33 19.05 20.00 18.00 12.50 25.00 

3. ส่ือสังคมออนไลน์
ของ GISTDA 
(YouTube) 

8.60 3.23 9.52 4.76 2.00 6.00 - - 

4. เว็บไซต์ของ 
GISTDA 

72.04 15.05 85.71 33.33 82.00 32.00 87.50 62.50 

5. งำนประชุม/
สัมมนำ/นิทรรศกำรที่ 
GISTDA เป็นเจ้ำภำพ 
หรือร่วมจัด 

36.56 6.45 33.33 - 26.00 8.00 12.50 12.50 

6. กิจกรรมส่งเสริม
กำรตลำด/กำรขำย 

13.98 3.23 - 4.76 2.00 - - - 

7. จดหมำย/จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Mail)  

54.84 33.33 52.38 33.33 36.00 28.00 - - 

8. สกู๊ป/ บทสัมภำษณ์
ทำงโทรทัศน์ วิทยุ 

4.30 2.15 4.76 4.76 - 2.00 - - 

9. บทควำม/ บท
สัมภำษณ์ทำง
หนังสือพิมพ์ นิตยสำร 

5.38 3.23 14.29 - 6.00 4.00 25.00 - 

10. อื่นๆ เช่น หนังสือ
รำชกำร ไลน์ กำร
ค้นหำทำงอินเทอร์เน็ต 

- 3.23 - - - - - - 

หมำยเหตุ: ช่องทำงที่ใช้บริกำรสำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ ส่วนช่องทำงที่ต้องกำรมำกที่สุดสำมำรถตอบค ำถำมได้
ค ำตอบเดียว 
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3. ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์/ บริการ ของ สทอภ. 
3.1 ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์/ บริการ จําแนกตามผู้ให้บริการ 

ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำร จ ำแนกตำมผู้ให้บริกำร พบว่ำ 
ส่วนใหญ่ผู้รับบริกำรของ GISTDA ได้รับประโยชน์มำกกว่ำผู้ให้บริกำรรำยอื่น ยกเว้น ด้ำนควำมคุ้มค่ำของ
ต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย ซึ่งกลุ่มสถำบันกำรศึกษำ บุคคลทั่วไป เห็นว่ำผู้ให้บริกำรรำยอื่นมีควำมคุ้มค่ำมำกกว่ำ
ผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. อย่ำงไรก็ตำม สทอภ. มีจุดแข็งในเรื่องของควำมเชื่อมั่นที่มีตอ่ผลิตภัณฑ์/ 
บริกำรค่อนข้ำงมำก เนื่องจำกเป็นเรื่องที่ได้รับคะแนนมำกที่สดุ และมำกกว่ำผู้ให้บริกำรรำยอื่นอย่ำงชัดเจน 
โดยด้ำนควำมเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์/ บริกำร ได้รับคะแนนมำกที่สุด (4.27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.00) 
รองลงมำคือ คุณภำพของผลิตภัณฑ์/ บริกำร (4.17 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.37) และประโยชน์ที่น ำไป
ประยุกต์ใช้ (4.08 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.51) ตำมล ำดับ ส่วนผู้ให้บริกำรรำยอื่น ควำมคุ้มค่ำของต้นทุน
หรือค่ำใช้จ่ำย ได้รับคะแนนมำกที่สุด (4.11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.11) รองลงมำคือ ประโยชน์ที่น ำไป
ประยุกต์ใช้ (4.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00) และควำมเหมำะสมของเนื้อหำ ควำมรู้ (3.89 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 77.89) รำยละเอียดดังตำรำงที่ 5-8 
ตารางท่ี 5-8 ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำร จ ำแนกตำมผู้ให้บริกำร 

ประโยชน์ท่ีได้รับและทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์/ 
บริการ 

ผลิตภัณฑ์/ บริการของ สทอภ. 
(จํานวนตัวอย่าง 172 ราย) 

ผลิตภัณฑ์/ บริการ 
ของผู้ให้บริการรายอื่น 

(จํานวนตัวอย่าง 19 ราย) 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

1. ประโยชน์โดยรวมที่ได้รับ 81.51 4.08 80.00 4.00 
2. ควำมเหมำะสมของรูปแบบ หรือกำรน ำเสนอ 80.12 4.01 77.89 3.89 

3. คุณภำพของผลิตภัณฑ์/ บริกำร 83.37 4.17 76.84 3.84 

4. ควำมคุ้มค่ำของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย 76.51 3.83 82.11 4.11 

5. ควำมเชื่อม่ันในผลิตภัณฑ์/ บริกำร 85.47 4.27 76.84 3.84 
ระดับความคิดเห็นโดยรวม 81.40 4.07 78.74 3.94 

 
3.2 ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์/ บริการ จําแนกตามประเภทลูกค้า 

ประโยชน์ที ่ได้ร ับและทัศนคติที ่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ  สทอภ. จ ำแนกตำม
ประเภทลูกค้ำ พบว่ำ กลุ ่มหน่วยงำนของรัฐ ได้รับคะแนนมำกกว่ำผู ้ให้บริกำรรำยอื ่นทุกด้ำน กลุ่ม
สถำบันกำรศึกษำ และบุคคลทั่วไป เห็นว่ำผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. มีควำมคุ้มค่ำของต้นทุนหรือ
ค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำผู้ให้บริกำรรำยอื่น ส่วนบริษัทเอกชน ได้รับคะแนนไม่แตกต่ำงจำกผู้ให้บริกำรรำยอื่นใน
ทุกด้ำน  
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โดยมีรำยละเอียดของแต่ละกลุ่มประเภทลูกค้ำ ดังนี ้
- หน่วยงำนของรัฐ ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. 

3 อันดับแรก ได้แก่ ด้ำนควำมเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์/ บริกำร (4.30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.00) รองลงมำ
คือ คุณภำพของผลิตภัณฑ์/ บริกำร (4.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00) ประโยชน์ที่น ำไปประยุกต์ใช้ 
(4.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00) ควำมเหมำะสมของเนื้อหำ ควำมรู้ (4.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
80.00) และควำมคุ้มค่ำของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย (3.90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.00) ตำมล ำดับ ส่วนผู้
ให้บริกำรรำยอื่น ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำร 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้ำนควำม
เหมำะสมของเนื้อหำ ควำมรู้ (4.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00) รองลงมำคือ คุณภำพของผลิตภัณฑ์/ 
บริกำร (3.90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.00) และประโยชน์ที่น ำไปประยุกต์ใช้ (3.80 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 76.00)  

- สถำบันกำรศึกษำ ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. 
3 อันดับแรก ได้แก่ ด้ำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์/ บริกำร และควำมเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์/ บริกำร (4.75 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.00) เท่ำกัน รองลงมำคือ ประโยชน์ที่น ำไปประยุกต์ใช้ (4.50 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 90.00) และควำมคุ้มค่ำของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย (4.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00) ตำมล ำดับ 
ส่วนผู้ให้บริกำรรำยอื่น ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำร 3 อันดับแรก ได้แก่ ควำม
คุ ้มค่ำของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย (4.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00) รองลงมำคือ ควำมเชื ่อมั ่นใน
ผลิตภัณฑ์/ บริกำร (4.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00) และประโยชน์ที่น ำไปประยุกต์ใช้ (3.75 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 75.00)  

- บริษัทเอกชน ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. 
เท่ำกับผู้ให้บริกำรรำยอื่นทุกด้ำน 

- บุคคลทั่วไป ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. 3 
อันดับแรก ได้แก่ ด้ำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์/ บริกำร และประโยชน์ที่น ำไปประยุกต์ใช้ (4.67 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 93.33) เท่ำกัน รองลงมำคือ ควำมเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์/ บริกำร (4.33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
86.67) และควำมเหมำะสมของเนื้อหำ ควำมรู้ (4.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00) ตำมล ำดับ ส่วนผู้
ให้บริกำรรำยอื่น ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำร 3 อันดับแรก ได้แก่ ควำมคุ้มค่ำ
ของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย (4.67 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.33) รองลงมำคือ ประโยชน์ที่น ำไปประยุกต์ใช้ 
(4.33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.67) ควำมเหมำะสมของเนื้อหำ ควำมรู้ และควำมเชื่อมั่นในผลิตภณัฑ์/ 
บริกำร (3.67 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.33) เท่ำกัน รำยละเอียดดังตำรำงที่ 5-9 
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ตารางท่ี 5-9 ประโยชน์ที่ได้รับและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำร จ ำแนกตำมประเภทลูกค้ำ 

ประเภทลูกค้า 

1. ประโยชน์
โดยรวมท่ีได้รับ 

2. ความ
เหมาะสมของ
รูปแบบ หรือ
การนําเสนอ 

3. คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์/ 

บริการ 

4. ความคุ้มค่า
ของต้นทุนหรือ

ค่าใช้จ่าย 

5. ความเชื่อมั่น
ในผลิตภัณฑ์/ 

บริการ 

หน
่วย

งา
นข

อง
รัฐ

 

GI
ST

DA
 ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 78.00 86.00 

ค่ำเฉลี่ย 4.00 4.00 4.00 3.90 4.30 

ผู้ใ
ห้บ

ริก
ำร

ำย

อื่น
 

ร้อยละ 76.00 80.00 78.00 72.00 72.00 

ค่ำเฉลี่ย 3.80 4.00 3.90 3.60 3.60 

สถ
าบ

ันก
าร

ศึก
ษา

 

GI
ST

DA
 ร้อยละ 90.00 75.00 95.00 80.00 95.00 

ค่ำเฉลี่ย 4.50 3.75 4.75 4.00 4.75 

ผู้ใ
ห้บ

ริก
ำร

ำย
อื่น

 

ร้อยละ 75.00 65.00 70.00 90.00 80.00 

ค่ำเฉลี่ย 3.75 3.25 3.50 4.50 4.00 

บร
ิษัท

เอ
กช

น GI
ST

DA
 ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ค่ำเฉลี่ย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ผู้ใ
ห้บ

ริก
ำร

ำย
อื่น

 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ค่ำเฉลี่ย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

บุค
คล

ทั่ว
ไป

 GI
ST

DA
 ร้อยละ 93.33 80.00 93.33 66.67 86.67 

ค่ำเฉลี่ย 4.67 4.00 4.67 3.33 4.33 

ผู้ใ
ห้บ

ริก
ำร

ำย
อื่น

 

ร้อยละ 86.67 73.33 66.67 93.33 73.33 

ค่ำเฉลี่ย 4.33 3.67 3.33 4.67 3.67 
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4. ความภักดีต่อผลิตภัณฑ์/ บริการ ของ สทอภ. 
ควำมภักดีที่มีต่อบริกำรของ สทอภ. ท ำกำรส ำรวจใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) กำรกลับมำใช้

บริกำรของ สทอภ. และ 2) จะแนะน ำบริกำรของ สทอภ. ให้กับบุคคลอื่นๆ พบว่ำ มีกลุ่มที่เป็นผู้สนับสนุน 
สทอภ. (Promoters) มำกกว่ำครึ่งทั้งเรื่องกำรกลับมำใช้บริกำร และกำรแนะน ำบอกต่อกิจกรรม/โครงกำร
ของ สทอภ. ส่วนค่ำ Net Promoters Score (NPS) ที่เกิดจำกส่วนต่ำงของสัดส่วนกลุ่มที ่จะสนับสนุน
องค์กร (Promoters) และสัดส่วนของผู้ที่ไม่พึงพอใจต่อบริกำร (Detractor) พบว่ำ กำรกลับมำใช้บรกิำร
ของ สทอภ. คิดเป็นร้อยละ 54.65 และแนะน ำกิจกรรม/ โครงกำรของ สทอภ.ให้กับบุคคลอื่นๆ คิดเป็น
ร้อยละ 55.81 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำผู้ที่มำใช้บริกำร สทอภ. มีแนวโน้มที่จะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้สนับสนุน สทอภ. 
เป็นส่วนใหญ่ แต่อย่ำงไรก็ตำม มีบำงส่วนหรือประมำณร้อยละ 5 ที่มีแนวโน้มจะไม่เป็นผู้สนับสนุน สทอภ. 
ซึ ่งเป็นควำมท้ำท้ำยที ่จะต้องพัฒนำปรับปรุงบริกำรให้ตรงกับควำมต้องกำรของกลุ ่มดังกล่ำวต่อไป  
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 5-10 
ตารางท่ี 5-10 ควำมภักดีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำร ของ สทอภ. 

ระดับคะแนน การกลับมาใช้บริการกับ GISTDA 
จะแนะนํากิจกรรม/ โครงการของ 

GISTDA ให้กับบุคคลอื่นๆ 

10 43.02 44.77 

9 16.86 16.86 
8 25.00 21.51 

7 9.88 11.05 

6 4.07 3.49 
5 0.58 1.74 

4 - - 

3 0.58 - 

2 - - 
1 - 0.58 

0 - - 

Promoters 59.88 61.63 
Passives 34.88 32.56 

Detractors 5.23 5.81 

Net Promoter Score 54.65 55.81 
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หำกพิจำรณำควำมภักดีที่มีต่อบริกำรของ สทอภ. จ ำแนกตำมประเภทลูกค้ำ พบว่ำ หน่วยงำน
ของรัฐ และบุคคลทั่วไป มีกลุ่มที่เป็นผู้สนับสนุน สทอภ. มำกกว่ำร้อยละ 70 ซึ่งมำกกว่ำลูกค้ำกลุ่มอื่น
ค่อนข้ำงมำก โดยมีรำยละเอียดของแต่ละกลุ่มประเภทลูกค้ำ ดังนี ้

- หน่วยงำนของรัฐ Net Promoter Score ของกำรกลับมำใช้บริกำรของ สทอภ. คิดเป็น 
ร้อยละ 46.24 และแนะน ำกิจกรรม/ โครงกำรของ สทอภ. ให้กับบุคคลอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 47.31  

- สถำบันกำรศึกษำ Net Promoter Score ของกำรกลับมำใช้บริกำรของ สทอภ. คิดเป็น 
ร้อยละ 66.67 และแนะน ำกิจกรรม/ โครงกำรของ สทอภ. ให้กับบุคคลอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 76.19  

- บริษัทเอกชน Net Promoter Score ของกำรกลับมำใช้บริกำรของ สทอภ. คิดเป็นร้อยละ 
62.00 และแนะน ำกิจกรรม/ โครงกำรของ สทอภ. ให้กับบุคคลอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 62.00  

- บุคคลทั่วไป Net Promoter Score ของกำรกลับมำใช้บริกำรของ สทอภ. คิดเป็นร้อยละ 
75.00 และแนะน ำกิจกรรม/ โครงกำรของ สทอภ. ให้กับบุคคลอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 62.50 รำยละเอียดดัง
ตำรำงที่ 5-11 
ตารางท่ี 5-11 ควำมภักดีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำร ของ สทอภ. จ ำแนกตำมประเภทลูกค้ำ 

ระดับ

คะแนน 

หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน บุคคลทั่วไป 

การ

กลับมาใช้

บริการ 

การ

แนะนํา

บอกต่อ 

การ

กลับมาใช้

บริการ 

การ

แนะนํา

บอกต่อ 

การ

กลับมาใช้

บริการ 

การ

แนะนํา

บอกต่อ 

การ

กลับมาใช้

บริการ 

การ

แนะนํา

บอกต่อ 

10 33.33 38.71 57.14 57.14 52.00 50.00 62.50 50.00 

9 19.35 15.05 14.29 23.81 14.00 16.00 12.50 25.00 

8 30.11 29.03 9.52 - 22.00 18.00 25.00 12.50 

7 10.75 10.75 14.29 14.29 8.00 12.00 - - 

6 4.30 3.23 4.76 - 4.00 4.00 - 12.50 

5 1.08 2.15 - 4.76 - - - - 

4 - - - - - - - - 

3 1.08 - - - - - - - 

2 - - - - - - - - 

1 - 1.08 - - - - - - 

0 - - - - - - - - 

Promoters 52.69 53.76 71.43 80.95 66.00 66.00 75.00 75.00 

Passives 40.86 39.78 23.81 14.29 30.00 30.00 25.00 12.50 

Detractors 6.45 6.45 4.76 4.76 4.00 4.00 0.00 12.50 

NPS 46.24 47.31 66.67 76.19 62.00 62.00 75.00 62.50 
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5. ภาพลักษณ์ท่ีมีต่อการดําเนินงานของ สทอภ. 
ท ำกำรส ำรวจทัศนคติที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของ สทอภ. ที่สะท้อนถึงภำพลักษณ์ด้ำนต่ำงๆ ใน 

7 ประเด็น ได้แก่ 1) สทอภ. เป็นองค์กรช้ันน ำระดับประเทศและภูมิภำคอำเซียนในกำรให้บริกำรด้ำนกำร
พัฒนำดำวเทียมและภูมิสำรสนเทศ (Geo-information) 2) สทอภ. เป็นองค์กรชั้นน ำด้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่มีบทบำทต่อกำรพัฒนำประเทศ 3) สทอภ. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรอวกำศระดับ
สำกลที่เข้มแข็ง 4) สทอภ. ให้บริกำรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ 5) สทอภ. แก้ไขปัญหำของประเทศด้วยนวัตกรรมอวกำศและภูมิสำรสนเทศ  6) 
สทอภ. เป็นองค์กรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่สังคมและประเทศ ทั้งในระดับปฏิบัติกำรและระดับนโยบำย และ 7) 
สทอภ. เป็นหน่วยงำนที่ผลักดันและส่งเสริมใหเ้กิดกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 
เพื่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ 

ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อภำพลักษณ์ของ สทอภ. อยู่ในระดับเห็นด้วยมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.20 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.04 โดยเห็นด้วยว่ำ สทอภ. เป็นองค์กรช้ันน ำระดับประเทศและภูมิภำคอำเซียน
ในกำรให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำดำวเทียมและภูมิสำรสนเทศ (Geo-information) มำกที่สุด (4.31 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 86.16) รองลงมำคือ สทอภ. เป็นองค์กรช้ันน ำด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีบทบำทต่อ
กำรพัฒนำประเทศ (4.28 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.70) และ สทอภ. เป็นหน่วยงำนที่ผลักดันและส่งเสรมิ
ให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ เพื่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ (4.24 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.77) ตำมล ำดับ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 5-12 
ตารางท่ี 5-12 ภำพลักษณ์ที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของ สทอภ. 

ภาพลักษณ์ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

1. สทอภ. เป็นองค์กรชั้นน ำระดับประเทศและภูมิภำคอำเซียนในกำรให้บริกำรด้ำนกำร
พัฒนำดำวเทียมและภูมิสำรสนเทศ (Geo-information) 

86.16 4.31 

2. สทอภ. เป็นองค์กรชั้นน ำด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีบทบำทต่อกำรพัฒนำประเทศ 85.70 4.28 

3. สทอภ. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรอวกำศระดับสำกลที่เข้มแข็ง 82.56 4.13 

4. สทอภ. ให้บริกำรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ 

84.53 4.23 

5. สทอภ. แก้ไขปัญหำของประเทศด้วยนวัตกรรมอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 81.63 4.08 

6. สทอภ. เป็นองค์กรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่สังคมและประเทศ ทั้งในระดับปฏิบัติกำรและ
ระดับนโยบำย 

82.91 4.15 

7. สทอภ. เป็นหน่วยงำนที่ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศ เพื่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ 

84.77 4.24 

รวม 84.04 4.20 
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นอกจำกนี้ มีกำรวิเครำะห์เพิ่มเติมเพื่อวัดระดับควำมผูกพัน ซึ่งค ำนวณตัวชี้วัด 
( Indicator) ส  ำหร ับกำรว ัดระด ับควำมผ ูกพ ันโดยสมบ ูรณ์ของผ ู ้มำใช ้บร ิกำร  (% Completely 
Engagement) โดยกำรค ำนวณหำสัดส่วนเป็นร้อยละ (%) ของผู้มำใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำรที่ให้ “คะแนน
ควำมเห็นด้วย” เต็ม 5 คะแนนทั้ง 7 ประเด็น พบว่ำ ระดับควำมผูกพันโดยสมบูรณ์ของผู้มำใช้บริกำรคิด
เป็นร้อยละ 17.44 ของจ ำนวนผู้ใช้บริกำรที่ท ำกำรส ำรวจทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มีโอกำสในกำรพัฒนำ
ภำพลักษณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอีก หำกพิจำรณำตำมประเภทลูกค้ำ พบว่ำ หน่วยงำนของรัฐ มีระดับควำม
ผ ูกพ ันมำกท ี ่ ส ุด  (%Completely Engagement เท ่ ำก ับ  22.58)  รองลงมำค ือ  บร ิษ ัท เอกชน 
(%Completely Engagement เท่ำกับ 14.00) บ ุคคลทั ่วไป (%Completely Engagement เท่ำกับ 
12.50) และสถำบันกำรศึกษำ (%Completely Engagement เท่ำกับ 4.76)  
 

6. ผลการปรับปรุงการให้บริการของ สทอภ. 
จำกกำรด ำเนินงำนปรับปรุงกำรให้บริกำรของ สทอภ. ในช่วงปีที่ผ่ำนมำใน 2 ประเด็น ได้แก่ 

1) กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์กับบุคคลภำยนอก และ 2) กำรปรับปรุงรำคำผลิตภัณฑ์มำตรฐำน เมื่อ
พิจำรณำผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ สทอภ. ใน ป ี2562 เทียบกับปี 2563 พบว่ำ ด้ำน
กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรแล้ว  อย่ำงไรก็ตำม ช่องทำง 
เฟซบุ๊กเป็นช่องทำงที่ผู้รับบริกำรต้องกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรในสัดส่วนที่ค่อนข้ำงสูง ดังนั้น สทอภ. ควร
พิจำรณำเพิ ่มข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงดังกล่ำวให้มำกขึ ้น ส่วนกำรปรับปรุงรำคำผลิตภัณฑ์
มำตรฐำน หำกพิจำรณำจำกประโยชน์ที่ได้รับเรื่องควำมคุ้มค่ำของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย  กลุ่มผู้รับบริกำร
ข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิสำรสนเทศ และกลุ่มผู้รับบริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เห็นว่ำมีควำมคุ้มค่ำจำก
กำรใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำร น้อยกว่ำกลุ่มผู้รับบริกำรที่ปรึกษำโครงกำร  

ทั้งนี ้เมื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจกับปีที่ผ่ำนมำ แม้คะแนนจะอยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด
แล้ว แต่ยังน้อยกว่ำปีที่ผ่ำนมำในทุกด้ำนที่ท ำกำรส ำรวจ โดยเฉพำะด้ำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์/ บริกำร 
และด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร รำยละเอียดดังตำรำงที่ 5-13 
ตารางท่ี 5-13 ควำมพึงพอใจโดยรวมของผู้รับบริกำรของ สทอภ. เปรียบเทียบระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 และ 2563 

ประเด็นการสํารวจ 

ปี 2562 ปี 2563 ส่วนต่าง
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

พึงพอใจ 

ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

พึงพอใจ 
ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร 95.20 4.76 87.67 4.38 -0.38 

ด้ำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์/ บริกำร 96.00 4.80 87.70 4.39 -0.41 

ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร 96.20 4.81 91.66 4.58 -0.23 
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 95.00 4.75 88.54 4.43 -0.32 

ความพึงพอใจโดยรวม 95.80 4.79 88.72 4.44 -0.35 

จํานวนตัวอย่าง 264 172  
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7. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาประเด็นสําคัญ (Performance Important Analysis) 
1) หน่วยงานของรัฐ 

(1) ประเด็นที่ท ำได้ดี เป็นจุดแข็ง (Maintain Strong Performance) เป็นเรื่องที่มีควำม

คำดหวังสูง (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) และเป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจสูงแล้ว (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) 

ได้แก่ มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ มีควำมถูกต้องแม่นย ำ วิทยำกร มีควำมรู้ ให้ค ำแนะน ำและแก้ปัญหำ 

ถูกต้อง ชัดเจน เจ้ำหน้ำที่มีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร สุภำพ เป็นมิตร และเจ้ำหน้ำที่มีควำมเอำใจใส่ 

กระตือรือร้นและพร้อมที่จะให้บริกำร 

(2) ประเด็นที่ท ำได้ดี ควรรักษำระดับไว้ (Monitor for Change in Importance) เป็น

เรื่องที่มีควำมคำดหวังต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) แต่เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจสงูแลว้ (สูงกว่ำค่ำเฉลีย่

โดยรวม) ได้แก่ ควำมสะดวก รวดเร็ว กำรบริกำรชัดเจน มีกำรชี้แจงรำยละเอียด ควำมเพียงพอของสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวก และควำมสะอำดของสถำนที่จัดอบรม/สัมมนำ 

(3) ประเด็นที ่ปรับปรุงภำยหลังได้ (Focus if Resource Permit) เป็นเรื่องที่มีควำม

คำดหวังต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) และเป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) ได้แก่ 

กำรบริกำรไม่ซับซ้อน สะดวก สำมำรถใช้งำนได้จริง สำมำรถน ำไปต่อยอดในงำนอื่นได้ ควำมสะดวกในกำร

เดินทำงมำรับบริกำร และควำมพร้อมของเอกสำรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกอบรม 

(4) ประเด็นที่ควรปรับปรงุเป็นอันดับแรก (Priority Area for Improvement) เป็นเรื่อง

ที่มีควำมคำดหวังสูง (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) แต่เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) 

ได้แก่ ระยะเวลำเหมำะสม มีควำมทันสมัย และให้ค ำแนะน ำหลังส่งมอบงำน 

รำยละเอียดดังแผนภำพที่ 5-1 
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หมำยเหตุ : ค่ำบนแกน X หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ และค่ำบนแกน Y หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 

แผนภาพท่ี 5-1 Performance Important Analysis (หนว่ยงำนของรัฐ) 

 

  

1. ประเด็นท่ีทําได้ดี 
เป็นจุดแข็ง 

2. ประเด็นท่ีทําได้ดี 
ควรรักษาระดับไว้ 

3. ประเด็นท่ีปรับปรุง
ภายหลังได้ 

4. ประเด็นท่ีควรปรับปรุง
เป็นอันดับแรก 

2.1 มีควำมครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
2.2 มีควำมถูกต้องแม่นย ำ 
3.1 วิทยำกร มีควำมรู้ ให้
ค ำแนะน ำและแก้ปัญหำ 
ถูกต้อง ชัดเจน 
3.2 เจ้ำหน้ำที่มีควำมเต็ม
ใจในกำรให้บริกำร สุภำพ 
เป็นมิตร 
3.3 เจ้ำหน้ำที่มีควำมเอำ
ใจใส่ กระตือรือร้นและ
พร้อมที่จะให้บริกำร 

1.1 ควำมสะดวก รวดเร็ว 
1.2 กำรบริกำรชัดเจน มี
กำรชี้แจงรำยละเอียด 
4.2 ควำมเพียงพอของสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก 
4.3 ควำมสะอำดของ
สถำนที่จัดอบรม/สัมมนำ 

1.3 กำรบริกำรไม่ซับซ้อน 
สะดวก 
2.3 สำมำรถใช้งำนได้จริง 
2.4 สำมำรถน ำไปต่อยอด
ในงำนอ่ืนได้ 
4.1 ควำมสะดวกในกำร
เดินทำงมำรับบริกำร 
4.4 ควำมพร้อมของ
เอกสำรและอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้องกับกำรฝึกอบรม 

1.4 ระยะเวลำเหมำะสม 
2.5 มีควำมทันสมัย 
2.6 ให้ค ำแนะน ำหลังส่ง
มอบงำน 
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2) สถาบันการศึกษา 

(1) ประเด็นที่ท ำได้ดี เป็นจุดแข็ง (Maintain Strong Performance) เป็นเรื่องที่มีควำม

คำดหวังสูง (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) และเป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจสูงแล้ว (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) 

ได้แก่ มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ มีควำมถูกต้องแม่นย ำ วิทยำกร มีควำมรู้ ให้ค ำแนะน ำและแก้ปัญหำ 

ถูกต้อง ชัดเจน เจ้ำหน้ำที ่มีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร สุภำพ เป็นมิตร เจ้ำหน้ำที ่มีควำมเอำใจใส่ 

กระตือรือร้นและพร้อมที่จะให้บริกำร และควำมพร้อมของเอกสำรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกอบรม 

(2) ประเด็นที่ท ำได้ดี ควรรักษำระดับไว้ (Monitor for Change in Importance) เป็น

เรื่องที่มีควำมคำดหวังต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) แต่เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจสงูแลว้ (สูงกว่ำค่ำเฉลีย่

โดยรวม) ได้แก่ มีควำมทันสมัย และควำมสะอำดของสถำนที่จัดอบรม/สัมมนำ 

(3) ประเด็นที่ปรับปรุงภำยหลังได้ (Focus if Resource Permit) เป็นเรื่องที ่มีควำม

คำดหวังต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) และเป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) ได้แก่ 

ควำมสะดวก รวดเร็ว กำรบริกำรชัดเจน มีกำรช้ีแจงรำยละเอียด กำรบริกำรไม่ซับซ้อน สะดวก ระยะเวลำ

เหมำะสม สำมำรถใช้งำนได้จริง ควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำรับบริกำร และควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวก 

(4) ประเด็นที่ควรปรับปรงุเป็นอันดับแรก (Priority Area for Improvement) เป็นเรื่อง

ที่มีควำมคำดหวังสูง (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) แต่เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) 

คือ สำมำรถน ำไปต่อยอดในงำนอื่นได ้

รำยละเอียดดังแผนภำพที่ 5-2 
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หมำยเหตุ : ค่ำบนแกน X หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ และค่ำบนแกน Y หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 

แผนภาพท่ี 5-2 Performance Important Analysis (สถำบันกำรศึกษำ) 

 

  

1. ประเด็นท่ีทําได้ดี 
เป็นจุดแข็ง 

2. ประเด็นท่ีทําได้ดี 
ควรรักษาระดับไว้ 

3. ประเด็นท่ีปรับปรุง
ภายหลังได้ 

4. ประเด็นท่ีควรปรับปรุง
เป็นอันดับแรก 

2.1 มีควำมครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
2.2 มีควำมถูกต้องแม่นย ำ 
3.1 วิทยำกร มีควำมรู้ ให้
ค ำแนะน ำและแก้ปัญหำ 
ถูกต้อง ชัดเจน 
3.2 เจ้ำหน้ำที่มีควำมเต็ม
ใจในกำรให้บริกำร สุภำพ 
เป็นมิตร 
3.3 เจ้ำหน้ำที่มีควำมเอำ
ใจใส่ กระตือรือร้นและ
พร้อมที่จะให้บริกำร 
4.4 ควำมพร้อมของ
เอกสำรและอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้องกับกำรฝึกอบรม 

2.5 มีควำมทันสมัย 
4.3 ควำมสะอำดของ
สถำนที่จัดอบรม/สัมมนำ 

1.1 ควำมสะดวก รวดเร็ว 
1.2 กำรบริกำรชัดเจน มี
กำรชี้แจงรำยละเอียด 
1.3 กำรบริกำรไม่ซับซ้อน 
สะดวก 
1.4 ระยะเวลำเหมำะสม 
2.3 สำมำรถใช้งำนได้จริง 
4.1 ควำมสะดวกในกำร
เดินทำงมำรับบริกำร 
4.2 ควำมเพียงพอของสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก 

2.4 สำมำรถน ำไปต่อยอด
ในงำนอ่ืนได้ 
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3) บริษัทเอกชน 

(1) ประเด็นที่ท ำได้ดี เป็นจุดแข็ง (Maintain Strong Performance) เป็นเรื่องที่มีควำม

คำดหวังสูง (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) และเป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจสูงแล้ว (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) 

ได้แก่ ระยะเวลำเหมำะสม ให้ค ำแนะน ำหลังส่งมอบงำน เจ้ำหน้ำที่มีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร สุภำพ 

เป็นมิตร และเจ้ำหน้ำที่มีควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้นและพร้อมที่จะให้บริกำร 

(2) ประเด็นที่ท ำได้ดี ควรรักษำระดับไว้ (Monitor for Change in Importance) เป็น

เรื่องที่มีควำมคำดหวังต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) แต่เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจสงูแลว้ (สูงกว่ำค่ำเฉลีย่

โดยรวม) ทั้งนี้ไม่มีเรื่องที่ควรรักษำระดับไว้ 

(3) ประเด็นที ่ปรับปรุงภำยหลังได้ (Focus if Resource Permit) เป็นเรื่องที่มีควำม

คำดหวังต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) และเป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) ได้แก่ 

ควำมสะดวก รวดเร็ว กำรบริกำรไม่ซับซ้อน สะดวก มีควำมถูกต้องแม่นย ำ สำมำรถใช้งำนได้จริง สำมำรถ

น ำไปต่อยอดในงำนอื่นได้ และวิทยำกร มีควำมรู้ ให้ค ำแนะน ำและแก้ปัญหำ ถูกต้อง ชัดเจน 

(4) ประเด็นที่ควรปรับปรงุเป็นอันดับแรก (Priority Area for Improvement) เป็นเรื่อง

ที่มีควำมคำดหวังสูง (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) แต่เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) 

ได้แก่ กำรบริกำรชัดเจน มีกำรช้ีแจงรำยละเอียด และมีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 

รำยละเอียดดังแผนภำพที่ 5-3 
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หมำยเหตุ : ค่ำบนแกน X หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ และค่ำบนแกน Y หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 

แผนภาพท่ี 5-3 Performance Important Analysis (บรษัิทเอกชน) 

  

1. ประเด็นท่ีทําได้ดี 
เป็นจุดแข็ง 

2. ประเด็นท่ีทําได้ดี 
ควรรักษาระดับไว้ 

3. ประเด็นท่ีปรับปรุง
ภายหลังได้ 

4. ประเด็นท่ีควรปรับปรุง
เป็นอันดับแรก 

1.4 ระยะเวลำเหมำะสม 
2.6 ให้ค ำแนะน ำหลังส่ง
มอบงำน 
3.2 เจ้ำหน้ำที่มีควำมเต็ม
ใจในกำรให้บริกำร สุภำพ 
เป็นมิตร 
3.3 เจ้ำหน้ำที่มีควำมเอำ
ใจใส่ กระตือรือร้นและ
พร้อมที่จะให้บริกำร 

- 1.1 ควำมสะดวก รวดเร็ว 
1.3 กำรบริกำรไม่ซับซ้อน 
สะดวก 
2.2 มีควำมถูกต้องแม่นย ำ 
2.3 สำมำรถใช้งำนได้จริง 
2.4 สำมำรถน ำไปต่อยอด
ในงำนอ่ืนได้ 
3.1 วิทยำกร มีควำมรู้ ให้
ค ำแนะน ำและแก้ปัญหำ 
ถูกต้อง ชัดเจน 

1.2 กำรบริกำรชัดเจน มี
กำรชี้แจงรำยละเอียด 
2.1 มีควำมครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
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4) บุคคลท่ัวไป 

(1) ประเด็นที่ท ำได้ดี เป็นจุดแข็ง (Maintain Strong Performance) เป็นเรื่องที่มีควำม

คำดหวังสูง (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) และเป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจสูงแล้ว (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) 

ได้แก่ ควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำรับบริกำร ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ควำมสะอำดของ

สถำนที่จัดอบรม/สัมมนำ และควำมพร้อมของเอกสำรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกอบรม 

(2) ประเด็นที่ท ำได้ดี ควรรักษำระดับไว้ (Monitor for Change in Importance) เป็น

เรื่องที่มีควำมคำดหวังต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) แต่เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจสงูแลว้ (สูงกว่ำค่ำเฉลีย่

โดยรวม) ได้แก่ มีควำมทันสมัย เจ้ำหน้ำที่มีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร สุภำพ เป็นมิตร และเจ้ำหน้ำที่มี

ควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้นและพร้อมที่จะให้บริกำร 

(3) ประเด็นที ่ปรับปรุงภำยหลังได้ (Focus if Resource Permit) เป็นเรื่องที่มีควำม

คำดหวังต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) และเป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) ได้แก่ 

ควำมสะดวก รวดเร็ว กำรบริกำรชัดเจน มีกำรช้ีแจงรำยละเอียด กำรบริกำรไม่ซับซ้อน สะดวก ระยะเวลำ

เหมำะสม มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ มีควำมถูกต้องแม่นย ำ สำมำรถใช้งำนได้จริง สำมำรถน ำไปต่อยอดใน

งำนอื่นได ้และวิทยำกร มีควำมรู้ ให้ค ำแนะน ำและแก้ปัญหำ ถูกต้อง ชัดเจน 

(4) ประเด็นที่ควรปรับปรงุเป็นอันดับแรก (Priority Area for Improvement) เป็นเรื่อง

ที่มีควำมคำดหวังสูง (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) แต่เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต ่ำ (ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม) 

ทั้งนี้ไม่มีเรื่องที่ควรปรับปรุงเป็นอันดับแรก 

รำยละเอียดดังแผนภำพที่ 5-4 
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หมำยเหตุ : ค่ำบนแกน X หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ และค่ำบนแกน Y หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 

แผนภาพท่ี 5-4 Performance Important Analysis (บุคคลทั่วไป) 

  

1. ประเด็นท่ีทําได้ดี 
เป็นจุดแข็ง 

2. ประเด็นท่ีทําได้ดี 
ควรรักษาระดับไว้ 

3. ประเด็นท่ีปรับปรุง
ภายหลังได้ 

4. ประเด็นท่ีควรปรับปรุง
เป็นอันดับแรก 

4.1 ควำมสะดวกในกำร
เดินทำงมำรับบริกำร 
4.2 ควำมเพียงพอของสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก 
4.3 ควำมสะอำดของ
สถำนที่จัดอบรม/สัมมนำ 
4.4 ควำมพร้อมของ
เอกสำรและอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้องกับกำรฝึกอบรม 

2.5 มีควำมทันสมัย 
3.2 เจ้ำหน้ำที่มีควำมเต็ม
ใจในกำรให้บริกำร สุภำพ 
เป็นมิตร 
3.3 เจ้ำหน้ำที่มีควำมเอำ
ใจใส่ กระตือรือร้นและ
พร้อมที่จะให้บริกำร 

1.1 ควำมสะดวก รวดเร็ว 
1.2 กำรบริกำรชัดเจน มี
กำรชี้แจงรำยละเอียด 
1.3 กำรบริกำรไม่ซับซ้อน 
สะดวก 
1.4 ระยะเวลำเหมำะสม 
2.1 มีควำมครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
2.2 มีควำมถูกต้องแม่นย ำ 
2.3 สำมำรถใช้งำนได้จริง 
2.4 สำมำรถน ำไปต่อยอด
ในงำนอ่ืนได้ 
3.1 วิทยำกร มีควำมรู้ ให้
ค ำแนะน ำและแก้ปัญหำ 
ถูกต้อง ชัดเจน 

- 
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ข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย 

1. ด้ำนช่องทำงกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร ช่องทำงที่มีกำรใช้บริกำรมำกที่สุดในปัจจุบัน คือ 

เว็บไซต์ และอีเมล์ แต่เมื่อสอบถำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรกลับพบว่ำมีควำมต้องกำรใช้บริกำร

ช่องทำงสื ่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ค่อนข้ำงมำกในหลำยกลุ ่ม ดังนั ้น สทอภ. จึงควรพิจำรณำเพิ่ม 

ช่องทำงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร รวมถึงช่องทำงในกำรเข้ำรับบริกำรต่ำงๆ ในช่องทำงนี้

มำกขึ้น  

2. ด้ำนผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. หำกเปรียบเทียบทัศนคติที่สะท้อนถึงกำรได้รับประโยชน์ใน

มิติต่ำงๆ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. เทียบกับผู้ให้บริกำรรำยอื่น พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำม

เช่ือมั่นต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ สทอภ. ค่อนข้ำงมำกในทุกกลุ่ม แต่ในมิติของผลิตภัณฑ์/ บริกำร ที่ยังคง

ได้รับคะแนนน้อยกว่ำผู้ให้บริกำรรำยอื่น ได้แก่ ควำมคุ้มค่ำของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำยของกลุ่มผู้รับบริกำร

ข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิสำรสนเทศ กำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ของกลุ่มผู้รับบริกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 

และควำมเหมำะสมของรูปแบบหรือกำรให้ค ำปรึกษำที่จะสำมำรถน ำไปใช้งำนได้ของกลุ่มผู้รับบริกำรที่

ปรึกษำโครงกำร ดังนั้น สทอภ. ควรพิจำรณำพัฒนำปรับปรุงคุณภำพผลิตภัณฑ์/ บริกำร โดยเฉพำะมิติด้ำน

กำรน ำไปประยุกต์ใช้งำน และควำมคุ้มค่ำเมื่อเทียบกับผู้ให้บรกิำรรำยอื่น และใช้โอกำสในกำรมีจุดแข็งเรื่อง

ควำมเช่ือมั่นที่มีต่อองค์กร หรือผลิตภัณฑ์และบริกำรมำช่วยในกำรผลักดันพัฒนำเรื่องดังกล่ำว 

3. ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร เป็นด้ำนทีม่ีควำมพึงพอใจน้อยทีสุ่ดเมื่อเทียบกบับริกำรด้ำนอื่น และ

ระดับควำมพึงพอใจต ่ำกว่ำควำมคำดหวังเล็กน้อย ซึ่งจะต้องปรับปรุงทั้งกำรจัดให้มีช่องทำงกำรใหบ้ริกำรที่

สะดวกและเข้ำถึงง่ำย กำรลดควำมยุ่งยำกและเพิ่มควำมสะดวกของกระบวนกำรสั่งซื้อและขอข้อมูล และ

กำรจัดระบบเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสั่งซื้อ กำรขอรับบริกำรจะต้องมีข้อมูลต่ำงๆ ให้พร้อม และชัดเจน 

4. กำรบริหำรควำมพึงพอใจให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม  

- กรณีที่แบ่งกลุ่มลูกค้ำที่รับบริกำรข้อมูลดำวเทียมและข้อมูลภูมิสำรสนเทศ จ ำแนกตำมมูลค่ำ

กำรซื้อ พบว่ำ กลุ่มลูกค้ำที่มีมูลค่ำกำรซือ้สูงมีระดับกำรได้รับประโยชน์จำกกำรใช้ผลติภัณฑ์ข้อมูลดำวเทยีม

และข้อมูลภูมิสำรสนเทศของ สทอภ. ต ่ำกว่ำกลุ่มลูกค้ำที่มีมูลค่ำกำรซื้อปำนกลำงและกลุ่มลูกค้ำที่มีมูลค่ำ

กำรซื้อต ่ำในทุกประเด็น ไม่ว่ำจะเป็นกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร กำรประยุกต์ใช้ คุณภำพบริกำร ควำมคุ้มค่ำ 

และควำมเชื่อมั่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเด็นของควำมเชื่อมั่น ที่มีค่ำระดับต ่ำที่สุด ดังนั้น สทอภ. จึงควร

จะต้องหำมำตรกำรในกำรติดตำมกำรใช้ประโยชน์ของลูกค้ำกลุ่มนี้ พร้อมทั้งมีกลยุทธ์หลังกำรขำยเพื่อให้

ลูกค้ำมีควำมเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์ มีกำรใช้ง่ำนอย่ำงคุ้มค่ำ และมีทัศนคติที่ดีต่อคุณภำพกำรบริกำร 
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- กรณีที่แบ่งกลุ่มลูกค้ำเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงำนภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ บริษัทเอกชน 

และบุคคลทั่วไป หำกพิจำรณำประเด็นที่ควรพัฒนำปรับปรุงแก้ไขบริกำรจำกกำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำ

ประเด็นส ำคัญ (Performance Important Analysis) พบว่ำ กลุ ่มหน่วยงำนของรัฐ ควรปรับปรุงเรื่อง

คุณภำพของผลิตภัณฑ์/ บริกำร ได้แก่ ควำมทันสมัยของเนื้อหำ กำรให้ค ำแนะน ำหลังกำรส่งมอบงำน และ

ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม กลุ่มสถำบันกำรศึกษำ ควรปรับปรุงเรื่องกำรน ำควำมรู้ไปต่อยอดใช้งำน กลุ่ม

บริษัทเอกชน ควรปรับปรุงเรื่องกระบวนกำรให้บริกำรที่ควรมีกำรชี้แจงรำยละเอียดชัดเจน และคุณภำพ

บริกำรควรมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนกลุ่มบุคคลทั่วไป ไม่มีบริกำรใดที่ควรปรับปรุงเร่งด่วน แต่ด้ำน

สถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเป็นสิ่งที่มีควำมประทับใจและเป็นจุดแข็งของบริกำร จึงควรรักษำ

มำตรฐำนดังกล่ำวไว้ จะเห็นได้ว่ำมุมมองต่อกำรให้บริกำรของกลุ่มลูกค้ำแต่ละกลุ่มมีควำมแตกต่ำงกัน 

ดังนั้น แนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำร สทอภ. ควรพิจำรณำจำกทรัพยำกรขององค์กร 

และผลกระทบที่จะส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของแต่ละกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็นส ำคัญ 
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ภาคผนวก ก 
กิจกรรมการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการสื่อสาร 
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ภาพบรรยากาศการจัดอบรมฯ 
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ภาพบรรยากาศการจัดอบรมฯ (ต่อ) 
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รายชื่อผูเ้ขา้รับการอบรมฯ 
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รายชื่อผูเ้ขา้รับการอบรมฯ (ต่อ) 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามที่ใช้ในการสํารวจ 
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แบบสอบถามกลุ่มผู้รับบริการข้อมลูจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
 

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) หรือ GISTDA มีควำมประสงค์ด ำเนินกำรส ำรวจ
ควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรให้บริกำรของ GISTDA จึงขอควำมร่วมมือจำกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจ เพื่อน ำผลกำรส ำรวจที่
ได้ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลจำกแบบส ำรวจจะถูกเก็บเป็นควำมลับทุกประกำร กำรน ำเสนอข้อมูลจะสรุปในภำพรวม
เท่ำน้ัน โดยไม่มีกำรแสดงข้อมูลรำยบุคคลแต่อย่ำงใด 
 

1. ในช่วงเดือนพฤษภำคม 2562-เดือนเมษำยน 2563 ที่ผ่ำนมำ ท่ำนได้ใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำรดงัต่อไปนี้
ของ GISTDA หรอืไม่ (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ) 

 หมำยเหต:ุ กรณีที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำรใดเลยขอให้ยตุิกำรตอบแบบแบบส ำรวจ 
 ผลิตภัณฑ์/ บริการ 
1 ข้อมูลดำวเทียม THAICHOTE (ไทยโชต) 

2 ข้อมูลดำวเทียมรำยละเอียดสูงมำก (50 เซนติเมตรหรือมำกกว่ำ) 

3 ข้อมูลดำวเทียมรำยละเอียดสูง (1-2 เมตร) 

4 ข้อมูลดำวเทียมรำยละเอียดปำนกลำง (2 เมตรขึ้นไป) 
5 ข้อมูลดำวเทียมรำยละเอียดต ่ำ 

6 ข้อมูลดำวเทียม ระบบเรดำร์ 

2. ท่ำนเคยใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำรที่มลีักษณะเช่นเดียวกบั GISTDA หรือไม่  
1 เคย กรุณำระบุผู้ให้บริกำรรำยอ่ืน........................................................................................................  
2 ไม่เคย 

3. ท่ำนเห็นด้วยมำกนอ้ยเพียงใดในมิติต่ำงๆ ต่อไปนี้ ระหว่ำงผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ GISTDA และผู้
ให้บรกิำรรำยอื่นทีท่่ำนเคยใช้บรกิำร  

 (หมำยเหตุ: กรณีที่ไม่เคยใช้บริกำรผู้ให้บริกำรรำยอื่นใหป้ระเมินเฉพำะ GISTDA) 

ประเด็น 

GISTDA ผู้ให้บริการรายอื่น 

มำ
กท

ี่สุด
 

มำ
ก 

ปำ
นก

ลำ
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

มำ
กท

ี่สุด
 

มำ
ก 

ปำ
นก

ลำ
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

1. ประโยชน์โดยรวมที่ได้รับจำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์/ 
บริกำร เช่น ประสิทธิภำพกำรท ำงำนดีขึ้น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2. ควำมเหมำะสมของรูปแบบหรือกำรน ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์/บริกำรให้สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้งำนได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3. คุณภำพโดยรวมของผลิตภัณฑ์/ บริกำร 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. ควำมคุ้มค่ำของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
5. ควำมเชื่อม่ันในผลิตภัณฑ์/ บริกำร 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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4. กำรรบัทรำบข้อมลูข่ำวสำร กำรประชำสมัพันธ์ของ GISTDA 
4.1 ท่ำนรับทรำบข้อมลูข่ำวสำร กำรประชำสัมพันธ์ของ GISTDA ผ่ำนช่องทำงใดบ้ำง (เลือกได้มำกกว่ำ 1 

ค ำตอบ) 
4.2 ช่องทำงใดที่ท่ำนต้องกำรให้ GISTDA ท ำกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์มำกที่สุด (เลือกได้ค ำตอบเดียว) 

ช่องทาง 4.1 ช่องทางท่ี
รับทราบ 

4.2 ช่องทางท่ี
ต้องการมากท่ีสุด 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ประชำสัมพันธ์ของ GISTDA (แผ่นพับ, โบรชัวร์, โปสเตอร์) 1 1 

2. สื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA (Facebook) 2 2 

3. สื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA (YouTube) 3 3 

4. เว็บไซต์ของ GISTDA (www.gistda.or.th) 4 4 

5. งำนประชุม/สัมมนำ/นิทรรศกำรที่ GISTDA เป็นเจ้ำภำพ หรือร่วมจัด 5 5 

6. กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด/กำรขำยของ GISTDA 6 6 

7. จดหมำย/จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จำก GISTDA 7 7 

8. สกู๊ป/ บทสัมภำษณ์ทำงโทรทัศน์ วิทยุ 8 8 

9. บทควำม/ บทสัมภำษณ์ทำงหนังสือพิมพ์ นิตยสำร วำรสำร 9 9 

10. อ่ืนๆ กรุณำระบุ.......................................................................................   10 
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5. ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังจำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ GISTDA 
5.1 ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำร ของ GISTDA ภำยหลังจำกใช้บริกำร 
5.2 ระดับควำมคำดหวังที่มีต่อผลิตภัณฑ์/ บริกำร ของ GISTDA ก่อนใช้บริกำร 

ประเด็นกำรส ำรวจ 
ระดับควำมพึงพอใจ ระดับควำมคำดหวัง 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

ด้านกระบวนการให้บริการ             

1. กระบวนกำรสั่งซ้ือ/กำรขอข้อมูลมีขั้นตอนไม่ยุ่งยำก สะดวก รวดเร็ว 5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

2. เอกสำรที่เก่ียวข้องกับกำรสั่งซ้ือ/ขอรับบริกำรมีข้อมูลชัดเจน 5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

3. กำรให้บริกำรตรงตำมเวลำที่ก ำหนด 5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

4. มีช่องทำงกำรให้บริกำรที่สะดวกและเข้ำถงึง่ำย 5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑแ์ละ/หรือบริการ             

5. ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรที่ส่งมอบมีควำมครบถ้วน สมบูรณ์  5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

6. ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรที่ได้รับถูกต้องแม่นย ำ 5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

7. ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรที่ได้รับสำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพ/ประสิทธิผลได้ตำมวัตถุประสงคท์ี่มำใช้

บริกำร 

5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

8. ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรที่ได้รับสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในงำนอ่ืนได้หลำกหลำย 5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

ด้านบุคลากรที่ให้บริการ             

9. ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้ข้อมูลค ำแนะน ำและแก้ปัญหำถูกต้อง ชัดเจน 5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

10. เจ้ำหน้ำที่มีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร สุภำพ เป็นมิตร 5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

11. เจ้ำหน้ำที่มีควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้นและพร้อมที่จะให้บริกำร 5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

12. ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังโดยรวมทุกเร่ือง 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1  
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5.3 กรุณำระบุเหตุผลที่พงึพอใจน้อยกว่ำ 3 คะแนน หรอืพึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวัง 
 1) ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร กรุณำระบเุหตผุล

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
 2) ด้ำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์และ/หรือบรกิำร กรุณำระบุเหตุผล

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
 3) ด้ำนบุคลำกรที่ใหบ้ริกำร กรุณำระบเุหตผุล

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

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

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

6. ท่ำนจะกลับมำใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำร และแนะน ำผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ GISTDA ให้กบับุคคลอื่น
หรือไม่ โดยที่ 0 หมำยถึง จะไม่กลับมำใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำร หรือจะไม่แนะน ำเลย ไปจนถึง 10 
หมำยถึง จะกลบัมำใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำร หรอืจะแนะน ำอยำ่งแน่นอน 

ข้อควำม ระดับควำมคิดเห็น 

1. จะกลับมำใช้ผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ GISTDA อีก 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

2. จะแนะน ำผลิตภัณฑ์/ บริกำรของ GISTDA ให้กับ
บุคคลอ่ืนๆ 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

7. ท่ำนเห็นด้วยต่อบทบำทหน้ำที่ของ GISTDA ดังต่อไปนีม้ำกน้อยเพียงใด 

บทบำทหน้ำที่ 
ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. GISTDA เป็นองค์กรชั้นน ำระดับประเทศและ
ภูมิภำคอำเซียนในกำรให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำ
ดำวเทียมและภูมิสำรสนเทศ (Geo-information) 

5 4 3 2 1 

2. GISTDA เป็นองค์กรชั้นน ำด้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่มีบทบำทต่อกำรพัฒนำประเทศ 

5 4 3 2 1 

3. GISTDA มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรอวกำศ
ระดับสำกลที่เข้มแข็ง 

5 4 3 2 1 

4. GISTDA ให้บริกำรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริกำรเป็น
ส ำคัญ 

5 4 3 2 1 
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บทบำทหน้ำที่ 
ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

5. GISTDA แก้ไขปัญหำของประเทศด้วยนวัตกรรม
อวกำศและภูมิสำรสนเทศ 

5 4 3 2 1 

6. GISTDA เป็นองค์กรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่สังคมและ
ประเทศ ทั้งในระดับปฏิบัติกำรและระดับนโยบำย 

5 4 3 2 1 

7. GISTDA เป็นหน่วยงำนที่ผลักดันและส่งเสริมให้เกิด
กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอวกำศและภูมิ
สำรสนเทศ เพื่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ 

5 4 3 2 1 

8. ท่ำนต้องกำรผลิตภัณฑ์/ บริกำรจำก GISTDA เพิ่มเติมในด้ำนใดบ้ำง (โปรดเรียงล ำดับตำมควำมต้องกำร
จำกมำกไปน้อย) 
1)........................................................................................................................... ................................................ 

2)................................................................................................................................................................... ........ 

3)........................................................................................................................ ................................................... 

 

 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ 
ชื่อ-นามสกุล...................................................................หน่วยงาน/ บริษัท
............................................................................ 
โทรศัพท์..........................................................................................อีเมล์
................................................................................ 
ท่ีอยู่/ สถานท่ีติดต่อ 
............................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามกลุ่มผู้รับบริการถ่ายทอดองค์ความรู ้
 

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) หรือ GISTDA มีควำมประสงค์ด ำเนินกำรส ำรวจ
ควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรให้บริกำรของ GISTDA จึงขอควำมร่วมมือจำกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจ เพื่อน ำผลกำรส ำรวจที่
ได้ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลจำกแบบส ำรวจจะถูกเก็บเป็นควำมลับทุกประกำร กำรน ำเสนอข้อมูลจะสรุปในภำพรวม
เท่ำน้ัน โดยไม่มีกำรแสดงข้อมูลรำยบุคคลแต่อย่ำงใด 
 

1. ในช่วงเดือนพฤษภำคม 2562-เดือนเมษำยน 2563 ที่ผ่ำนมำ ท่ำนได้เข้ำรับกำรอบรม/ สมัมนำของ 
GISTDA ดงัต่อไปนีห้รือไม ่(เลอืกได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ) 

 หมำยเหต:ุ กรณีที่ไม่เคยเข้ำรับกำรอบรม/ สัมมนำหลกัสูตรใดเลยขอให้ยุติกำรตอบแบบแบบส ำรวจ 
 หลักสูตรการอบรม/ สัมมนา 
1  

2  

3  

4  
5  

6  

2. ท่ำนเคยเข้ำรบักำรอบรม/ สมัมนำทีม่ีลักษณะเช่นเดียวกับ GISTDA หรอืไม่  
1 เคย กรุณำระบุผู้ให้บริกำรรำยอ่ืน........................................................................................................  
2 ไม่เคย 

3. ท่ำนเห็นด้วยมำกนอ้ยเพียงใดในมิติต่ำงๆ ต่อไปนี้ ระหว่ำงเข้ำรับกำรอบรม/ สมัมนำของ GISTDA 
และผู้ให้บริกำรรำยอื่นทีท่่ำนเคยใช้บริกำร  

 (หมำยเหตุ: กรณีที่ไม่เคยใช้บริกำรผู้ให้บริกำรรำยอื่นใหป้ระเมินเฉพำะ GISTDA) 

ประเด็น 

GISTDA ผู้ให้บริการรายอื่น 

มำ
กท

ี่สุด
 

มำ
ก 

ปำ
นก

ลำ
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

มำ
กท

ี่สุด
 

มำ
ก 

ปำ
นก

ลำ
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

1. ประโยชน์โดยรวมที่ได้รับจำกเข้ำรับกำรอบรม/ 
สัมมนำ เช่น สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนให้
มีประสิทธิภำพดีขึ้น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2. ควำมเหมำะสมของเน้ือหำ ควำมรู้ที่จะน ำไปใช้งำน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3. คุณภำพโดยรวมของหลักสูตร 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. ควำมคุ้มค่ำของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
5. ควำมเชื่อม่ันในหลักสูตร 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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4. กำรรบัทรำบข้อมลูข่ำวสำร กำรประชำสมัพันธ์ของ GISTDA 
4.1 ท่ำนรับทรำบข้อมลูข่ำวสำร กำรประชำสัมพันธ์ของ GISTDA ผ่ำนช่องทำงใดบ้ำง (เลือกได้มำกกว่ำ 1 

ค ำตอบ) 
4.2 ช่องทำงใดที่ท่ำนต้องกำรให้ GISTDA ท ำกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์มำกที่สุด (เลือกได้ค ำตอบเดียว) 

ช่องทาง 4.1 ช่องทางท่ี
รับทราบ 

4.2 ช่องทางท่ี
ต้องการมากท่ีสุด 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ประชำสัมพันธ์ของ GISTDA (แผ่นพับ, โบรชัวร์, โปสเตอร์) 1 1 

2. สื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA (Facebook) 2 2 

3. สื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA (YouTube) 3 3 

4. เว็บไซต์ของ GISTDA (www.gistda.or.th) 4 4 

5. งำนประชุม/สัมมนำ/นิทรรศกำรที่ GISTDA เป็นเจ้ำภำพ หรือร่วมจัด 5 5 

6. กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด/กำรขำยของ GISTDA 6 6 

7. จดหมำย/จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จำก GISTDA 7 7 

8. สกู๊ป/ บทสัมภำษณ์ทำงโทรทัศน์ วิทยุ 8 8 

9. บทควำม/ บทสัมภำษณ์ทำงหนังสือพิมพ์ นิตยสำร วำรสำร 9 9 

10. อ่ืนๆ กรุณำระบุ.......................................................................................   10 
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5. ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังจำกกำรเข้ำรบักำรอบรม/ สัมมนำของ GISTDA 
5.1 ระดับควำมพงึพอใจที่มีต่อเข้ำรับกำรอบรม/ สัมมนำของ GISTDA ภำยหลงัจำกใช้บริกำร 
5.2 ระดับควำมคำดหวังที่มีต่อเข้ำรับกำรอบรม/ สัมมนำของ GISTDA ก่อนใช้บริกำร 

ประเด็นการสํารวจ 
ระดับความพึงพอใจ ระดับความคาดหวัง 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 
ด้านกระบวนการให้บริการ             

1. วิธีกำรสมัครเข้ำร่วมอบรม/สัมมนำสะดวก รวดเร็ว  5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

2. มีกำรต้อนรับ/ชี้แจงรำยละเอียดเป็นอย่ำงดี ก่อนเข้ำร่วมกำรอบรม/สัมมนำ  5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

3. ระยะเวลำในกำรจัดอบรม/สัมมนำมีควำมเหมำะสมกับหลักสูตร  5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

ด้านคุณภาพของเนื้อหา ความรู้             

4. องค์ควำมรูท้ี่ได้รับจำกกำรอบรม/สัมมนำ สำมำรถน ำไปใช้ในกำรท ำงำนได้จริง 5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

5. ควำมทันสมยัของหลักสูตร 5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

ด้านบุคลากรที่ให้บริการ             

6. วิทยำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และถ่ำยทอดควำมรู้ได้อย่ำงชัดเจน  5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

7. เจ้ำหน้ำที่มีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร สุภำพ เป็นมิตร  5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

8. เจ้ำหน้ำที่มีควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริกำร 5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก             

9. ควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำรับบริกำร  5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

10. ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ห้องจัดกิจกิจกรรม ห้องน ้ำ 5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

11. ควำมสะอำดของสถำนที่จัดอบรม/สัมมนำ 5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

12. ควำมพร้อมของเอกสำรและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำรฝึกอบรม 5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังโดยรวมทุกเร่ือง 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1  



จ 

10 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจ าปี 2563 

5.3 กรุณำระบุเหตุผลที่พงึพอใจน้อยกว่ำ 3 คะแนน หรอืพึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวัง 
 1) ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร กรุณำระบเุหตผุล

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
 2) ด้ำนคุณภำพของเนื้อหำ ควำมรู้ กรุณำระบุเหตุผล

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
 3) ด้ำนบุคลำกรที่ใหบ้ริกำร กรุณำระบเุหตผุล

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
 4) ด้ำนสิง่อ ำนวยควำมสะดวก กรุณำระบเุหตผุล

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

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

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

6. ท่ำนจะกลับมำอบรม/สัมมนำ และแนะน ำหลักสูตรของ GISTDA ใหก้ับบุคคลอื่นหรือไม่ โดยที่ 0 
หมำยถึง จะไมก่ลบัมำอบรม/สมัมนำ หรือจะไม่แนะน ำเลย ไปจนถึง 10 หมำยถึง จะกลบัมำอบรม/
สัมมนำ หรือจะแนะน ำอย่ำงแน่นอน 

ข้อควำม ระดับควำมคิดเห็น 

1. จะกลับมำอบรม/สัมมนำกับ GISTDA อีก 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

2. จะแนะน ำหลักสูตรของ GISTDA ให้กับบุคคลอ่ืนๆ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

7. ท่ำนเห็นด้วยต่อบทบำทหน้ำที่ของ GISTDA ดังต่อไปนีม้ำกน้อยเพียงใด 

บทบำทหน้ำที่ 
ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. GISTDA เป็นองค์กรชั้นน ำระดับประเทศและ
ภูมิภำคอำเซียนในกำรให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำ
ดำวเทียมและภูมิสำรสนเทศ (Geo-information) 

5 4 3 2 1 

2. GISTDA เป็นองค์กรชั้นน ำด้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่มีบทบำทต่อกำรพัฒนำประเทศ 

5 4 3 2 1 
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บทบำทหน้ำที่ 
ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

3. GISTDA มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรอวกำศ
ระดับสำกลที่เข้มแข็ง 

5 4 3 2 1 

4. GISTDA ให้บริกำรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริกำรเป็น
ส ำคัญ 

5 4 3 2 1 

5. GISTDA แก้ไขปัญหำของประเทศด้วยนวัตกรรม
อวกำศและภูมิสำรสนเทศ 

5 4 3 2 1 

6. GISTDA เป็นองค์กรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่สังคมและ
ประเทศ ทั้งในระดับปฏิบัติกำรและระดับนโยบำย 

5 4 3 2 1 

7. GISTDA เป็นหน่วยงำนที่ผลักดันและส่งเสริมให้เกิด
กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอวกำศและภูมิ
สำรสนเทศ เพื่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ 

5 4 3 2 1 

8. ท่ำนต้องกำรให้ GISTDA เพิม่เติมหลักสูตรกำรอบรม/สัมมนำในด้ำนใดบ้ำง (โปรดเรียงล ำดับตำมควำม
ต้องกำรจำกมำกไปน้อย) 
1)........................................................................................................................... ................................................ 

2)................................................................................................................................................................... ........ 

3)........................................................................................................................ ................................................... 

 

 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสํารวจ 
ช่ือ-นำมสกุล...................................................................หน่วยงำน/ บริษัท............................................................................  
โทรศัพท์..........................................................................................อีเมล์..................... ........................................................... 
ที่อยู่/ สถำนที่ติดต่อ ...................................................................................................... ......................................................... 
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แบบสอบถามกลุ่มผู้รับบริการท่ีปรึกษาโครงการ 
 

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) หรือ GISTDA มีควำมประสงค์ด ำเนินกำรส ำรวจ
ควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรให้บริกำรของ GISTDA จึงขอควำมร่วมมือจำกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจ เพื่อน ำผลกำรส ำรวจที่
ได้ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลจำกแบบส ำรวจจะถูกเก็บเป็นควำมลับทุกประกำร กำรน ำเสนอข้อมูลจะสรุปในภำพรวม
เท่ำน้ัน โดยไม่มีกำรแสดงข้อมูลรำยบุคคลแต่อย่ำงใด 
 

1. ในช่วงเดือนพฤษภำคม 2562-เดือนเมษำยน 2563 ที่ผ่ำนมำ ท่ำนได้รับบริกำรให้ค ำปรกึษำโครงกำร
จำก GISTDA ดังต่อไปนีห้รอืไม่ (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ) 

 หมำยเหต:ุ กรณีที่ไม่เคยได้รบับริกำรให้ค ำปรกึษำโครงกำรใดเลยขอให้ยุติกำรตอบแบบแบบส ำรวจ 
 โครงการ 
1  

2  

3  

4  
5  

6  

2. ท่ำนเคยใช้บริกำรทีป่รึกษำโครงกำรทีม่ีลักษณะเช่นเดียวกับ GISTDA หรือไม ่ 
1 เคย กรุณำระบุผู้ให้บริกำรรำยอ่ืน........................................................................................................  
2 ไม่เคย 

3. ท่ำนเห็นด้วยมำกนอ้ยเพียงใดในมิติต่ำงๆ ต่อไปนี้ ระหว่ำงบริกำรให้ค ำปรกึษำของ GISTDA และผู้
ให้บรกิำรรำยอื่นทีท่่ำนเคยใช้บรกิำร  

 (หมำยเหตุ: กรณีที่ไม่เคยใช้บริกำรผู้ให้บริกำรรำยอื่นใหป้ระเมินเฉพำะ GISTDA) 

ประเด็น 

GISTDA ผู้ให้บริการรายอื่น 

มำ
กท

ี่สุด
 

มำ
ก 

ปำ
นก

ลำ
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

มำ
กท

ี่สุด
 

มำ
ก 

ปำ
นก

ลำ
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

1. ประโยชน์โดยรวมที่ได้รับจำกให้ค ำปรึกษำ เช่น สำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพดีขึ้น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2. ควำมเหมำะสมของรูปแบบหรือกำรให้ค ำปรึกษำที่จะ
สำมำรถน ำไปใช้งำนได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3. คุณภำพโดยรวมของกำรให้ค ำปรึกษำ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. ควำมคุ้มค่ำของต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
5. ควำมเชื่อม่ันในบริกำรให้ค ำปรึกษำ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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4. กำรรบัทรำบข้อมลูข่ำวสำร กำรประชำสมัพันธ์ของ GISTDA 
4.1 ท่ำนรับทรำบข้อมลูข่ำวสำร กำรประชำสัมพันธ์ของ GISTDA ผ่ำนช่องทำงใดบ้ำง (เลือกได้มำกกว่ำ 1 

ค ำตอบ) 
4.2 ช่องทำงใดที่ท่ำนต้องกำรให้ GISTDA ท ำกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์มำกที่สุด (เลือกได้ค ำตอบเดียว) 

ช่องทาง 4.1 ช่องทางท่ี
รับทราบ 

4.2 ช่องทางท่ี
ต้องการมากท่ีสุด 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ประชำสัมพันธ์ของ GISTDA (แผ่นพับ, โบรชัวร์, โปสเตอร์) 1 1 

2. สื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA (Facebook) 2 2 

3. สื่อสังคมออนไลน์ของ GISTDA (YouTube) 3 3 

4. เว็บไซต์ของ GISTDA (www.gistda.or.th) 4 4 

5. งำนประชุม/สัมมนำ/นิทรรศกำรที่ GISTDA เป็นเจ้ำภำพ หรือร่วมจัด 5 5 

6. กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด/กำรขำยของ GISTDA 6 6 

7. จดหมำย/จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จำก GISTDA 7 7 

8. สกู๊ป/ บทสัมภำษณ์ทำงโทรทัศน์ วิทยุ 8 8 

9. บทควำม/ บทสัมภำษณ์ทำงหนังสือพิมพ์ นิตยสำร วำรสำร 9 9 

10. อ่ืนๆ กรุณำระบุ.......................................................................................   10 
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5. ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังจำกกำรรับบรกิำรให้ค ำปรกึษำของ GISTDA 
5.1 ระดับควำมพงึพอใจที่มีต่อเข้ำรับบรกิำรให้ค ำปรกึษำของ GISTDA ภำยหลงัจำกใช้บริกำร 
5.2 ระดับควำมคำดหวังที่มีต่อเข้ำรับบรกิำรให้ค ำปรึกษำของ GISTDA ก่อนใช้บริกำร 

ประเด็นกำรส ำรวจ 
ระดับควำมพึงพอใจ ระดับควำมคำดหวัง 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 
ด้านกระบวนการให้บริการ             

1. ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรขอใช้บริกำรให้ค ำปรึกษำ/โครงกำร  5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

2. ควำมชัดเจนของเอกสำรที่เก่ียวกับกำรขอรับบริกำรให้ค ำปรึกษำ/โครงกำร  5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

3. ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว  5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

4. ควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบงำน 5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

ด้านคุณภาพของบริการให้คําปรึกษา             

5. โครงกำร/ผลงำน ที่ได้รับจำกบริกำรให้ค ำปรึกษำมีควำมถูกต้อง สมบูรณ์ เช่ือถือได้  5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

6. โครงกำร/ผลงำน ที่ได้รับจำกบริกำรให้ค ำปรึกษำ สำมำรถใช้งำนได้จริงตำมที่ต้องกำร  5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

7. มีบริกำรให้ค ำแนะน ำกำรใช้งำนโครงกำร/ ผลงำน หลังจำกส่งมอบงำน  5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

8. โครงกำร/ผลงำน ที่ได้รับจำกบริกำรให้ค ำปรึกษำ สำมำรถน ำไปใช้งำน หรือต่อยอดในงำนอ่ืนได้ 5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

ด้านบุคลากรที่ให้บริการ             

9. ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้ข้อมูลค ำแนะน ำและแก้ปัญหำ ถูกต้อง ชดัเจน  5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

10. เจ้ำหน้ำที่มีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำรสุภำพ เป็นมิตร 5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

11. เจ้ำหน้ำที่มีควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้นและพร้อมที่จะให้บริกำร 5 4 3 2 1 99 5 4 3 2 1 99 

ความพึงพอใจและความคาดหวังโดยรวมทุกเร่ือง 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1  
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5.3 กรุณำระบุเหตุผลที่พงึพอใจน้อยกว่ำ 3 คะแนน หรอืพึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวัง 
 1) ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร กรุณำระบเุหตผุล

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
 2) ด้ำนคุณภำพของบริกำรให้ค ำปรกึษำ กรุณำระบุเหตุผล

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
 3) ด้ำนบุคลำกรที่ใหบ้ริกำร กรุณำระบเุหตผุล

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

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

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

6. ท่ำนจะกลับมำใช้บริกำรให้ค ำปรึกษำ และแนะน ำบรกิำรของ GISTDA ให้กบับุคคลอื่นหรอืไม่ โดยที่ 0 
หมำยถึง จะไมก่ลบัมำใช้บริกำร หรือจะไม่แนะน ำเลย ไปจนถึง 10 หมำยถึง จะกลบัมำใช้บริกำร หรือ
จะแนะน ำอย่ำงแน่นอน 

ข้อควำม ระดับควำมคิดเห็น 

1. จะกลับมำใช้บริกำรกับ GISTDA อีก 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

2. จะแนะน ำบริกำรของ GISTDA ให้กับบุคคลอ่ืนๆ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

7. ท่ำนเห็นด้วยต่อบทบำทหน้ำที่ของ GISTDA ดังต่อไปนีม้ำกน้อยเพียงใด 

บทบำทหน้ำที่ 
ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. GISTDA เป็นองค์กรชั้นน ำระดับประเทศและ
ภูมิภำคอำเซียนในกำรให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำ
ดำวเทียมและภูมิสำรสนเทศ (Geo-information) 

5 4 3 2 1 

2. GISTDA เป็นองค์กรชั้นน ำด้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่มีบทบำทต่อกำรพัฒนำประเทศ 

5 4 3 2 1 

3. GISTDA มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรอวกำศ
ระดับสำกลที่เข้มแข็ง 

5 4 3 2 1 

4. GISTDA ให้บริกำรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริกำรเป็น
ส ำคัญ 

5 4 3 2 1 
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บทบำทหน้ำที่ 
ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

5. GISTDA แก้ไขปัญหำของประเทศด้วยนวัตกรรม
อวกำศและภูมิสำรสนเทศ 

5 4 3 2 1 

6. GISTDA เป็นองค์กรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่สังคมและ
ประเทศ ทั้งในระดับปฏิบัติกำรและระดับนโยบำย 

5 4 3 2 1 

7. GISTDA เป็นหน่วยงำนที่ผลักดันและส่งเสริมให้เกิด
กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอวกำศและภูมิ
สำรสนเทศ เพื่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ 

5 4 3 2 1 

8. ท่ำนต้องกำรให้ GISTDA เพิม่เติมบรกิำรให้ค ำปรกึษำในด้ำนใดบ้ำง (โปรดเรียงล ำดับตำมควำมต้องกำร
จำกมำกไปน้อย) 
1)........................................................................................................................... ................................................ 

2)................................................................................................................................................................... ........ 

3)........................................................................................................................ ................................................... 

 

 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ 
ชื่อ-นามสกุล...................................................................หน่วยงาน/ บริษัท
............................................................................ 
โทรศัพท์..........................................................................................อีเมล์
................................................................................ 
ท่ีอยู่/ สถานท่ีติดต่อ 

............................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถาม และของที่ระลึก 
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รายชื่อผู้รบับริการข้อมลูดาวเทียมและข้อมูลภูมสิารสนเทศ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/ องค์กร ท่ีอยู่ 

1 คุณ ณัฐสรณ์ คุปตะวำณิช 
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมแนจเมนท์ 
จ ำกัด (มหำชน) 

เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ  10230 

2 คุณ วริศรำ ตันติวงศ์ 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียด ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด 
(มหำชน) 

เลขที่ 9 ชั้น 18 อำคำรยูเอ็มทำวเวอร์ ถนนรำมค ำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จ.เชียงใหม่ 
10250 

3 คุณ จุฑำรัตน์ โอนสันเทียะ บริษัท เอแอลเอส แลบอรำทอรี่ (ประเทศไทย) จ ำกัด เลขที่ 104 ซอยพัฒนำกำร 40 ถนนพัฒนำกำร แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  10250 

4 คุณ มำนพ ธัญญะสิทธ์ิ บริษัท ปตท. น ้ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 50 หมู่ 3 คลังก๊ำซเขำบ่อยำ อ ำเภอศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 

5 คุณ อรณัฐ ตั้งยศวิไล บริษัท เอแอลเอส แลบอรำทอรี่ (ประเทศไทย) จ ำกัด เลขที่ 104 ซอยพัฒนำกำร 40 ถนนพัฒนำกำร แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  10250 

6 คุณ กมล แจ้งเรืองทอง บริษัท พำสโค (ประเทศไทย) จ ำกัด 
เลขที่ 65 อำคำร 42 ทำวเวอร์ ชั้น 18 ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 

7 คุณ ชญำนิน พรหมจันทร์ บริษัท เอแอลเอส แลบอรำทอรี่ (ประเทศไทย) จ ำกัด เลขที่ 104 ซอยพัฒนำกำร 40 ถนนพัฒนำกำร แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
8 คุณ อรนรินธน์ ชูประดิษฐ์ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสำมเสนใน  เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

9 คุณ วรำคม วงศ์ชัย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศำสตร์ เลขที่ 239  ถนนห้วยแก้ว ต ำบลสุเทพ อ ำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

10 คุณ ประภำภรณ์ บุตรพรม บริษัท เอแอลเอส แลบอรำทอรี่ (ประเทศไทย) จ ำกัด เลขที่ 104 ซอยพัฒนำกำร 40 ถนนพัฒนำกำร แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

11 คุณ ชัยรัตน์ มหำอ ำนำจ บริษัท พรอสเพอริที อินเตอร์เทรด จ ำกัด เลขที่ 86/157 หมู่ 2 ต ำบลบำงพลับ อ ำเภอปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
12 คุณ กัมปนำท มำลัย บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นท์ จ ำกัด เลขที่ 90/18-20 อำคำรสำธรธำนี ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

13 คุณ ฐิติกำ มณีกูล มหำวิทยำลัยมหิดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ เลขที่ 999 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสำย 4 ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

14 คุณ รำเชน มำลินี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ คณะกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
เลขที่ 15มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ คณะกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ต ำบลคอหงส์ อ ำเภอหำดใหญ่ จ.
สงขลำ 90112 

15 คุณ วริญญำ ใจใส บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จ ำกัด เลขที่ 60/93 ซอยรำมอินทรำ 40 (แยก 33)  แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ    10230 

16 คุณ ดำยุรัตน์ ร้องค ำ บริษัท เอแอลเอส แลบอรำทอรี่ (ประเทศไทย) จ ำกัด เลขที่ 104 ซอยพัฒนำกำร 40 ถนนพัฒนำกำร แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ   10250 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/ องค์กร ท่ีอยู่ 
17 คุณ ไพฑูรย์ น่ิมพิทักษ์พงศ์ บริษัท นูแมพ จ ำกัด เลขที่ 195/47 หมู่ 3  ต ำบลบำงรักพัฒนำ อ ำเภอบำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 

18 คุณ อุดมศักดิ์ สงวนศิริธรรม กรมป่ำไม้ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

19 คุณ ณัฐฌำ นิติเนตรตระกูล บริษัท ไฮโดร ดีไซน์ จ ำกัด เลขที่ 236/154 ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000 

20 คุณ จันทรำ  งำเนียม กรมชลประทำน ส ำนักส ำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ เลขที่ 811 ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

21 Mr.Dibesh Khadka 
Asian Institute of Technology, Water Engineering 
and Management 

เลขที่ 58 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อ ำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120 

22 คุณ นิติ เอียดจุ้ย 
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมแนจเมนท์ 
จ ำกัด (มหำชน) 

เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 

23 คุณ แผด ศรีลำชัย บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด เลขที่ 196/10-11 ซอยประดิพัทธ์ 14 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ10400 

24 คุณ วรณิชชำ ชำติวันชัย บริษัท เอแอลเอส แลบอรำทอรี่ (ประเทศไทย) จ ำกัด เลขที่ 104 ซอยพัฒนำกำร 40 ถนนพัฒนำกำร แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

25 คุณ พิมพ์ตะวัน มินำกูล บริษัท เอแอลเอส แลบอรำทอรี่ (ประเทศไทย) จ ำกัด เลขที่ 104 ซอยพัฒนำกำร 40 ถนนพัฒนำกำร แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
26 คุณ ไปรญำ  แก้วน้อย บริษัท เอ็น.พี.เซอร์เวย์ จ ำกัด เลขที่ 189/75 (หมู่บ้ำนรติรมย์ ฟิฟท์) หมู่ที่ 1 ต ำบลบำงขุนกอง อ ำเภอบำงกรวย จ.นนทบุรี 11130 

27 คุณ จิรเวช กสิเจริญ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ สำขำพัฒนำ
สังคม (โครงกำรสหวิทยำกำรระดับบัณฑิตศึกษำ) 

เลขที่ 50  ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

28 คุณ จิรเดช ไม้สนธ์ิ บริษัท สแปน จ ำกัด เลขที่ 223/5 ซอยรำมค ำแหง 21 ถนนรำมค ำแหง แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 

29 คุณ จิรำพร ศิริเวช บริษัท เอแอลเอส แลบอรำทอรี่ (ประเทศไทย) จ ำกัด เลขที่ 104 ซอยพัฒนำกำร 40 ถนนพัฒนำกำร แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

30 คุณ วีระพล ใจจันทร์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ10400 

31 คุณ ศุภรดำ จรัสแสนปะเสริฐ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่ 1177 อำคำรเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ  
10400 

32 คุณ ชวกร ชินโชคเจริญ สวนสัตว์ขอนแก่น เลขที่ 88 หมู่ 8 - ต ำบลค ำม่วง อ ำเภอเขำสวนกวำง จ.ขอนแก่น 40280 

33 คุณไมตรี ประทีป ณถลำง บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จ ำกัด เลขที่ 20 ซอยรัชดำภิเษก 36 ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจ าปี 2563 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/ องค์กร ท่ีอยู่ 
34 คุณ ศุภกำนต์ จันทร์วรรณ บริษัท สยำมจีไอเอส จ ำกัด เลขที่ 9/8-9 หมู่ 10 ต ำบลทรำยขำว อ ำเภอพำน จ.เชียงรำย 57120 

35 คุณ กนิษฐำ  เจริญเชื้อ บริษัท ซีคอท จ ำกัด  เลขที่ 239  ถนนริมคลองประปำ แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 

36 คุณ เนตรนภำ ไชยเป็ง มูลนิธิวิจัยและพัฒนำเพื่อคุณภำพชีวิต เลขที่ 256/1 หมู่ 5 ต ำบลหนองควำย เขตหำงดง จ.เชียงใหม่ 50230 

37 คุณ ไกรศรี สว่ำงศรี กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เลขที่ 120 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 อำคำรรัฐประศำสนภักดี  ถ.แจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

38 คุณ สิทธิธรรม อู่รอด บริษัท จีโออินฟอร์เมติคส์ เทคโนโลยี จ ำกัด เลขที่ 120/22 หมู่ 2 ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

39 คุณ ธวัชชัย   ศิริคณินทร์ - เลขที่ 100/50 หมู่บ้ำนมณียำ อ ำเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000 
40 คุณ อำรียำ โอบิเดียกวู - เลขที่ 34/24  ถนนรถไฟ ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมือง จ.รำชบุรี 10500 

41 คุณ ยุภำพร ไชยแสน บริษัท บุญรักษำฟำร์ม จ ำกัด เลขที่ 777 หมู่ 3 ต ำบลวังสมบูรณ์ อ ำเภอวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 

42 คุณ สิริลักษณ์ สุทธิโสม บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จ ำกัด เลขที่ 60/93 ซอยรำมอินทรำ 40 (แยก 33) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 

43 คุณ ศศิธร โคสุวรรณ 
โครงกำรวิจัยกำรหนุนเสริมศักยภำพนักวิจัยท้องถิ่นชุมชน
กระเหรี่ยง 5 อ ำเภอ ชำยแดนจังหวัดตำกระยะที่ 2 วิทยำลัย
โพธิวิชชำลัย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  

เลขที่ 114  ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110 

44 คุณ อนุชิต สุขเจริญพงษ์ กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่  เลขที่ 75/10  ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
45 คุณ ณัฐพงศ์ เอกศิริพงษ์ บริษัท จีอีอำร์เอ จ ำกัด เลขที่ 1159/107 ถนนประชำพัฒนำ แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ  10520 

46 คุณ กันตำ กล้ำวรำงกูร บริษัท แสนโชคผลิตผล จ ำกัด เลขที่ 122/1 หมู่ที่ 6 ต ำบลอุโมงค์ อ ำเภอเมือง จ.ล ำพูน 51150 

47 คุณ พงษ์ศักดิ์ มีมุสิก กองบังคับกำรปรำบปรำม เลขที่ 1096กองก ำกับกำร 4 กองบังคับกำรปรำบปรำม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

48 คุณ อุทัยวรรณ ผิวพรรณ มหำวิทยำลัยมหิดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ 
เลขที่ 25/25 มหำวิทยำลัยมหิดล คณะสิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ ถ.พุทธมณฑลสำย4 
ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

49 คุณ ณัฐคงคำ  ศิริธร 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 

เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธำนี 10121 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจ าปี 2563 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/ องค์กร ท่ีอยู่ 
50 คุณ มำนพ รอดแก้ว หน่วยจัดกำรต้นน ้ำห้วยหมำกเลี่ยม หน่วยจัดกำรต้นน ้ำห้วยหมำกเลี่ยม บ้ำนผำเสริฐใน  ต ำบลดอยฮำง อ ำเภอเมือง จ.เชียงรำย 57000 

51 คุณ อธิพงษ์ ก่อผล กรมป่ำไม้ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

52 คุณ อริยำ เอ่ียมเผ่ำจินดำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เลขที่ 50  ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

53 คุณ พัชรินทร์ ขันค ำ 
สถำบันส ำรวจและติดตำมกำรปลูกพืชเสพติด ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 

ศูนย์รำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนำ ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50303 

54 คุณ จรัณธร บุญญำนุภำพ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร คณะเกษตรศำสตร์ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

เลขที่ 99 หมู่ 9  ต ำบลท่ำโพธ์ิ อ ำเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 

55 คุณ พนัส ศรีนวลแก้ว องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ เลขที่ 76 ถนนรำชด ำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปรำบฯ กรุงเทพฯ 10100 

56 คุณ พรพรรษำ  คงส ี
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ 

เลขที่ 361  ถนนนนทบุรี  สนำมบินน ้ำ ต ำบลท่ำทรำย อ ำเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000 

57 คุณ คนันท์ญำ บุญเกิด กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธ์ุพืช เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

58 คุณ อรณัฐ ตั้งยศวิไล บริษัท เอแอลเอส แลบอรำทอรี่ (ประเทศไทย) จ ำกัด เลขที่ 104 ซอยพัฒนำกำร 40 ถนนพัฒนำกำร แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

59 คุณ อนุเผ่ำ อบแพทย์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ภำควิชำ
วิศวกรรมโยธำ 

เลขที่ 50  ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

60 คุณ สุมณเธียร ยศอำจ บริษัท เอฟ โกว์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด เลขที่ 33/169 หมู่ 1 ต ำบลเชิงเนิน อ ำเภอเมือง จ.ระยอง 21000 

61 คุณ อรชร ก ำเนิด 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี บัณฑิตวิทยำลัย
ร่วมด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

เลขที่ 126  ถนนประชำอุทิศ แขวงบำงมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

62 คุณ สันศนีย์  ทองแย้ม กรมพัฒนำที่ดิน เลขที่ 2003/61 ถนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

63 คุณ อมรรัตน์ เอ่งฉ้วน - 
เลขที่ 7/43 ซอยสวนสยำม 24 แยก 8 ถนนสวนสยำม แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพฯ 
10230 

64 คุณ ชูศักดิ์ เลิศฤทธ์ิศิริกุล บริษัท สิทธิประชำแอนด์แอสโซสิเอทส์ จ ำกัด เลขที่ 352 หมู่ที่ 2 ต ำบลสีคิ้ว อ ำเภอสีคิ้ว จ.นครรำชสีมำ 30140 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/ องค์กร ท่ีอยู่ 
65 คุณ เกียรติศักดิ์ ปริตมงคล ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ครีเอทีฟแม็พ  เลขที่ 89/308 หมู่ 4  ต ำบลเหมือง อ ำเภอเมือง จ.ชลบุรี 20130 

66 คุณ สุขพัฒน์ ไวยสำรำ - แขวงบำงปลำ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10900 

67 คุณ อำทิตย์ ศิลำวงษ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ.พี.จีโอกรำฟิก  เลขที่ 228/5 หมู่ 9 ต ำบลทับกวำง อ ำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี 18260 

68 คุณ ปรีดำ สมใจ บริษัท ซีคอท จ ำกัด  เลขที่ 239  ถนนริมคลองประปำ แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 

69 
คุณ นิกร มหำวัน 

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำร
ออกแบบสิ่งแวดล้อม 

เลขที่ 63 หมู่ 4 ถนนสำยเชียงใหม่-พร้ำว ต ำบลหนองหำร อ ำเภอสันทรำย จ. เชียงใหม่ 50290 

70 คุณ ธนสรรค์ ปัทมรุจ องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตสุรำษฎร์ธำนี  เลขที่ 145 หมู่ 2 ถนนศรีวิชัย ต ำบลมะขำมเตี้ย อ ำเภอเมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000 

71 
คุณ ณัฐณิชำ ธรรมกิรติ 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ สถำบันทรัพยำกรทะเลและ
ชำยฝั่ง 

อำคำรบริหำรวิชำกำรรวม ชั้น 5 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ต ำบลคอหงส์ อ ำเภอหำดใหญ่ 
จ. สงขลำ 90112 

72 คุณ อภิวัชร์ ธรรมศิริ บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จ ำกัด เลขที่ 1199 อำคำรปิยวรรณ ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

73 คุณ งำมเพ็ญ วงศ์วัฒนะ กรมแผนที่ทหำร เลขที่ 111 โรงเรียนแผนที่ ถนนรำชด ำเนินนอก แขวงบำงขุนพรม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

74 
คุณ ปริเวท วรรณโกวิท 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ศูนย์วิศวกรรม
สำรสนเทศภูมิศำสตร์และนวัตกรรม 

เลขที่ 126  ถนนประชำอุทิศ แขวงบำงมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

75 คุณ กมลลักษณ์ ภูมิรักษ์ ศูนย์ปฏิบัติกำรอุทยำนแห่งชำติทำงทะเลที่ 2 จ.ภูเก็ต เลขที่ 927/7 หมู่ 5 ต ำบลไม้ขำว อ ำเภอถลำง จ.ภูเก็ต 83110 
76 คุณ ปรัช กองสมบัติ โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตอ ำนำจเจริญ มหำวิทยำลัยมหิดล เลขที่ 259 หมู่ 13 ถนนชยำงกูร ต ำบลโนนหนำมแท่ง อ ำเภอเมือง จ. อ ำนำจเจริญ 37000 

77 คุณ พรเทพ อนุสสรนิติสำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ เลขที่ 50  ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 

78 คุณ ชัชวำล กมลคุ้มสกุล บริษัท ส ำนักกฎหมำยจุลจักร ชัชวำล และบุญเชิด จ ำกัด เลขที่ 1448 ซอยเทิดไทย 21 แขวงบำงยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  10600 

79 คุณ ดวงพร อุปรไมยมำศ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสำมเสนใน  เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 
80 คุณ ณัฐวุฒิ พรหมด ำรงค์ กรมข่ำวทหำร กองบัญชำกำร กองทัพไทย เลขที่ 127  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

81 คุณ สมบัติ ตันเจริญ บริษัท ทรำนส์คอนซัลท์ จ ำกัด เลขที่ 125 อำคำรเดอะปัณณ์ ชั้น 6 ถนนคลองล ำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 

mailto:nang551@gmail.com%20-%20แขวงบางปลา%20เขตบางเขน%20กรุงเทพมหานคร%2010900
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/ องค์กร ท่ีอยู่ 

82 คุณ ธนำภรณ์ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตีส์ จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่ 1 อำคำรอีสท์วอเตอร์ ชั้น 18 ซอยวิภำวดีรังสิต 5  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
10900 

83 คุณ รัฐพล แพรัตกุล 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม ภำควิชำ
วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 

เลขที่ 50  ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 

84 คุณ พิเศษ เสนำวงษ์ บริษัท เอ็กซ์พีเรียนซ์ ตอนซัลแตนท์ แอนด์โซลูชั่น จ ำกัด เลขที่ 1500 ซอยจัญสนิทวงศ์ 75 แชวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ  10700 

85 คุณ ชินวัชร์ สริตชลำนนท์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เลขที่ 254 ถนนพญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ   10330 

86 คุณ ชวำลิน เกิดขุมทอง บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ชูกำร์ จ ำกัด เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110 
87 คุณ ฐณิชชำ แก้วงำม บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จ ำกัด เลขที่ 60/93 ซอยรำมอินทรำ 40 (แยก 33) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ  10230 

88 คุณ รุ่ง นพชัยอนันต์ บริษัท สยำมคูโบต้ำคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
เลขที่ 101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร  ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง  
จ.ปทุมธำนี 12120 

89 คุณ จำฤก น้อยจินดำ 
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัล
แตนท์ จ ำกัด 

เลขที่ 81 ซอยอุดมสุข 41  ถนนสุขุมวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  10260 

90 คุณ ธีรชัย วงศ์วนิชโยธิน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม เลขที่ 111 ม.8 ท่ำมะตม จ.ปรำจีนบุรี 

91 คุณ สมเจต ค ำหงษ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำแร้งออก เลขที่ 65  หมู่ที่ 2 ต ำบลท่ำแร้งออก อ.บ้ำนแหลม จ.เพชรบุรี 76110 
92 คุณ ฉัตรชัย โคตพันธ์ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธ์ุพืช เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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รายชื่อผู้รบับริการถ่ายทอดองค์ความรู ้

ลําดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/ องค์กร ท่ีอยู่ 
1 คุณ กนกอร บุญมี มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่ 199/19 ถ.มิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

2 คุณ อำทิตย์ กระออมแก้ว ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น 2  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ10210 

3 คุณ วธู  พรหมพิทยำรัตน์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์  มหำวิทยำลัยนเรศวร เลขที่ 99 ม.9คณะสำธำรณสุขศำสตร์  มหำวิทยำลัยนเรศวร ต.ท่ำโพธ์ิ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
4 คุณ จุฬำลักษณ์  สุทธิรอด กรมพัฒนำที่ดิน กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน กรมพัฒนำที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

5 คุณ ชนะพล  พวงพฤกษ์ ท่ำเรือแหลมฉบัง กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 
อำคำรบริหำรท่ำเรือแหลมฉบัง กองนิติกำรและจัดกำรทรัพย์สิน ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
20230 

6 คุณ ธนัญธร วงษ์ไทยวรรณ สถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เลขที่ 134/2-3 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110 

7 คุณ จินดำรัตน์  นุ่มก่วน กรมวิชำกำรเกษตร เลขที่ 23/4 ม.1 ต.เกำะขวำง  อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

8 คุณ วีระ ปะทะขีนัง กรมพัฒนำที่ดิน เลขที่ 52/1 ซอยพหลโยธิน 53/4 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10900 

9 คุณ นิลอุบล ไวปรีชี 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนำ 7 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

10 คุณ พรพิมล  คงบำง ส ำนักกำรวำงผังและพัฒนำเมือง เลขที่ 44 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

11 คุณ จักรี จันทร์ฉ ่ำ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 166  ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสำมเสนใจ เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

12 คุณ เกศินี ภัทรสัตยำกร กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
เลขที่ 53 ม.2อำคำร ท.102 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บำงกรวย อ.บำงกรวย 
จ.นนทบุรี 11130 

13 คุณ เก่ง พุทธอรุณ กรมทรัพยำกรน ้ำ เลขที่ 1/902 ถ.ประชำรำษฎร์ ต.ตลำดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

14 คุณ กรวรรณ  อำจเลิศ 
ส ำนักเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนที่ กรมพัฒนำ
ที่ดิน 

เลขที่ 2003/61 ส ำนักเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนที่ กรมพัฒนำที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 

15 คุณ สุภชำ พรมบุญศรี กรมป่ำไม้ เลขที่ 2/50 (ห้อง 211) ซ. พหลโยธิน 40 ถ. พหลโยธิน แขวง ลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจ าปี 2563 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/ องค์กร ท่ีอยู่ 
16 คุณ สุเมณีย์ งำมสอำด กรมกำรข้ำว เลขที่ 50กรมกำรข้ำว ศสส. ถนนพหลโยธิน  แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

17 คุณ สถิต  ขวัญแก้ว องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่ 5036 หมู่ที่ 5 ถนนสระบุรี - หล่มสัก ต ำบลสะเดียง อ ำเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์67000 

18 คุณ อนุวัฒน์ เอกด ำรงค์ กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ เลขที่ 460/55 คอนโดเดอะนิชซิตี้ลำดพร้ำว130 แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

19 คุณ โสฬส ณ ถลำง กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ เลขที่ 489 ม.6 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 

20 คุณ วีระพล ใจจันทร์ 
สถำบันส ำรวจและติดตำมกำรปลูกพืชเสพติด ส ำนักงำน 
ป.ป.ส. 

สถำบันส ำรวจและติดตำมกำรปลูกพืชเสพติด บริเวณศูนยรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50303 

21 คุณ อุดมศักดิ์ สงวนศิริธรรม กรมป่ำไม้ 
เลขที่ 68/300 หมู่บ้ำนรัชธำนี 9 ถนนสำยไหม ซอยสำยไหม 43 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 
10900 

22 คุณ วิไลลักษณ์  ศรีสุนทร ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้ เลขที่ 10/1 หมู่ที่ 5 ต ำบลบำงเดื่อ อ ำเภอบำงปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13220 

23 คุณ สุดำวรรณ ไวยเจริญ กรมพัฒนำที่ดิน เลขที่ 98/311 คอนโด The key ซอยพหลโยธิน 34 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ10900 

24 คุณ วงค์ทิพย์ อ่ินแก้ว ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 166 อำคำรสุวรรณชฎ ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

25 คุณ วรนิจ ไกรพินิจ 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

เลขที่ 118/1 อำคำรทิปโก้ 2 ถนนพระรำมที่ 6 พญำไท กรุงเทพฯ 10400 

26 คุณ นครินทร์ทิพย์ พุทธสิทธ์ิ กรมวิชำกำรเกษตร เลขที่ 65/155 ม.6 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ10900 
27 คุณ ตวงพร ต้นหลุบเลำ กรมพัฒนำที่ดิน เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

28 คุณ ทัศน์พล ชูยิ้ม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ 112/36 ถ.สิงหนำทบ ำรุง ต.จองค ำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 

29 คุณ พงศ์พล ห่อตระกูล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถ.ขุนลุมประพำส ต.จองค ำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 

30 คุณ ปิยะนุช อรัณยกำนนท์ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ 

เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี อ.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 

31 คุณ รณวิทย์ น้ิวยะวงศ์ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย เลขที่ 53 หมู่ 2 อำคำร ท.101 ชั้น 11 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บำงกรวย อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130 

32 คุณ สิรยำ สิทธิสำร คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ เลขที่ 222คณะวิทยำศำสตร์ ม.ทักษิณ ต.บ้ำนพร้ำว อ.ป่ำพะยอม จ.พัทลุง 93210 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/ องค์กร ท่ีอยู่ 
33 คุณ สุภำภรณ์ ทองสีนุช ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 166 ส.ป.ก. ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ10400 

34 คุณ สิริลักษณ์ น้อยเคียง กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ชั้น 3 อำคำรส่งเสริมกำรเกษตร 1 กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
ถนน พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 

35 คุณ ละไม  ศรีสวัสดิ์ 
ส ำนักวิทยำศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำที่ดิน   กรมพัฒนำ
ที่ดิน 

เลขที่ 79/71  ลุมพินีคอนโดทำวน์ (รำมอินทรำ  กม.8- นวมินทร์) อำคำรบี   ถ.นวมินทร์  แขวงคันนำ
ยำว   เขตคันนำยำว กรุงเทพฯ10230 

36 คุณ กฤษณำ แสงดี กรมวิชำกำรเกษตร 
เลขที่ 50 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมวิชำกำรเกษตร  ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ10900 

37 คุณ นำยธนกร ผดุงกิจ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ 136 ม.1 ต.ปำงหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 

38 คุณ รดำ  รุจิณรงค์ กรมชลประทำน กรมชลประทำนสำมเสน เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 

39 คุณ ธีระยุทธ  รองสวัสดิ์ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 56/25 หมู่บ้ำน เซนส์ สำยไหม 56 แขวงออเงิน เขตสำยไหม  กรุงเทพฯ10220 
40 คุณ พรรณิภ สุวรรณ กรมป่ำไม้ เลขที่ 349/11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 

41 คุณ กฤษณำ แสงดี กรมวิชำกำรเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมวิชำกำรเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขต
จตุจักร  กรุงเทพฯ10900 

42 คุณ ธนกร ผดุงกิจ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ 136 ม.1 ต.ปำงหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 
43 คุณ สมประสงค์ ประวันนำ กรมพัฒนำที่ดิน เลขที่ 204/1 ซ.พหลโยธิน 53/5 ถ.พหลโยธิน อนุสำวรีย์ บำงเขน กรุงเทพฯ10900 

44 คุณ เด่น ยิ้มแต้ บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 
555/1 Energy Complex Building A, Floor 6th, 19th – 36th floor, Vibhavadi-Rangsit Rd., 
Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand 

45 คุณ วิภำวรรณ บัวทอง มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต 21 moo.6 Thepkrasatree rd, Sub-district Rassada , Mueang , Phuket 83000 

46 คุณ วลัยพร ศะศิประภำ กรมวิชำกำรเกษตร เลขที่ 50 กรมวิชำกำรเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ10900 

47 คุณ ชนกันต์ พอจิต กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
เลขที่ 53  หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บำงกรวย อ.บำงกรวย (ห้อง 1106 อำคำร ท.101 ชั้น 11) จ.นนทบุรี 
11130 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/ องค์กร ท่ีอยู่ 

48 คุณ เทพนม สมควร ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
เลขที่ 166อำคำร ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์  ถนนประดิพัทธ์ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 
10400 

49 คุณ สมเจตน์ โกศลศำสตร์ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต ำบลบำงกรวย อ ำเภอบำงกรวย อำคำร ท.101 ชั้น 11 ฝ่ำยส ำรวจ 
จ.นนทบุรี 11130 

50 คุณ ฤทธิรงค์ เกำฎีระ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เลขที่ 69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 62000 

51 คุณ ทิฆัมพร มำนะรักษ์ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน 
เลขที่ 125 หมู่ที่ 15องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน  ต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน 
51000 

52 คุณ อรพินท์ ธนีบุญ กรมป่ำไม้ เลขที่ 61กรมป่ำไม้  ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

53 คุณ ศุภณัฐ คุ้มโหมด สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110 

54 คุณ อนุชิต สุขเจริญพงษ์ กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ 
เลขที่ 75/10 กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ ถนนพระรำมที่6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี 
กรุงเทพฯ10400 

55 คุณ ณิตธิกรณ์ จือเหลียง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ช้ัน
ที่ 5-9 อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 ถนนแจ้ง
วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่10210 

56 คุณ บรมัตถ์ พลเยี่ยม ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดพัทลุง ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดพัทลุง, ถ.ไชยบุรี, ต.คูหำสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง, 93000 

57 คุณ กชกร สิรเกรียงไกร กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
เลขที่ 53 หมู่ 2กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต ำบลบำงกรวย อ ำเภอบำงกรวย 
จ.นนทบุรี 11130 

58 คุณ ชญำน์นันท์ ศิระทวีพงศ์ สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน) เลขที่ 65 หมู่ที่ 1สวพส. (อำคำร 2) ศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ ต.สุเทพ อ.สุเทพ จ.เชียงใหม่ 50200 

59 คุณ พีรพล กมลรัตน์ กรมชลประทำน เลขที่ 811 ถ.สำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 

60 คุณ พุทธรักษ์ อะทำลำน ส ำนักส ำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ 
เลขที่ 174/332 คอนโดบ้ำนสวนอำคำรบี ซอยศรีพรสวรรค์ ต ำบลสวนใหญ่ อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 11000 

61 คุณ ฉวีวรรณ พงษ์สวัสดิ์ สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง เลขที่ 65 ม.1สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สู ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/ องค์กร ท่ีอยู่ 

62 คุณ กนกพร จันทร์ส่อง 
กองนโยบำยและแผนงำน ส ำนักกำรวำงผังและพัฒนำ
เมือง กรุงเทพมหำนคร 

เลขที่ 27/6 หมู่ 9 ซ.เอกชัย 16 ถ. เอกชัย บำงขุนเทียน จอมทอง  กรุงเทพฯ 10150 

63 คุณ สรำยุทธ ทองน้อย กรมกำรข้ำว 
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  กรมกำรข้ำว 50 พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ10900 

64 คุณ เจษฎำ ทองพูล กรมชลประทำน 
เลขที่ 811 ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี กรมชลประทำน อำคำรฝ่ำยวิชำกำร ส ำนักส ำรวจด้ำน
วิศวกรรมและธรณีวิทยำ ชั้น 5 ส่วนเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ ห้อง 05.10 กรุงเทพฯ 

65 คุณ ดวงกมล โกกนุทำนนท์ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพ
ติด 

เลขที่ 5 อำคำร1 ช้ัน5 ส ำนักงำน ป.ป.ส. แขวงสำมเสนใน  เขตพญำไท กรุงเทพฯ10400 

66 คุณ ทัดทอง พรำหมณี ทองหทัย ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 22 Mu 2, Na Yang, Cha-am District, Phetchaburi 76120 
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รายชื่อผู้รบับริการท่ีปรึกษาโครงการ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/ องค์กร ท่ีอยู่ 

1 คุณ สุชำดำ อ่อนเมือง ส ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) 
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 (อำคำร B) ชั้น 9 ถนนแจ้ง
วัฒนะ กรุงเทพฯ 10210 

2 คุณ กิติยำ เจินเทินบุญ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (ทช.) 
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 5-9 อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 
2550 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

3 คุณ เจตนำ พัฒนจันทร์ 
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) 

เลขที่  789 อำคำรโตโลโปตี้ ชั้น 2 หมู่ที่ 3 ต ำบลอู่ทอง อ ำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 

4 คุณ สุภำภรณ์  ชมชัย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 
เลขที่ 120 หมู่ 3อำคำรศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 ชั้น 8 อำคำรรำชบุรี
ดิเรกฤทธ์ิ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

5 คุณ ฐิตำภรณ์ ภูมิไชย์ กำรยำงแห่งประเทศไทย เลขที่ 67/25กำรยำงแห่งประเทศไทยถนนบำงขุนนนท์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

6 คุณ เปรมฤดี กังสนำรักษ์ บริษัท น ้ำตำลมิตรผล จ ำกัด บริษัท น ้ำตำลมิตรผล จ ำกัด. 2 อำคำรเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110. 

7 คุณ ภัทรพร สอนบุญ 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนำ 7 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

8 คุณ ชนกพร จันทรขันตี กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (ทช.) 
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 5-9 อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 
2550 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

9 คุณ ขวัญฤทัย ศรีแสงฉำย กำรเคหะแห่งชำติ   
เลขที่ 905ฝ่ำยวิชำกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย อำคำร 2 ชั้น 4 กำรเคหะแห่งชำติ  ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจ่ัน 
เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

10 คุณ สันติ โตเข็ม บริษัท บงกช มำรีน เชอร์วิส จ ำกัด เลขที่ 80 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ กรุงเทพฯ 10260 
11 คุณ ศิริรัตน์ พัฒนสุพงษ์ กรมป่ำไม้ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

12 คุณ ภำคภูมิ พีระชัย กำรประปำนครหลวง 
เลขที่ 400 อำคำรส ำนักงำนใหญ่กำรประปำนครหลวง ถนนประชำชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลัก
สี ่กรุงเทพฯ 10210 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/ องค์กร ท่ีอยู่ 

13 คุณ วิชชุลดำ ยั่งยืน สถำบันวิจัยพืชสวน กรมวิชำกำรเกษตร 
เลขที่ 50สถำบันวิจัยพืชสวน กรมวิชำกำรเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
10900 

14 คุณ องอำจ น่ิมเป้ำ ส ำนักงำนจังหวัดนนทบุรี ส ำนักงำนจังหวัดนนทบุรีถนนรัตนำธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000 
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ของท่ีระลึกให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม (กระบอกน้ําเก็บความร้อน/ เย็น) 

 

 


