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1.1  หลักการและเหตุผล 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 เริ่มด าเนินการเมื่อ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

1) พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ที่ไร้พรมแดนและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 
2) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและเป็นศูนย์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติจากข้อมูล

ดาวเทียม 
3) ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งบริการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
4) ให้บริการให้ค าปรึกษาและพัฒนาบุคลากรในด้านส ารวจข้อมูลระยะไกลด้วยดาวเทียมและ 

ภูมิสารสนเทศ 
5) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับเทคโนโลยีอวกาศ  

ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาและสร้างดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติขนาดเล็กเองได้ 
6) เป็นหน่วยงานหลักก าหนดมาตรฐานกลางส าหรับระบบส ารวจข้อมูลระยะไกลและระบบ  

ภูมิสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ 

ในรูปแบบองค์การมหาชน ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารและด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อการบริการข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการต่างๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให้เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน และตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 มาตรา 40 ก าหนดให้ส านักงานจัดการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศก าหนด  
แต่ต้องไม่นานกว่าสามปี เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพ การตรวจสอบการด าเนินงานของ
ส านักงานฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ และแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งผลจากการประเมินส านักงานฯ 
ดังกล่าว ถือเป็นแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญที่จะใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการส านักงานฯ  ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือประเมินความคุ้มค่าของผลผลิตตามภารกิจที่ส าคัญของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ 
1.2.2 เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์ตามภารกิจ 7 ด้าน โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์

การจัดตั้ง 6 ด้าน และด้านการบริหารงานของส านักงานฯ ในช่วง  2 ปี (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560)  
ที่สะท้อนถึงคุณภาพของปัจจัยน าเข้า ประสิทธิภาพของกระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึน 

บทท่ี 1 
บทน า 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

1.2.3 เพ่ือประเมินกลไกในการสนับสนุนในการด าเนินงานทั้งในด้านระบบการบริหารจัดการองค์กร  
ในประเด็นต่างๆ และในด้านการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อ สทอภ.  

1.2.4 เพ่ือน าข้อมูลจากการประเมินที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานและข้อมูลที่รวบรวมจาก 
ผู้มีส่วนได้เสียในจัดการท าข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของ สทอภ . ให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีความคุ้มค่ายิ่งข้ึนต่อไป 

 
1.3  ขอบเขตการด าเนินงาน 

โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศในช่วงระยะเวลา 2 ปี (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) มีขอบเขตการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การคัดเลือกหรือแต่งตั้งผู้ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2557 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของ
ส านักงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งส านักงาน ซึ่งระบุในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 รวมถึงการบริหารงานของส านักงาน 

1.3.2 จัดท ากรอบการประเมินผลและตัวชี้วัดที่เหมาะสมส าหรับการประเมินความคุ้มค่า การประเมิน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 และตามยุทธศาสตร์ รวมถึงการประเมินการบริหารจัดการองค์กร 

1.3.3 ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน ดังนี้ 
1) ประเมินความคุ้มค่าของผลผลิต ตามภารกิจที่ส าคัญของ สทอภ. โดยการวัดผลในด้าน 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และผลกระทบ (Impact) ต้องส ารวจความคิดเห็น
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญประกอบอยู่ด้วย รวมถึงการสรุปข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อ
การด าเนินงาน และผลผลิตตามภารกิจดังกล่าวในอนาคต 

2) ประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่สะท้อนถึงคุณภาพของปัจจัย
น าเข้า (เช่น บุคลากร) ประสิทธิภาพของกระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึน 

3) ประเมินการบริหารจัดการองค์กร ในประเด็นต่างๆ เช่น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
การบริหารความเสี่ยง การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารงบประมาณ
และการเงิน การบริหารพัสดุ รวมถึงการบูรณาการงานด้านต่างๆ 

4) ประเมินความผูกพันของเจ้าหน้าที่ต่อองค์กร (Employee Engagement) เพื่อรับทราบ 
ถึงความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพ่ือทราบความพร้อมในการ
ขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต 

1.3.4 ด าเนินการสรุปข้อมูลการประเมินในประเด็นที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินงาน และ
ข้อมูลที่รวบรวมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของ 
สทอภ. ที่ครอบคลุมถึงข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อภารกิจที่ประเมินความคุ้มค่า ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
การบริหารจัดการองค์กร และข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมระดับความผูกพันของเจ้าหน้าที่ต่อองค์กรให้ชัดเจน เพ่ือให้ 
สทอภ. สามารถน าไปปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติงานดียิ่งขึ้นต่อไป 
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1.3.5 จัดประชุมชี้แจงอย่างน้อย 3 ครั้ง  
ครั้งที ่1 เสนอกรอบและแนวทางการประเมินต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ 
ครั้งที ่2 เสนอผลการประเมินเบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหาร 

คณะอนุกรรมการ ผู้อ านวยการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มผู้บริหาร 
ครั้งที ่3 เสนอสรุปการประเมินผลต่อ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ ผู้อ านวยการ 

และเจ้าหน้าที่กลุ่มผู้บริหาร 

1.4  ผลลัพธ์ของโครงการ 
1.4.1 รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของ สทอภ. ในช่วงระยะเวลา 2 ปี (ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2560)  
1.4.2 เกิดการปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด

ความคุม้ค่าในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้นไป 
 

1.5  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.5.1 ศึกษาข้อมูลในภาพรวมขององค์กร เช่น พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สทอภ. วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของส านักงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งส านักงาน รวมถึงการ
บริหารงานของส านักงาน 

1.5.2 จัดท ากรอบการประเมินผลและตัวชี้วัดที่เหมาะสมส าหรับการประเมินความคุ้มค่า การประเมิน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สทอภ. และตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งการประเมินการ
บริหารจัดการองค์กร 

1.5.3 น าเสนอรายงานการประเมินขั้นต้น ( Inception Report) ต่อส านักงานฯ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น
และแก้ไขกรอบและแนวทางการประเมินตามข้อเสนอแนะ 

1.5.4 ศึกษาและวิเคราะห์ผลผลิตตามภารกิจ เพ่ือคัดเลือกผลผลิตส าคัญของ สทอภ . น ามาประเมิน
ความคุ้มค่า โดยการวัดผลในด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และผลกระทบ 
(Impact) ต้องส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญประกอบอยู่ด้วย รวมถึง  
การสรุปข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อการด าเนินงาน และผลผลิตตามภารกิจดังกล่าวในอนาคต 

1.5.5 ศึกษาและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในช่วงเวลา 2 ปี (ตุลาคม 
2558 - กันยายน 2560) รวมทั้งความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรและยุทธศาสตร์ เพ่ือท า
การประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1.5.6 ศึกษา วิเคราะห์และประเมินผลการบริหารจัดการองค์กรในประเด็นต่างๆ  
1.5.7 ส ารวจ ความคิดเห็นต่อการรับรู้และเข้าใจต่อวิสัยทัศน์ใหม่ และประเมินปัจจั ยที่จะน าไปสู่ 

ความผูกพันของเจ้าหน้าที่ของ สทอภ. ต่อองค์กร (Employee Engagement) 
1.5.8 น าเสนอรายงานผลการประเมินขั้นกลาง ( Interim Report ) ต่อส านักงานฯ เพ่ือรับฟัง

ความคิดเห็นและปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะ 
1.5.9 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานในแต่ละภารกิจ รวมถึง

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากผู้มีส่วนได้เสีย 
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1.5.10 รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมโดยการส ารวจข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหาร/ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง 

1.5.11 น าเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ต่อส านักงานฯ 
1.5.12 จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการประเมินให้ผู้บริหารทุกระดับได้รับทราบ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น

จากผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือน าไปสู่การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์  
1.5.13 น าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ต่อคณะกรรมการโครงการฯ 
 

1.6  กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยมีแผนการด าเนินงานดังนี้ 

 

  
 

1. ศึกษาข้อมูลภาพรวมองค์กร เช่น พรฎ. การจัดต้ัง วิสัยทัศน ์
พนัธกจิ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ประเทศ เป็นต้น
2. ศึกษาและจัดท ากรอบการประเมินผลตามวัตถุประสงค์จัดต้ังองค์กร และการ
ประเมินระบบการจัดการเพื่อรองรับวิสัยทัศน ์2561 - 2564

3. น าเสนอรายงานการประเมินขั้นต้น (Inception Report) ต่อส านกังานฯ  เพื่อรับ
ฟงัข้อคิดเห็นและแกไ้ขกรอบและแนวทางการประเมินตามข้อเสนอแนะ

4. ศึกษาและวิเคราะห์ผลการด าเนนิงานตามภารกจิ
 - ส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 - ประเมินผลการด าเนนิงานของแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ในช่วงเวลา 2 ปี 
(ตุลาคม 2558 - กนัยายน 2560)  และความสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของการ
จัดต้ังองค์กรและยุทธศาสตร์
 - ประเมินความคุ้มค่าของผลผลิตตามภารกจิที่ส าคัญของ สทอภ.

5. ศึกษา วิเคราะห์และประเมินผลระบบการจัดการเพื่อรองรับวิสัยทัศน ์2561 - 
2564

6. ส ารวจความคิดเห็นต่อการรับรู้และเข้าใจต่อวิสัยทัศนใ์หม่ และประเมินปัจจัยที่
จะน าไปสู่ความผูกพนั และการส ารวจประสิทธิภาพการบริหารโครงการ

7. น าเสนอรายงานผลการประเมินขั้นกลาง (Interim Report) ต่อส านกังานฯ เพื่อ
รับฟงัความคิดเห็นและปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะ
8. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอปุสรรคต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากการด าเนนิงานในแต่ละ
ภารกจิ และข้อจ ากดัในการขับเคล่ือนในอนาคต

9. สัมภาษณ์หรือส ารวจข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหาร/ผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่
เกี่ยวข้อง

10. จัดประชุมชี้แจงและน าเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
ต่อส านกังานฯ
11. ปรับปรุงผลการประเมินตามที่ผู้บริหารทุกระดับได้รับทราบ รวมทั้งรับฟงัความ
คิดเห็นจากผู้บริหารทุกระดับ เพื่อน าไปสู่การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

12. จัดประชุมชี้แจงและน าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ต่อ
ส านกังานฯ

270 วัน 300 วัน 330 วัน 360 วัน
กิจกรรม

ระยะเวลา
30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 150 วัน 180 วัน 210 วัน 240 วัน
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2.1 แนวทางการประเมินผล กรอบแนวคิด วิธีการและเครื่องมือในการด าเนินงาน 
(Approach and Methodology) 

ในการประเมินการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา  40 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์การมหาชนได้ทบทวนว่าการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์จัดตั้งตามกฎหมายและปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า 
รวมทั้งมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เป็นไป
ตามทิศทางที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้เกิดความส าเร็จในการด าเนินงานและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร 
การประเมินผลจึงมิใช่เพียงแค่การประเมินแผนงานโครงการ 

จากหลักการดังกล่าว ที่ปรึกษาจึงได้พัฒนาแนวทางและขั้นตอนในการประเมินผล กรอบแนวคิด 
วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานในการบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร ดังนี้ 

 

2.1 .1  แนวทางและขั้นตอนการประเมินผล 
ที่ปรึกษาได้ก าหนดแนวทางและขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือให้สามารถประเมินผลตามวัตถุประสงค์

จัดตั้งองค์กรได้ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 2.1  

 

แผนภาพที่ 2.1 แนวทางและขั้นตอนในการประเมินผล 
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บทท่ี 2 
กรอบแนวคิดและเครื่องมือ 

2561 - 2564 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 2 - 2 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาข้อมูลในภาพรวมขององค์กร 
เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ สทอภ. มาประกอบการสรุปภาพรวมในประเด็น

ต่างๆ ประกอบด้วย 
- ข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์การจัดตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ การจัด

โครงสร้าง การจัดสรรงบประมาณขององค์กร เป็นต้น 
- ยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สทอภ. เช่น นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ 
สทอภ. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีตามเป้าหมายการให้บริการของ สทอภ. ในช่วงระยะเวลา 2 ปี (ตุลาคม 2558 - กันยายน 
2560) แผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 - 2560 เป็นต้น  

- ข้อมูลผลการด าเนินงาน เช่น ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล ผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
และรายงานประจ าปีของ สทอภ. เป็นต้น 

- ข้อมูลระบบการบริหารจัดการของส านักงานฯ เช่น  ระบบการสื่อสารภายในขององค์กร  
กิจกรรมการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
การวางแผนและการจัดสรรงบประมาณ เป็นต้น 
 การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์การจัดตั้งกับการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานผ่านยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการต่าๆ 
เป็นการศึกษาวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร กระบวนการความสอดคล้องเชื่อมโยงในการขับเคลื่อน

นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ผ่านยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ รวมทั้งแผนงานโครงการตามนโยบาย
พิเศษที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องพิเศษเร่งด่วนระหว่างปี 
นอกเหนือจากแผนงานประจ าปี ความสอดคล้องเชื่อมโยงของเป้าหมายตัวชี้วัดทั้งในระดับองค์กร ระดับ
โครงการ โดยการวิเคราะห์จะใช้ข้อมูล เช่น นโยบายรัฐบาล นโยบายพิเศษ ยุทธศาสตร์ระดับต่ างๆ ทั้ง
ระดับชาติ กระทรวง และองคก์ร แผนงานโครงการ เป็นต้น 

 การวิเคราะห์ข้อมูลแผนงานโครงการ 
ที่ปรึกษาจะท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารรายงานผลการด าเนินงานที่ได้รับจาก สทอภ. ใน

เบื้องต้นก่อน เช่น รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี รายงานประจ าปีของ สทอภ. 
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายพิเศษต่อ ครม. หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีความร่วมมือ ค าขอโครงการ
ก่อนการอนุมัติ (เอกสารเพ่ือของบประมาณ) เอกสารชี้แจงขอบเขตการศึกษารายโครงการ ข้อเสนอราย
โครงการ รายงานฉบับสมบูรณ์รายโครงการ รายงานการประเมินผลรายโครงการ (หากมีการประเมินผล
โครงการในเบื้องต้นแล้ว) เป็นต้น หากข้อมูลที่รวบรวมได้ไม่เพียงพอต่อการประเมินผล ที่ปรึกษาจะท าการ
รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมโดยจัดท าแบบส ารวจหรือสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ สทอภ. เช่น ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืนที่ร่วมโครงการกับ สทอภ. ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินงานของ สทอภ. เป็นต้น 
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ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 2 - 3 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินผล  
ในขั้นตอนการประเมินผล ที่ปรึกษาได้ก าหนดประเด็นในการประเมินผล ดังนี้ 
1) การประเมินภาพรวมตามวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กร เป็นการประเมินความสอดคล้อง/ 

ความเชื่อมโยงของการถ่ายทอดจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายจัดตั้ง/แผนยุทธศาสตร์/นโยบายในระดับ
ต่างๆ โดยจะวิเคราะห์ความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยงของการถ่ายทอดภารกิจตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
กฎหมายจัดตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย
รัฐบาล ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบาย Thailand 
4.0 ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนโยบายพิเศษ วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของ 
สทอภ. ในปี 2559 – 2560 วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของ สทอภ. ในปี 2561 – 2564 แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี จนถึงในระดับกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ (Coherence to mandate) ในการประเมินผล
สัมฤทธิ์ในมิติประสิทธิผลที่เกิดขึ้นทั้งในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 
(Impact) ของการด าเนินงานว่าสอดรับกับวัตถุประสงค์การจัดตั ้งองค์กร เป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์และนโยบายในช่วงที ่ผ ่านมาหรือไม่อย่างไร การด าเนินงานของ สทอภ.  มีผลลัพธ์  
ผลกระทบจากการด าเนินงานอย่างไร มูลค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และอ่ืนๆ ทั้งที่เกิดขึ้น
แล้วและแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงผลจากการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภายในและนอกประเทศ และเมื่อเทียบกับเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในปี 
2561 – 2564 การด าเนินการที่ผ่านมาส่งผลต่อมูลค่า/คุณค่าตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์หรือไม่  
และมีช่องว่าง (Gap) ที่จะเป็นโอกาสในการพัฒนาประเด็นใด ส าหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในมิติ
ประสิทธิภาพ ซึ่งพิจารณาจากประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ การบริหารแผนงานโครงการ ความคุ้มค่า
ของงบประมาณโดยเปรียบเทียบมูลค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว
และแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การประเมิน
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

2) การประเมินระบบการจัดการเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ปี 2561 – 2564 เป็นการประเมินระบบการ
จัดการที่ส าคัญในช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่ สทอภ. ควรต้องมีระบบหรือแนวทางการด าเนินการเพ่ือให้การ
เปลี่ยนผ่านขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ปี 2561 – 2564  
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ใหม่ให้ประสบความส าเร็จ โดยการประเมินจะครอบคลุม
ระบบหรือแนวทางการจัดการตั้งแต่ช่วงปัจจุบัน (Current State) และช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition State) ซึ่ง
ประกอบด้วย ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การสื่อสาร การวางแผนและงบประมาณ กิจกรรมหรือกระบวนงานที่
ส าคัญ วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กร และโครงสร้างและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการส ารวจ
การรับรู้ของพนักงานต่อวิสัยทัศน์ใหม่ ทัศนคติที่มีต่องานใหม่ ความคิดเห็นต่อการบริหารผลงานที่จะส่งผลต่อ
ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร ซึ่งทั้ง 6 ระบบ/ปัจจัยและความเห็นและความพร้อมของบุคลากร จะช่วย
ให้ช่วงของการพัฒนา (Improved State) เป็นไปอย่างมีศักยภาพ  

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลส าหรับประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1) เอกสารข้อมูลทุติยภูมิที่ สทอภ. มีอยู่ เช่น รายงานประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ รายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการ เป็นต้น 
2) สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง เช่น ประธานคณะกรรมการบริหาร ตัวแทนคณะกรรมการบริหาร 

ผู้อ านวยการ สทอภ. รองผู้อ านวยการ สทอภ. ผู้อ านวยการส านัก เป็นต้น 
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 2 - 4 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

3) สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้าโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักกิจกรรม/
โครงการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบงานและการให้บริการ เป็นต้น 

4) สัมภาษณ์เชิงลึกหรือส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงานของ สทอภ. 
ทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ 

- ส ารวจความคิดเห็นต่อการรับรู้และเข้าใจต่อวิสัยทัศน์ใหม่ และประเมินปัจจัยที่จะน าไปสู่ 
ความผูกพันของเจ้าหน้าที่ของ สทอภ. ต่อองค์กร (Employee Engagement) 

- ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ สทอภ. และข้อเสนอแนะส าหรับ 
การปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดย สทอภ. จะรวบรวมรายชื่อและเบอร์โทรติดต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ให้กับท่ีปรึกษา 

ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการประเมิน 
เป็นการสรุปผลการประเมินในแต่ละส่วนและเชื่อมโยงเป็นการประเมินภาพรวม ประกอบด้วย 
1) สรุปการประเมินตามวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กร  
2) สรุปการประเมินระบบการจัดการเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ 2561 - 2564 

ขั้นตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 
ที่ปรึกษาจะน าผลการประเมินมาวิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการ

ด าเนินงานของ สทอภ. ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 

1) ข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงาน 
2) ข้อเสนอแนะด้านระบบการจัดการ 

 
2.1.2 กรอบแนวคิดในการประเมินผล (Evaluation Framework) 

ในการก าหนดกรอบแนวคิดในการประเมินผลการด าเนินงานในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
องค์กร รวมทั้งวิธีการและเครื่องมือในการด าเนินการเพื่อประเมินผลการด าเนินงานตาม วัตถุประสงค์
จัดตั้งองค์การมหาชน ที่ปรึกษาจะน าแบบจ าลอง (Model) และเครื่องมือด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งการ
ประเมินผลการด าเนินงานสมัยใหม่ท่ีเป็นสากล และเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันมาประกอบในการด าเนินการ และ
เป็นไปตามขอบเขตการด าเนินงานที่ก าหนด โดยกรอบแนวทางการศึกษา วิธีการวิเคราะห์และประเมินผลจะ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังแสดงในแผนภาพที่ 2.2 และมีรายละเอียดกรอบแนวทางการศึกษาดังนี้ 
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 2 - 5 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 
แผนภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการประเมินผลการด าเนินงาน (Evaluation Framework) 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 2 - 6 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลตามวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กร 

การประเมินผลตามวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กร ประกอบด้วยการประเมินความสอดคล้อง/ความ
เชื่อมโยงของการถ่ายทอดจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายจัดตั้ง/แผนยุทธศาสตร์/นโยบายในระดับ
ต่างๆ โดยจะวิเคราะห์ความสอดคล้อง /ความเชื่อมโยงของการถ่ายทอดภารกิจตามวัตถุประสงค์ที่
ระบุไว้ในกฎหมายจัดตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ 
นโยบายรัฐบาล ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบาย 
Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนโยบายพิเศษ  วิสัยทัศน์และแผน
ยุทธศาสตร์ของ สทอภ. ในปี 2559 – 2560 และแผนปฏิบัติงานประจ าปี จนถึงในระดับกิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ (Coherence to mandate) ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ในมิติประสิทธิผลที่เกิดขึ้นทั้งในระดับผลผลิต 
(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของการด าเนินงานว่าสอดรับกับวัตถุประสงค์การ
จัดตั้งองค์กร เป้าหมายตามแผนและนโยบายหรือไม่อย่างไร การด าเนินงานของ สทอภ. มีผลลัพธ์ ผลกระทบ
จากการด าเนินงานอย่างไร มูลค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และอ่ืนๆ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและ
แนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงผลจากการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและนอกประเทศ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในมิติประสิทธิภาพ ซึ่งพิจารณาจากประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ความคุ้มค่าของงบประมาณโดยเปรียบเทียบมูลค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และอ่ืนๆ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ทั้งนี้ การประเมินความเชื่อมโยงตามวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบว่าตลอด
ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่างๆ มีความสอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์
จัดตั้ง สอดคล้องกับนโยบายที่ สทอภ. ได้รับมอบหมายและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการท างานของ สทอภ. และเป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนความส าเร็จของการด าเนินการในมิติ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังแสดงในแผนภาพที่ 2.3 
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แผนภาพที่ 2.3 การประเมินผลตามวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กร
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 

ยุทธศาสตร์ สทอภ. 
แผนงาน/โครงการ ให้

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

องค์กร  

วิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงและ

การเกิด 
missing link 

ศึกษาผลผลิต 
ผลลัพธ์ และ

ผลกระทบของ
ยุทธศาสตร์, 
 กลยุทธ์ และ 

แผนงาน/
โครงการ 

จัดท าห่วงโซ่
ผลลัพธ์ 
(Result 
chain) 

ประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ

ตามที่ก าหนดใน
ห่วงโซ่ผลลัพธ์ 

(Result 
chain) 

 ขั้นตอนการวิเคราะห์และประเมินผล 
1) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องและการเกิด Missing Link โดยวิเคราะห์ความ

เชื่อมโยงของแผนยุทธศาตร์ชาติ  20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบาย 
Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับแผนยุทธศาสตร์ สทอภ. และ 
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรกับแผนยุทธศาสตร์ สทอภ.  กลยุทธ์ และ
แผนงาน/โครงการ รวมถึงการวิเคราะห์เชื่อมโยงสอดคล้องของนโยบายพิเศษที่ด าเนินการระหว่างปีกับ
แผนงานโครงการพิเศษเพ่ิมเติม ดังความเชื่อมโยงในแผนภาพที่ 2.4 และแผนภาพที่ 2.5 
 
 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ 2.4 การวิเคราะห์ความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

กับประสิทธิผลการด าเนินงาน 

 

แผนภาพที่ 2.5 ความเชื่อมโยงตั้งแต่วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร ยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ 

 
ทั้งนี้ การประเมินความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยงของการถ่ายทอดจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน

กฎหมายจัดตั้ง/แผนยุทธศาสตร์ (Coherence to mandate) เป็นการประเมินความสอดคล้อง/ความ
เชื่อมโยงของการถ่ายทอดจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายจัดตั้ง แผน/นโยบายระดับประเทศหรือ
กระทรวง เชื่อมไปสู่ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีจนถึงในระดับแผนงาน/โครงการ 
รวมทั้งนโยบายพิเศษที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติมระหว่างปีขึ้นกับสถานการณ์และความจ าเป็น หรือนโยบาย

ยุทธศาสตร์ชาติ/แผน
พัฒนา  ฉ 12/
นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ
ประจ าปี

นโยบายพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย
ระหว่างปี 

(ตามสถานการณ์และความจ าเป น)

นโยบายผู้บริหาร 
(สร้างกลยุทธ์ /ประโยชน์ของประเทศ)

วัตถุประสงค์
จัดต้ังองค์กร

แผนงาน/
โครงการพิเศษ

เพ่ิมเติม
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ผู้บริหารองค์กรที่เล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับองค์กรและประเทศ โดยประเด็นการพิจารณา อาทิ  
มีแผนงาน/โครงการที่รองรับครบทุกยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ หรือไม่ หรือมีการเกิด Missing Link ที่ไม่มีแผนงาน/
โครงการรองรับในบางกลยุทธ์ ซึ่งส่งผลให้กลยุทธ์ดังกล่าวไม่มีการขับเคลื่อนการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
การก าหนดตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร์ กิจกรรมแผนงานโครงการหรือการด าเนินการที่แท้จริง ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายตามนโยบายและแผนหรือไม่ การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงจนถึงระดับโครงการ /ผลผลิต (KPIs 
Alignment) รวมทั้งความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ (Budget Allocation) เป็นต้น 

2) การศึกษาผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของแผนยุทธศาสตร์และจัดท าห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Result 
Chain) โดยวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์การมหาชน กับ
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ดังความเชื่อมโยงในแผนภาพที่ 2.6 

 

 

แผนภาพที่ 2.6 การวิเคราะห์ห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Result Chain) 
 

3) ประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร รวมทั้งตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาลและนโยบายพิเศษ และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี จนถึงในระดับกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ในระหว่างปีงบประมาณ 2559-2560 
โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นทั้งในมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามผลการวิเคราะห์ห่วงโซ่ผลการ
ด าเนินงาน (Result Chain) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 2.7 ห่วงโซ่ผลการด าเนินงาน (Result Chain) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบยุทธศาสตร์/นโยบาย
ท่ีนอกเหนือภารกิจ
ตามวัตถุประสงค์

จัดต้ัง

วัตถุประสงค์
จัดต้ังองค์กร

ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์

แผนงาน/
โครงการ

ประจ าปี/พิเศษ

 

 

         

           

                    

                 

          

                 

              

       

          

          

           

         

       

              

          

            

          

                 
                  
                     

             

                               

              
(Implementation side) 

 

                

                   
(Result Side) 
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2.1.3 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
ส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ที่ปรึกษาจะประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/

โครงการตามที่ สทอภ. ก าหนดภายใต้ยุทธศาสตร์ โดยประยุกต์กรอบแนวคิด OECD/DAC มาใช้ในการ
ประเมิน เพ่ือประเมินความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายและยุทธศาสตร ์ ประส ิทธ ิภาพ 
ประสิทธิผล ผลกระทบ และความยั ่งยืนของโครงการ โดยโครงการที่จะประเมินผลจะพิจารณา
คัดเลือกจากโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และหรือเป นโครงการที่ สทอภ. ยังด าเนินการต่อเนื่อง
เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ปี 2561 – 2564 โดยเครื่องมือที่จะน ามาใช้ขึ้นอยู่กับปัจจัย
องค์ประกอบของโครงการและข้อมูลที่จะน ามาพิจารณา 

 กรอบแนวคิด OECD/DAC 
แนวคิดหรือหลักการที่ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาของ Development 

Assistance Committee of the Economic Cooperation and Development (OECD/DAC) ซึ่ง 
Development Assistance Committee – DAC ได้ริเริ่มจัดให้มีมาตรฐานส าหรับใช้ในการประเมินผลการ
สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ ด้านการพัฒนา ในปี ค.ศ. 1991  โดยมีหลักการที่ใช้ในการ
ประเมินเรียกว่า DAC Principles for Evaluation of Development Assistance1 ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์
หรือบรรทัดฐาน 5 ด้าน หรือต่อไปจะเรียกย่อๆ ว่า “เกณฑ์การประเมินของ OECD/DAC” โดยสรุป
สาระส าคัญของเกณฑ์ดังกล่าวได้ดังนี้ 

 

ความสอดคล้อง (Relevance) 
การประเมินความสอดคล้องของโครงการ จะพิจารณาถึงขอบเขตของโครงการว่าเหมาะสม เป็นไป

ตามล าดับความส าคัญของนโยบาย รวมถึงปัญหา ความต้องการและจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับ
ประโยชน์ของโครงการ และกรอบวัตถุประสงค์ของการใช้เงินหรืองบประมาณจากแหล่งต่างๆ ที่จัด ให้ใช้
ด าเนินโครงการ โดยมีประเด็นส าคัญที่ต้องจัดเก็บข้อมูลหรือก าหนดเป็นประเด็นค าถามในการประเมิน เช่น 

 วัตถุประสงค์ของโครงการยังคงก่อให้เกิดประโยชน์เพียงพอที่จะด าเนินการหรือไม่   
 วัตถุประสงค์และผลผลิตของโครงการที่คาดว่าจะได้รับ เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ของโครงการหรือไม่  
 กิจกรรมหรือวิธีการด าเนินโครงการและผลผลิตที่ได้ สอดคล้องตรงกับผลลัพธ์และผลกระทบที่

มุ่งหมายหรือต้องการจะให้เกิดขึ้นหรือไม่  
 

ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินด้านประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ จะพิจารณาถึงการได้มาซึ่งผลส าเร็จหรือ

ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีประเด็นส าคัญที่ต้องจัดเก็บข้อมูลหรือก าหนดเป็น
ประเด็นค าถามในการประเมิน เช่น  

 วัตถุประสงค์ของโครงการมีการบรรลุเป้าหมายในระดับใด หรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลส าเร็จ 
มากน้อยในระดับใด 

                                                           
1 The DAC Principles for the Evaluation of Development Assistance, OECD (1991) 
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 ปัจจัยส าคัญอะไรที่ส่งผลกระทบหรือสนับสนุนให้โครงการประสบผลส าเร็จ หรือไม่ส าเร็จในการ
บรรลุเป้าหมาย 

 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

การประเมินด้านประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ เป็นการวัดผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
โครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมองความสอดคล้องระหว่างผลที่ได้รับกับปัจจัยน าเข้า หรือ
มองความสัมพันธ์ของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินโครงการกับผลที่ได้รับของโครงการ โดยการใช้ทรัพยากร
น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หรือมีต้นทุนในการด าเนินงานต่ าแต่ได้ผลส าเร็จของโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย 
อย่างครบถ้วน ซึ่งโดยปกติการประเมินผลในด้านประสิทธิภาพจะต้องมีการเปรียบเทียบทางเลือกหลายๆ วิธี 
ในการด าเนินโครงการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการตามที่ก าหนดไว้เหมือนๆ กัน และ
น ามาพิจารณาว่าแนวทางหรือวิธีการใดที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินโครงการ  โดยแนวทาง
หรือวิธีการที่เลือกมาด าเนินการ ควรจะเป็นแนวทางฯ หรือทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม 
เมื่อจะประเมินผลโครงการในด้านประสิทธิภาพ อาจมีค าถามการประเมินที่ผู้ประเมินจะต้องหาแนวทางใน
การเก็บข้อมูล เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประเมิน เช่น 

 กิจกรรมของโครงการ มีประสิทธิภาพในด้านต้นทุนหรือไม่ 
 โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือก่อให้เกิดประโยชน์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือ

คาดหมายไว้หรือไม่ 
 การด าเนินโครงการได้ใช้แนวทาง วิธีการหรือทางเลือกที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกทั้งหมดที่มี 
 

ผลกระทบ (Impact) 
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น และ

เป็นผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อชุมชนท้องถิ่น, เศรษฐกิจ, สภาพแวดล้อม และต่อตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตัว
อ่ืนๆ ล้วนเป็นผลกระทบที่ได้จากการด าเนินโครงการ ซึ่งเมื่อจะตรวจสอบด้านผลกระทบของการด าเนิน
โครงการ ผู้ประเมินจะต้องให้ความส าคัญกับผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจให้
เกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบจากปัจจัยภายนอกทั้งในด้านบวกและด้านลบ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ 
อาชีพ และเงื่อนไขหรือสภาพแวดล้อมทางด้านการเงิน เป็นต้น ในการประเมินผลกระทบของโครงการ อาจมี
ค าถามการประเมินที่ผู้ประเมินจะต้องหาแนวทางในการเก็บข้อมูล เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประเมิน เช่น 

 ผลที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จคืออะไร 
 ประโยชน์ที่ได้รับที่แท้จริงหรือความแตกต่างที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งมีผลมาจาก 

การด าเนินโครงการคืออะไร 
 กลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบมีจ านวนมาก-น้อย เท่าใด  

 
ความย่ังยืน (Sustainability) 

การพิจารณาด้านความยั่งยืนของโครงการ ตามแนวคิดของ OECD/DAC จะให้ความส าคัญ
กับการวัดผลว่าประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนั้น มีแนวโน้มที่จะคงอยู่อย่างต่อเนื่องหลังจากเสร็จสิ้น
โครงการแล้วหรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีการสนับสนุนด้านการเงินอีกต่อไป โดยเห็นว่า
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นอกจากจะด าเนินโครงการโดยค านึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ก็ยังจะต้องมีความยั่งยืนในด้าน
การเงินหรืองบประมาณสนับสนุนด้วย ดังนั้น หากจะประเมินโครงการในด้านความยั่งยืน ผู้ประเมินอาจมี
ค าถามการประเมินที่จะต้องหาแนวทางในการเก็บข้อมูล เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประเมิน เช่น 

 หลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ประโยชน์ที่ได้รับของโครงการมีความต่อเนื่องหรือไม่ และมีผู้ได้รับ
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด    

 ปัจจัยส าคัญอะไรที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จในด้านความยั่งยืนของโครงการ 
 

ทั้งนี้ ในเอกสารแนวทางการประเมินผลโครงการ “Guideline for Project and Program 
Evaluations” Final Draft ปี 2009 ของ Austrian Development Cooperation2 องค์กรด้านการพัฒนา
ของประเทศออสเตรีย ซึ่งมีการจัดท าโครงการและให้การสนับสนุนประเทศที่ก าลังพัฒนาในภูมิภาคต่างๆ  
ทั่วโลก ได้น าเกณฑ์การประเมินของ OECD/DAC ไปใช้ โดยให้ค านิยามหรืออธิบายถึงคุณลักษณะของเกณฑ์ 
ในการประเมินโครงการด้านการพัฒนาของ OECD/DAC ทั้ง 5 ด้าน ไว้ดังนี้ 

 
Relevance 
 

Are we doing the right thing? How important is the relevance or 
significant of the intervention regarding local and national 
requirements and priorities? 

Effectiveness Are the objectives of the development interventions being archieved? 
How big is the effectiveness or impact of the project compared to 
the objectives planned (Comparison: results – planning)? 

Efficiency Are the objectives being achieved economically by the development 
intervention? How big is the efficiency or utilization ratio of the 
resources used (Comparison: resources applied - results)? 

Impact Does the development intervention contribute to reach higher 
level development objectives (preferably, overall objectives)? 
What is the impact or effect of the intervention in proportion to 
the overall situation of the target group or those effected? 

Sustainability Are the positive effects or impacts sustainable? How is the 
sustainability or permanence of the intervention and its effects 
to be assessed? 

ที่มา : www.entwicklung.at  
 

สรุปสาระส าคัญของค านิยามในแต่ละด้านของเกณฑ์การประเมินของ OECD/DAC ตาม Guideline 
for Project and Program Evaluations. Final draft,July 2009. ได้ดังนี ้
ความสอดคล้อง : เป็นการตอบค าถามว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ท าในสิ่ งที่ถูกต้องหรือไม่  
ผลการด าเนินโครงการมีความเกี่ยวข้อง สอดคล้องโดยตรงหรืออย่างมีนัยส าคัญต่อท้องถิ่น  เป็นไปตาม
ความต้องการและจ าเป็นและตามล าดับความส าคัญของการแก้ไขปัญหาในระดับชาติหรือไม่ 
                                                           
2  Guideline for Project and Program Evaluations. Final draft, July 2009.  Australian Development Cooperation 
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ประสิทธิผล : วัตถุประสงค์ของโครงการที่ด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา บรรลุเป้าหมายแล้ว
หรือไม่ ผลลัพธ์หรือผลกระทบของโครงการก่อให้เกิดประโยชน์มากเพียงใดเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ตามแผนงานโครงการ (เปรียบเทียบผลที่ได้กับแผนที่วางไว้) 
ประสิทธิภาพ : ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์มีการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและประหยัด
หรือไม่ โครงการมีประสิทธิภาพหรือเกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนกับทรัพยากรที่ใช้ไป 
ผลกระทบ : โครงการที่ด าเนินการได้ก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น (โดยมี
การบรรลุวัตถุประสงค์ในภาพรวมของการด าเนินโครงการหรือไม่) ผลกระทบหรือผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การด าเนินโครงการมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ เป็นที่มาของ
การด าเนินโครงการและต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้น 
ความยั่งยืน : ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความต่อเนื่องและยั่งยืนเพียงใด ความต่อเนื่องและการคงอยู่อย่างถาวร
ของโครงการและผลกระทบที่ตามมาได้รับการประเมินหรือไม่ 

 
แผนภาพที่ 2.8 เกณฑ์การประเมินของ OECD/DAC 

 
เกณฑ์การประเมินของ OECD/DAC เป็นการประเมินในเชิงระบบเช่นเดียวกันกับแนวคิดการ

ประเมินโครงการตามแบบจ าลองซิป (CIPP Model) แต่ให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินโครงการ 
(Results Based) ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าหลังจากด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วเกิดผลเปลี่ ยนแปลงอย่างไร 
ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ จากการที่ OECD และองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นเครือข่ายของ OECD 
ได้สนับสนุนหรือจัดการให้ประเทศที่ก าลังพัฒนาได้รับการสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากรเพ่ือจัดท า
โครงการด้านการพัฒนา ในขณะที่การประเมินผลตามแบบจ าลองซิป (CIPP Model) จะให้ความส าคัญ
กับการเก็บข้อมูล เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาโครงการมากกว่าจะเน้นการพิสูจน์หรือตัดสินโครงการ  

ในการประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กรของ สทอภ. ที่ปรึกษาจึง
ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดดังกล่าวในการออกแบบและจัดท ากรอบการประเมินผลส าเร็จของโครงการให้
สามารถประเมินผลได้อย่างเหมาะสม โดยในการประเมินผลโครงการ ที่ปรึกษาจะใช้มุมมองตามทฤษฎีเชิง
ระบบ (Systematic Approach) ดังแสดงในแผนภาพที่ 2.9 ให้สามารถสะท้อนผลการด าเนินงาน
และผลส าเร็จที่เกิดข้ึน โดยมองความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบทั้งในระดับ Input  Process  Output และ 
Outcome และเพ่ือให้ได้ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

OECD/DAC 
Model

Relevance

Effctiveness

EfficiencyImpact

Sustainability
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แผนภาพที่ 2.9 มุมมองตามทฤษฎีเชิงระบบ 

 

จากแผนภาพดังกล่าวแสดงถึงการก าหนดประเด็นการประเมินผลในระดับต่างๆ ของการด าเนิน
กิจกรรม ตั้งแต่การเริ่มต้นกระบวนการโดยก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงปัจจัยน าเข้า ( Input) ไปจนถึง
ประสิทธิภาพของกระบวนการ/กิจกรรม/ขั้นตอนของการด าเนินโครงการ (Process) จนกระทั่งได้ผลผลิต
ของโครงการ (Output) ไปจนถึงการสะท้อนผลลัพธ์ (Outcome) ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในระยะต่างๆ ของ
โครงการ หรือผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา และภายหลังจากได้ผลผลิตของโครงการแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติงาน

(Action)

ผลลพัธข์ั้นกลาง

(Intermediate Indicator)

ผลลพัธข์ั้นสุดทา้ย

(Outcome)

ผลลพัธ/์เป้าหมาย              
ที่ตอ้งการใหเ้กิดข้ึน          

ในระยะยาว

สิ่งที่คาดหวงัใหเ้กิดการ

เปลี่ยนแปลงในช่วง

ระยะเวลาอนัสั้น        

เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่า

แนวทางการท างาน        

ที่ปฏิบติัน ั้นไดท้ าในสิ่งที่

ถูกตอ้งและเหมาะสมแลว้

แนวทางการท างาน           
ที่ตอ้งกระท าเพือ่ใหเ้กิด  
การเปลี่ยนแปลงอนั

น าไปสู่เป้าหมายหรือ

ผลลพัธที์่พึงประสงค์

ผลลพัธ/์เป้าหมาย              
ที่ตอ้งการใหเ้กิดข้ึน          

ในระยะยาว

สิ่งที่คาดหวงัใหเ้กิดการ

เปลี่ยนแปลงในช่วง

ระยะเวลาอนัสั้น        

เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่า

แนวทางการท างาน        

ที่ปฏิบติัน ั้นไดท้ าในสิ่งที่

ถูกตอ้งและเหมาะสมแลว้

แนวทางการท างาน           
ที่ตอ้งกระท าเพือ่ใหเ้กิด  
การเปลี่ยนแปลงอนั

น าไปสู่เป้าหมายหรือ

ผลลพัธที์่พึงประสงค์
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 กรอบการประเมินผลและตัวชี้วัดการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของ สทอภ. ดังนี้  
การประเมินผลโครงการ

ตามหลักการของ 
OECD/DAC 

ตัวอย่างประเด็นส าคัญ 
ในการประเมินผล 

แนวทาง/วิธีการในการวิเคราะห์
ข้อมูลส าหรับการประเมินผล 

1. ความสอดคล้อง 
(Relevance) 
 

 ความจ าเป นของโครงการ พิจารณา
ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
- ความสมเหตุสมผลของที่มาหรือ

หลักการและเหตุผลของโครงการ 
โดยหากเป็นโครงการที่มีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว ท า ง ห รื อ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ะดับประเทศ
โดยตรง แสดงถึงความจ าเป็นของ
โครงการสูง 

- เป็นโครงการที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

- ความก้าวหน้าในการสนับสนุน 
การด า เ นิ นการตามน โยบาย
ยุทธศาสตร์ประเทศ 

- กิจกรรมโครงการที่มีเหตุผลความ
จ าเป็นน้อย เป็นกิจกรรมโครงการ
ใด เกิดจากสาเหตุใด เช่น  

- การไม่มีเหตุผลหรือข้อมูล
สนับสนุนเพียงพอ 

- โครงการไม่ เชื่อมโยงกับ
เป้ าหมายนโยบาย เช่น  
เป้าหมายให้ด าเนินการเพ่ือ
สนับสนุนกลุ่มหนึ่ง แต่ไปท าให้ 
อีกกลุ่มหนึ่ง เป็นต้น  

 วิเคราะห์จากข้อมูล/เอกสาร ได้แก่ 
เอกสารแผนงาน/โครงการที่แสดง
หลักการและเหตุผลของโครงการ 
ตลอดจนองค์ประกอบของเนื้อหา
โครงการ 

 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม และหน่วย
ปฏิบั ติ ในประ เด็ นต่ า งๆ  เช่ น 
สัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นมา
ของ โครงการ  เหตุ ผล ในการ
ก าหนดร ายละ เ อี ยดรู ปแบบ
กิจกรรม ระยะเวลา ตลอดจน
ตัวชี้วัดความส าเร็จ รวมทั้งความ
เชื่อมโยงสอดคล้องของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ การ
วางแผนและเตรียมความพร้อม
ทรัพยากร เป็นต้น 
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การประเมินผลโครงการ
ตามหลักการของ 

OECD/DAC 

ตัวอย่างประเด็นส าคัญ 
ในการประเมินผล 

แนวทาง/วิธีการในการวิเคราะห์
ข้อมูลส าหรับการประเมินผล 

  ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
สาระของโครงการ  พิจารณาใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
- ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์

โครงการกับการก าหนดกิจกรรม
เป้าหมาย ระยะเวลา และตัวชี้วัด
ของโครงการ 

- ความ เหมาะสมของกิ จกรรม 
เป้าหมาย ระยะเวลา และตัวชี้วัด
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ
วัตถุประสงค์โครงการ 

  ความพร้อมด้ านทรัพยากรของ
โค ร งก าร  พิ จ า รณา ในประ เ ด็ น
ดังต่อไปนี้ 
- ความพร้อมของบุคลากรและองค์

ความรู้ของบุคลากร (โครงการที่
ไ ด้ รั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ จ า ก ผู้ ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ต่ อ ศั ก ย ภ า พ 
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ใน
ระดับมากข้ึนไป เป็นต้น) 

- คว ามพร้ อมขอ ง เทค โน โ ลยี /
เครื่องมือ 

- ความพร้อมของงบประมาณ ได้แก่ 
ความเพียงพอ และระยะเวลาการ
จัดสรร (สัดส่วนโครงการที่ไม่ได้รับ
งบประมาณ หรือได้รับงบประมาณ
น้อยจนไม่สามารถด าเนินการได้
ตามขอบเขตหรือเป้าหมายที่จะ
ด าเนินการได)้ 

 วิเคราะห์จากข้อมูล/เอกสาร ได้แก่ 
รายงานการประชุมการวางแผน 
ห รื อ เ ต รี ย ม ก า ร โ ค ร ง ก า ร  
การมอบหมายงาน เป็นต้น 

 ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ เ จ้ า ห น้ า ที่
ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งความคิดเห็น
ของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อโครงการ 
เช่น ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ 
ผู้ เชี่ยวชาญที่ เข้าร่วมโครงการ 
เป็นต้น 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

การประเมินผลโครงการ
ตามหลักการของ 

OECD/DAC 

ตัวอย่างประเด็นส าคัญ 
ในการประเมินผล 

แนวทาง/วิธีการในการวิเคราะห์
ข้อมูลส าหรับการประเมินผล 

2. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 
  
 

 กระบวนการท างานเทียบกับแผน 
พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ 
- ร้ อ ยละคว ามส า เ ร็ จ ของก า ร

ด าเนินงานตามแผน 
- ระยะเวลาการด าเนินการตามแผน 

 ป ร ะ ม ว ล แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร
ด าเนินงานจากรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการ (เฉพาะกรณีได้ข้อมูลไม่
ครบถ้วน) 

  การใช้ทรัพยากรในการด า เนิน
โ ค ร ง ก า ร พิ จ า ร ณ า ใ น ป ร ะ เ ด็ น
ดังต่อไปนี้ 
- ระดับความส า เ ร็ จของการ ใช้

งบประมาณคุ้มค่า (จ่ายน้อย ได้
ผลผลิตหรือผลลัพธ์มากกว่าหรือ
เท่าเดิม) 

 พิจารณาจากข้อมูลการเบิกจ่าย
งบประมาณ และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการ (เฉพาะกรณีได้ข้อมูลไม่
ครบถ้วน) 

  แนวทางหรือระบบการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรที่สนับสนุน ให้การ
บริหารโครงการเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล พิจารณาในประเด็น
ดังต่อไปนี้  
- การมีระบบการเปิดโอกาสให้ผู้มี

ส่วนได้เสียหรือผู้ใช้ประโยชน์
จากโครงการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินโครงการ  

- ร ะ บ บ ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง  : 
คณะกรรมการจัดจ้างมีระบบใน
การก ากับดูแลและติดตามการ
ด าเนินโครงการอย่างเหมาะสม 

- มีระบบการบริหารความเสี่ยง
โครงการ  :  มีการวิ เคราะห์
และพิจารณามาตรการในการ
บริหารความเสี่ยงโครงการ 

 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการเกี่ยวกับระบบการด าเนิน
โครงการ 

 เอกสารรายงานผลการด าเนิน
โครงการ รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการต่างๆ 

 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการเกี่ยวกับระบบการติดตาม
ก ากับดูแลโครงการ 

 เอกสารรายงานผลการด าเนิน
โครงการ รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการต่างๆ 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

การประเมินผลโครงการ
ตามหลักการของ 

OECD/DAC 

ตัวอย่างประเด็นส าคัญ 
ในการประเมินผล 

แนวทาง/วิธีการในการวิเคราะห์
ข้อมูลส าหรับการประเมินผล 

 - ระบบการก ากับติดตามการด าเนิน
โครงการให้เป็นตามแผน เช่น การ
มีคณะกรรมการ /คณะท างาน
รับผิ ดชอบในการติ ดตามการ
ด า เน ิน โครงการ  การต ิดตาม
การด า เนินงานมีการรายงาน  
ให้ข้อสั ง เกต ข้อ เสนอแนะใน
การแก้ไขปัญหา 

 

3. ประสิทธิผล
(Effectiveness) 

3.1 ผลผลิต (Output)  

 ผลผลิตเชิงปริมาณ เป็นการพิจารณา
ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานตาม
แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม  
ที่โครงการก าหนดไว้ในเชิงปริมาณ  

 ผลผลิตเชิงคุณภาพ เป็นการพิจารณา
ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานตาม
แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม  
ที่โครงการก าหนดไว้ในเชิงคุณภาพ  

 พิจารณาตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ 
ที่ก าหนดในโครงการ และข้อมูล
ทุติยภูมิที่มี ได้แก่ ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตามเอกสารรายงาน 
ผลการด าเนินงานของที่ปรึกษา 
เป็นต้น และหากข้อมูลผลการ
ด า เนินงานไม่ เ พียงพอ จะใช้
วิ ธี ก า รสอบถามผู้ รั บผิ ดชอบ
โครงการ/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  ผลลัพธ์ เป็นการพิจารณาผลทั้งในมิติ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความ
คุ้มค่าที่ได้รับจากการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เช่น 
- ความก้าวหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศกับแผนการด าเนินงาน 

- จ านวนครั้งของหน่วยงานรัฐที่ใช้
ระบบข้อมูล 

 ประเมินผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่
โครงการก าหนดไว้ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

 - จ านวนหน่วยงานที่น าข้อมูลที่ได้
จ า ก เ ท ค โ น โ ล ยี อ ว ก า ศ แ ล ะ
ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ ไ ป ใ ช้ ไ ด้ ต า ม
วัตถุประสงค์ 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

การประเมินผลโครงการ
ตามหลักการของ 

OECD/DAC 

ตัวอย่างประเด็นส าคัญ 
ในการประเมินผล 

แนวทาง/วิธีการในการวิเคราะห์
ข้อมูลส าหรับการประเมินผล 

3.3 ผลกระทบ (Impact)  มี ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ห รื อ ค า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบที่ เ กิ ดจากการด า เนิ น
โ ค ร งก าร  พิ จ า รณา ในประ เ ด็ น
ดังต่อไปนี้  
- ผู้รับผิดชอบโครงการได้วิเคราะห์

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
โครงการ ทั้งในด้านบวกและลบ
หรือไม่ หากพบว่ามีผลกระทบใน
ด้านลบ หน่วยงานมีแนวทางหรือ
วิธีการในการจัดการหรือรองรับ
ปัญหาผลกระทบด้านลบหรือไม่ 

 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการเกี่ยวกับความคาดหวัง
หรือคาดการณ์ต่อผลกระทบ 
 

  ผลที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จหรือประโยชน์ที่
หน่วยงานผู้ใช้บริการได้รับจากการ
ด าเนินงานที่แท้จริ ง เมื่อเทียบกับ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย  
โดยผลกระทบอาจเกิดขึ้นได้ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (ทั้งที่
แปลงมาเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) 

 เอกสารรายงานผลการด าเนิน
โครงการ รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการต่างๆ 

 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการเกี่ยวกับข้อมูลผลกระทบ
ในมิติต่างๆ ต่อการด าเนินงาน 

 สัมภาษณ์ผู้รับบริการและผู้ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ 

4.4 ความยั่งยืนหรือ
ความต่อเนื่องของ
โครงการ
(Sustainability) 

 พิจารณาจากความต่อเนื่องหรือการ
คงอยู่ของผลลัพธ์ของโครงการเฉพาะ
ในเชิงบวกหรือประโยชน์ที่ได้รับจาก
โครงการเท่านั้น  

 พิจารณาจากความยั่งยืน/ความ
ต่อเนื่องหรือการคงอยู่ของผลลัพธ์ 
ซึ่งสะท้อนผลกระทบในด้านบวก
หรือประโยชน์จากการด าเนิน
โครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

 
หมายเหตุ : ประเด็นในการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของ
โครงการ/กิจกรรม 

 

ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ผลการประเมิน ที่ปรึกษาจะสรุปผลการวิเคราะห์การด าเนินโครงการทั้งใน
ภาพรวม และประเด็นที่พบจากการประเมินผลทั้งผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินโครงการ  เช่น โครงการที่
ด าเนินการเป็นโครงการที่สามารถก่อให้เกิดความส าเร็จในการขับเคลื่อนมูลค่าหรือคุณค่า (Value Driver)  
ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดหรือไม่ สามารถสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศได้หรือไม่ การด าเนินการ
เป็นไปตามแผนหรือไม่ สัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการทันภายในปีงบประมาณ ปัจจัยต่างๆ ที่เป็น
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

อุปสรรคและข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นที่ส่งผลให้การด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สทอภ. ได้ด าเนินการอย่างไร 
หรือหากต้องเกิดมูลค่าหรือคุณค่าจากผลกระทบในวงกว้างขึ้นตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ใหม่ ที่ด าเนินการมายัง
ควรต้องปรับปรุงประเด็นส าคัญใด เป็นต้น รวมทั้งจะสรุปประเด็นปัญหาหรือข้อสังเกตจากการด าเนิน
โครงการที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากความพร้อมของปัจจัยน าเข้า ปัญหาจากการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพ่ิมเติมเพ่ือให้โครงการที่ด าเนินการ
ยังสามารถขับเคลื่อนมูลค่าหรือคุณค่าขององค์กรตามวิสัยทัศน์ใหม่ เป็นต้น 

 

2.1.4 การประเมินความคุ้มค่าของผลผลิตตามภารกิจที่ส าคัญของ สทอภ. 
 กรอบแนวคิด วิธีการและเครื่องมือในการด าเนินงาน (Approach and Methodology) 

การประเมินความคุ้มค่า หมายถึง การประเมินการด าเนินภารกิจของภาครัฐเพื่อให้ได้ผลผลิต  
ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ ทั้งนี้ 
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนอาจเป็นได้ทั้งผลส าเร็จที่พึงประสงค์และผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนและสังคม 
ทั้งที่สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถค านวณเป็นเงินได้ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของการประเมิน
ความคุ้มค่า คือ 

1) เพ่ือประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์  
ต่อประชาชนและภาครัฐ มากหรือน้อยกว่าค่าใช้จ่ายและผลเสียที่เกิดขึ้นเพียงใด  

2) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับส่วนราชการในการทบทวนจัดล าดับความส าคัญในการเลือกปฏิบัติ  
ภารกิจ หรือเป็นข้อมูลส าหรับรัฐบาลเพ่ือพิจารณายุบเลิกภารกิจ รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป (Self-control)  
ส าหรับการก าหนดกรอบแนวคิดในการประเมินผลความคุ้มค่า เพ่ือให้เหมาะสมกับการน าไปใช้ใน

การทบทวนปรับปรุงรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่ ที่ปรึกษาจึงให้ความส าคัญกับประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติภารกิจ เป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของการปฏิบัติภารกิจ โดยเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการปฏิบัติภารกิจว่ามีความสอดคล้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย และผลที่คาดไว้ว่าจะได้รับที่ก าหนดไว้ก่อนด าเนินการหรือไม่ การวางแผน
และก าหนดกลยุทธ์และวิธีการ (Key Process and Activities) ได้พิจารณาคุณค่าหรือมูลค่าและได้ออกแบบ
มาอย่างเหมาะสม คือการค านึงถึงประโยชน์ของผู้รับ ความเสี่ยงการด าเนินการและความพร้อมของปัจจัย
น าเข้า และเมื่อน าประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ใหม่ สทอภ. ควรพัฒนาปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากข้ึน  

2) ผลกระทบ หมายถึง ผลที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่คาดหมายหรือตั้งใจ และไม่ได้
คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจที่อาจกระทบต่อการพัฒนาในมิติอื่น  หรือ
การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานอ่ืน หรือประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอื่น ทั้งในและนอกพื้นที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามภารกิจภาครัฐครอบคลุมผลกระทบทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อม ทั้งด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยการเกิด
ผลกระทบอาจเป็นไปได้ทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติอ่ืนๆ เช่น สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม เป็นต้น 

ทั้งนี้ ในการวัดความคุ้มค่าของการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ปรึกษาจะพิจารณาจากมูลค่าของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการเทียบกับงบประมาณในการด าเนินโครงการ  โดยจะสะท้อนใน
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ภาพรวมของผลผลิตตามภารกิจที่ส าคัญของ สทอภ. โดยมีแนวทางและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมูลค่า
ผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินการ ดังนี้ 
 

 แนวทางและวิธีการประเมินมูลค่าผลกระทบที่เกิดจาการด าเนินงาน 

การประเมินผลกระทบของโครงการ/กิจกรรม จะใช้หลักการห่วงโซ่ของผลการด าเนินงาน (Results 
Chain) เนื่องจากเป็นวิธีการที่สามารถน าไปประเมินโครงการได้หลายประเภท แสดงผลการประเมินได้อย่าง
ชัดเจน โดยเป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงผลไปตามปัจจัยและกระบวนการที่มีผลต่อประเด็นที่จะศึกษา 
โดยพิจารณาจาก ปัจจัยน าเข้า ( Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) ที่โครงการนั้นมี
ปฏิสัมพันธ์โดยตรง (Responsible Interacts) ซึ่งน าไปสู่ผลกระทบ (Impact) ตามวัตถุประสงค์โครงการ 

การประเมินจะพิจารณาการด าเนินงานโดยเริ่มตั้งแต่การประเมินทรัพยากรที่เป็นปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ไปยังผลกระทบหรือผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย 
จากหลักการดังกล่าวสามารถแบ่งส่วนประกอบของห่วงโซ่ของผลการด าเนินงาน (Result Chain) ออกเป็น  
2 ด้านหลัก ได้แก่ 

 1. Implementation part ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า (Inputs) กิจกรรม (Activities) ผลผลิต 
(Outputs) ซึ่ง Implementation part คือการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ได้มีการวางแผนไว้ มีการ
น าเข้าทรัพยากรลงในระบบ มีการด าเนินงานตามกิจกรรม และได้ผลผลิตตามเป้าหมายของแผนงานตามโครงการ 

 2. Results part ประกอบด้วย ผลลัพธ์ (Outcomes) ผลกระทบหรือผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย (Impact or 
Final Outcomes) ซึ่ง Results part คือ ผลที่คาดหวัง ขึ้นกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างด้าน Implementation part  
ที่มีต่อด้านของผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiaries) และสามารถแปรเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของผู้รับ
ผลประโยชน์และสถานการณ์ที่แวดล้อมโครงการ 

 
แผนภาพที่ 2.10 ด้านของการด าเนินการ (Implementation side)  

และด้านของผลการด าเนินงาน (Result Side) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งบประมาณ 
บุคลากร และ
ทรัพยากรอื่นๆ       

การด าเนินงานหรือ
กิจกรรมที่

เปลี่ยนแปลงปัจจยั
น าเข้าให้เป็นผลผลิต 

ผลผลิตที่เกิดจาก
การด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บุคลากร

ทรัพยากรอื่นๆ 

กิจกรรมที่
ด าเนินการใน
กระบวนการ 

สิ่งที่ผลิตได้จาก
กระบวนการ 

ป จจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

ด้านของการด าเนินการ 
(Implementation side) 

 

ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

ด้านของผลการด าเนินงาน  
(Result Side) 

 

การใช้ประโยชน์
ของผลผลิตโดย
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์
สุดท้ายของ
โครงการ 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
น าเอาผลผลิตไปใช้ 

ผลกระทบสามารถ  
ที่เกิดขึ้น ซ่ึงเป็นผล

ต่อเนื่องขั้นสุดท้ายของ
โครงการ 
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เมื่อพิจารณาส่วนประกอบที่ 2 ได้แก่ ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ซึ่งเป็นด้าน
ของผลลัพธ์ (Result side) จะเห็นว่าระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังไม่
ครอบคลุมในส่วนนี้โดยสาเหตุส าคัญ คือ การด าเนินการจนปรากฏผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการได้
ชัดเจนอาจต้องใช้ระยะเวลานาน และอาจต้องติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ยาวนานหลายปี 
เพ่ือที่จะเห็นผลของโครงการที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ หากพัฒนาแบบจ าลอง (Model) ที่สามารถประเมิน
ผลลัพธ์ ผลกระทบได้จากด้านด าเนินการ ( Implementation side) จะท าให้ระบบการติดตามและ
ประเมินผลภาครัฐมีความครบถ้วน สมบูรณ์มากขึ้น 

 
 กระบวนการประเมินผลกระทบ  
ส าหรับกระบวนการประเมินผลกระทบ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ คือ  
1. วิเคราะห์พันธกิจหลักขององค์กรกับห่วงโซ่ของการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการที่อยู่ภายใน

หน่วยงานว่าส่งผลกระทบกับจุดประสงค์/ยุทธศาสตร์ เป้าหมายอย่างไร ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีนัยยะส าคัญสูง
มากน้อยเพียงไร และข้อมูลอื่นๆ ประกอบกัน เพ่ือให้ได้แผนงาน/โครงการ ที่จะน ามาประเมินที่เหมาะสม 

2. ศึกษาห่วงโซ่ของการด าเนินงานที่เหมาะสมแผนงาน/โครงการที่คัดเลือกมาประเมิน โดยวิเคราะห์
องค์ประกอบของกระบวนการที่น าไปสู่วัตถุประสงค์และผลกระทบ 

3. ก าหนดกรอบแนวคิดและวิธีวิทยาในการประเมิน ตัวชี้วัดของผลกระทบที่มีความชัดเจน    
สามารถวัดผลได้  

4. การหาความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดที่เป็นองค์ประกอบในภารกิจที่น าไปสู่ผลกระทบ และน าไปสู่ 
ผลการประเมิน 

5. ก าหนดข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน และการได้ข้อมูลเหล่านั้น เช่น การสัมภาษณ์ การส ารวจ  
การค้นคว้า การสืบค้นจากฐานข้อมูล ฯลฯ  

6. ก าหนดวิธีการประมวลผล การประเมินผลกระทบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน  
 

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบ 
การประเมินผลกระทบ ประกอบด้วยกระบวนการในการวิเคราะห์การปฏิบัติภารกิจ การก าหนด

ตัวชี้วัดและตัวแปร การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ โดยใช้
แบบจ าลอง วิธีวิทยา เครื่องมือทางสถิติ เพ่ือใช้ในการประมวลผล ตลอดจนน าหลักเกณฑ์ต่างๆ มาประยุกต์
เพ่ือให้สามารถประเมินผลกระทบตามที่ต้องการได้ กระบวนการวิเคราะห์แบ่งได้ตามขั้นตอนหลักใน
แผนภาพที่ 2.11  
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แผนภาพที่ 2.11 กระบวนการประเมินผลกระทบ 

 

 

เปรียบเทียบกับ 
เป้าหมาย หรือค่าใน
อดีต หรอื ค่าต่างๆ   
เพื่อวเิคราะห์ผล 

จัดเก็บข้อมลูโดยวิธกีาร
ต่างๆ เชน่ สืบค้น 
สัมภาษณ์ ส ารวจ 

พิจารณาขอ้มูล เพือ่
ช่วยในการคัดเลอืก 

วิธีวิทยาและกรอบ
แนวคิดในการประเมนิ 

ป จจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

ก าหนดตวัชี้วัด (KPI) ของผลกระทบ ก าหนดสิ่งบ่งชีข้องการปฏิบัติภารกจิที่ประเมิน 

ศึกษาแผนงาน/โครงการ และห่วงโซ่ของผลการด าเนนิงาน ศึกษากลไกการน าไปสู่ผลกระทบที่จะประเมิน 

กระบวนการที่ 1 
การก าหนดกรอบแนวคิด/

กรอบการประเมิน 
 

กระบวนการที่ 2 
การก าหนดสิ่งบ่งชี้ 

 และเป้าหมาย 

กระบวนการที่ 3 
หาความสัมพันธ์ของสิ่ง
บ่งชี้ ที่เป็นองค์ประกอบ
ในภารกิจที่จะน าไปสู่

วัตถุประสงค์นั้น 
 

กระบวนการที่ 4 
การประมวลผลเพื่อหา
ความสัมพันธ์ ของด้าน

ด าเนินการปฏิบัติภารกิจ
และผลกระทบ 

 

กระบวนการที่ 5 
น าผลกระทบที่วิเคราะห์
มารายงานในขอบเขต

และมิติในด้านเศรษฐกิจ 
 

ท าการประมวลผลขอ้มูลตามแนวทางทีก่ าหนด 
 

แปลงผลกระทบให้อยู่ในมิติทางเศรษฐกจิ 
 

ได้ผลการประเมนิผลกระทบในมมุมอง
ด้านเศรษฐกิจ  

น าข้อมูลมาใช้ในการ
ประเมนิด้านต่างๆ เช่น  
การประเมนิความคุม้ค่า 

ฯลฯ 

ก าหนดวธิีวทิยา 
และ 

กรอบแนวคิดในการประเมนิ  
 

เครื่องมือชว่ยวิเคราะห์เชิงปรมิาณที่เหมาะสม  

หาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งบ่งชี้ของด้านด าเนินการ
(Implementation Side) และ ตัวชี้วัด (KPI) ของผลกระทบ

ภารกจิ 

น าข้อมูลมาเข้าสู่ระบบที่สามารถน าไปประมวลผลตอ่ได้ 
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กระบวนการที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิด/ขอบเขตในการประเมิน 
โดยเริ่มจากการศึกษาแผนงาน/โครงการห่วงโซ่ของผลการด าเนินงาน และกลไกในการไปสู่

ผลกระทบ (เช่น ปัจจัย ขั้นตอน การน าผลผลิตไปใช้ ก่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบอย่างไร ฯลฯ) เพ่ือหา
ผลกระทบตามมิติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของภารกิจนั้น และหาเหตุผลของการด าเนินงานตามภารกิจซึ่ง
น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ และน าไปสู่ผลกระทบที่ต้องการ โดยใช้หลักการของห่วงโซ่ของผลกระทบ 
(Results Chain Model)  

 

กระบวนการที่ 2 การก าหนดสิ่งบ่งช้ี ตัวช้ีวัด (KPI) และเป้าหมาย  
หลังจากที่วิเคราะห์หรือก าหนดวัตถุประสงค์ได้ชัดเจนเหมาะสมแล้ว จึงน าวัตถุประสงค์ที่เป็น

ประเด็นหลักในการประเมินมาท าการขยายความชัดเจน โดยการแปลงเป้าหมายหรือนโยบายให้สามารถ
ก าหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI) ของผลกระทบที่พิจารณาที่สามารถวัดผลได้ โดยอยู่ในรูปมูลค่าเศรษฐกิจ 

การก าหนดตัวชี้วัดจะพิจารณาขอบเขตในการด าเนินงาน จุดประสงค์ในการด าเนินงาน ผลกระทบที่
ต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งมีคุณลักษณะที่ชัดเจน ตรวจวัดและประเมินผลได้ หลังจากนั้นจึงมีการก าหนด
รายละเอียด เช่น หน่วยวัด เป้าหมาย วิธีการเก็บข้อมูล  

ในการประเมิน จะมีการหาความสัมพันธ์ของสิ่งบ่งชี้การปฏิบัติภารกิจกับตัวชี้วัดผลกระทบเพ่ือ
พิจารณาว่าผลจากการด าเนินงานนั้น เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผลกระทบอย่างไร และอาจต้องใช้การวิเคราะห์ทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน 

 

กระบวนการที่ 3 หาความสัมพันธ์ของตัวช้ีวัด (KPI) ที่เป นองค์ประกอบในภารกิจที่จะน าไปสู่วัตถุประสงค์  
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรในส่วนของ implement side และตัวชี้วัดใน

ส่วนของ result side ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีการก าหนดวิธีวิทยาตาม
ความเหมาะสม  

การสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นตัวแทนของผลผลิตจากการปฏิบัติภารกิจ กับสิ่งที่เป็น
ตัวแทนของผลกระทบ ซึ่งก็คือตัวชี้วัด (KPI) ที่เราคัดเลือกมาเพ่ือหาความสัมพันธ์ของภาค implement และ
ภาคของ result side    

เนื่องจากการประเมินแต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านของจุดประสงค์ ข้อมูลที่มีในปัจจุบัน
และข้อมูลย้อนหลัง กลุ่มประชากรที่มีอยู่ และอ่ืนๆ ดังนั้น จึงต้องเลือกวิธีวิทยา (Methodology) ในการ
ประเมินให้มีความเหมาะสมกับองค์ประกอบที่กล่าวข้างต้น  

 

 วิธีวิทยาในการวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบ      
ในการประเมินผลกระทบของโครงการ เราอาจใช้เทคนิคของหลักการวิจัยเชิงทดลอง มาช่วยในการ

วิเคราะห์ ในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้นที่มีผลต่อตัวแปรตาม โดยประกอบกันกับการ
เทียบเคียงเพ่ือหาความสัมพันธ์ ความเป็นสาเหตุของตัวแปร ซึ่งน าไปสู่การอธิบายเชิงเหตุผล วิธีการน ามาใช้
มีด้วยกันหลายแบบ โดยอธิบายได้ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 2.12 วิธีวิทยาในการวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบ 
 

 One-Shot Case Study : วิเคราะห์จากกลุ่มที่ได้รับผลจากโครงการเพียงกลุ่มเดียว  โดย
หลังจากท่ีได้ด าเนินโครงการแล้วจึงศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรในกลุ่มที่ได้รับผลจากโครงการว่า
เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร  

 Before-after comparison : มุง่เน้นการด าเนินการโดยมีกลุ่มเข้าร่วมโครงการเพียงกลุ่มเดียว 
แตด่ าเนินการสังเกต (Observation) ผู้เข้าร่วมโครงการ ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ 

 With-and-Without Comparisons : การวิเคราะห์ที่เปรียบเทียบกลุ่มเข้าร่วมโครงการและ
กลุ่มควบคุม โดยการเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มเข้าร่วมโครงการ  

 Double Difference (DD)/ Difference - in - difference method : เป็นวิธีการที่เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของกลุ่มเข้าร่วมโครงการทั้งก่อนและหลังการใช้มาตรการ พร้อมทั้งเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของผลการใช้มาตรการระหว่างกลุ่มเข้าร่วมโครงการและกลุ่มควบคุมด้วย 

 Time Series Design : วิธีการที่ใช้หลักการวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลจากโครงการโดยมี
การเก็บข้อมูลหลายครั้งในช่วงเวลาที่ต่างกันทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการเพ่ือให้ทราบ
การพัฒนาของของกลุ่มในช่วงเวลาที่ต่างกันหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลไปวิเคราะห์ ท าให้ทราบการ
เปลี่ยนแปลงของกลุ่มเข้าร่วมโครงการ 

 Multiple Time Series Design : วิธีการที่ใช้หลักการวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลจาก
โครงการโดยมีการเก็บข้อมูลหลายครั้งในช่วงเวลาที่ต่างกันทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ
และน าเอาข้อมูลของกลุ่มอื่นๆ มาเปรียบเทียบ 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 2 - 26 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

กรอบแนวทางเบื้องต้นที่ช่วยในการคัดเลือกวิธีวิทยาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ โดยพิจารณา
จากข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติควรต้องมีการหารือระหว่างผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาเครื่องมือในการวิเคราะห์อีกครั้ง ซึ่งอาจต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ มาประกอบ  
 
กระบวนการที่ 4 การประมวลผลเพื่อหาความสัมพันธ์ของด้านด าเนินการและผลกระทบ 

 เป็นการน าเอาวิธีการในการประมวลผล หาความสัมพันธ์ ระหว่างการปฏิบัติภารกิจของโครงการกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมาท าการค านวณ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติต่างๆ เพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีต่อ
ผลกระทบ การก าหนดตัวแปรและสมการความสัมพันธ์เพ่ือการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  

 ในกรณีที่ผลกระทบที่ได้ยังไม่ได้เป็นผลกระทบในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจ อาจต้องท าการแปลงให้เป็น
มุมมองทางเศรษฐกิจเสียก่อนโดยใช้วิธีการต่างๆ 
 

การแปลงผลกระทบให้เป นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

เนื่องจากการระบุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานอาจมีรูปแบบอ่ืนที่มิใ ช่
รูปแบบของตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจ แต่อาจเป็นด้านอื่นๆ เช่น ผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  
การประเมินผลกระทบของการปฏิบัติภารกิจเหล่านี้อาจต้องท าการแปลงหน่วยวัดที่เกิดขึ้นเดิมให้เป็นหน่วยวัด
ในเชิงเศรษฐกิจ  

ตัวอย่างของเครื่องมือส าหรับการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น  
1) วิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการผลิต (Change in Productivity Approach)  
เป็นวิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งที่หนึ่งเกิดขึ้นที่ส่งผลต่ออีกสิ่งหนึ่ง แล้วเราน าผลที่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงนั้นน ามาวัดมูลค่าทางตลาด หลักการของการวัดนี้ คือ การวัดการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต 
(ในเชิงปริมาณ) โดยเป็นสินค้าหรือบริการที่มีการซื้อขายกันในตลาดและมีมูลค่าทางการตลาดที่สามารถวัดเป็น
ตัวเงินอยู่แล้ว  

ตัวอย่างเช่น การประเมินโครงการพัฒนาพ้ืนที่ทางการเกษตร มีผลกระทบคือ ท าให้ผลผลิตทาง
การเกษตรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เราสามารถน ามาค านวณโดยน าเอาผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น กับ พ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ มาแปลงหน่วยให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ประเมินจากราคาผลผลิตต่อไร่ (ล้าน
บาท/ไร่) (ใช้ราคาผลผลิตต่อไร่ที่มีการซื้อขายในตลาด) แล้วน าจ านวนไร่ที่ได้รับผลจากโครงการ (จ านวนไร่ ที่
สามารถเพ่ิมผลผลิตได้) มาคูณ จะได้จ านวนมูลค่าทางเศรษฐกิจจากโครงการ เป็นต้น  

2) วิธีการวัดความพึงพอใจเปิดเผย (Revealed Preferences)  
เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินสามารถใช้ราคาตลาด หรือใช้มูลค่าตัวแทนซึ่งการประเมินโดยใช้ราคาตลาด

ได้ โดยมีสมมติฐานว่า ราคาซื้อขาย ในตลาดจะสะท้อนมูลค่าของสิ่งนั้น 
วิธีการนี้มักใช้ประเมินทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์และมีการซื้อขายผ่านระบบตลาดโดยตรง 

ตัวอย่างเช่น ประเมินมูลค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล จากผลผลิตทางประมงที่ได้ในพ้ืนที่อนุรักษ์ 
เป็นต้น 

หลักการในการน าเอามูลค่าจากราคาของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาด มาเทียบเคียงกันเพ่ือให้ได้
มูลค่าของสิ่งที่ต้องการมีวิธีการดังนี้ 

 

-  Market Value Approach คือ ถามราคาตลาด เฉพาะที่มีการซื้อขายในตลาดจริง  
-  Cost Approach คือเป็นราคาที่ใช้ไป เพ่ือให้ได้สิ่งนั้นมา  
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 2 - 27 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

-  Income Approach คือ เป็นราคาที่ได้รับ เมื่อขายสิ่งนั้นไป  
-  Benefit transfer approach คือ น าค่าใช้จ่าย หรือ รายได้ ที่เทียบเคียงกับสิ่งที่เราต้องการจะ

ประเมินมูลค่ามาใช้ 
3) การประเมินทางตรง (Stated Preference) 
หมายถึง การประเมินที่ได้จากการส ารวจสอบถาม เพ่ือให้ผู้ตอบระบุว่า มีความพึงพอใจยินดีที่จะจ่าย

เพ่ือให้ได้สิ่งนั้น หรือเพ่ือการปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้ว ผู้ตอบมีความเต็มใจที่จะจ่ายเงินเป็นมูลค่าเท่าใด โดยทั่วไป
จะใช้วิธีการประเมินทางตรง เมื่อไม่สามารถใช้วิธีการประเมินทางอ้อมได้ เนื่องจากเป็นสินค้าสาธารณะไม่มี
การซื้อขายผ่านตลาด และไม่มีราคาที่จะเสนอด้วยมูลค่าเป็นตัวเงินได้  ตัวอย่างเช่น สอบถามนักท่องเที่ยว
ว่าหากชายหาดนี ้ถูกฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน เขายินดีที่จะจ่ายเพิ่มเท่าใดเพื่อการมา
พักผ่อนที่ชายหาดที่สวยงามแห่งนี้ และส ารวจโดยสอบถามว่าจะมีผู้เปลี่ยนใจจากการไปพักผ่อนที่หาด
อ่ืนเข้ามาพักผ่อนที่ชายหาดนี้แทนจ านวนเท่าใด 

แม้ว่าสินค้า/บริการที่ประเมินจากวิธี Stated Preference จะไม่ใช่สิ่งที่มีการซื้อขายในท้องตลาด 
แต่สามารถตั้งค าถามที่เทียบเคียงมูลค่าสมมติเพ่ือให้ได้มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เทียบเคียงได้ โดยมีหลักการต่างๆ ดังนี้ 

-  Cost Approach คือ ถามเงินที่ยินดีจ่าย เพ่ือให้ได้สิ่งนั้นมา (Willingness to pay : WTP) 
- Replacement Cost method คือ ถ้าหากจะท าให้เกิดสิ่งนั้นๆ ตามที่ต้องการ จะต้องใช้เงินเท่าไร 
- Income Approach คือ ถามราคาที่ยินดีขาย เมื่อขายสิ่งนั้นไป (Willingness to Accept: WTA) 

  

กระบวนการที่ 5 น าผลกระทบที่วิเคราะห์มารายงานในขอบเขตและมิติในด้านเศรษฐกิจ 
โดยการวิเคราะห์และรายงานผล โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ค่าต่างๆ ในอดีต หรือ ค่าเปรียบเทียบ

กับองค์กรอื่นๆ ฯลฯ เพ่ือให้สามารถบ่งชี้ได้ว่า การปฏิบัติภารกิจก่อให้เกิดผลส าเร็จตามก าหนดและ ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นส่งผลมากหรือน้อยต่อประชากรหรือพ้ืนที่ที่ต้องการเพียงไร 

การเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงหลายรูปแบบ เช่น 
1. การก าหนดเป้าหมายเทียบกับแผนงาน (ในกรณีมีแผนงานซึ่งก าหนดค่าเป้าหมายชัดเจน เป้าหมาย

มีความเหมาะสม)  
2. การก าหนดค่าเป้าหมาย เทียบกับค่ามาตรฐาน ค่าอ้างอิงต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับแล้ว 
3. การก าหนดค่าเป้าหมาย เทียบกับกลุ่มอ่ืนๆ ที่มีการด าเนินงานโครงการอ่ืนๆ ที่ ด าเนินการ

คล้ายคลึงกัน หรือเทียบกับคู่แข่งขัน   
4. การก าหนดค่าเป้าหมาย เทียบกับผลการด าเนินงานในอดีต  
5. การก าหนดค่าเป้าหมาย เทียบกับกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่มีการด าเนินโครงการ  
หลังจากนี้แล้ว จะน าผลการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบมาใช้  ตัวอย่างเช่น การน ามา

ก าหนดเป้าหมาย เพ่ือน ามาปรับปรุงการด าเนินงานในโครงการต่างๆ หรือการน ามาใช้เพ่ือการประเมินความ
คุ้มค่า ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร หรือประเด็นอ่ืนๆ ต่อไป 
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 2 - 28 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ส่วนที่ 2 การประเมินระบบการจัดการเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ 2561 - 2564 
การประเมินระบบการจัดการเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ 2561 – 2564 เป็นการประเมินปัจจัยส าคัญ

ที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 2.13 การประเมินระบบการจัดการเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ 2561 - 2564 

 
เป็นการประเมินระบบงานของ สทอภ. ที่ เป็นส่วนสนับสนุนส าคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจ 

ประกอบด้วย 
1) การวางแผนและการจัดสรรงบประมาณ  
การวางแผนและการจัดสรรงบประมาณ เป็นปัจจัยส าคัญของการขับเคลื่อนเป้าหมายวิสัยทัศน์ของ

องค์กร เมื่อ สทอภ. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การก าหนดและน าองค์กร สทอภ. ด้วย
มูลค่าหรือคุณค่า รวมทั้งการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความชาญฉลาด มุมมอง
กระบวนการวางแผนงานและการจัดสรรงบประมาณก็ควรเป็นระบบที่สนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งการ
ประเมินผลจะพิจารณากระบวนการวางแผนงานและงบประมาณว่ารูปแบบหรือกระบวนการที่ด า เนินการ 
เหมาะสมสนับสนุนกับเป้าหมายในอนาคตหรือไม่  
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 2 - 29 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 

 
แผนภาพที่ 2.14 กระบวนการวางแผนและการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

โดยประเด็นส าคัญที่ใช้ในการประเมินด้านการวางแผนงานและงบประมาณ ได้แก่   
- แผนฯ มีการก าหนดเป้าหมายมูลค่าที่เกิดขึ้น (ก่อน) และสามารถประเมินผลความส าเร็จได้หลัง

สิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม 
- Scenario based planning โดยพิจารณา Opportunity/Treat จากการมองอนาคต  
- มีการจัดเก็บข้อมูลส าหรับประเมินความส าเร็จโครงการและมูลค่าที่เกิดข้ึน 
- แผนงานโครงการสอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ เช่น การหาเครือข่าย / 

Strategic Partner หรือการท า Synergy กับภาคส่วนต่างๆ 
- ทบทวนการจัดสรรงบประมาณ โดยพิจารณาผลการประเมินมูลค่าประกอบ 
- การจัดสรรงบประมาณ มุ่งเป้าหมายในอนาคต (ตามยุทธศาสตร์และนโยบาย) มากกว่าผลงานในอดีต 
- มียุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการมุ่งไปสู่  VBO เช่น ยุทธศาสตร์ด้าน HR / Culture / KM / 

Intelligence Org. เป็นต้น 
- แผนรองรับการเปลี่ยนองค์กร (Transformation) ไปสู่ Value Base Organization / Change 

MGT. 
2) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงมูลค่าหรือคุณค่า การสนับสนุนจาก

ผู้บริหารขององค์กรมีส่วนอย่างมากต่อความส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารขององค์กรจะ
เกี่ยวข้องต่อการสร้างแนวทางใหม่ของการด าเนินการขององค์กร การวางกลยุทธ์ขององค์กร ร วมถึงการ
สนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนลักษณะการจัดการ (management styles) ในกรณีที่จ าเป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลง (Change leadership) ถือว่าเป็นศูนย์กลางของความส าเร็จในงานบริหารการเปลี่ยนแปลง ผู้น า
ในการเปลี่ยนแปลงมีบทบาทที่ส าคัญ ได้แก่ เป็นผู้ที่ตั้งทิศทางในการเปลี่ยนแปลง (setting direction) เป็น 
ผู้แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารการเปลี่ยนแปลง และให้การสนับสนุนต่องานบริหารการเปลี่ยนแปลง 
การประเมินผลเพ่ือให้ทราบถึงการด าเนินการของ สทอภ. ในปัจจุบันมีจุดอ่อนหรือประเด็นส าคัญที่ต้อง
ปรับปรุง เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยประเด็นการประเมินส าคัญ ได้แก่  
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 2 - 30 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 
แผนภาพที่ 2.15 องค์ประกอบของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 การก าหนดทิศทางที่ชัดเจน (รู้การเป็น 
VBO / รู้ว่าองค์กรจะไปในทิศทางไหน 
อย่างไร สื่อสารให้พนักงานเข้าใจชัดเจน 
พนักงานเข้าใจ รู้บทบาทของตัวเอง) 
 มีการเตรียมการ / วางแผนส าหรับการ
เปลี่ยนแปลง บริหารการเปลี่ยนแปลงได้ดี 
 การสนับสนุนปัจจั ยที่ จะ เ อ้ืออ านวย  
(แผนงานโครงการ ระบบงาน ทรัพยากร) 
 เข้าใจสถานการณ์ และพร้อมปรับ 
 การปรับระบบแรงจูงใจให้สอดคล้องกับ
ทิศทาง / ยุทธศาสตร์องค์กร  

 สร้างความเชื่อม่ันให้กับคนในองค์กร 
 เป็นผู้น าในการปรับวัฒนธรรมองค์กร 

 
3) การสื่อสารภายในองค์กร 
เมื่อการผลักดันสู่วิสัยทัศน์ใหม่ ที่อาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงออกเป็น 3 ระยะ (Lewin's 3-Stage Model of Change) ได้แก่ 

 
แผนภาพที่ 2.16 Lewin's 3-Stage Model of Change 

 
1. ระยะยอมรับถึงความจ าเป็น (Unfreezing) คือขั้นตอนการเตรียมไปสู่การเปลี่ยนแปลง หรือ 

“ละลาย” สิ่งที่เป็นอยู่หรือดุลยภาพ (Equilibrium) เดิม โดยการขับเคลื่อน (Driving Forces) ที่จะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง เช่น การอธิบายถึงความจ าเป็นของการเปลี่ยนแปลง การอธิบายประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง 
และเพ่ือลดอุปสรรค (Restraining or Resistance Forces) จากการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  

2. ระยะด าเนินการเปลี่ยนแปลง (Changing or Moving) เป็นกระบวนการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ เพ่ือ
น าไปสู่พฤติกรรมองค์การที่พึงปรารถนา โดยผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การสอนงาน การพัฒนา / ฝึกอบรม   
การสาธิต การวิจัย ฯลฯ  
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 2 - 31 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

3. ระยะรักษาสภาพใหม่ (Refreezing) เป็นช่วงที่พฤติกรรมที่ได้เรียนรู้ใหม่อยู่ตัว จึงต้องมี  
การเสริมแรงโดยการจัดท าเป็นระบบมาตรฐานและกระตุ้นจูงใจให้บุคคลปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  จากขั้นตอน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin,1957)  

จะเห็นว่าในระยะแรกการ Unfreezing เป็นระยะที่ส าคัญมากๆ เพราะหากผ่านขั้นตอนแรกนี้ไปได้
อย่างราบรื่น องค์การก็จะสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น การสื่อสารจากผู้น าทุกระดับ  จะเป็น
องค์ประกอบส าคัญท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้น ประเด็นการประเมินที่ส าคัญ จะครอบคลุม  
 
 

 
แผนภาพที่ 2.17 เป้าหมายการสื่อสารแต่ละช่วงเวลาในช่วงของ

การเปลี่ยนแปลง 

 การสื่อสารถึงเป้าหมายและ
ทิศทางในอนาคตให้ชัดเจน  
 ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก 
และจูงใจต่อความท้าทายในอนาคต 
 ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ ห้ กั บ
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่
ได้รับผลกระทบจากทิศทางและ
เป้าหมายการท างานท่ีเปลี่ยนแปลง  
 สื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายได้
ต ร ง เ ลื อกช่ อ งทา ง  รู ป แบบได้
เหมาะสม 
 การติดตามประเมินสถานการณ์
และรับฟังความเห็น 

 การประเมินผลสัมฤทธิ์จากการสื่อสาร ซึ่งจะมีการส ารวจการรับรู้และความคิดเห็นของพนักงานในองค์กร 
เพ่ือสะท้อนความเข้าใจของคนในองค์กร การตระหนัก และความยินดีร่วมมือ ซึ่งจะกล่าวต่อไปในหัวข้อการ
ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร 

 
4) กระบวนงานหรือกิจกรรมที่ส าคัญ 
ด้วยเป้าหมายและวิสัยทัศน์ใหม่ รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลให้แนวทางการขับเคลื่อนองค์กร

ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลต่อกระบวนงานหรือกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง
กระบวนการใหม่โดยน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ การพัฒนาระบบต่างๆ เพ่ือให้ภาพถ่ายหรือข้อมูลที่มีความ
ละเอียดสูงสุดที่จะน าไปใช้ในการวางแผนป้องกันสถานการณ์ภัยแล้ง การท างานร่วมกับหน่วยงานและภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือบูรณาการข้อมูลในการน าไปใช้วางแผนของรัฐบาล หรือการได้รับผลกระทบจากการมี
ภารกิจงานใหม่ ที่ท าให้ต้องปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดค่าใช้จ่ายหรือระยะเวลาในการด าเนินการในงานเพ่ือ
ไม่ให้กระทบกับบุคลากร และเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ดังนั้น สทอภ. มีความจ าเป็นต้องทบทวนว่า
เป้าหมายวิสัยทัศน์หรือภารกิจงานใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลกระทบต่อกระบวนงาน/กิจกรรมส าคัญที่ต้อง
ปรับปรุงพัฒนาหรือไม่ โดยประเด็นส าคัญการประเมินจะเป็นการประเมินการด าเนินการของ สทอภ. เพื่อให้
ทราบว่ามีกระบวนงานหรือกิจกรรมส าคัญที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง หรือเป็นโอกาสในการพัฒนา 
สทอภ. ได้ด าเนินการ การด าเนินการสอดรับกับกลยุทธ์ และสามารถด าเนินการได้ส าเร็จ เป็น Key Driver ต่อ
มูลค่าหรือคุณค่า (Value) ขององค์กร  ได้แก่  

Current State Transition State Future State 
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แผนภาพที่ 2.18 องค์ประกอบของการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และ

เป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กร 

 กิจกรรม/กระบวนงานที่ต้อง
ปรับใหม่เพ่ือให้สอดรับกับแผนงาน
หรือสนับสนุนเป้าหมายใหม่  
 กิจกรรม/ความร่วมมือหรือ
แนวทางการด าเนินการส่งผลต่อ
เป้าหมายอย่างไร (เพ่ิม Value ลด
ต้นทุน)  
 กิจกรรม/ความร่วมมือที่ควร
จะเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นปัจจัย
ส า คั ญ  ( Key)  ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร
ด าเนินการ เช่น ฐานข้อมูล   

 
5) โครงสร้างและการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การออกแบบโครงสร้างและการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกิจกรรมที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของ  

การบริหารการเปลี่ยนแปลง  เพราะเมื่อองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรไม่ว่าจะด้วย
สาเหตุใด ย่อมมีผลกระทบต่อโครงสร้างองค์กร ผลกระทบต่องาน และผลกระทบต่อคนที่เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญขององค์กร ซึ่งรูปแบบขององค์กรและการบังคับบัญชา ที่ท าให้เกิดการสื่อสาร การวางแผน และน า 
กลยุทธ์ไปปฏิบัติได้เป็นผลส าเร็จ ที่ปรึกษาได้ก าหนดประเด็นในการประเมินผล ดังนี้ 

 

 การก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบ
ของงานที่เกิดขึ้นใหม่ หรือที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม (roles and responsibilities)  
 โครงสร้างที่เหมาะสมกับรูปแบบของงาน
ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นรูปแบบโครงสร้างแบบ 
Matrix (Function & Project) 
 การก าหนดทักษะ (skills) ที่ต้องการ
ส าหรับงานที่เกิดขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการสรรหา
คัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร  
 ระบบการบริหารผลงาน ที่เหมาะสมกับ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย ที่จะ
เกิดความยุติธรรมและกระตุ้นจูงใจกับผู้ที่มี
ความสามารถ 

 
แผนภาพที่ 2.19 โครงสร้างและการบริหารบุคลากรส าหรับ

การเปลี่ยนแปลงองค์กร 
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 การส ารวจการรับรู้และความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กร 

ระยะการเปลี่ยนผ่านองค์กร สิ่งที่ส าคัญอีกประการคือ การเข้าใจและยอมรับของพนักงานในองค์กร 
และเป็นความท้าทายอย่างยิ่งท่ีจะให้พนักงานส่วนใหญ่ จะมีความยินดีและยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสาเหตุ
ที่ไม่ยอมรับส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุ จากทั้งการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ชอบที่จะด ารงสถานะเดิมที่ดีอยู่แล้ว 
(status quo) ไม่ต้องการมีภาระงานที่เพ่ิมขึ้น หรือต้องทุ่มเทเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ความคิดแย้ง (Conflict) ไม่เห็นด้วย
กับเป้าหมายหรือแนวทางขององค์กร ไม่ยอมรับหรือเชื่อมั่นต่อผู้บริหาร ความกลัวการเปลี่ยนแปลง (Change) 
ที่อาจแสดงออกในทางไม่สร้างสรรค์หรือบั่นทอนประสิทธิภาพการท างานและอาจส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสู่
เป้าหมายส าเร็จร่วมกันในครั้งนี้ไม่ประสบความส าเร็จ ดังนั้น การส ารวจการรับรู้และความคิดเห็นของพนักงาน
ในองค์กร นอกจากจะสะท้อนประสิทธิผลของการสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจของผู้บริหารแล้ว ยังจะท าให้
ทราบความคิดเห็นว่าหากองค์กรจะต้องการดึงดูดใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถมีความผูกพันอยู่กับองค์กร  
(Employee Engagement) และพร้อมที่จะทุ่มเทใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพร่วม
ผลักดันเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่ท้าทายให้ประสบความส าเร็จ  

ทั้งนี้ ในการออกแบบส ารวจ ที่ปรึกษาจะมีการส ารวจการรับรู้และเข้าใจถึงเป้าหมายและ
ทิศทางขององค์กร เห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น เข้าใจบทบาทหน้าที่ที่
ตนเองต้องด าเนินการรองรับเป้าหมายดังกล่าว การส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจต่องาน ทั้งนโยบาย 
ความท้าทายของงานที่ได้รับมอบหมาย ความภูมิใจต่องาน การส ารวจทัศนคติต่อระบบการบริหารผลงาน 
เป็นการส ารวจความเห็นต่อความคาดหวังต่อผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ การสนับสนุนจากองค์กร รวมทั้ง
ระบบการประเมินผล การเชื่อมโยงกับสิ่งจูงใจที่จะให้บุคลากรร่วมมือ ทุ่มเทกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้
มีความพร้อมต่อการสนับสนุนภารกิจงานใหม่ โดยจะประยุกต์ใช้คุณค่าของพนักงานในองค์กร (Employee 
Value Proposition : EVP) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่องค์กรต่างๆ เริ่มปรับใช้แนวคิดนี้ในการรักษาคนเก่ง เนื่องจาก
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยกระตุ้นผลการด าเนินงานและสร้างความผูกพันของพนักงานได้ดียิ่งขึ้น โดย EVP จะ
ค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญบางประการที่เป็นกลุ่มคนเก่ง (Talent Group) ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นรางวัล 
สวัสดิการที่ยืดหยุ่น หรือการมีส่วนร่วม  

 
แผนภาพที่ 2.20 กรอบแนวคิดคุณค่าของพนักงานในองค์กรและการส ารวจการรับรู้และความคิดเห็น 
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การส ารวจและการจัดเก็บข้อมูล  
ที่ปรึกษาจะออกแบบสอบถาม และประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการจัดเก็บข้อมูลจะส ารวจ

บุคลากรทั้งหมด โดยการจัดเก็บข้อมูลจะแยกระหว่างกลุ่มที่ เป็นพนักงานทั่วไป และกลุ่ม Talent 
โดยพนักงานในกลุ่ม Talent สทอภ. จะเป็นผู้จัดส่งรายชื่อให้กับทางที่ปรึกษาและประสานหารือรูปแบบ  
การจัดเก็บข้อมูลและนัดหมายสัมภาษณ์ 

 

6) วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ทั้งสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อการท างานของคนใน

องค์กร เพราะเป็นพฤติกรรมและการแสดงออกของคนในองค์กร การด าเนินการในเรื่องวัฒนธรรมของ
องค์กรนั้นก็คือการบริหารจัดการในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ให้เกิดขึ้นใน
องค์กรในทิศทางที่จะท าให้องค์กรอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต โดยการประเมินผล ที่ปรึกษา
จะวิเคราะห์และประเมินระดับความคาดหวังต่อการแสดงออกของพฤติกรรมบุคลากรในองค์กร รวมทั้ง
นโยบายและระบบการจัดการต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร เช่น  

 
แผนภาพที่ 2.21 วัฒนธรรมองค์กร 

• ระดับความคาดหวังให้พนักงาน
คิดวิเคราะห์อย่างมีคุณค่า 
• รูปแบบการท างานในอนาคต 

(เน้นทีมหรือบุคคล) 
• การให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์

หรือกระบวนการ  
• การยอมรับความเสี่ยงกับการคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นต้น 
และจะประเมินระดับวัฒนธรรมองค์กร
ในปัจจุบัน เพ่ือหาช่องว่าง (Gap) ที่จะให้  

องค์กรน าไปใช้ในการวางแผนกิจกรรมปรับวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
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 2 - 35 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

2.2  วิธีการปฏิบัติงาน 
ที่ปรึกษาจะด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนด โดยมีวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน 
1. ศึกษาข้อมูลภาพรวมองค์กร เช่น พรฎ. การ
จัดตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป็นต้น 

- วิเคราะห์จากข้อมูล/เอกสาร ที่มีการจัดเก็บหรือจัดท าข้ึน 
เช่น รายงานประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน
กิจกรรม/โครงการ เป็นต้น 2. ศึกษาและจัดท ากรอบการประเมินความ

คุ้มค่า การประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
การประเมินการบริหารจัดการองค์กร 
3. ศึกษาและวิเคราะห์ผลผลิตตามภารกิจ เพ่ือ
คัดเลือกผลผลิตส าคัญของ สทอภ. น ามา
ประเมินความคุ้มค่า โดยส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสรุป
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต้องการด าเนินงาน 

- วิเคราะห์จากข้อมูล/เอกสาร ที่มีการจัดเก็บหรือจัดท าข้ึน 
เช่น รายงานประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน
กิจกรรม/โครงการ เป็นต้น 

- จัดเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

4. ศึกษาและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในช่วงเวลา 2 ปี 
(ตุลาคม 2558 - กันยายน 2560) รวมทั้งความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร
และยุทธศาสตร์ 

- วิเคราะห์จากข้อมูล/เอกสาร ที่มีการจัดเก็บหรือจัดท าข้ึน 
เช่น รายงานประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน
กิจกรรม/โครงการ เป็นต้น 

- สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของ สทอภ. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

- วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารและจากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ เพื่อประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

5. ประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

6. ศึกษา วิเคราะห์และประเมินผลระบบการ
จัดการที่ส าคัญองค์กร 

- วิเคราะห์จากข้อมูล/เอกสาร ที่มีการจัดเก็บหรือจัดท าข้ึน 
เช่น รายงานประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน
กิจกรรม/โครงการ เป็นต้น 

- สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของ สทอภ. ผู้รับผิดชอบในระบบการ
บริหารจัดการแต่ละระบบ 

- วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารและจากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ เพื่อประเมินผลระบบการจัดการที่ส าคัญเพ่ือ
รองรับวิสัยทัศน์ปี 2561 - 2564 

7. ส ารวจการรับรู้ และความคิดเห็นของบุคลากร
ในองค์กร ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร  
(Employee Engagement) 

- จัดท าแบบส ารวจการรับรู้และความคิดเห็นของบุคลากร 
- สัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ของ สทอภ. ตามประเด็นที่

ก าหนด 
8. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานในแต่ละภารกิจ 
รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม
จากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

- วิเคราะห์จากข้อมูล/เอกสาร ที่ได้มีการรวบรวม และ
ประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน 
9. สัมภาษณ์ความเห็นจากคณะ
กรรมการบริหาร/ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้อง 

- สัมภาษณ์คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือจัดเก็บข้อมูล ประเด็น ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

2.3 วิธีการบริหารโครงการของที่ปรึกษา 
การวางแผนโครงการ (Project Planning) : ที่ปรึกษาจะมีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการ

ด าเนินงาน และก าหนดกรอบแนวคิด เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ตลอดจนวางแผนระยะเวลาใน
การด าเนินงาน โดยที่ปรึกษาจะมีการออกแบบกรอบแนวคิดและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน เช่น แบบส ารวจความคิดเห็น แบบส ารวจความพึงพอใจ แบบประเมินความคุ้มค่า แบบส ารวจการ
รับรู้และความคิดเห็นของบุคลากรองค์กร เป็นต้น และน าเสนอกรอบและแนวทางการประเมินต่อ 
คณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการให้ความเห็นชอบ  

หลังจากนั้น ที่ปรึกษาจะมีการประชุมสื่อสาร สร้างความเข้าใจให้แก่ทีมท่ีปรึกษาและผู้ประเมินเพ่ือให้
การจัดเก็บข้อมูลและการประเมินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

การควบคุมโครงการ  (Project Control) : ที่ปรึกษาจะมีการประชุมทีมงานเพื่อติดตาม  
ความคืบหน้าของการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งจะมี  
การน าเสนอผลความคืบหน้าในการประเมินผล ปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดต่างๆ ให้กับผู้อ านวยการ สทอภ. 
และคณะท างานได้ทราบเดือนละ 1 ครั้ง  

นอกจากนั้น หลังจากที่ที่ปรึกษาได้จัดเก็บข้อมูลแล้ว จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน
น าไปวิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์เป็นไปอย่างถูกต้อง 

 การทบทวนโครงการ (Project Review) : ที่ปรึกษาจะมีการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นและ
รับฟังความเห็นจากคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ ผู้อ านวยการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มผู้บริหาร เพ่ือน า
ประเด็น ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการด าเนินงาน เช่น การเพ่ิมเติมประเด็นการวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างในการ
จัดเก็บข้อมูล เป็นต้น 
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 3 - 1 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

 
 
 
 
 
 ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมขององค์กร 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.  2453 โดยกําหนดให้ 
สทอภ. มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ที่ไร้พรมแดนและเกิดประโยชน์แก่
ส่วนรวม 

2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติจาก
ข้อมูลดาวเทียม 

3. ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งบริการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
4. ให้บริการให้คําปรึกษาและพัฒนาบุคลากรในด้านสํารวจข้อมูลจากระยะไกลด้วยดาวเทียมและ  

ภูมิสารสนเทศ 
5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และดําเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับเทคโนโลยีอวกาศ  

ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาและสร้างดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติขนาดเล็กเองได้ 
6. เป็นหน่วยงานหลักกําหนดมาตรฐานกลางสําหรับระบบสํารวจข้อมูลระยะไกลและระบบ 

ภูมิสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
การดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมา มีการกําหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ ปี 2559 - 2560 วิสัยทัศน์ ปี 2561 - 2564 
สทอภ .  :  นํ า คุณค่ า จ ากอวกาศ  เ พ่ื อ พัฒนา
ประเทศชาติและสังคม 
GISTDA : Delivering Values from Space 

GISTDA : To be Value based Organization in 
Geo-space Intelligence deliveries by 2020 

พันธกิจ ปี 2559 - 2560 พันธกิจ ปี 2561 - 2564 
1. บริหาร จัดการและพัฒนาระบบดาวเทียม 

สํารวจโลก 
2. บริหารจัดการคลัง ข้อมูลจากดาวเทียมสํารวจ

โลกและภูมิสารสนเทศ 
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยี

สํารวจโลกและภูมิสารสนเทศ 

1. ขับเคลื่อนนโยบายประเทศด้วยเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ 

2. สร้างคุณค่าจากระบบและบริการภูมิสารสนเทศ
แบบองค์รวม 

บทท่ี 3 
ผลการประเมิน 
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 3 - 2 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

พันธกิจ ปี 2559 - 2560 พันธกิจ ปี 2561 - 2564 
4. บริหาร จัดการและพัฒนาระบบดาวเทียม 

สํารวจโลก 
5. บริหารจัดการคลัง ข้อมูลจากดาวเทียมสํารวจ

โลกและภูมิสารสนเทศ 
6. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยี

สํารวจโลกและภูมิสารสนเทศ 
7. เพ่ิมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสํารวจโลก

และภูมิสารสนเทศและพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง
ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ  

8. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสํารวจโลกและ
ภูมิสารสนเทศท้ังในและต่างประเทศ 

9. วิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมการสํารวจโลก
และภูมิสารสนเทศ 

10. เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนนโยบาย 
การพัฒนาและบริการภูมิสารสนเทศของ
ประเทศ 

3. สร้างคุณค่าจากระบบและบริการภูมิสารสนเทศ
แบบองค์รวม 

4. สร้างและส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตามห่วงโซ่คุณค่า 

5. พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานด้านอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ 

6. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศของประเทศ 

7. พัฒนาระบบดาวเทียมสํารวจของประเทศ 
8. พัฒนา สทอภ. ให้เป็นองค์กรแห่งคุณค่า (Value 

Based Organization) 

ยุทธศาสตร์ ปี 2559 - 2560 ยุทธศาสตร์ ปี 2561 - 2564 

1. เสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสํารวจโลก 
2. พัฒนาและวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์ 
3. พัฒนาและขับเคลื่อนโครงสร้างภูมิสารสนเทศ

แห่งชาติเพ่ือบริการสังคม 
4. พัฒนาธุรกิจและการตลาด 
5. เชื่อมโยงอาเซียนด้วยภูมิสารสนเทศ (ASEAN 

connectivity on Geo-informatics and 
Space Technology) 

6. พัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร 

1. การขับเคลื่อนนโยบายด้วยอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ 
3. การสร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบ 

ภูมิสารสนเทศองค์รวม 
4. วิจัย สร้างนวัตกรรมและ Knowledge 

Platform ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
5. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 3 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

 โครงสร้างองค์กรและบุคลากร 
สทอภ. มีบุคลากรทั้งสิ้น 327 อัตรา (ข้อมูล ณ ปี 2560) โดยกําหนดโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 

  

แผนภาพที่ 3.1 โครงสร้างองค์กร  

และปัจจุบัน สทอภ. อยู่ระหว่างการทบทวนโครงสร้างองค์กรใหม่ ซึ่งแบ่งตามภารกิจหลัก 6 ด้าน 
ดังนี้ 

ส ำนักโครงกำรธีออส - 2 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 4 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

 

 
 

โครงสร้างส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ตามภารกิจหลัก 6 ด้าน 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliver GI&S Innovative Solution 
3 

Actionable Intelligence Policy 
4 

Economic & Social Innovation 
 

5 
Value Creation and Strategic management 
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6.4 Back office 
6.4.1 การบริหารงานเพื่อสนับสนุนภารกจิองค์กร (งานบริหารทั่วไป) งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
6.4.2 การพัสดุ จัดซ้ือ-จัดจ้าง 
6.4.3 การคลัง (รวมงานเงินเดือนและสวัสดิการ) 
6.4.4 การบริหารงบประมาณประจําปขีอง สทอภ. 
6.4.5 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (IT) 

5.3 R&D and Operation Support (งานสนับสนุนงานวิจัยและการ
ด าเนินงาน) Knowledge Platform and Human Capacity Building 
 5.3.   การบริหาร  โครงสร้างพื้นฐานภายใต้พื้นทีอุ่ทยานรังสรรค์ 
นวัตกรรมอวกาศ ภายในพื้นที่ เช่น LAB,AI 
5.3.2 งานวิจัยและพัฒนา เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการเขตนวัตกรรมระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi 
5.3.3  การบริหารจัดการ Space Inspirium 
5.3.4 งานวิเคราะห์การเงิน งบประมาณและการลงทุน ภาษ ีของโครงการ R&D 

และนวัตกรรม 
5.3.5 งานสนับสนุนด้าน Hardware และ Software สําหรับงานวจิัยและการ

บริหารจัดการ 
5.3.6 บริหารจัดการงานวิจยัและ ทุนวิจยัร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 
 

ตรวจสอบภายใน (สตส ) 

คณะกรรมการบริหาร 
สทอภ 

ดร คทา   เกียรติมานะโรจน ์

THEOS-2  
Implementation Project 
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1.1 บริหารและขับเคลื่อนโครงการ (Project management) 
1.2 ผลักดัน AIP ให้เกิดการนําไปใช้เชิงนโยบายของประเทศ 
1.3 จัดสรรทรัพยากรภายใน สทอภ. เพือ่การมีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนโครงการ 
1.4 สนับสนุนผู้บริหารระดับสูงในการกําหนดนโยบายและทิศทางการ

พัฒนาประเทศ 
1.5 สร้างความตระหนัก ปรับเปลี่ยนทัศนคติ (mind set) สร้างการรับรู้

ถึงความสําคั และประโยชน์ของ THEOS แก่หน่วยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร 

 

6.1 Strategic Management 
6.1.1 บริหารยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อการกาํหนดบทบาทและการขับเคลื่อนองค์กร, การศึกษาปัจจยั

ภายนอก และกาํหนดประเด็นเพื่อการสนับสนุนยุทธศาสตร์และภารกจิองค์กร (Policy watch, 
Future Trend, Technology watch เป็นต้น)  

6.1.2 จัดทําคําของบประมาณ และแผนป ิบตัิงานประจําปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
6.1.3 การประเมินมูลค่าโครงการและคุณค่าองค์กร การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานองค์กร 
6.1.4 การควบคุมภายในและความเส่ียงองค์กร 

3.2 GI&S Production & Solution 
3.2.1 จัดหา Spatial & Non-spatial data/information สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของข้อมูล 
3.2.2 ผลิตข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลสํารวจระยะไกลทั้งแบบมาตรฐานและ
ข้อมูลเพิ่มค่า  
3.2.3 ผลิตข้อมูลเชิงพื้นที่ (Vector) ฐานข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ใช้งาน
ขั้นสูงเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม (Information/Intelligence) และ
สร้างบริการออนไลน์ 
3.2.4 การบริหารจัดการคลังข้อมูล ผลิตภัณฑ์ของสทอภ.และบริการ
ออนไลน์ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT (HW/SW, Network, Data 
warehouse) ที่เกี่ยวข้อง 
3.2.5 ออกแบบและพัฒนาระบบ การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การผลักดันนโยบายต่าง  รวมถึง AIP 

Co-ordinate Team 
และเลขานุการ 5.1 Social Innovation  

การพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ทางสังคม เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต ความเป็นอยู ่ประเด็นทางสังคมที่เป็นปั หาและต้องได้รับ
การแก้ไขเนื่องจากเป็นผลกระทบกับชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคมในวงกวา้ง
  

4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านนโยบาย 
4.4.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทํานโยบายการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลย ี
4.4.2  นําเครื่องมือ กลไก หรือ Platform การพัฒนาประเทศ 
4.3.3 สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ขององค์กร 
4.4.4  สร้างการรับรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสําคั  
4.4.5  ผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดทางนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี และสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ 
4.4.6 ร่วมมือกับเครือข่ายผลักดันสู่การใช้ประโยชน์นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
4.4.7 เร่งสร้างและพัฒนาช่องทางสื่อสารระดับนโยบายและพื้นที่ 
4.4.8 เร่งสร้างและพัฒนาช่องทางสื่อสารทางนโยบาย 
4.4.9 ขับเคลื่อนการทํางานให้สอดคล้องกับกรอบภารกิจ 

4 1 National Space & GI Strategy 
4.1.1   ผลักดันและบริหารจัดการ National Space Strategy  
4.1.2 ผลักดันและบริหารจัดการ National GI Strategy  

CEO Team 

Co-ordinate Team 
และเลขานุการ ขับเคลื่อนนโยบายและ Agenda 

3.1 Earth Observation Operation 
3.1.1 ป ิบัติงานด้านวิศวกรรม(ดาวเทียมและระบบป ิบัตกิาร) รวมภึง

วิเคราะห์วงโคจร ควบคุมดาวเทียม วางแผนถ่ายภาพ รับสั  าณ  
3.1.2 บํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิศวกรรม 
3.1.3 สํารวจพื้นพภิพและบํารุงรักษาอุปกรณ์ด้านการสํารวจ 

 

Co-ordinate Team 
และเลขานุการ 

 .  กลุ่มภารกิจพิเศษ 
2.3 งานกลั่นกรองเอกสารทางธุรการและกระบวนงาน 
 .3 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

Co-ordinate Team 
และเลขานุการ 

6.3 Brand Positioning and loyalty  
6.3.1 การสร้างภาพลกัษณ์และการทํา Brand Positioning  
6.3.2 การส่ือสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 

 

2 

6 6 Human Resource and Organization Development (HROD) 
6.6.1  การบริหารงานบุคคล (สิทธปิระโยชน ์แลประโยชน์ตอบแทน แต่งต้ัง โยกยา้ย ประเมินประจําปี 

ประเมินเข้าสู่ตําแหน่ง การบริหารจัดการเวลาเข้า-ออก Succession Plan Career path ฯลฯ)  
6.6.2 งานพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น VBO (กระบวนการ (PBM, VCM) และบุคลากร (5I’s)) 
6.6.3 การสร้างค่านิยมหลัก วัฒนธรรมและการส่งเสริมพฤติกรรมเพื่อการขับเคลื่อนองค์กร 
6.6.4 งานพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับเปูาหมายองค์กร เช่น IDP Talen Mobility การฝึกอบรม 

ทุนการศึกษา การสร้าง Engagement คนในองค์กร 
6.6.5 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ผ่าน Knowledge Cultivation  
 

4.3 GI Social –Area Development 
4.3.1 กําหนดกรอบและแนวทางในการแก้ไขปั หาเชิงพื้นที่ 
4.3.2 สร้างกลไกและแนวทางความร่วมมือในระดับพื้นที่ สนับสนุนให้เกิดการสร้าง

คุณค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศร่วมกับรัฐและเอกชน 
4.3.3 ผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงของเครือข่ายพันธมิตรที่ตอบสนองการแก้ไข

ปั หาเชิงพื้นที ่
4.3.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขสู่การออกนโยบายหรือ

มาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที ่
4.3.5 สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างความรับรู้ ความตระหนักและเข้าใจในการใช้องค์

ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
4.3.6 ติดต่อประสานงาน และขับเคลื่อนการทาํงาน 

4.2 GI& S Setter and Driver  
4.2.1 กําหนดและขับเคลื่อนประเด็นของชาติ (National Agenda) ที่ตอบโจทย์

และแก้ปั หาประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ 
4.2.2 กําหนดทิศทาง เปูาหมายและแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นเพื่อการพัฒนา

ประเทศ สร้างความเชื่อมโยงของ GISTDA Agenda และ Policy Agenda 
4.2.3 สร้างกลไกการขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ โดยเช่ือมโยงกับการดําเนินงาน

ของ คกก. ระดับชาติในการชว่ยผลักดันและขับเคลื่อนให้บรรลุเปูาหมาย  
4.2.4 วิเคราะห์และเชื่อมโยงประเด็นขับเคลื่อนกับแผนยุทศาสตร์องค์กร จัดทาํ

ข้อเสนอแนะ/ประเด็นเชิงนโยบาย รา่งมาตรการหรือ/และนโยบาย 
4.2.5 ผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นระดับชาติ โดยใช้ platform และ tool เป็น

ปัจจัยในการขับเคลื่อนและสร้างคุณค่าในการพัฒนาประเทศ  
4.2.6 ประสานงาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
4.2.7 ขับเคลื่อนการทํางานให้สอดคล้องรองรับภารกจิอื่น 

Co-ordinate Team 
 มีลักษณะแบบ 5I’s 
 มีความรู้แบบสหวิชา 
 สามารถทํางานเชิงยุทธศาสตร์ได้ 
 เป็นส่วนสําคั ในการขับเคลื่อน VBO 
 ในแต่ละ Co-ordinate ต้องเชื่อมโยง

และป ิสัมพันธ์กัน 
 Project Manager 

 

6.2 International Relations 
6.2.1 การวิเคราะห์บริบทในและนอกประเทศ และจัดทํา กาํหนด ดาํเนินยุทธศาสตรด์้านการ

ต่างประเทศ  
6.2.2 การพัฒนาและบริหารเครือข่ายความรว่มมือกับต่างประเทศ 

 

ผสทอภ (CEO) 

5.2 Industrial and Economic Innovation  
การพัฒนา ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายที่สนับสนุนการจัดตั้ง
อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้องค์กรเกิดความร่วมมือใน
การคิดค้นนวัตกรรมร่วมกับหนว่ยงานภายนอก (3C’s)  
  5. .   การบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมอวกาศ  
  5. .   การพัฒนาและเช่ือมโยงธุรกจินวัตกรรมอวกาศ  
  5. .3  การเสริมสร้างการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์อวกาศ  
  5. .4  งาน R&D ที่จัดทําขึ้นเพื่อเปูาหมายการสร้าง Value Added เชิง

อุตสาหกรรมเพื่อต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม  
   5. .5  การบริหารจัดการ เครือข่ายศูนย์ภูมิภาค และแหล่งเรียนรู้สาธารณะภมูิ

สารสนเทศ  
   5.2.6 การพัฒนา ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจบุคลากรภายนอกในการสร้าง

นวัตกรรม 

***หมายเหตุ 
1. ลักษณะภารกิจเป็นการ วิจัย หรือต่อยอดงานวิจัยโดยร่วมกับหน่วยงานภายในหรือ

ภายนอก สทอภ. (ตามหลักการ 3C’s) โดยเปูาหมายคือการส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศ 
2. มีเปูาหมายด้าน Manufacturing เป็นหลัก 
3. ระยะเวลาในการดําเนินงานชัดเจน แน่นอน ตามแนวคิด Project based management 

 

3.3 GI&S Innovative Solution & Marketing Service 
3.3.1 บริการผลิตภัณฑ์และบริการของสทอภ. และติดตามการให้บริการ
หลังการรับยริการ (GI & S Products: Data, Information, Intelligence, 
Applications, HW, SW, Infrastructure) 
3.3.2 ศึกษา กาํหนดแนวการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการ
และทิศทางของตลาดด้าน GI & S รวมถึงกลยุทธ์เพื่อการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้และ
การประยกุต์ใช้งาน 
3.3.3 ให้คําปรึกษาแนะนํา ประสานความต้องการของผู้ใช้งานและบริการ
พัฒนาการประยุกต์ใช้งาน (Solution & Application) โครงการหรือการ
เป็นที่ปรึกษาโครงการและงานวิชาการสําหรับหน่วยงานภายในและภายนอก 
3.3.4 การบริหารงานความสัมพันธ์ลกูค้า (Customer relationship 

management) 
 

6.5 ก หมายและส ั า  
6.5.1 งานด้านกฎหมายและกฎระเบียบตา่ง      
6.5.2 งานด้านนิติกรรมสั  า  
6.5.3 การคุ้มครองสิทธิทางปั  า และการจดทะเบียนสิทธิบัตร  

***หมายเหต ุ
1. ลักษณะ Product & Service มีความเป็น GI มากกว่า S 
2. เป็นโครงการที่มีความตอ่เนื่อง ผูกพนักนัเป็นระยะเวลานาน และเป็นงาน

หรือโครงการทีอ่ยู่บนฐานความชํานา และเชี่ยวชา ของ สทอภ.  
3. งานประเภท Internal Process และดําเนนิการได้โดยใช้บุคลากรเป็นหลกั 
4. เป็น internal process 
5. งาน GI & Solution 

Deputy ceo  
(Deliver GI&S Innovative Solution 

 
Deputy ceo (AIP) 

 
Deputy ceo (Economic & Social Innovation) Deputy ceo (Value Creation and Strategic management 

) 

Edit 25 July 2018 

แผนภาพที่ 3.2 กรอบภารกิจหลักในการด าเนินงาน 6 ด้าน 
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 3 - 5 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

ส่วนที่ 1 ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กร 
การประเมินผลตามวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กร สรุปผลการประเมินออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1) ผลการประเมินความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ 
2) ผลการประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ. 
3) ผลการประเมินความคุ้มค่าของผลผลิตตามภารกิจที่สําคั ของ สทอภ.  

 
โดยจากการประเมินการดําเนินงานของ สทอภ. สรุปผลการประเมินแต่ละส่วน ได้ดังนี้ 

3.1 ผลการประเมินความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ 
จากการศึกษาวิเคราะห์การดําเนินงานของ สทอภ. ในรอบระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 

พบว่ายุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศ ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาและเปูาหมายที่เกี่ยวข้องทางตรงกับ
ภารกิจ สทอภ. และ สทอภ. มีการดําเนินการเพื่อสนับสนุน สรุปได้ดังนี้ 

 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ชาติ  0 ปี เป็นยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศไทยใน

ระยะ  0 ปี (ปี  560- 579) โดยการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ยุทธศาสตร์ชาติ  0 ปี ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ( ) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ( ) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 

แผนภาพที่ 3 3 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
จาก 6 ยุทธศาสตร์ มีสาระสําคั ของยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปีที่เกี่ยวข้องและได้รับการ

สนับสนุนจากการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศตามภารกิจหลักการดําเนินงานของ สทอภ.             



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 6 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

ใน 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง :  

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายในการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงให้มีความทันสมัย ครอบคลุมความต้องการการใช้งานอย่างครบถ้วน   
ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพแนวทางการบริหารจัดการ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การนํานวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคงทางพลังงาน น้ํา และอาหาร โดยการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นระบบ
เทคโนโลยีสําคั ที่ถูกนํามาใช้ในการพัฒนาระบบเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพ โดยการนําข้อมูล
ภูมิสารสนเทศมาพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน เช่น  G-MOS การพัฒนาระบบติดตามและเตือน
ภัยทางทะเล โดย สทอภ. ได้ใช้ระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศเข้าไปสนับสนุนและแก้ไขปั หา
ให้กับชุมชนและท้องถิ่นหลายโครงการ อาทิ การขจัดทุกข์ของชุมชนชายฝั่งเพชรบุรี การชี้เปูามลพิษในอ่าวไทย 
การจัดทําแผนที่มาตรฐานให้เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือยื่นขอเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตามสถานการณ์น้ําท่วม การแก้ไข
ปั หาไฟปุาหมอกควัน รวมทั้ง ในการเฝูาระวังรักษาความสงบให้ เพ่ิมสูงขึ้น เช่น ด้านการปูองกันการก่อการร้าย 
การก่ออาช ากรรมข้ามชาติ การค้ายาเสพติดและการลักลอบ เข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็นต้น รวมไปถึง การรักษา
ความสงบภายในประเทศและระหว่างประเทศบริเวณเขตแนวชายแดน เช่น กรณี สทอภ. ร่วมเป็นที่ปรึกษา
ให้กับเครือข่ายแก้ไขปั หาที่ดินบูโด การทํางานร่วมกับคณะอนุกรรมการแก้ไขปั หาที่ดินและพัฒนาชุมชน
บริเวณพ้ืนที่เชื่อมต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติ-สุไหงปาดี และคณะทํางานประสานงานการแก้ไขปั หาที่ดิน
ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดีมาโดยตลอด รูปธรรมเชิง ประจักษ์ ที่ สทอภ. เป็นกลไกกลางในการ
ตรวจสอบข้อมูล แปลงที่ดินตามหลักวิชาการ จัดทําสรุปข้อมูลแผนที่ ผลการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากสํานัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี (สบอ.6) และเครือข่ายชุมชนแก้ปั หาที่ดินทํากินบริเวณอุทยาน
แห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) นําไปสู่การขยายผลต่อการวางแผนแนวทาง 
แก้ไขปั หาแบบองค์รวม เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน :  
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้กล่าวถึงหัวใจสําคั ของการยกระดับ

ศักยภาพภาคอุตสาหกรรม คือการพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาคน โดยกําหนดเทคโนโลยีเปูาหมายที่จะ
พัฒนาเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างและยกระดับภาคอุตสาหกรรม ไปสู่ระดับขั้นที่ก้าวหน้ามากขึ้น ประกอบ
กับส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงขึ้นตลอดห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรม จากการศึกษาการดําเนินงานของ 
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 3 - 7 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

สทอภ. พบว่า สทอภ. มีส่วนสนับสนุนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศหลายด้าน เช่น การใช้
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการภาคการเกษตรทั้งระบบการติดตามการเพาะปลูกข้าว
นาปี 2559/2560 ในพ้ืนที่ลุ่มต่ํา โดยในปี 2559 ได้พัฒนาระบบติดตามพ้ืนที่เพาะปลูกและการเจริ เติบโต
ของพืช ระบบอุปสงค์-อุปทานเพ่ือการเกษตรระยะที่ 1 โดยมีพืชเปูาหมายคือ ข้าว การศึกษาโครงสร้างและ
ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร อุปสงค์ อุปทาน มูลค่าเพิ่มตาม value chain ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าว 
เพ่ือกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าว (Zoning) อันเป็นส่วนหนึ่งของการกําหนดมาตรการ/นโยบายการ
บริหารจัดการเกษตรเชิงพ้ืนที่ รวมทั้ง การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวประเทศไทยเพ่ือใช้
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นระบบสืบค้นข้อมูล ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จังหวัดต่าง  
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ประชาชน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจ ได้นําข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการท่องเที่ยว ตลอดจนการวางแผนบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น 
สทอภ. ยังมีผลงานด้านนวัตกรรมที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือต่อยอด ในด้านอุตสาหกรรม
ได้แก่ ศูนย์วิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงกลยุทธ์และป ิบัติการ  ด้านการบินและอวกาศ เป็นหนึ่งใน Center of 
Excellence ของ สทอภ. ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน การแข่งขันและพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
การบินและเทคโนโลยีดาวเทียมของประเทศไทย เนื่องจากการบินและอวกาศเป็นเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศนั้น   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : โดย สทอภ. 
มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  โดยการยกระดับสมรรถนะทางด้าน
ภูมิสารสนเทศโดยรวมของประเทศเพ่ือให้กําลังคนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนําภูมิสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน หรือการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ หรือสร้างวิธีการทํางาน ธุรกิจใหม่ 
ได้แก่ การฝึกอบรมระดับก้าวหน้า ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนา สร้างองค์ความรู้แบบ Open Knowledge 
การส่งเสริมให้มีการแบ่งปันข้อมูลที่สร้างข้ึนใหม่กลับขึ้นไปยังระบบกลางเพ่ือให้มีการเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง
เป็นวงจรใหม่ (Virtuous cycle) ของการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งกลยุทธ์การดําเนินงานของ สทอภ. ที่ส่งเสริมให้คนไทย
ได้เรียนรู้เทคโนโลยี โดยมีการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอวกาศชิ้นแรกของประเทศให้สามารถใช้งานได้จริง 
มีชื่อเรียกว่า ระบบป ิบัติการควบคุมและทดสอบประกอบ ดาวเทียมอัจฉริยะ หรือ VOSSCA (Versatile 
Operation System for Satellite Control and Administration) VOSSCA  โดยการการพัฒนาซอฟต์แวร์
ระบบ VOSSCA นั้น สทอภ. ดําเนินการโดยให้บุคลากรในประเทศไทยเป็นผู้พัฒนาในส่วนต่าง  นอกจากจะ
ทําให้ต้นทุนต่ํา ลดการนําเข้าและพ่ึงพาต่างประเทศแล้ว ประการสําคั คือบุคลากรของประเทศได้เกิดการ
แลกเปลี่ยนองคค์วามรู้กับหน่วยงานอวกาศอาเซียน ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี อวกาศ
ของภูมิภาคต่อไปเรียนรู้ที่จะนําไปสู่กระบวนการสร้างความยั่งยืนเทคโนโลยีอวกาศของประเทศต่อไป 
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 8 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม :   
สทอภ. มีส่วนสนับสนุนการนําเทคโนโลยีอวกาศไปใช้ในการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม เช่น บทบาทด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้ดาวเทียม สํารวจทรัพยากร เก็บข้อมูล
ที่ดินด้วยเทคโนโลยี “GI (GeoInformatics)” แล้ววิเคราะห์ ประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม เปรียบเทียบ และ
ผลิตเป็นชั้นข้อมูลพ้ืนที่ต่าง  ตามช่วงเวลา ตลอดจนการนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ในการแก้ไขปั หา
ที่ดินทํากินของราษฎร บริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส  

ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม :  

สทอภ. ได้พัฒนา “GI Technology” ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเครื่องมือในการ
ติดตามสถานการณ์ด้านทะเลสําหรับใช้ในภารกิจที่หลากหลาย ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 สทอภ. ได้ร่วมเข้าไปแก้ไข
ปั หา ทะเลและชายฝั่งหลายโครงการ เช่น ติดตามและตรวจสอบตําแหน่งของขยะในทะเล ด้วยภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม และคาดการณ์การเคลื่อนที่ของแพขยะในทะเลด้วยข้อมูลกระแสนจากระบบเรดาร์ชายฝั่งและ
แบบจําลอง พัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตาม และชี้เปูา (คราบน้ํามันและเรือ) แบบ กึ่งอัตโนมัติ (GMaS, 
Vessel Matching) โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง เทคโนโลยีภาพถ่ายจากดาวเทียม คลื่น และกระแสน้ําจาก
ระบบเรดาร์ชายฝั่ง และตําแหน่งเรือจากระบบ AIS และ จากดาวเทียม เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การวางแผน ติดตาม และเตรียมความพร้อมในการปูองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน  
นอกจากนั้น การผลิตชั้นข้อมูลที่ดินยังตอบโจทย์นโยบายการปูองกันและรักษาทรัพยากรปุาไม้ และส่งเสริม
ความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง สทอภ. เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสร้าง 
solution หรือแนวทางในการแก้ไขปั หาจากระดับชุมชน (Bottom-Up) จากปั หาการทับซ้อนผืนปุากับ
ที่ดินทํากินของประชาชนเป็นปั หาที่เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย จึงจํา เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหา
ทางออกที่ทุกฝุายยอมรับได้ร่วมกัน การสร้างกลไก อย่างมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐในระดับพื้นที่เพื่อ
การควบคุม ดูแล รักษา ติดตาม และปูองกันการบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม้  รวมทั้งสามารถปูองกันการซื้อขายและ
เปลี่ยนมือในที่ดินอย่าง มีส่วนร่วมเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในพื้นท่ีอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ 
“กัลยาณิวัฒนาโมเดล” บทสรุปที่จะนําไปสู่เปูาหมายการลดความเหลื่อมล้ําของประชาชนในเขตพ้ืนที่ปุาของรัฐ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปุา โดยชุมชนประชาชนมีการใช้ที่ดินอย่างสมดุลและยั่งยืน” ตามกลไกตาม
แนวทางจัดการร่วมโดยชุมชนที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีนวัตกรรม 
ภูมิสารสนเทศจาก สทอภ. ไปใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เชื่อมั่นว่าการแก้ไขปั หาทรัพยากร
ที่ดินในเขต พ้ืนที่ปุาของรัฐทั้งในบริบทพ้ืนที่สูงภาคเหนือและพื้นที่อื่น  จะสามารถดําเนินการได้รวดเร็ว  
ถูกต้อง แม่นยํา โปร่งใส ยุติธรรม สร้างการมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริงต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 3 - 9 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ ศ  2560 
– 2564) 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคั ในการเชื่อมต่อกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การป ิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กําหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน โครงการสําคั ที่ต้องดําเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกันยังได้กําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพ่ือกํากับให้  
การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

 
 

แผนภาพที่ 3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กําหนดยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2. การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ําในสังคม  
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล  

ในสังคมไทย  
และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุน  

ให้การดําเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย  

                                       -    

           :                        
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 10 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์  
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ  
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

โดยเมื่อวิเคราะห์รายละเอียดแนวทางและเปูาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 พบว่ามียุทธศาสตร์หลักที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ สทอภ. สรุป ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
จากทิศทางการพัฒนาประเทศที่ต้องการลดปั หาความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มี

ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ที่แตกต่างกัน และแก้ไขปั หาความยากจน โดยการเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมาย
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ สร้างโอกาสในการมีที่ดินทํากินของตนเองและยกระดับรายได้ โดยรัฐ
เข้าไปสนับสนุนการมีที่ดินทํากินอย่างยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร ตั้งแต่การจัดสรรที่ดินทํากินอย่างมีเงื่อนไข
เพ่ือปูองกันการเปลี่ยนมือผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินทํากิน โดย สทอภ. ได้
รวบรวม ออกแบบ และเชื่อมโยงข้อมูลในมิติต่าง  ที่เกี่ยวข้องกับปั หาความเหลื่อมล้ําทางสังคมในเชิงพื้นที่
จากหน่วยงานต่าง  ที่เกี่ยวข้อง ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิง
พ้ืนที่ เพ่ือนําเสนอการกระจายตัวและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปั หาความเหลื่อมล้ําทางสังคมในมิติ
ต่าง  ในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งมีความสัมพันธ์และเก่ียวเนื่องกัน เพ่ือนําไปสู่การตัดสินใจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ด้วยเปูาหมายทิศทางประเทศในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา เช่น เกษตรกรมี

รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพ้ืนที่การทําเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และการสนับสนุนเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ
และยั่งยืนเช่น การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพ่ิมการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้น สทอภ. ร่วมสนับสนุนและผลักดันการนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ในการบริหาร
จัดการเกษตรเชิงพื้นที่ การพัฒนาระบบส่งเสริมการตัดสินใจลงทุนในอาเซียนด้วยข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (The Grand 
Geospatial Platform founded on ASEAN Economic Clustering Map : GGP) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการด้านเทคโนโลยีสํารวจโลกและภูมิสารสนเทศ มีผลงานด้านนวัตกรรมที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
เชิงพาณชิย์หรือต่อยอดในด้านอุตสาหกรรมได้   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
จากที่ประเทศมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือการอนุรักษ์

ปุาเศรษฐกิจและปุาชายเลนลดการสู เสียความหลากหลายทางชีวภาพแก้ไขปั หาการบุกรุกที่ดินของรัฐและ
จัดที่ดินทํากินให้ผู้ยากไร้โดยให้สิทธิร่วม การสร้างความมั่นคงด้านน้ําและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งน้ําผิว
ดินและน้ําใต้ดินให้มีประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ําในระดับลุ่มน้ําให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ํา
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ทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ําต้นทุนเพ่ือแก้ไขปั หาการขาดแคลนน้ํา การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ
และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสู เสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง  สทอภ. เข้าไปมี
บทบาทสําคั ในการนําเทคโนโลยีข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการไฟปุาและหมอกควัน   
การพัฒนาแบบจําลองการวิเคราะห์พ้ืนที่บุกรุกปุา การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง  
การพัฒนาระบบวิเคราะห์เส้นทางการเคลื่อนที่คราบน้ํามันและผลกระทบเชิงพ้ืนที่เพ่ือการบริหารจัดการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 7: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศมีเปูาหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง พัฒนาโครงสร้าง

และการจัดการห้วงอากาศ (Airspace Organization and Management) ให้มีความสามารถเพียงพอในการ
รองรับการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ในภาคการเกษตร การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Providers: 
LSPs) ให้สามารถแข่งขันได้โดยยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ให้เทียบเคียง  
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การส่งเสริมให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ด้านโลจิสติกส์  และการส่งเสริมนวัตกรรมการวิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมดจิิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทยโดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านโทรคมนาคมให้
สามารถนําไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย
ความเร็วสูงระบบซอฟต์แวร์ (Software) อุปกรณ์รับส่งสั  าณระบบสื่อสารความเร็วสูงระบบดาวเทียมและ
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. สนับสนุนยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยการวางกลยุทธ์เพ่ืออนาคตด้าน
การบินและ อวกาศ SOAR (Strategic and Operation Aerospace Research Center) หรือศูนย์วิจัย
เพ่ือพัฒนาเชิงกลยุทธ์และป ิบัติการ ด้านการบินและอวกาศ เป็นหนึ่งใน Center of Excellence ของ 
สทอภ. ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบินและ
เทคโนโลยีดาวเทียมของประเทศไทย โดยงานวิจัยและนวัตกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่  . ระบบวางแผน
ถ่ายภาพด้วยดาวเทียมสํารวจโลก (OPTEMIS)  . ระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการการจราจรทางอากาศ 
(GISAVIA) ระบบบริหารจัดการกิจกรรมบั้งไฟและโคมลอย (บําเพ็ ) รวมทั้งการพัฒนาระบบพยากรณ์การปกคลุม
ของเมฆ ระบบการจัดการจราจรทางอากาศ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 8: การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เมื่อประเทศมุ่งเปูาหมายที่จะก้าวกระโดดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ

นวัตกรรม ที่ผ่านมา สทอภ. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการวิจัย 
เพ่ือให้ประเทศเกิดความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยดําเนินการที่
สําคั  คือ สทอภ. สร้างความร่วมมือกับบริษัทและหน่วยงานจากประเทศ ี่ปุุนทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า  0 
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หน่วยงาน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี GNSS โดยตรงในการร่วมกันจัดตั้งศูนย์ GNSS 
Innovation Center (GiNNo) ขึ้น ณ Space Inspirium ในพื้นที่อุทยานรังสรรค์ นวัตกรรมอวกาศ อําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในศูนย์กลางของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเป็นศูนย์รวม
นวัตกรรมและเทคโนโลยี GNSS ซึ่งจะนําไปสู่การใช้งานในอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับประเทศไทย ทั้งในเชิง
ภูมิศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจ การพัฒนา VOSSCA เป็นระบบป ิบัติการที่ผ่านการวิเคราะห์ ออกแบบ 
พัฒนา และทดสอบระบบจนประสบความสําเร็จ โดย สทอภ. ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  พัฒนาขึ้นอาท ิ
สถาบันการศึกษา บริษัทผู้พัฒนาระบบในประเทศ เจ้าหน้าที่วิศวกร ดาวเทียมของ สทอภ. โดยต่อยอดจาก
ระบบ core system ที่ได้รับมาตรฐาน space สําหรับการจุดประกายความรู้ทางทฤษฎีเพ่ือนําไปสู่การต่อยอด
ที่สําคั  เช่น แบบจําลอง GA-SVM สําหรับการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยข้อมูลจากดาวเทียมระบบ 
SAR และ Optical การวิเคราะห์ป ิสัมพันธ์ของโปรตีน-สารยับยั้ง และโปรตีน-โปรตีน สําหรับการพัฒนายา
ต้านมาลาเรีย อาหารไทยไปอวกาศ การชักนําหัวของพืชสร้างหัวภายใต้ สภาวะไร้น้ําหนัก เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 9: การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
สทอภ. มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ โดยอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศของ 

สทอภ. ถือเป็นศูนย์กลางของพ้ืนที่ศักยภาพในด้านการลงทุนในภาคตะวันออกของประเทศไทยหรือ EEC : 
Eastern Economic Corridor ด้วยความพร้อมทั้งในด้านระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน อีกทั้งยังตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยที่เชื่อมโยงกับพื้นที่อุตสาหกรรม Digital park ซึ่งมีพ้ืนที่รวมกว่า 800 ไร่ 
เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาต่อยอด วิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ เพ่ือสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสํารวจโลกและการประยุกต์ใช้ประโยชน์บนฐานของความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับสถาบันการศึกษา ทั้งในต่างประเทศภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเพ่ือเป็น
ฐานในการพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในเชิง
พาณิชย์ ให้ขยายไปยังภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในระดับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และระดับ
อุตสาหกรรมเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นผู้นําของการพัฒนาธุรกิจบนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนั้นที่ผ่านมา สทอภ. มีกิจกรรมต่าง  ที่ดําเนินการ เช่น ร่วมกับองค์การ
สหประชาชาติประจําประเทศไทย สํานักงานจังหวัดชลบุรี สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานจังหวัด
ระยอง ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําภูมิภาคตะวันออก (ศวภ. 4) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา และหอการค้าจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ “แข่งขันนักวางแผนและ
พัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน” (EEC Junior City Planner) การจัดทําโครงการพัฒนาระบบวางแผนและ
จัดการพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาเชิงมหภาค (The Grand Geospatial Platform founded on ASEAN 
Economic Clustering Map: GGP) ซึ่งเป็นโครงการที่จะแสดงความเชื่อมโยงพื้นที่โลกตะวันออกและ
ตะวันตก โดยเฉพาะพ้ืนที่ EEC ด้วย “ระบบภูมิสารสนเทศท่ีมีพลวัต” การจัดงานสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นํา
ท้องถิ่น ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนแบบองค์รวม (Seminar for Community Leaders : 
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Towards Holistic Sustainable Area Development) เพ่ือสร้างความพร้อมเตรียมรับกับการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่โดยเฉพาะ EEC, THAILAND 4.0 และการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ สทอภ. และ เทศบาลนครแหลมฉบัง ถือว่าเป็น
พันธมิตรในเชิงพื้นที่  จะขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ร่วมกันในปัจจุบันและอนาคต ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้จะ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และได้เยี่ยมชมภารกิจที่สําคั ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ เช่น ภารกิจรับสั  าณดาวเทียมไทยโชต ซึ่งตั้งภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรม
อวกาศ เป็นต้น   

กล่าวโดยสรุป การดําเนินงานของ สทอภ. มีส่วนสนับสนุนการดําเนินงานตามเปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ประเทศในหลายมิติ ไม่พบว่ามี Missing link ที่ทิศทางประเทศให้ดําเนินการแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ 
อย่างไรก็ตาม การดําเนินการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างไร ที่ปรึษาจะนําเสนอในบทต่อไป 
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3.2 ผลการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ  
 จากการประเมินผลการดําเนินงานของ สทอภ. ในปี  559 –  560 เป็นการประเมินผลการ

ดําเนินงานของ สทอภ. การประเมินแผนงานโครงการที่จะนําไปสู่การเกิดผลกระทบในโครงการสําคั  โดย
สรุปผลการประเมินแตล่ะส่วน ดังนี้ 

3.2.1 ผลการประเมินผลการด าเนินงานของ สทอภ  ในช่วงปี 2559 – 2560  
จากการประเมินผลการดําเนินงานของ สทอภ. ในปี  559 –  560 สรุปผลการประเมินผล

สัมฤทธิ์และความก้าวหน้าการดําเนินงานของ สทอภ. ตามวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กร จากโครงการจํานวน  
86 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก  0 สรุปได้ ดังนี้ 

1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางภูมิสารสนเทศ  
ในช่วงระยะเวลา   ปี (ตุลาคม  558 – กันยายน  560) สทอภ. ได้มีการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) โดยมีการผลักดันให้
เกิดการบูรณาการภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาประเทศ ทําให้การเข้าถึงและใช้งานภูมิสารสนเทศของ
หน่วยงานต่าง  เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซ้อน ตลอดจนสร้างโอกาสในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ภูมิสารสนเทศของภาคสังคมและประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีอวกาศ (Priority Mission : Space Technology 
Infrastructure) ภายใต้ PM Space มีการดําเนินโครงการที่สําคั  ได้แก่ 

1. โครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS) 

สทอภ. ดําเนินการสร้างดาวเทียมธีออส 2 เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับการหมดสภาพใช้งานของ 
ธีออส 1 โดยจัดทําขึ้นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันด้านเทคโนโลยีดาวเทียม โดยใช้
ศูนย์วิจัยและพัฒนาดาวเทียมที่จะมีการสร้างขึ้นภายใต้โครงการ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์และห้องป ิบัติการที่
ทันสมัยได้มาตรฐานสากลพร้อมให้บริการแก่ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ให้นําไปสู่การ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้าน
เศรษฐกิจอวกาศ และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริการจัดการเชิงพื้นที่แบบองค์รวมใน 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้าน
การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร 2. ด้านการบริหารจัดการน้ําแบบองค์รวม 3. ด้านการจัดการภัยพิบัติ  
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 5. ด้านความปลอดภัยทางสังคมและความมั่นคงของชาติ 6. ด้าน
การจัดการเมือง โครงการธีออส   เป็นการพัฒนาแบบครบวงจรตั้งแต่ตัวดาวเทียม การนําส่งระบบคลังข้อมูล 
การบริการภาพถ่ายและผลิตภัณฑ์เพ่ิมค่าที่ได้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม รวมทั้งระบบประยุกต์ใช้งาน
ของหน่วยงานตามภารกิจต่าง  ของประเทศ นอกจากนี้ยังต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง  การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วย
งานวิจัยและสร้างนวัตกรรมรวมถึงผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอวกาศและดาวเทียมของประเทศ 
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2. โครงการพัฒนาศูนย์ผลิตภัณฑ์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมแบบพร้อมใช้แบบรวมศูนย์ (Global 
Archive for Standard Satellite imagery: GASS)  

โดย สทอภ. ดําเนินการออกแบบระบบคลังข้อมูลขนาดให ่เพ่ือเป็นการช่วยอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้บริการข้อมูลให้สามารถสืบค้นและขอรับบริการข้อมูลได้จากจุดเดียวโดยเชื่อมต่อกับ GISTDA 
Portal ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่เป็น Portal Platform ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการให้บริการแผนที่
ออนไลน์ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล รวมถึง Web Map Services ต่าง  และเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือ
การทํางานในลักษณะของการจัดเก็บข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ รวมทั้งยังมีการพัฒนา
ระบบป ิบัติการดาวเทียมภาคพ้ืนดิน อีกจํานวน 5 ระบบ เพ่ือใช้ป ิบัติการทดแทนระบบเดิมที่ต้องจัดซื้อ
จากต่างประเทศในราคาสูงและค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาค่อนข้างสูง ได้แก่ 

 

แผนภาพที ่3 6 แสดงห่วงโซ่ระบบปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดินที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ 

2.1 WATER: โครงการพัฒนาจานสายอากาศต้นแบบ สําหรับการรับและส่งข้อมูลดาวเทียมในย่าน
ความถี ่S-Band 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบจานสายอากาศให้สามารถทดแทนระบบเดิม สนับสนุนการทํางาน
ของดาวเทียมสํารวจโลก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และต่อยอดการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ โดยในปี 
พ.ศ. 2559 สทอภ. ได้ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์ RF/IF สําหรับระบบจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ 
และพัฒนาระบบแสดงผลและระบบควบคุม (Monitor & Control System) สําหรับระบบจานสายอากาศ
ความถี่ S-Band ต้นแบบ 
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 3 - 17 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

2.2 Vossca: โครงการพัฒนาระบบป ิบัติการควบคุมและทดสอบ ประกอบดาวเทียม  

สทอภ. ได้ดําเนินการพัฒนาระบบป ิบัติการควบคุมและทดสอบประกอบดาวเทียม (Versatile 
Operational System for Satellite Control and Administration: VOSSCA) เพ่ือใช้ในการป ิบัติการ 
ควบคุมดาวเทียมไทยโชตทดแทนระบบเดิม โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนของประเทศไทย 
ดําเนินการวิเคราะห์และออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบ รวมทั้งเพ่ิมความสามารถและประสิทธิภาพใน
การป ิบัติการควบคุมดาวเทียมขึ้นอีกด้วย เช่น การพัฒนา Graphic User Interface ให้มีความสะดวก
รวดเร็วในการป ิบัติการและเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคของการป ิบัติการควบคุมดาวเทียม สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ รวมถึงระบบสามารถรองรับงานควบคุมดาวเทียม
ดวงอ่ืน  ต่อไปในอนาคต 

2.3 Emerald: โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม  

เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ตําแหน่งของวงโคจรดาวเทียม และใช้สําหรับการวางแผนถ่ายภาพและติดต่อ
กับดาวเทียม โดย สทอภ. ได้ดําเนินการทั้งหมด 4 Phase ดังนี้  

EMERALD Phase 1  EMERALD Phase 2  EMERALD Phase 3  EMERALD Phase 4 
การพัฒนาโมดลูที่ใช้ในการ
ป ิบัติงาน จํานวน 5 โมดลู 
ได้แก ่

- Event Prediction  
การเฝาูระวังปราก การณ์
สุริยุปราคา และคาดการณ์
การปรับวงโคจรดาวเทียม 
(Orbit Control 
Maneuver) ในครั้งต่อไป 

- Generate File for MPC 
ใช้ในการวางแผนถ่ายภาพ 
(Mission Planning) 

- Antenna Pointing File 
ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างจานสายอากาศ
ความถี่ S-band และ
ดาวเทียม 

- Transponder Activation 
Activity ใช้ในการเปิด-ปิด 
อุปกรณ์สื่อสารบนดาวเทียม

การพัฒนาโมดลูดา้น 
การปรับวงโคจรจํานวน  
5 โมดูล ได้แก ่

- Orbit control 
computation and 
optimization  
การคํานวณการควบคุม 
วงโคจร 

- Maneuver plan 
generation and 
calibration การสร้าง
แผนและปรับแก้วงโคจร
ดาวเทียม 

- Transfer orbit ระบบ
วิเคราะห์การเปลี่ยน 
วงโคจรดาวเทยีม 

- Propellant 
Accounting ระบบ
คํานวณปรมิาณเช้ือเพลิง 

การพัฒนาโมดลูจํานวน  
3 โมดูล ได้แก ่

- Reference frame 
conversion คํานวณการ
เปลี่ยนแปลงเฟรมอ้างอิง 

- De-Orbit simulation 
and optimization จําลอง
การปลดระวางดาวเทียม 

- Orbit simulation and 
design การออกแบบวง
โคจรดาวเทียม 
 
 

- การทดสอบและ
ปรับปรุงระบบวิเคราะห์
และประมวลผลวงโคจร
ดาวเทียม 

- การพัฒนาระบบ
แสดงผลการโคจร
ดาวเทียมเพื่อแสดง
ตําแหน่งการโคจรของ
ดาวเทียมไทยโชต และ
ค่าพารามิเตอร์อื่น   
ที่สําคั ของดาวเทียม
ไทยโชตได ้
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 3 - 18 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

EMERALD Phase 1  EMERALD Phase 2  EMERALD Phase 3  EMERALD Phase 4 
และคํานวณช่วงเวลาที่สถานี
ควบคุมฯ สามารถติดต่อกับ
ดาวเทียมได ้

- NORAD Two-Lines 
Generation ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารระหวา่งจาน
สายอากาศความถี่และ
ดาวเทียมเพื่อรับส ั าณ
ภาพถ่ายดาวเทียม 

- Collision avoidance 
assessment ระบบ
ประเมินความเสี่ยงของ
วัตถุอวกาศ 

 

 
การดําเนินงานในส่วนนี้ที่ปรึกษาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก

การดําเนินการมีทั้งการจัดซื้อ และการพัฒนาเอง โดยเฉพาะในด้านของซอฟต์แวร์ต่าง  เช่น ระบบ Emerald  
VOSSCA Optemis ซึ่งจะช่วยให้ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีต่างประเทศในอนาคต เป็นไปตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์ประเทศ รวมทั้งเกิดการประหยัดในการลงทุน อีกทั้งการที่สามารถพัฒนาเอง ทําให้สามารถซ่อม
บํารุงเองได้ โดยไม่ต้องจัดจ้างจากภายนอก นอกจากนั้น ประโยชน์ที่สําคั อีกประการหนึ่ง คือการพัฒนา
องค์ความรู้จากการที่ได้ป ิบัติงาน ซึ่งสามารถจะได้ทักษะ ความรู้ ในการพัฒนาโครงการอื่น  ต่อไปในอนาคต 
อีกทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตนเองนั้น นอกจากจะช่วยประหยัดการลงทุนแล้วยังมีโอกาสในการนําไป
สร้างรายได้ให้องค์กรด้วย เช่น การนําระบบ VOSSCA ขายให้กับต่างประเทศ เป็นต้น 

ข้อสังเกต 
เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศ นอกจากจะได้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ไว้ใช้

ในองค์กรเองแล้ว ยังมีโอกาสนําไปใช้ในหน่วยงานอ่ืน  อาจมีการพิจารณาว่าในอนาคตอาจมีโอกาสนําไปใช้
ต่อยอดในอุตสาหกรรมอ่ืน  เพ่ิมเติม เนื่องจากเทคโนโลยีอวกาศบางประการ เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ที่นําไปใช้
พัฒนาต่อเนื่องได้นอกเหนือจากในด้านอวกาศ 

 
2.4 OPTEMIS: โครงการเพ่ือพัฒนาระบบวางแผนถ่ายภาพดาวเทียม 

 เป็นการพัฒนาส่วนของระบบวางแผนถ่ายภาพด้วยดาวเทียม เนื่องจากการถ่ายภาพและพ้ืนที่
ครอบคลุมของดาวเทียมแต่ละดวงในแต่ละช่วงเวลานั้นมีจํากัด เพ่ือให้สามารถใช้งานดาวเทียมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด และจัดการแผนงานให้ดาวเทียมสามารถถ่ายภาพได้อย่างมีประสิทธิผลสูงที่สุด  
จึงจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเครื่องมือเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยในการวางแผนถ่ายภาพ โดยคํานึงถึงแผนการ
ถ่ายภาพทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และการเก็บภาพพ้ืนที่บริเวณขนาดให ่ในระยะยาว รวมไปถึงการพิจารณา
การปกคลุมของเมฆ และการใช้งานร่วมกันของดาวเทียมหลายดวง  ในปี พ.ศ. 2558-2560 สทอภ. 
ได้ดําเนินการทั้งหมด 3 Phase ดังนี้ 
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Phase 1  Phase 2  Phase 3  
- พัฒนา algorithm วางแผนถ่ายภาพ
สําหรับภารกิจ All-Thailand,  
All Asean 

- พัฒนาระบบแสดงผลสําหรับการใช้
งานภายใน 

- เพิ่มประสิทธิภาพ algorithm วางแผน
ถ่ายภาพ 

- พัฒนาระบบประเมินโอกาสการเข้าถึง
พื้นที่สําหรับดาวเทียมหลายดวง 

- พัฒนาระบบ Satellite dynamics 
เพื่อคํานวณ manouvre time และ
ตรวจสอบ manouvre feasibility 

- พัฒนาระบบจัดการข้อมูล และระบบ
เชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน 

- ศึกษาระบบวางแผนถ่ายภาพร่วมกัน
ด้วยดาวเทียมหลายดวงที่แตกต่างกัน 

- พัฒนา Satellite Flight 
Software Simulator เพื่อเพ่ิม
ความแม่นยําในการคํานวณเวลาทีใ่ช้
ในการถ่ายภาพ เพื่อนําไปวางแผน
ถ่ายภาพให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สดุ 

- พัฒนาปรับปรุง planning 
optimization algorithm เพื่อให้
สามารถรองรับการวางแผนแบบ 
Dynamics และรองรับการวางแผน
แบบ Co-Constellation 

- พัฒนาส่วนสร้างคําสั่งถ่ายภาพ 
(Mission schedule generator) 

- พัฒนาระบบเช่ือต่อกับผู้ใช้กับสว่น
วางแผนถ่ายภาพและส่วนคลังข้อมูล 
เพือ่ให้สามารถบริหารจัดการข้อมลู
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เชื่อมต่อและทดสอบระบบ 
นําไปใช้งานกับการวางแผนถ่ายภาพ
ดาวเทียมไทยโชต 

 

2.5 SiPROs: โครงการพัฒนาระบบประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต  

โดย สทอภ. สามารถผลิตข้อมูลภาพถ่ายได้ทั้งระดับการปรับแก้เชิงคลื่น (Radiometric Correction) 
และเชิงเรขาคณิต (Geometric Correction) ซึ่งการมีระบบผลิตและบริการภาพถ่ายและภูมิสารสนเทศจาก
ภาพถ่ายดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพเพ่ือตอบโจทย์ ความต้องการของแต่ละหน่วยงานแต่ละพ้ืนที่ได้ตรง
เปูาหมาย 

3. โครงการเทคโนโลยีระบบนําทางด้วยดาวเทียม หรือ Global Navigation Satellite System 
(GNSS) 

 สทอภ. ได้ดําเนินกิจกรรมด้านระบบดาวเทียมเพ่ือการนําทางหรือ GNSS มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้าน
การพัฒนาสถานี GNSS รับสั  าณต่อเนื่องถาวรหรือ GNSS CORS การวิจัยและพัฒนาด้าน GNSS ด้าน
ประยุกต์ใช้งาน GNSS เพ่ือยกระดับมาตรฐานของประเทศในด้านการขนส่ง ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักใน
การกําหนดมาตรฐานกลางสําหรับระบบสํารวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศที่เหมาะสม มีการ
ดําเนินการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการติดตั้งสถานีฐานและการให้บริการข้อมูล GNSS ร่วมกัน 
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 3 - 20 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

เพ่ือปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานของประเทศไทย ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวถือเป็นการเริ่มต้นการ
ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสําคั ของการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี GNSS และ โครงสร้าง GNSS ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะสร้างประโยชน์อย่าง
มากมายและต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมได้ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเปูาให้ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

2  การสร้างคุณค่าจากระบบภูมิสารสนเทศ  

ในช่วงระยะเวลา 2 ปี (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) สทอภ. ได้มีการจัดทําและพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดการส่งต่อคุณค่า โดยมีการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
ระบบภูมิสารสนเทศในระดับประเทศ เช่น การพัฒนา platform เพ่ืออํานวยความสะดวกและเชื่อมโยง
ข้อมูลภูมิสารสนเทศให้แก่ผู้ใช้ การใช้ประโยชน์จากการนําข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่
ต่าง  เป็นต้น 

สําหรับระบบภูมิสารสนเทศสําคั ที่ได้มีการพัฒนาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ได้แก่ ระบบ
ภูมิสารสนเทศกลางเพ่ือการบริการแผนที่ออนไลน์ (GISTDA Portal) เป็น platform ที่เปรียบเสมือนจุดนัดพบ
เพ่ือการแลกเปลี่ยนและเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีอยู่
ในระบบ และนํามาสร้างเป็น web application ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยผู้ใช้งานไม่จําเป็นต้องมีระบบ
ภูมิสารสนเทศออนไลน์เป็นของตัวเอง อีกทั้งสามารถใช้งานได้โดยไม่จําเป็นต้องมีความรู้ ด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ ก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายด้านข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ แบ่งปัน
กันได้ โดย web application ที่มีการพัฒนาและแบ่งปันบน GISTDA Portal เช่น  

 
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศบนระบบ GISTDA Portal 

ด้านสังคม - ระบบจัดการขยะทั่วประเทศ (Inspection Map for Garbage Management : 
iMap) 

- พ้ืนที่เสี่ยงไข้เห็บ หมัด เหา และไรปุา (Thai Fever Risk Map) 
- ระบบบริการข้อมูลชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง (Rayong Portal) 
- ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปุาจังหวัดน่าน (NAN Forest) 
- ระบบบริการประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมกราบถวายสักการะพระบรมศพ 

ด้านภัยพิบัติ - ระบบติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง (Thailand Drought Monitoring System) 
- ระบบติดตามสถานการณ์น้ําท่วม (Thailand Flood Monitoring System) 
- ระบบติดตามสถานการณ์ไฟปุา (Thailand Fire Monitoring System) 

ด้านการเกษตร - ระบบการติดตามการเพาะปลูกข้าวนาปี 2559/2560 ในพ้ืนที่ลุ่มต่ํา 
- ระบบติดตามสภาพอากาศทางการเกษตรและภัยพิบัติ (Field Server) 
- ระบบติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม 
- ระบบสารสนเทศทางการเกษตร (GISagro) 

และในปีงบประมาณ 2560 มีจํานวนเนื้อหาที่สร้างและแบ่งปันบนระบบ GISTDA Portal จํานวน 
4,562 เนื้อหา ประกอบด้วย 
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เนื้อหาที่สร้างและแบ่งปันบนระบบ GISTDA Portal 
ปีงบประมาณ 2560 

จ านวน (หน่วย) 

ชั้นข้อมูล 2,270 ช้ันข้อมูล 
ไฟล์ข้อมูล 1,477 ไฟล ์
แอปพลิเคชั่น 417 แอปพลิเคชั่น 
แผนที่ออนไลนส์องมิต ิ 390 แผนที ่
แผนที่ออนไลนส์ามมิติ 8 แผนที ่

 

นอกจากนี้ สทอภ. ได้มีการจัดทําระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ (Government Map Online 
Service : G-MOS) เป็นส่วนหนึ่งของ GISTDA Portal ทั้งนี้ G-MOS เป็นระบบประมวลผลผลิตแผนที่และ
บริการชั้นแผนที่ออนไลน์ต่าง  (web map service) โดย สทอภ. รับสั  าณข้อมูลดาวเทียมจากดาวเทียม
หลายดวง หลายประเภท มาแปลงเป็นชั้นข้อมูล หน่วยงานผู้ใช้ข้อมูลสามารถที่จะเลือกใช้ข้อมูลที่ตรงกับ
ความต้องการได้โดยไม่จําเป็นต้องลงทุนทําระบบผลิตแผนที่เอง และสามารถติดตามและประเมินสถานการณ์
ได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะในการประเมินสถานการณ์น้ําท่วม ภัยแล้ง พื้นที่การเกษตร ทะเลและ
ชายฝั่ง นอกจากนี้ หน่วยงานบางหน่วยงาน เช่น กรมการข้าว กรมแผนที่ทหาร สามารถดึงข้อมูลจาก  
G-MOS ไปเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์องค์กรได้ 

สําหรับการใช้ประโยชน์จากระบบภูมิสารสนเทศในระดับนโยบาย โดยเฉพาะประโยชน์จากการนํา
ข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ต่าง  พบว่า ข้อมูลภูมิสารสนเทศสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในการวางแผนหรือนโยบายของประเทศได้หลากหลายมิติ ทั้งในมิติด้านการเกษตร ด้านการลดความเหลื่อมล้ํา
ของสังคม ด้านการแก้ไข/ปูองกันพิบัติภัยต่าง  ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือความต้องการของผู้ใช้งานข้อมูล  
ตัวอย่างเช่น 

 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและรักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากร 

โครงการภูมิสารสนเทศเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  
มีเปูาหมายในการรวบรวม ออกแบบ และเชื่อมโยงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับปั หาความเหลื่อมล้ําทางสังคมในเชิง
พ้ืนที่จากหน่วยงานต่าง  เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลเพ่ือให้เห็น
สถานภาพ รูปแบบ การกระจายตัว แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปั หาความเหลื่อมล้ําทางสังคมในมิติต่าง  
ในแต่ละพ้ืนที่ที่มีความสัมพันธ์และเก่ียวเนื่องกัน ซึ่งจะช่วยในการติดตาม วางแผน ตัดสินใจในการดําเนินการ
พัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความม่ันคงของมนุษย์ และรักษาความยั่งยืนของฐานทรัพยากรประเทศ 

 
ประเด็นส าคั ในการน าข้อมลูภมูิสารสนเทศไปใช้

ประโยชน ์
ตัวอย่างการส่งมอบคุณค่า 

ด้านที่ดินและ
ทรัพยากรปุาไม้ 

การใช้ที่ดินในเขตปุา  
การเปลีย่นแปลงพ้ืนท่ีปุาไม้ 
นโยบายการปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ  
มาตราส่วน 1:4000 (One Map) 

1. การใช้ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรเก็บข้อมูลที่ดินด้วย
เทคโนโลยี Geo-Information (GI) และวิเคราะห์ 
ประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมเปรยีบเทียบ และผลิตเป็น
ช้ันข้อมูลพื้นท่ีต่าง  ตามช่วงเวลา เช่น 
- ช้ันข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินอันดับที่ 1 จากภาพถ่าย

ดาวเทียมรายปี 2559/2560 ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย-เวียดนาม 

- ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปุาไมแ้ละชุมชนเมืองปี 
 556  557 เปรียบเทียบกับปี  558  559 
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ประเด็นส าคั ในการน าข้อมลูภมูิสารสนเทศไปใช้
ประโยชน ์

ตัวอย่างการส่งมอบคุณค่า 

ซึ่งช่วยสร้างข้อมูลที่มมีาตรฐาน สามารถนําไปใช้ในการ
แก้ปั หาความเหลื่อมล้ําด้านที่ดิน พืชเศรษฐกิจ เป็นต้น 

2. กัลยาณิวัฒนาโมเดล: โมเดลเพ่ิมพืน้ท่ีปุาอย่างสมดลุและ
ยั่งยืน เป็นการนําข้อมลูภูมสิารสนเทศมาใช้ในการ
แก้ปั หาพื้นที่ทํากินของชาวบ้านทับซ้อนกับพ้ืนท่ีปุา  
ในอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนําไปสู่
กระบวนการจดัการทีด่ินที่เป็นท่ียอมรับของผู้มสี่วนได ้
ส่วนเสยีทุกฝุาย 

ด้านภัยพิบัติและ
สวัสดิภาพในการ
อยู่อาศัยในพื้นที่
ต่างๆ อย่าง
ปลอดภัย 

การลดคดวามเสี่ยงด้านพิบัติภยั เช่น 
หมอกควัน ไฟปุา นํ้าท่วม ภัยแล้ง 
การบริหารจัดการน้ํา 

1. สทอภ. ดําเนินการวิเคราะห์ คาดการณ์ จดัทําแผนที่พ้ืนท่ี
เฝูาระวังน้ําท่วมรายลุ่มน้ําให้แก่ศนูย์อํานวยการแก้ไข
สถานการณ์น้ําท่วมและกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพื่อใช้เป็นแนวทางปูองกันและลดผลกระทบจากเหต ุ
น้ําท่วม 

2. ระบบฐานข้อมลูและชั้นข้อมูลภมูสิารสนเทศจากดาวเทียม
เพื่อการบริหารจัดการไฟปุาและหมอกควัน ที่มีความ
ทันสมัย เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน 
การตัดสินใจเพื่อใช้ในการบริหารจัดกการไฟปุา หมอกควัน 

ด้านมลพิษทาง
ทะเลและการกัด
เซาะชายฝ่ัง 

คราบน้ํามัน การเปลีย่นแปลงแนว
ชายฝั่ง การวิเคราะห์คาดการณ์พืน้ท่ี
เสี่ยงต่อมลพิษทางทะเลและชายฝัง่ 

1. ระบบการสํารวจระยะไกล (RS) ระบบภูมสิารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบเรดาร์ชายฝั่งที่ติดตั้งตลอดแนว
ชายฝั่งของประเทศไทย โดย สทอภ. ไดม้ีการนําข้อมลูที่ได้
จากระบบเหล่านีไ้ปร่วมแก้ไขป ัหาชุมชนชายฝั่งทะเล 

2. การพัฒนาระบบการตรวจสอบ ตดิตาม และชี้เปูา  
(คราบน้ํามันและเรือ) แบบกึ่งอัตโนมัติ โดยมีการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างเทคโนโลยภีาพถ่ายดาวเทียม คลื่น และ
กระแสน้ําจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง และตําแหน่งเรือจาก
ระบบ AIS และจากดาวเทียม เพื่อเป็นเครื่องมือช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน ติดตาม และเตรียม
ความพร้อมในการปูองกันและขจดัมลพิษทางน้ําเนื่องจาก
น้ํามัน 

 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านเกษตร 
สทอภ. มีการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเกษตรเชิงพ้ืนที่บนฐานสมดุล

เศรษฐศาสตร์ (G-Agro) โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
ระบบย่อย 6 ระบบ ได้แก่ 

1. ระบบติดตามพ้ืนที่เพาะปลูกและช่วงเวลาการเจริ เติบโตพืช (CropWatch) 
2. ระบบคาดการณ์ผลผลิต (CropBarn) 
3. ระบบประเมินความสมบูรณ์พืช (CropHealth) 
4. ระบบเฝูาระวังความเสียหาย (CropRescue) 
5. ระบบติดตามสภาพอากาศเพ่ือการเกษตร (CropMet) 
6. ระบบอุปสงค์-อุปทานเพ่ือการเกษตร (CropTrade) 
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ทั้งนี้ สทอภ. ดําเนินการพัฒนาให้มีการเชื่อมโยงระบบย่อยทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยเน้นพืชเศรษฐกิจ
หลัก 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ํามัน และยางพารา โดยในปี 2559 ได้พัฒนา
ระบบติดตามพ้ืนที่เพาะปลูกและการเจริ เติบโตของพืช ระบบอุปสงค์-อุปทานเพ่ือการเกษตรระยะที่ 1 โดย
มีพืชเปูาหมายคือ ข้าว การศึกษาโครงสร้างและต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร อุปสงค์ อุปทาน มูลค่าเพ่ิม
ตาม value chain ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าว เพ่ือกําหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าว (Zoning) 
อัน เป็นส่ วนหนึ่ งของการกําหนดมาตรการ /นโยบายการบริหารจัดการเกษตรเชิ ง พ้ืนที่  ทั้ งนี้ 
กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นภูเก็ต) ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการเกษตรของ สทอภ. ในการติดตามการคาดการณ์ปลูกข้าวในพ้ืนที่ รวมทั้ง สทอภ. ได้มีการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ จํานวน 
18 กลุ่มจังหวัด เป็นต้น 

 
 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

สทอภ. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านนวัตกรรมที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ 
โดยที่ผ่านมามีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงกลยุทธ์และป ิบัติการ ด้านการบินและอวกาศ โดยปัจจุบัน 
ศูนย์วิจัย SOAR มีความร่วมมือ ด้านงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ
และระดับนานาชาติ มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้มีการพัฒนาแล้วเสร็จจากศูนย์วิจัย SOAR ได้แก่  . ระบบ
วางแผนถ่ายภาพด้วยดาวเทียมสํารวจโลก (OPTEMIS)  . ระบบวิเคราะห์เคราะห์และระบบบริหารจัดการ
การจราจรทางอากาศ (GISAVIA) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือสนับสนุนการบริหาร จัดการและวางแผนเชิง
นโยบายด้านการจราจรและความปลอดภัยในการคมนาคมทางอากาศ โดยตัดเป็น Actionable 
Intelligence Policy (AIP) สําหรับกิจกรรมการคมนาคมทางอากาศแบบครบวงจร สามารถเชื่อมต่อและ
ให้บริการข้อมูล ทั้งในรูปแบบสารสนเทศการเดินอากาศ การใช้งานห้วงอากาศ การจัดการพ้ืนที่สนามบิน และ
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ด้านการคมนาคมทางอากาศ และ GISAVIA ยังมีการวิจัยเพ่ือประยุกต์ใช้
ข้อมูลจากอวกาศ เพ่ือการคมนาคมทางอากาศ ทั้งในด้านการใช้งานภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงเพ่ือ
จัดทําฐานข้อมูลประเทศรอบสนามบินตามมาตรฐานของ ICAO หรือการใช้เทคโนโลยี ดาวเทียมนําร่อง
สมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยการเดินอากาศ เป็นต้น 3. ระบบบริหารจัดการกิจกรรมบั้งไฟและโคมลอย 
(บําเพ็ ) เป็นเครื่องมือที่ต่อยอดจากระบบ GISAVIA เพ่ือนําไปสู่การใช้งานในวงกว้าง ทั้งในระดับหน่วยงาน
รัฐและ ภาคประชาชน เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและบริหารจัดการคมนาคมทางอากาศ และการจัดกิจกรรม 
บั้งไฟและโคมลอยของประชาชน   
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จากผลการประเมิน ที่ปรึกษาพบว่าในช่วงปีที่ผ่านมา มีการจัดทําระบบภูมิสารสนเทศ ที่มี
จุดประสงค์ในการนําไปใช้งานต่าง  กัน ตัวอย่างเช่น ระบบแอพ BAMPEN ที่ใช้ในการจัดการ พิจารณาขอ
อนุ าตในจุดบั้งไฟ และการให้สั  าณในการจุดเพื่อไม่ให้รบกวนการบิน ระบบ G-Social : ซึ่งช่วยใน
การแยกแยะเขตที่ดินของภาครัฐ เอกชน ทําให้ประชาชนสามรรถใช้สิทธิในที่ดินทํากินมากขึ้น และช่วยให้ข้อมูล
อ่ืน  เพ่ือใช้ในการวางแผนงานเพ่ือสังคม เช่น ข้อมูลด้านประชากร จปฐ. ฯลฯ นอกจากนั้น การนําไปใช้งาน
จากระบบ GI-Portal ยังนําไปให้หน่วยงานต่าง  ได้ประยุกต์ใช้ตามภารกิจของตน เช่น การนําไปใช้ระบุพ้ืนที่
เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากแมลง (Thai Fever Risk Map) ซ่ึงจะช่วยวินิจฉัยโรค ซึ่งหากตรวจพบได้เร็วจะช่วยลด
การสู เสีย ทั้งการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการรักษา และลดอัตราการเสียชีวิต การนําระบบ GI-Portal 
ไปใช้ในการสนับสนุนการสํารวจ เช่น โครงการสํารวจระดับทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนใน
การแก้ไขปั หาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทําให้ประหยัดในการได้ข้อมูลโดยใช้คนสํารวจน้อยลง 
รวมทั้งระบบอ่ืน  ที่นอกเหนือจากข้อมูลจากดาวเทียม เช่น ระบบเรดาร์ชายฝั่ง ได้นํามาใช้ในการดําเนินงาน
ด้านต่าง  เช่น การเตรียมการปูองกันแก้ไขภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อมทางทะเล การนําไปใช้ในงานวิจัย การติดตั้ง
สถานีตรวจอากาศ ทําให้สามารถเก็บข้อมูลไว้ใช้ติดตาม เตือนภัย และวิเคราะห์ วิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานด้านต่าง  โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร   

ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากการใช้งานที่ชัดเจน จะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
เช่น เมื่อมีการรั่วไหลของน้ํามัน ขยะทางทะเล ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนําข้อมูลไปใช้งานในการติดตาม 
ปูองกันและแก้ไขในขณะปีที่ประเมิน โดยระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ ช่วยให้เกิดการประหยัดเวลาในการหา
ข้อมูล และลดค่าใช้จ่ายในการสํารวจ เนื่องจากข้อมูลเดิมมีการจัดเก็บจากหลายหน่วยงาน การมีระบบ
เหล่านี้จะช่วยรวบรวมข้อมูลให้เป็นส่วนกลางและประหยัดเวลาในการสืบค้น ตัวอย่างเช่น ระบบแผนที่กลาง
ออนไลน์ (GMOS) และ โครงการพัฒนาระบบวางแผนและจัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนาเชิง มหภาค 
(PM-GGP) ที่นําไปใช้ในการวางแผนตัดสินใจในโครงการต่าง  ของจังหวัดใน Eastern Seaboard  
โดยสรุปแล้ว ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สทอภ. สามารถช่วยให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ช่วยให้มีข้อมูลมากขึ้นในการตัดสินใจ และในบางส่วนจะเกิด
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ประชาชน เช่น ในด้านเศรษฐกิจ การสาธารณสุข วัฒนธรรม 
 
ข้อสังเกต 
ระบบภูมิสารสนเทศที่มีการจัดทํามีหลายกรณีที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากปั จจัย
ต่าง  เช่น 

1) ผู้ใช้งานกลุ่มเปูาหมาย ยังไม่เห็นความสําคั  เนื่องจากระบบที่มีอยู่แล้วสามารถใช้งานได้ดีแล้ว  
2) ผู้ใช้งานบางส่วนมีความคุ้นเคยกับระบบเดิม และยังไม่ต้องการระบบใหม่เนื่องจากไม่คุ้นเคย ต้องมี

การฝึกใช้งาน  
3) หน่วยงานที่ต้นสังกัดกําลังพัฒนาระบบอื่น  ซ่ึงเก่ียวข้องเชื่อมต่อกับระบบของ สทอภ. จึงต้องรอให้

ระบบอ่ืนแล้วเสร็จจึงจะเชื่อมต่อได้ 
4) แม้ว่าระบบจะสามารถใช้งานได้ แต่ข้อมูลที่บันทึกยังไม่สมบูรณ์ เช่น ไม่มีความเป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่

สําคั ไม่ครบ ยังไม่มีผู้รับผิดชอบในการ update ข้อมูล ทําให้การใช้งานมีข้อจํากัด 
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5) ในบางกรณีมีการนําระบบมาใช้แล้ว แต่ยังไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เนื่องจาก
กระบวนการทํางานยังคงยึดกับระเบียบ กระบวนการเดิม แม้ว่าระบบสารสนเทศจะช่วยให้เกิด
ประสิทธิภาพบางส่วน แต่ยังมีบางขั้นตอนที่ต้องมีการรออนุมัติ ดําเนินการโดยใช้บุคคล คณะบุคคล
ในการตรวจสอบ หรือยังใช้เอกสารในการดําเนินงาน ทําให้ขั้นตอนที่สําคั ยังคงล่าช้าอยู่ 
ตัวอย่างเช่น ระบบการใช้แผนที่ในการจ่ายค่าชดเชยเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ 
ยังคงต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบ ลงสํารวจในพื้นที่ แม้ว่าจะมีภาพถ่ายดาวเทียมมาช่วย แต่ยังคง
ต้องยึดระเบียบการเดิม หรือกรณีของแอพพลิเคชั่นจัดการการจุดบั้ ง ไฟ แม้จะนําไปใช้  
แต่กระบวนการให้อนุ าต ยังคงต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร ซึ่งมีภารกิจมาก ทําให้ล่าช้า และ
ยังคงต้องใช้คณะบุคคลในการสังเกต ตรวจสอบ ในการจุดจริง 

6) ระบบสารสนเทศยังไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความนิยมในการใช้ เช่น แอพพลิเคชั่นด้านการ
ท่องเที่ยว แม้จะมีการจัดทํา แต่ต้องใช้การประชาสัมพันธ์จากภาคส่วนอ่ืน  นอกเหนือจากเดิม เช่น 
หน่วยงานระดับจังหวัด จึงจะเกิดการนําไปใช้จริงอย่างแพร่หลาย หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้มี
การส่งเสริม การนําไปใช้จะมีไม่มากนัก 
ดังนั้น สทอภ. ทราบข้อจํากัดหรือปั หาดังกล่าว ก็ควรหามาตรการในการบริหารจัดการ  

การประสานทํางานด้วยความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด  

3  การศึกษา ค้นคว้า วิจัย ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับเทคโนโลยีอวกาศ 

สทอภ. มีการเดินหน้าในการศึกษา ค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศอย่างต่อเนื่อง เช่น สร้าง
ความร่วมมือกับบริษัทและหน่วยงานจากประเทศ ี่ปุุนทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า  0 หน่วยงาน ซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี GNSS โดยตรงในการร่วมกันจัดตั้งศูนย์ GNSS Innovation 
Center (GiNNo) ขึ้น ณ Space Inspirium ในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในศูนย์กลางของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี GNSS ซึ่งจะนําไปสู่ การใช้งานในอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับประเทศไทย ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ 
สังคม และเศรษฐกิจ การพัฒนา VOSSCA เป็นระบบป ิบัติการที่ผ่านการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และ
ทดสอบระบบจนประสบความสําเร็จ โดย สทอภ. รว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง  พัฒนาขึ้น อาทิ สถาบันการศึกษา 
บริษัทผู้พัฒนาระบบในประเทศ เจ้าหน้าที่วิศวกร ดาวเทียมของ สทอภ. โดยต่อยอดจากระบบ core 
system ที่ได้รับมาตรฐาน space สําหรับการนําความรู้ทางทฤษฎีเพ่ือนําไปสู่การต่อยอดที่สําคั  แต่ละปีจะ
มีงานวิจัยที่ได้ศึกษา เช่น แบบจําลอง GA-SVM สําหรับการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยข้อมูลจาก
ดาวเทียมระบบ SAR และ Optical การวิเคราะห์ป ิสัมพันธ์ ของโปรตีน-สารยับยั้ง และโปรตีน-โปรตีน 
สําหรับการพัฒนายาต้านมาลาเรีย อาหารไทยไปอวกาศ การชักนําหัวของพืชสร้างหัวภายใต้สภาวะไร้น้ําหนัก 
เป็นต้น 
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4  การให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

ด้วย สทอภ. มีภารกิจในการนําส่งคุณค่าจากอวกาศสู่การพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตประชาชนและความมั่นคงของชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานมีความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากดาวเทียม แต่ไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลที่เพียงพอ สทอภ. จึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนข้อมูลจากดาวเทียม
แก่หน่วยงานภาครัฐในการดําเนินภารกิจเร่งด่วนของหน่วยงาน รัฐบาล ความมั่นคงของประเทศ โดยข้อมูล
ที่ให้บริการประกอบด้วย ข้อมูลจากดาวเทียม ข้อมูลจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง ข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับ 
(UAV) ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS layers) การบริการให้คําปรึกษาในการพัฒนา Solution การบริการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การสํารวจภาคสนาม การบริการสถานที่และอุปกรณ์ โดยรายได้ส่วนให ่มาจากการ
ให้บริการข้อมูลดาวเทียม รองลงมาเป็นการให้บริการให้คําปรึกษาในการพัฒนา Solution และการถ่ายทอด
องค์ความรู้ โดยการบริการข้อมูลดาวเทียมและสารสนเทศมีทั้งที่จําหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ สทอภ. และ
การให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีรายได้จากการให้บริการดังกล่าว ดังนี้ 

 

แผนภาพที่ 3 7 มูลค่าการให้บริการข้อมูลดาวเทียมและสารสนเทศปี 2559 – 2560  

โดยเมื่อพิจารณาสัดส่วนการให้บริการแบบไม่คิดมูลค่าจะมีสัดส่วนที่สูงกว่าการให้บริการที่คิดมูลค่า 
เช่น ปี  560 มีการให้บริการข้อมูลหน่วยงานต่าง  โดยไม่คิดมูลค่าถึง 85 ,789,356.40 บาท ในขณะที่
ให้บริการโดยการจําหน่ายรวม 40,929,919.82 บาท โดยการให้บริการโดยไม่คิดมูลค่ากว่าร้อยละ 86. 9 
เป็นการบริการแก่หน่วยงานภาครัฐ แสดงให้เห็นว่านําไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาประเทศเป็นส่วนให ่ 
รองลงมาเป็นการให้บริการภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป ต่างประเทศ และสถาบันการศึกษา ตามลําดับ 
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ข้อสังเกต 
- ข้อมูลการให้บริการมีประโยชน์หลายด้าน เช่น ในด้านของประสิทธิภาพที่ทําให้ได้ข้อมูลใน

ระยะเวลาที่รวดเร็ว การประหยัดจากการไม่ต้องใช้แรงงานคนในการสํารวจ การได้ข้อมูลทันกาล 
ที่จะนําไปแก้ไขปั หา ฯลฯ 

- บางกรณียังนํามาใช้ได้ไม่เต็มที่โดยมีปั หาสําคั  เช่น ความล่าช้าในการส่งต่อข้อมูล ดังกรณี
ของการเกิดเหตุไฟปุาจะส่งข้อมูลไปยังจังหวัด และให้ทางจังหวัดส่งต่อข้อมูลไปยัง
ผู้ป ิบัติงานอีก ทําให้การแก้ไขไม่ได้เป็นไปอย่างทันท่วงที   

- ข้อมูลบางประการยังไม่มีความละเอียดเพียงพอในการใช้งาน เช่น การนําข้อมูลการไหลเวียน
กระแสน้ําและรูปแบบคลื่น มาใช้ในการออกแบบท่าเรือยังไม่มีความละเอียดและครอบคลุม
เพียงพอ  

- การสํารวจโดยใช้สถานีตรวจวัดอากาศ ในขณะนี้ยังเป็นช่วงของการจัดเก็บข้อมูล สามารถ
นําไปใช้งานได้บางส่วน เช่น นําไปใช้ในการวิเคราะห์การเพาะปลูกอ้อย อย่างไรก็ตาม ข้อมูล
ส่วนให ่ยังต้องมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลาที่ยาวนานจึงเพียงพอในการนําไปใช้  

 
5. การก าหนดมาตรฐานกลางส าหรับระบบส ารวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศที่เหมาะสม 

       สทอภ. มีภารกิจในการดําเนินงานศึกษาและกําหนดมาตรฐานกลางภูมิสารสนเทศ เพ่ือให้
หน่วยงานต่าง  ภายในประเทศนําไปใช้เป็นแนวทางในการป ิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการ
ดําเนินงานศึกษาพัฒนามาตรฐานที่ผ่านมา ได้ทําการศึกษาและพัฒนามาตรฐานตามคณะกรรมการวิชาการที่ 
211 ขององคก์ารมาตรฐานสากล (ISO/TC211) โดยดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง  ที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานในเรื่องต่าง  เพ่ือสร้างความเข้าใจในเนื้อหาของมาตรฐาน และเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐาน  
เพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักการกําหนดโครงสร้าง (Data Structure) เนื้อหาของข้อมูล (Data Content) 
คุณลักษณะ คุณภาพ (Data Quality) รวมถึงการกําหนดกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
สําหรับชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานตามมาตราส่วนที่จําเป็นต่อการใช้งานของประเทศไทยผลที่ได้จากการ
ดําเนินการเพ่ือให้ได้มาตรฐานประกอบด้วย 2 ลักษณะคือ 1) การแลกเปลี่ยนข้อมูล (data exchange)  
2) การใช้งานร่วมกันได้ (interoperability) ทําให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลมีทางเลือกมากขึ้น ส่งผลถึงคุณค่า
ทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึนและเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย  

 

 

 

 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 28 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

3.2.2 ผลการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรและ
ยุทธศาสตร์ 
ได้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน โครงการ กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 86 โครงการ1 

สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมได้ ดังนี้ 
ตารางท่ี 3.1 สรุปผลการประเมินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สทอภ   

ในช่วงระยะเวลา 2 ปี (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 
เกณฑ์การประเมินโครงการ คะแนน 

1. ด้านความสอดคล้อง (Relevant) 4.4716 
1.1 ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร แผนงาน อํานาจหน้าที่ หรืองานท่ีไดร้ับมอบหมาย
จากรัฐบาล 

5.0000 

1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนดําเนินโครงการ 3.5194 
      1.2.1 มีการนําข้อมลูจากกลุม่เปูาหมายของโครงการ Stakeholder มาประกอบการกําหนด

กิจกรรมใหเ้หมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ 
3.4186 

      1.2.2 การหาพันธมิตร เครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้การดําเนนิการตามวตัถุประสงค์โครงการบรรลุ
เปูาหมาย 

4.8571 

      1.2.3 การนําผลการดําเนินการในปีท่ีผ่านมา มาปรับปรุงการป ิบัติงาน 3.0606 
1.3 ความเพียงพอของปัจจัยนําเขา้ 4.8953 
      1.3.1 ปัจจัยนําเข้า = ความรู ้ความสามารถ (Competency) ของบุคลากรหลักในการบริหาร

โครงการและบุคลากรทีส่นับสนุนการดําเนินโครงการ 
4.9535 

      1.3.2 ปัจจัยนําเข้า = อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร 4.8372 
1.4 การกําหนดวัตถุประสงค์ ผลผลิต เปูาหมาย 4.9419 
2. ด้านประสิทธภิาพ (Efficiency) 4.0357 
2.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ (% ของการดําเนินงานตามแผน) 4.3721 
2.2 ความสาํเรจ็ของการบริหารระยะเวลาของโครงการ 2.4651 
      2.2.1 โครงการที่ดาํเนินการเอง 2.4359 
      2.2.2 โครงการที่จ้างที่ปรึกษา 2.7193 
2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 4.6234 
2.4 ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ 4.6822 
      2.4.1 การเริม่ดําเนินโครงการ 4.4419 
      2.4.2 การติดตาม กํากับโครงการ 4.9535 

                                                           
1 จากการสัมภาษณ์ พบว่า แผนงาน โครงการ กิจกรรมบางส่วนไม่ได้เป็นภารกิจหลักของการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์
ของ สทอภ. เช่น กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ (ฝลค.) และแผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจหลักของ 
สทอภ. (ฝลค.) จากการสัมภาษณ์พบว่าเป็นแผนงาน กิจกรรมด้านงานเลขานุการ เพื่อสนั บสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร สทอภ. และคณะกรรมการ 
คณะทํางานอื่น ภายใต้การกํากับดูแลของ ผสทอภ. โครงการเงินสํารอง (สยศ.) เป็นโครงการจัดตั้งงบประมาณเพื่อสํารอง
ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินโครงการอื่น  ท่ีต้องการงบประมาณเพิ่มเติม เป็นต้น ทั้งนี้ แผนงาน โครงการ กิจกรรมลักษณะ
ดังกล่าว เป็นภารกิจในการสนับสนุนการดําเนินงานของ สทอภ. ซึ่งอาจไม่ได้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ของ สทอภ. โดยตรง ดังนั้น ที่ปรึกษาจะพิจารณาคัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมดังกล่าวออก
จากการประเมินผล เพื่อให้การประเมินสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ ความสําเร็จของการดําเนินงานตามภารกิจหลักและ
ยุทธศาสตร์ของ สทอภ. มากที่สุด ส่งผลให้มีโครงการที่นํามาประเมินผลการดําเนินงาน จํานวนทั้งสิ้น 86 โครงการ 
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เกณฑ์การประเมินโครงการ คะแนน 
      2.4.3 การนําเครื่องมือ ระบบสารสนเทศ (IT) เข้ามาช่วยติดตาม กํากับโครงการ 5.0000 
      2.4.4 การแก้ไขป ัหาระหวา่งดําเนินโครงการ (กรณโีครงการเกิดปั หา) 3.0000 
3. ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 3.9403 
3.1 ผลผลิต 4.4736 
      3.1.1 ร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายผลผลติของโครงการ (% ความสําเร็จของ

ผลผลติแตล่ะตัว) 
4.5626 

      3.1.2 ร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักผลผลติโครงการที่บรรลุเปาูหมายเทียบผลผลิตของโครงการทั้งหมด 
(% จํานวนผลผลิตที่บรรลเุปูาหมายเทียบกับผลิตทั้งหมดของโครงการ) 

4.3847 

3.2 ผลลัพธ์ 3.4070 
      3.2.1 การกําหนดเปูาหมายผลผลัพธ์ 2.9070 
      3.2.2 การนําผลผลิตของโครงการไปใช้ประโยชน์ (ผลลัพธ์) 3.9070 
4. ด้านผลกระทบ (Impact) 1.7209 
4.1 การจดัเก็บข้อมูลและประเมินผลกระทบ 1.7907 
4.2 การเกดิผลกระทบ (กรณีมีการประเมินผลกระทบ) 4.0769 
5. ด้านความยั่งยืน (Sustainability) 2.0698 

คะแนนเฉลี่ย 3.6880 
 

จากตารางที ่3.1 แสดงผลการประเมินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การดําเนินงานของ สทอภ. ในช่วง
ระยะเวลา   ปี (ตุลาคม  558 – กันยายน  560) โดยผลการประเมินโครงการในภาพรวมอยู่ที่ระดับคะแนน 
3.6830 หรืออยู่ในระดับดีกว่าเปูาหมาย โดยโครงการส่วนให ่ จํานวน 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.14 มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีกว่าเปูาหมาย รองลงมา ได้แก่ โครงการที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับเป็นไป
ตามเปูาหมาย จํานวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.58 และโครงการที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีกว่า
เปูาหมายมาก จํานวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.47 ตามลําดับ 
 

ผลการประเมินจ าแนกรายโครงการ 
หน่วย : โครงการ 
จ านวน ร้อยละ 

4.5001 - 5.0000 ดีกว่าเปูาหมายมาก 9 10.47 
3.5001 - 4.5000 ดีกว่าเปูาหมาย 50 58.14 
2.5001 - 3.5000 เป็นไปตามเปูาหมาย 22 25.58 
1.5001 - 2.5000 ต่ํากว่าเปูาหมาย 5 5.81 
1.0000 – 1.5000 ต่ํากว่าเปูาหมายมาก 0 0.00 

รวม 86 100.00 
คะแนนเฉลี่ย : 3.6845 

 

 
 

แผนภาพที่ 3.8 ผลการประเมินจ าแนกรายโครงการ 
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 30 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

และเม่ือพิจารณาผลการประเมินจําแนกเป็นรายมิติ พบว่า มิติที่   ด้านความสอดคล้อง มิติที่   ด้าน
ประสิทธิภาพ และมิติที่ 3 ด้านประสิทธิผล มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีกว่าเปูาหมายที่ระดับคะแนน 
4.4716 4.0357 และ 3.9403 ตามลําดับ ขณะที่มิติที่ 4 ด้านผลกระทบ และมิติที่ 5 ด้านความยั่งยืน มีผล
การประเมินอยู่ในระดับต่ํากว่าเปูาหมายที่ระดับคะแนน  .7 09 และ  .0698 ตามลําดับ 

ผลการประเมินจ าแนกรายมิติ 
มิติท่ี 1 

ความสอดคล้อง 
มิติท่ี 2 

ประสิทธิภาพ 
มิติท่ี 3 

ประสิทธิผล 
มิตทิี่ 4 

ผลกระทบ 
มิติท่ี 5 

ความยั่งยืน 
คะแนนเฉลี่ย 

4.4716 4.0357 3.9403 1.7209  .0698 3.6880 
 

 
แผนภาพที่ 3 9 สรุปผลการประเมินภาพรวมและรายมิติ 

 
มิติที่ 1 ด้านความสอดคล้อง เป็นการพิจารณาองค์ประกอบของโครงการ ทั้งในด้านความสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร แผนงาน อํานาจหน้าที่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล การเตรียม
ความพร้อมก่อนการดําเนินโครงการ ความเพียงพอของปัจจัยนําเข้า และการกําหนดวัตถุประสงค์ ผลผลิต  
เปูาหมาย ทั้งนี้ จากผลการประเมินพบว่า โครงการทั้งหมดมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร 
และมีโครงการบางโครงการที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรมากกว่า 1 ข้อ ในด้านการ
เตรียมความพร้อมก่อนการดําเนินโครงการ พบว่า โครงการส่วนให ่มีการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ดําเนินงาน เช่น มีการศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย และนําผลสํารวจมาปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้
เหมาะสม มีการหาพันธมิตร/เครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือให้การดําเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ /
เปูาหมายของโครงการได้ มีการนําผลการดําเนินงานในปีก่อนมาใช้ ในการปรับปรุงการป ิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น ในด้านความเพียงพอของปัจจัยนําเข้า ได้แก่ ความรู้ของบุคลากรในการบริหาร
และดําเนินโครงการ และอุปกรณ์ เครื่องมือ พบว่า บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการบริหาร
โครงการ และอุปกรณ์ เครื่องมือ เพียงพอที่จะบริหารโครงการให้ประสบความสําเร็จ 
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 31 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพ เป็นการพิจารณาองค์ประกอบด้านความสําเร็จของการดําเนินโครงการ 
การบริหารระยะเวลาโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ จากผลการประเมินพบว่า โครงการส่วนให ่
สามารถบริหารจัดการได้แล้วเสร็จและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงานที่กําหนด สามารถเริ่ม
ดําเนินโครงการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ มีการติดตาม กํากับโครงการอย่างเป็นระบบและอย่างสม่ําเสมอ โดย
มีการใช้ระบบสารสนเทศ คือ ระบบ S-Curve เข้ามาช่วยในการติดตาม กํากับโครงการ ทําให้สามารถแก้ไข
ปั หาระหว่างดําเนินโครงการได้ทันทีในกรณีที่เกิดปั หาขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการบางส่วนไม่สามารถ
ดําเนินการได้สําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้ ทั้งในเรื่องของการบริหารระยะเวลาโครงการ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ เช่น โครงการขับเคลื่อนโครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพ่ือการพัฒนา (THEOS-2) ต้องมีการ
ประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีความล่าช้าในกระบวนการประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน ทําให้การเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาต้องล่าช้าตามไปด้วย โครงการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือ
จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของ สทอภ. (GISTDA Innovation Center) มีความล่าช้าในกระบวนการจัดจ้าง
ผู้รับเหมา ซึ่งผู้รับเหมาที่ยื่นข้อเสนอโครงการในปี 2560 ไม่ผ่านคุณสมบัติ ทําให้ต้องมีกระบวนการในการ
จัดทําประชาพิจารณ์และปรับ TOR เพ่ือจัดจ้างผู้รับเหมารายใหม่ ตามพระราชบั  ัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งผลกระทบต่อการดําเนินโครงการให้ต้องล่าช้าออกไป เป็นต้น 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผล เป็นการพิจารณาองค์ประกอบด้านการบรรลุเปูาหมายผลผลิต ผลลัพธ์ของ
โครงการ ทั้งนี้ จากผลการประเมินพบว่า โครงการส่วนให ่สามารถบรรลุเปูาหมายผลผลิตได้ตามที่กําหนดไว้ 
อย่างไรก็ตาม โครงการบางส่วนยังไม่บรรลุเปูาหมายผลผลิตได้ตามที่กําหนด เช่น โครงการขับเคลื่อน
โครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพ่ือการพัฒนา (THEOS-2) โครงการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม
ของ สทอภ. (GISTDA Innovation Center) มีความล่าช้าจากการดําเนินงานดังที่ได้กล่าวข้างต้น ทําให้ไม่
สามารถบรรลุผลผลิตที่กําหนดไว้ แผนงานพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ผลผลิต ได้แก่ การจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ยังไม่ได้มีการจัดทําเต็มรูปแบบ โดย สทอภ. 
มีการจัดทํา Job Description (JD) และ Job Specification (JS) และมีการวิเคราะห์ gap ระหว่าง 
competency ที่องค์กรต้องการ กับ competency ที่บุคลากรมีอยู่ แต่ยังไม่ได้นําไปใช้ในการจัดทําแผน 
IDP เป็นต้น สําหรับในด้านผลลัพธ์ จากการตรวจสอบเอกสารข้อเสนอโครงการ พบว่า โครงการส่วนให ่ยัง
ไม่ได้มีการกําหนดเปูาหมายผลลัพธ์ที่ชัดเจน แต่มีการคาดการณ์ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากการ
ดําเนินโครงการ หรือคุณค่าของโครงการ ซึ่งที่ปรึกษาจะประเมินผลประโยชน์หรือคุณค่าของโครงการที่
เกิดขึ้น รวมถึงการนําผลผลิตของโครงการไปใช้ประโยชน์ เป็นตัวแทนการประเมินเปูาหมายผลลัพธ์ ทั้งนี้ 
จากผลการประเมินพบว่า โครงการส่วนให ่มีการกําหนดเปูาหมายและประเมินผลที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการนํา
ผลผลิตของโครงการไปใช้ประโยชน์ เช่น โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม 
ระยะที่ 4 ภายใต้ PM Space มีการนําผลผลิตของโครงการ ได้แก่ ระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจร
ดาวเทียมที่พัฒนาขึ้น ไปใช้แทนระบบเดิม แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบสืบค้นและบริการ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาและบริหารจัดการประเทศ ผลผลิตของโครงการ ได้แก่ ระบบบริการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการเชื่อมโยงระบบเข้ากับข้อมูลแผนที่ของหน่วยงานอ่ืน เช่น 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น 

มิติที่ 4 ด้านผลกระทบ เป็นการพิจารณาองค์ประกอบด้านการประเมินผลกระทบ ทั้งนี้ จากผลการ
ประเมินพบว่า โครงการส่วนให ่ยังไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลและไม่มีการประเมินผลกระทบอย่างเป็นระบบ 
ทําให้ในการประเมินผลกระทบของโครงการ ยังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม 
จากการสัมภาษณ์พบว่า โครงการบางส่วนมีการจัดเก็บข้อมูลและประเมินผลกระทบ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 32 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

เป็นไปตามตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น โครงการพัฒนาระบบป ิบัติการควบคุมและทดสอบ ประกอบ
ดาวเทียม Phase D ภายใต้ PM Space สทอภ. ได้พัฒนาระบบควบคุมดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ไป
ออกบูธแสดงผลงานที่ต่างประเทศ และมีบริษัทต่างชาติซื้อระบบที่ สทอภ. ได้พัฒนาขึ้นไปใช้แล้ว เป็นต้น 

มิติที่ 5 ด้านความยั่งยืน เป็นการพิจารณาองค์ประกอบด้านความยั่งยืนของโครงการ ซึ่งได้แก่การนํา
ผลผลิตของโครงการไปต่อยอด ทั้งนี้ จากผลการประเมินพบว่า โครงการส่วนให ่ยังไม่ได้มีการนําผลผลิตของ
โครงการไปต่อยอด เนื่องจากผลผลิตส่วนให ่ของ สทอภ. โดยเฉพาะผลผลิตที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล
จากดาวเทียม การนําไปใช้ประโยชน์ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานข้อมูลเป็นหลัก นอกจากนี้ โครงการบางส่วนเป็น
ภารกิจงานประจํา หรืองานสนับสนุน เช่น แผนงานการบํารังรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบป ิบัติการ
ภาคพ้ืนดิน โครงการสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งผลผลิตของโครงการดังกล่าวไม่ ได้สะท้อนถึง
ความยั่งยืนของโครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการบางส่วนสามารถนําผลผลิตของโครงการไปต่อยอดได้ 
โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม การพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง  เช่น โครงการพัฒนาระบบรับสั  าณดาวเทียมสํารวจโลกและย่านความถี่ 
C-Band โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม ระยะที่ 4 ภายใต้ PM Space 
โครงการจัดตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม ระยะที่ 2 เป็นต้น 

สําหรับรายละเอียดการประเมินผลการดําเนินงานโครงการจําแนกตามตัวชี้วัดในแต่ละมิติ มีดังนี้ 
 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 33 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

มิติที่ 1 ด้านความสอดคล้อง 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร แผนงาน อ านาจหน้าที่ หรืองานที่ได้รับ

มอบหมายจากรัฐบาล 
 
1.1 ความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์การ
จัดตั้งองค์กร แผนงาน อ านาจหน้าที ่หรือ

งานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล 

หน่วย : โครงการ 

จ านวน ร้อยละ 

5.0000 สอดคล้อง 86 100.00 
1.0000 ไม่สอดคล้อง 0 0.00 

รวม 86 100.00 
คะแนนเฉลี่ย : 5.0000 

 

 
แผนภาพที่ 3.10 ความสอดคล้องของโครงการกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร  

แผนงาน อ านาจหน้าที่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล 
 

จากแผนภาพที่ 3. 0 พบว่า โครงการทั้งหมด จํานวน 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร แผนงาน อํานาจหน้าที่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล 
และเม่ือพิจารณาความสอดคล้องของโครงการกับวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กร พบว่า โครงการส่วนให ่มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กรข้อที่ 3 ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
ซึ่งรวมทั้งบริการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จํานวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.67 รองลงมา ได้แก่ วัตถุประสงค์
จัดตั้งองค์กรข้อที่ 5 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และดําเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับเทคโนโลยี
อวกาศซึ่งรวมทั้งการพัฒนาและสร้างดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติขนาดเล็กเองได้  จํานวน 
21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.43 และวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กรข้อที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ที่ไร้พรมแดนและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม จํานวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
20.41 รายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 3.   
 

100.00% 

สอดคล้อง 
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 34 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

 

 
หมายเหตุ : โครงการบางโครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กรมากกว่า 1 ข้อ 
 

แผนภาพที่ 3 11 ความสอดคล้องของโครงการกับวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กร 
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 35 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

และ สทอภ. ได้มีการปรับยุทธศาสตร์องค์กรปี 2561 – 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ปี 2559 – 2560 

(ยุทธศาสตร์เดิม) 
ยุทธศาสตร์ปี 2561 – 2564 

(ยุทธศาสตร์ใหม่) 
1. เสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสํารวจโลก 
2. พัฒนาและวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์ 
3. พัฒนาและขับเคลื่อนโครงสร้างภูมิสารสนเทศ

แห่งชาติเพ่ือบริการสังคม 
4. พัฒนาธุรกิจและการตลาด 
5. เชื่อมโยงอาเซียนด้วยภูมิสารสนเทศ (ASEAN 

connectivity on Geo-informatics and 
Space Technology) 

6. พัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร 

1. การขั บ เ คลื่ อนน โยบายด้ วยอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ 
3. ก า ร ส ร้ า ง คุ ณ ค่ า แ ล ะ มู ล ค่ า จ า ก ร ะ บ บ 

ภูมิสารสนเทศองค์รวม 
4. วิ จั ย  ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ  Knowledge 

Platform ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
5. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กร  
 

 
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้มีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ิมเติมเพ่ือประเมินความสอดคล้อง

ระหว่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้มีการดําเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์เดิมกับยุทธศาสตร์ใหม่ โดยจาก
การประเมินพบว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่ได้มีการดําเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์เดิม มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 3.   และแผนภาพที่ 3. 3 

 
แผนภาพที่ 3.12 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ปี 2559 – 2560 
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 36 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

จากแผนภาพที่ 3.   พบว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่วนให ่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
และขับเคลื่อนโครงสร้างภูมิสารสนเทศแห่งชาติเพ่ือบริการสังคม จํานวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.86 
รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร จํานวนเท่ากันที่ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.93 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้าง
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสํารวจโลก จํานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.30 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาธุรกิจ
และการตลาด จํานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.65 และยุทธศาสตร์ที่ 5 เชื่อมโยงอาเซียนด้วย
ภูมิสารสนเทศ จํานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามลําดับ 
 

 
หมายเหตุ : โครงการบางโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตรป์ี 2561 – 2564 มากกว่า 1 ยุทธศาสตร ์
 

แผนภาพที่ 3 13 ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กับยุทธศาสตร์ปี 2561 - 2564 
 

จากแผนภาพที่ 3.13 พบว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้มีการดําเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์เดิม 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่มากที่สุดในยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบ
ภูมิสารสนเทศองค์รวม จํานวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.61 รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 วิจัย 
สร้างนวัตกรรมและ Knowledge Platform ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ จํานวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
23.85 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนนโยบายด้วยอวกาศและภูมิสารสนเทศ จํานวน 24 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 22.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กร จํานวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
21.10 และยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ จํานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.42 
ตามลําดับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าโครงการบางโครงการอาจมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ปี 2561 – 2564 
มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ เนื่องจากผลผลิตของโครงการ สามารถตอบสนองเปูาหมาย วัตถุประสงค์ของ
โครงการได้มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ เช่น โครงการพัฒนาจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ ระยะที่ 5 
ภายใต้ PM Space เป็นการพัฒนาระบบจานสายอากาศความถี่ S-Band สําหรับรับ-ส่งสั  าณดาวเทียม 
เพ่ือสนับสนุนการป ิบัติงานควบคุมดาวเทียมไทยโชต ซึ่งการดําเนินโครงการมีทั้งการวิจัย พัฒนานวัตกรรม
ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมทั้งมีส่วนในการสนับสนุนระบบการป ิบัติงานของดาวเทียมไทยโชต ซึ่ง
เป็นดาวเทียมสํารวจทรัพยากร เพ่ือใช้ในการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ จึงทําให้โครงการ
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 37 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนนโยบายด้วยอวกาศและภูมิสารสนเทศ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 วิจัย สร้างนวัตกรรม และ Knowledge Platform ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นต้น 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าการดําเนินโครงการที่ผ่านมา สทอภ. ให้ความสําคั กับดําเนิน
โครงการ กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงสร้างภูมิสารสนเทศเพ่ือให้บริการแก่สังคม ซึ่งเป็น
พันธกิจ ภารกิจหลักขององค์กร และสะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ที่ให้น้ําหนัก
ความสําคั ในการสร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบภูมิสารสนเทศองค์รวม สําหรับโครงการที่อยู่ภายใต้
ยุทธศาสตร์เดิมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา วิจัยนวัตกรรม การเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสํารวจโลก 
ยังคงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ในด้านการวิจัย สร้างนวัตกรรม และ Knowledge Platform ด้าน
อวกาศและภูมิสารสนเทศ และโครงการที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์เดิมด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร 
ยังคงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ด้านการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กร อย่างไรก็ตาม  
มีข้อสังเกตว่าโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาด และการเชื่อมโยงอาเซียนด้วย
ภูมิสารสนเทศมีจํานวนไม่มากนัก จึงทําให้มีโครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับยุทธศาสตร์อ่ืน  ซึ่งเป็นประเด็นที่ สทอภ. อาจต้องนําไป
พิจารณาประกอบในการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณต่อไป เพ่ือให้การดําเนินงาน
สามารถตอบสนองเปูาหมาย ยุทธศาสตร์ขององค์กรได้ครบถ้วน 
 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 38 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

มิติที่ 1 ด้านความสอดคล้อง 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินโครงการ 
 

1.2 การเตรียมความพร้อม 
ก่อนด าเนินโครงการ 

หน่วย : โครงการ 
จ านวน ร้อยละ 

4.5001 - 5.0000 ดีกว่าเปูาหมายมาก 23 26.74 
3.5001 - 4.5000 ดีกว่าเปูาหมาย  8 3 .56 
2.5001 - 3.5000 เป็นไปตามเปูาหมาย  6 18.60 
1.5001 - 2.5000 ต่ํากวา่เปูาหมาย 7 8.14 
1.0000 - 1.5000 ต่ํากวา่เปูาหมายมาก 12 13.95 

รวม 86 100.00 
คะแนนเฉลี่ย : 3.5194 

  
 

แผนภาพที่ 3.14 การเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินโครงการ 
 

จากแผนภาพที่ 3.14 พบว่า โครงการส่วนให ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีกว่าเปูาหมาย จํานวน 
28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.56 รองลงมา ได้แก่ ระดับดีกว่าเปูาหมายมาก จํานวน 23 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 26.74 และระดับเป็นไปตามเปูาหมาย จํานวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.60 ตามลําดับ และเมื่อ
พิจารณาตัวชี้วัดย่อยในด้านการเตรียมความพร้อมก่อนดําเนินโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

 ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ด้านการนําข้อมูลจากกลุ่มเปูาหมายของโครงการ Stakeholder มา
ประกอบการกําหนดกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ พบว่า โครงการส่วนให ่มีการศึกษาความ
ต้องการของกลุ่มเปูาหมายและนําผลการสํารวจมาปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม จํานวน 
36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.86 เช่น โครงการนิทรรศการภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium 
มีการสํารวจรูปแบบนิทรรศการของหน่วยงานอ่ืน การสํารวจความต้องการของเยาวชน โครงการพัฒนา
ดาวเทียมขนาดจิ๋วและออกแบบดาวเทียม 3U CubeSat มีการเชิ ผู้เชี่ยวชา จากหน่วยงานต่าง  เช่น 
มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน กองทัพอากาศ เพ่ือร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการและร่วมดําเนินการ เป็นต้น 
สําหรับโครงการที่ไม่มีการศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย มีจํานวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
20.93 ส่วนให ่เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุน
การดําเนินงานขององค์กร เช่น โครงการบํารุงรักษาอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(บางเขน) เป็นโครงการด้านการบํารุงรักษาอาคาร แผนงานบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 
เป็นแผนงานบริหารการคลังเพ่ือจัดการค่าสาธารณูปโภค ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง เป็นต้น นอกจากนี้ 
โครงการบางโครงการมีการดําเนินการต่อเนื่อง รูปแบบกิจกรรมเหมือนกันทุกปี เช่น โครงการระบบติดตาม 
เตือนภัยมลพิษ และภัยพิบัติทางทะเล หรือเป็นลักษณะโครงการด้านการวิจัย ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้น เช่น โครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นต้น จึงทําให้ไม่
มีการศึกษาความต้องการกลุ่มเปูาหมายก่อนกําหนดกิจกรรม 
 

23 

28 
16 

7 
12 

ดีกว่าเปูาหมายมาก ดีกว่าเปูาหมาย เป็นไปตามเปูาหมาย 

ตํ่ากว่าเปูาหมาย ตํ่ากว่าเปูาหมายมาก 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 39 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

1.2.1 การน าข้อมูลจากกลุ่มเปูาหมายของ
โครงการ/Stakeholder มาประกอบการ
ก าหนดกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับ

ภารกิจ 

หน่วย : โครงการ 

จ านวน ร้อยละ 

5.0000 มีการศึกษาความต้องการ
กลุ่มเปูาหมาย และนําผล 
การสํารวจมาปรับปรุงรูปแบบ
กิจกรรมให้เหมาะสม 

36 41.86 

3.0000 มีการศึกษาความต้องการ
กลุ่มเปูาหมาย 

32 37.21 

1.0000 ไม่มีการศึกษาความตอ้งการ
กลุ่มเปูาหมาย เช่น การสํารวจ
ความเห็นก่อนกําหนดกิจกรรม 

18 20.93 

รวม 86 100.00 
คะแนนเฉลี่ย : 3.4981 

 

 
 

แผนภาพที่ 3 15 การน าข้อมูลจากกลุ่มเปูาหมายของโครงการ/Stakeholder มาประกอบการก าหนด
กิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ 

 
 ตัวชี้วัดที่  1.2.2 ด้านการหาพันธมิตร เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้การดําเนินการตาม

วัตถุประสงค์โครงการบรรลุเปูาหมาย พบว่า โครงการส่วนให ่มีความจําเป็นในการหาพันธมิตร และได้มีการ
ดําเนินการร่วมกับพันธมิตร จํานวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.07 ของโครงการที่มีความจําเป็นในการ
หาพันธมิตร เช่น โครงการพัฒนาระบบรับสั  าณดาวเทียมสํารวจโลกย่านความถี่ C-Band มีการเข้าไปดู
ระบบป ิบัติการของกรมอุตุนิยมวิทยา โครงการพัฒนาระบบป ิบัติการควบคุมและทดสอบ ประกอบ
ดาวเทียม Phase D มีการดําเนินการร่วมกับที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชา จากภายนอก ซึ่งเข้ามาช่วยในการพัฒนา
ระบบ รวมทั้งทําให้บุคลากรของ สทอภ. ได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะในการป ิบัติงานด้วย เป็นต้น สําหรับ
โครงการที่มีความจําเป็นในการหาพันธมิตร แต่ไม่ได้มีการหาพันธมิตร มีจํานวน  1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
1.79 ได้แก่ โครงการส่งเสริมการตัดสินใจลงทุนในอาเซียนด้วยข้อมูลเชิงพ้ืนที่ โดยจากการสัมภาษณ์ พบว่า 
โครงการเป็นการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งแม้ว่าจะมีการสํารวจความต้องการ
ใช้ข้อมูลจาก User แล้ว แต่ยังขาดการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่คาดว่าจะมีข้อมูลที่มีประโยชน์
และเก่ียวข้องเพ่ิมเติม เช่น กรมท่ีดิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

สําหรับโครงการที่ไม่มีความจําเป็นในการหาพันธมิตร มีจํานวน 30 โครงการ ส่วนให ่เป็นโครงการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร เช่น แผนงานบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรม
อวกาศ แผนงานพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล แผนงานการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ 
เป็นต้น 

 

36 

32 

18 

มีการศึกษาความต้องการกลุ่มเปูาหมาย และนําผลการสํารวจมาปรับปรุง
รูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม 

มีการศึกษาความต้องการกลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มีการศึกษาความต้องการกลุม่เปาูหมาย เช่น การสํารวจความเห็นก่อน
กําหนดกิจกรรม 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 40 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

1.2.2 การหาพันธมิตร เครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อให้การด าเนินการตามวตัถุประสงค์

โครงการบรรลุเปูาหมาย 

หน่วย : โครงการ 

จ านวน ร้อยละ 

5.0000 มีความจําเป็น ได้พันธมิตรและ
ดําเนินการร่วมกับพันธมิตร 

51 91.07 

4.0000 มีความจําเป็น ดําเนินการหาและ
ได้พันธมิตร 

4 7.14 

3.0000 มีความจําเป็นและได้ดําเนินการหา
พันธมิตรหรือไม่มีความจาํเป็น  
แต่การหาพันธมิตรจะช่วยทําให้มี
โอกาสบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
มากขึ้น 

0 0.00 

2.0000 มีความจําเป็นดําเนินการหาแต่ไม่มี
พันธมิตรมาร่วมดว้ย 

0 0.00 

1.0000 มีความจําเป็นแต่ไม่ได้ดําเนินการ
หาพันธมิตร 

1 1.79 

0.0000 ไม่มีความจําเป็นในการหาพันธมิตร 0 - 
รวม 56 100.00 

คะแนนเฉลี่ย : 4.8751 
 

 

 
แผนภาพที่ 3 16 การหาพันธมิตร เครือข่ายความร่วมมือ 

เพื่อให้การด าเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการบรรลุเปูาหมาย 
 

 ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ด้านการนําผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงการป ิบัติงาน พบว่า 
โครงการส่วนให ่มีการ feedback ผลการป ิบัติงานในปีที่ผ่านมา และนํามาปรับปรุงการป ิบัติงาน ทําให้
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น จํานวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.82 ของโครงการที่มีการดําเนินการต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ พบว่า โครงการที่ไม่มีกระบวนการ feedback ผลการป ิบัติงาน มีจํานวน 
17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.76 เช่น แผนงานบริหารอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (ส่วนพัสดุ) 
แผนงานขับเคลื่อนงานวิจัย โครงการพัฒนาพ้ืนที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เนื่องจากโครงการเหล่านี้
เป็นโครงการสนับสนุนภารกิจหลัก และในช่วงปีที่ประเมินผล โครงการไม่เกิดปั หาในการดําเนินงาน  
จึงไม่ได้มีกระบวนการ feedback เพ่ือปรับปรุงผลการป ิบัติงาน เป็นต้น 
 

51 

4 1 

มีความจําเป็น ได้พันธมิตรและดําเนินการร่วมกับพันธมิตร 

มีความจําเป็น ดําเนินการหาและได้พันธมิตร 

มีความจําเป็นแต่ไม่ได้ดําเนินการหาพันธมิตร 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 41 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

1.2.3 การน าผลการด าเนินการในปทีีผ่่านมา 
มาปรบัปรงุการปฏิบตัิงาน 

หน่วย : โครงการ 
จ านวน ร้อยละ 

5.0000 มีกระบวนการในการปรับปรุงการ
ป ิบัติงานและมีนวัตกรรมเกิดขึ้น  

10 15.15 

4.0000 การปรับปรุงการป ิบัติงาน ทําให้
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

21 31.82 

3.0000 มีกระบวนการในการปรับปรุง 
การป ิบัติงาน และเกิดผล  

15 22.73 

2.0000 มีกระบวนการในการปรับปรุง 
การป ิบัติงาน แต่ไม่เกิดผล  
(ยังเกิดเหมือนเดิม) 

3 4.55 

1.0000 ไม่มีกระบวนการ feedback ผล 17 25.76 
0.0000 เพิ่งดําเนินการเป็นปีแรก (ยังไม่มี

กระบวนการ feedback ผล) 
20  - 

รวม 66 100.00 
คะแนนเฉลี่ย : 3.0606 

 

 
 

แผนภาพที่ 3.17 การน าผลการด าเนินการในปีท่ีผ่านมา มาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

10 

21 
15 

3 

17 

มีกระบวนการในการปรับปรุงการป ิบัติงานและมีนวัตกรรมเกิดขึ้น  

การปรับปรุงการป ิบัติงาน ทําให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

มีกระบวนการในการปรับปรุงการป ิบัติงาน และเกิดผล  

มีกระบวนการในการปรับปรุงการป ิบัติงาน แต่ไม่เกิดผล (ยังเกิดเหมือนเดิม) 

ไม่มีกระบวนการ feedback ผล 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 42 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

มิติที่ 1 ด้านความสอดคล้อง 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ความเพียงพอของปัจจัยน าเข้า 
 

1.3 ความเพียงพอของปัจจัยน าเข้า 
หน่วย : โครงการ 

จ านวน ร้อยละ 
4.5001 - 5.0000 ดีกว่าเปูาหมายมาก 79 91.86 
3.5001 - 4.5000 ดีกว่าเปูาหมาย 5 5.81 
2.5001 - 3.5000 เป็นไปตามเปูาหมาย 2 2.33 
1.5001 - 2.5000 ต่ํากวา่เปูาหมาย 0 0.00 
1.0000 - 1.5000 ต่ํากวา่เปูาหมายมาก 0 0.00 

รวม 86 100.00 
คะแนนเฉลี่ย : 4.8953 

  
 

แผนภาพที่ 3.18 ความเพียงพอของปัจจัยน าเข้า 
 

จากแผนภาพที่ 3. 8 พบว่า โครงการส่วนให ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีกว่าเปูาหมายมาก 
จํานวน 79 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.86 รองลงมา ได้แก่ ระดับดีกว่าเปูาหมาย จํานวน 5 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 5.81 และระดับเป็นไปตามเปูาหมาย จํานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามลําดับ และ
เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดย่อยในด้านความเพียงพอของปัจจัยนําเข้า มีรายละเอียดดังนี้ 

 ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ด้านความรู้ ความสามารถ (Competency) ของบุคลากรหลักในการบริหาร
โครงการและบุคลากรที่สนับสนุนการดําเนินโครงการ พบว่า โครงการส่วนให ่มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเพียงพอที่จะบริหารโครงการให้ประสบความสําเร็จ จํานวน 84 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.67 
และโครงการที่บุคลากรมีความรู้ความสามรถไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของโครงการบางส่วน 
จํานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.33 ได้แก่ โครงการจัดตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง
ดาวเทียม ปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจากการสัมภาษณ์ พบว่า บุคลากรของโครงการมี 
Competency ที่ไม่ตรงกับความต้องการเฉพาะทางของโครงการ โดยบุคลากรที่ดําเนินการจบการศึกษาด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล แต่ต้องมาป ิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Application ด้านอวกาศ/การบิน 
นอกจากนี้ บุคลากรมีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่พอสื่อสารได้ แต่ในการป ิบัติงานจําเป็นต้องมีการ
สื่อสารภาษาอังกฤษโต้ตอบกับผู้รับบริการผ่านทางอีเมล หรือการต้องอ่านงานวิจัยต่าง  ฉบับภาษาอังกฤษ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการป ิบัติงานบางส่วน 
 
 
 
 
 

79 

5 2 

ดีกว่าเปูาหมายมาก ดีกว่าเปูาหมาย เป็นไปตามเปูาหมาย 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 43 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

1.3.1 ความรู ้ความสามารถ 
(Competency) ของบุคลากรหลักในการ

บริหารโครงการและบุคลากรที่สนับสนนุการ
ด าเนินโครงการ 

หน่วย : โครงการ 

จ านวน ร้อยละ 

5.0000 บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ
เพียงพอที่จะบรหิารโครงการให้
ประสบความสําเร็จทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

84 97.67 

3.0000 บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ
ไม่เพียงพอ และส่งผลต่อ
ความสําเร็จทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพบางส่วน 

2 2.33 

1.0000 บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ
ไม่เพียงพอ และส่งผลต่อ
ความสําเร็จทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพอย่างมีนัยสําคั  

0 0.00 

รวม 86 100.00 
คะแนนเฉลี่ย : 4.9535 

 

 

 
แผนภาพที่ 3.19 ความรู้ ความสามารถ (Competency) ของบุคลากรหลักในการบริหารโครงการ 

และบุคลากรที่สนับสนุนการด าเนินโครงการ 
 

 ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ด้านความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร พบว่า โครงการส่วนให ่มี
อุปกรณ์ เครื่องมือเพียงพอที่จะดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็จ จํานวน 79 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
91.86 และโครงการที่อุปกรณ์ เครื่องมือไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของโครงการบางส่ วน 
จํานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.14 เช่น โครงการจัดตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง
ดาวเทียม ปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560 เครื่องมือ อุปกรณ์บางอย่าง จําเป็นต้องยืมใช้จาก
หน่วยงานอ่ืน เนื่องจากไม่คุ้มค่าที่จะซื้อ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการดําเนินการ (แต่ไม่กระทบ
ผลผลิต) โครงการระบบเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม คาดการณ์ และประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติ 
และผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน จากการสัมภาษณ์พบว่า เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ติดตั้งเพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 
ต้องมีการบํารุงดูแลรักษา ซึ่งต้องมีการต่อสั  าจ้าง outsource ในการดูแลเครื่องมือดังกล่าวปีต่อปี 
แต่ไม่ได้มีการรับประกันกรณีท่ีอุปกรณ์โดนงัดขโมย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการดําเนินการ เป็นต้น 
 

84 

2 

บุคลากรมีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะบริหารโครงการให้
ประสบความสําเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

บุคลากรมีความรู้ ความสามารถไม่เพียงพอ และส่งผลต่อความสาํเร็จ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพบางสว่น 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 44 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

1.3.2 ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครือ่งมือ 
เครื่องจักร 

หน่วย : โครงการ 
จ านวน ร้อยละ 

5.0000 อุปกรณ์ เครื่องมือ เพียงพอที่จะ
บริหารโครงการให้ประสบ
ความสําเร็จทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 

79 91.86 

3.0000 อุปกรณ์ เครื่องมือ ไม่เพียงพอ 
และส่งผลต่อความสําเร็จทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
บางส่วน 

7 8.14 

1.0000 อุปกรณ์ เครื่องมือ ไม่เพียงพอ 
และส่งผลต่อความสําเร็จทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพอยา่งมี
นัยสําคั  

0 0.00 

รวม 86 100.00 
คะแนนเฉลี่ย : 4.8372 

 

 
 

แผนภาพที่ 3.20 ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร

79 

7 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เพียงพอที่จะบริหารโครงการให้ประสบความสาํเร็จ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ไม่เพียงพอ และส่งผลต่อความสาํเร็จทัง้เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพบางสว่น 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 45 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

มิติที่ 1 ด้านความสอดคล้อง 
ตัวช้ีวัดที่ 1.4 การก าหนดวัตถุประสงค์ ผลผลิต เปูาหมาย 
 
1.4 การก าหนดวัตถปุระสงค์ ผลผลิต 

เปูาหมาย 
หน่วย : โครงการ 

จ านวน ร้อยละ 
5.0000 ครบทั้ง 3 หัวข้อ 83 96.51 
4.0000 ครบทั้ง 3 หัวข้อ แต่หวัข้อที่ 2 

และ 3 ไม่ครบทุกผลผลิตหรือ
เปูาหมายไม่เป็นรูปธรรม ไม่
สอดคล้องกับเปูาหมายองค์กร
ในทุกผลผลิต 

1 1.16 

3.0000 มี 2 หัวข้อ 2 2.33 
1.0000 มี 1 หัวข้อ 0 0.00 

รวม 86 100.00 
คะแนนเฉลี่ย : 4.9419 

 

 
แผนภาพที่ 3.21 การก าหนดวัตถุประสงค์ ผลผลิต เปูาหมาย 

 
จากแผนภาพที่ 3.21 พบว่า โครงการส่วนให ่มีการกําหนดวัตถุประสงค์โครงการ มีการกําหนด

ผลผลิตครบตามวัตถุประสงค์โครงการ มีการกําหนดเปูาหมายที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับเปูาหมายองค์กร 
จํานวน 83 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.51 สําหรับโครงการที่การกําหนดวัตถุประสงค์ ผลผลิต เปูาหมายไม่
ครบถ้วน เช่น โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการจัดการพ้ืนที่อากาศ มีการจัดทํา Application 
Bampen เพ่ือใช้ในการควบคุมการจุดบั้งไฟ ซึ่งมีการกําหนดเปูาหมายผลผลิต คือ ระบบสามารถนําไปใช้งานได้ 
แต่ไม่ได้สะท้อนการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจนได้ว่าเมื่อนํา Application ไปใช้แล้วส่งผล
อย่างไร เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา : ควรมีการชี้แจงหรือตรวจสอบรายละเอียดในการกําหนดวัตถุประสงค์ 
ผลผลิต และเปูาหมายของโครงการก่อนพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการ โดยควรพิจารณา
ตัวชี้วัดที่มีความชัดเจน สามารถวัดผลและสะท้อนความสําเร็จตามเปูาหมายขององค์กร 

 

83 

1 2 

ครบทั้ง 3 หัวข้อ 

ครบทั้ง 3 หัวข้อ แต่หัวข้อที่   และ 3 ไม่ครบทุกผลผลิตหรือเปาูหมายไม่
เป็นรูปธรรม ไม่สอดคล้องกับเปูาหมายองคก์รในทุกผลผลิต 
มี   หัวข้อ 
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 3 - 46 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
 
2.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนิน

โครงการ 
หน่วย : โครงการ 

จ านวน ร้อยละ 
5.0000 ความสําเร็จของการดําเนิน

โครงการเป็นร้อยละ 100 
72 83.72 

4.0000 ความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการ ร้อยละ 90.00 – 99.99 

0 0.00 

3.0000 ความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการ ร้อยละ 80.00 – 89.99 

1 1.16 

2.0000 ความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการร้อยละ 70.00 – 79.99 

0 0.00 

1.0000 ความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการ ร้อยละ 0.00 – 69.99 

13 15.12 

รวม 86 100.00 
คะแนนเฉลี่ย : 4.3721 

 

 
 

แผนภาพที่ 3.22 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
 

จากแผนภาพที่ 3.   พบว่า โครงการส่วนให ่สามารถดําเนินกิจกรรมได้แล้วเสร็จครบถ้วนตาม
แผนงานที่กําหนด จํานวน 72 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.72 อย่างไรก็ตาม โครงการบางส่วนยังดําเนิน
กิจกรรมได้แล้วเสร็จไม่ถึงร้อยละ 70 ของแผนงานที่กําหนด จํานวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.12 เช่น 
โครงการขับเคลื่อนโครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพ่ือการพัฒนา (THEOS-2) ต้องมีการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีความล่าช้าในกระบวนการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทําให้
การเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาต้องล่าช้าตามไปด้วย  สําหรับกิจกรรมที่ได้มีการดําเนินการแล้ว 
ได้แก่ การจัดทําเอกสารรายละเอียดโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยร่างรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการ
ลงทุนและการประเมินคุณค่าของโครงการฯ ร่างสั  าโครงการฯ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศ 
เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ เ พ่ือจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของ สทอภ. (GISTDA 
Innovation Center) มีความล่าช้าในกระบวนการจัดจ้างผู้รับเหมา ซึ่งผู้รับเหมาที่ยื่นข้อเสนอโครงการในปี 
2560 ไม่ผ่านคุณสมบัติ ทําให้ต้องมีกระบวนการในการจัดทําประชาพิจารณ์และปรับ TOR เพ่ือจัดจ้าง
ผู้รับเหมารายใหม่ ตามพระราชบั  ัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนินโครงการให้ต้องล่าช้าออกไป ทําให้ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กําหนด 
เป็นต้น 

 

72 

1 
13 

ร้อยละ  00 

ร้อยละ 80.00 – 89.99 
 
ร้อยละ 0.00 – 69.99 
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 3 - 47 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ความส าเร็จของการบริหารระยะเวลาของโครงการ 
 
2.2 ความส าเร็จของการบริหารระยะเวลา

ของโครงการ 
หน่วย : โครงการ 

จ านวน ร้อยละ 
4.5001 - 5.0000 ดีกว่าเปูาหมายมาก 0 0.00 
3.5001 - 4.5000 ดีกว่าเปูาหมาย 0 0.00 
2.5001 - 3.5000 เป็นไปตามเปูาหมาย 59 68.60 
1.5001 - 2.5000 ต่ํากวา่เปูาหมาย 8 9.30 
1.0000 - 1.5000 ต่ํากวา่เปูาหมายมาก 19 22.09 

รวม 86 100.00 
คะแนนเฉลี่ย : 2.4651 

  
 

แผนภาพที่ 3.23 ความส าเร็จของการบริหารระยะเวลาของโครงการ 
 

จากแผนภาพที่ 3.23 พบว่า โครงการส่วนให ่สามารถบริหารระยะเวลาของโครงการได้แล้วเสร็จ
ตามแผนงานที่กําหนดได้ จํานวน 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.60 โดยโครงการที่ดําเนินการมีทั้งโครงการ
ที่ สทอภ. ดําเนินการเอง และโครงการที่เป็นการจัดจ้างที่ปรึกษา (บางโครงการมีทั้งกิจกรรมที่ดําเนินการเอง 
และกิจกรรมที่เป็นการจ้างที่ปรึกษา) มีรายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 3.24 

 

การบริหารระยะเวลาโครงการ 
โครงการที่

ด าเนินการเอง 
โครงการจ้าง 

ที่ปรึกษา 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

5.0000 เร็วกว่าทีแ่ผนฯกําหนด
ไว้และกลุ่มเปูาหมาย
หรือ Stakeholder  
ได้ประโยชน ์ 

0 0.00 0 0.00 

4.0000 เร็วกว่าที่แผนที่กําหนดไว้  0 0.00 0 0.00 
3.0000 ตามที่แผนกําหนดไว ้ 56 71.79 49 85.96 
1.0000 ล่าช้ากว่าแผนที่กาํหนดไว ้ 22 28.21 8 14.04 

รวม 78 100.00 57 100.00 
คะแนนเฉลี่ย 2.4359 2.7193 

 

 
แผนภาพที่ 3.24 ความส าเร็จของการบริหารระยะเวลาของโครงการ  

จ าแนกตามรูปแบบการด าเนนิโครงการ 
 

จากแผนภาพที่ 3.24 พบว่า โครงการที่ สทอภ. ดําเนินการเอง และโครงการจ้างที่ปรึกษาส่วนให ่ 
สามารถบริหารระยะเวลาโครงการได้แล้วเสร็จตามแผนที่กําหนดไว้ โดยโครงการที่ดําเนินการเอง สามารถ
ดําเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนที่กําหนดไว้ จํานวน 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.79 และโครงการจ้าง
ที่ปรึกษา สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนที่กําหนดไว้ จํานวน 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.96 

59 
8 

19 

เป็นไปตามเปูาหมาย ตํ่ากว่าเปูาหมาย ตํ่ากว่าเปูาหมายมาก 

56 

22 

49 

8 

ตามที่แผนกําหนดไว้ ล่าช้ากว่าแผนที่กาํหนดไว้ 

โครงการที่ด าเนินการเอง 

โครงการจ้างที่ปรึกษา 
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 3 - 48 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

สําหรับโครงการที่ดําเนินการได้ล่าช้ากว่าแผนที่กําหนดไว้ พบว่า โครงการที่ดําเนินการเอง  ดําเนินการล่าช้า
กว่าแผนที่กําหนดไว้ จํานวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.21 และโครงการจ้างที่ปรึกษา ดําเนินการล่าช้า
กว่าแผนที่กําหนดไว้ จํานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.04  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสาเหตุที่ทําให้การดําเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่กําหนด สําหรับโครงการที่
ดําเนินการเองและมีความล่าช้าในการดําเนินงาน พบว่าส่วนให ่เกิดจากปั หาระหว่างการดําเนินงาน
โครงการ จํานวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.00 และเกิดความล่าช้าจากการเตรียมการก่อนเริ่มโครงการ 
จํานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.00 เช่น โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิอากาศจากข้อมูลดาวเทียม จาก
การสัมภาษณ์พบว่า โครงการได้รับงบประมาณช้ากว่าที่กําหนด ทําให้เริ่มต้นดําเนินโครงการได้ช้าตามไปด้วย 
นอกจากนี้ ในการจัดเก็บข้อมูลมีข้อจํากัดจากการที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถลงพ้ืนที่ได้ เนื่องจากมีภารกิจงานอ่ืน
ที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการดําเนินโครงการ เป็นต้น 

สําหรับโครงการจ้างที่ปรึกษาและมีความล่าช้าในการดําเนินงาน พบว่าส่วนให ่เกิดจาก
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00 เช่น โครงการจัดตั้งห้องป ิบัติการ
ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม มีความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในบางกิจกรรม ทําให้การ
บริหารระยะเวลาโครงการล่าช้ากว่าแผนที่กําหนดไว้ โครงการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของ 
สทอภ. (GISTDA Innovation Center) มีความล่าช้าในกระบวนการจัดจ้างผู้รับเหมา ซึ่งผู้รับเหมาที่ยื่น
ข้อเสนอโครงการในปี 2560 ไม่ผ่านคุณสมบัติ ทําให้ต้องมีกระบวนการในการจัดทําประชาพิจารณ์และปรับ 
TOR เพ่ือจัดจ้างผู้รับเหมารายใหม่ ตามพระราชบั  ัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ส่งผลกระทบต่อการดําเนินโครงการให้ต้องล่าช้าออกไป เป็นต้น และเกิดจากความล่าช้าในการ
ดําเนินการหลังจัดจ้างเสร็จ จํานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.00 เช่น กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้รับบริการและแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจของ สทอภ. จากการสัมภาษณ์พบว่า การจัดทําฐานข้อมูลต้อง
มีการปรับระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการดําเนินงาน เป็นต้น       

 

 
สาเหตุความล่าช้าของการด าเนินงาน 

โครงการที่ด าเนินการเอง 

 
สาเหตุความล่าช้าของการด าเนินงาน 

โครงการจ้างที่ปรึกษา 
 

แผนภาพที่ 3.25 สาเหตุความล่าช้าของการด าเนินงานโครงการ 
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 3 - 49 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
หน่วย : โครงการ 

จ านวน ร้อยละ 
5.0000 ความสําเร็จของการเบิกจ่าย

ร้อยละ 100 
72 83.72 

4.0000 ความสําเร็จของการเบิกจ่าย 
ร้อยละ 90.00 – 99.99 

3 3.49 

3.0000 ความสําเร็จของการเบิกจ่าย
ร้อยละ 80.00 – 89.99 

4 4.65 

2.0000 ความสําเร็จของการเบิกจ่าย
ร้อยละ 70.00 – 79.99 

1 1.16 

1.0000 ความสําเร็จของการเบิกจ่าย
ร้อยละ 0.00 – 69.99 

6 6.98 

รวม 86 100.00 
คะแนนเฉลี่ย : 4.6234 

  
 

แผนภาพที่ 3.26 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

จากแผนภาพที่ 3.26 พบว่า โครงการส่วนให ่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 100 จํานวน 
72 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.05 และในจํานวนนี้เป็นโครงการที่สามารถประหยัดงบประมาณได้ กล่าวคือ 
สามารถบรรลุเปูาหมายผลผลิตของโครงการได้ครบถ้วนโดยใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ได้รับจัดสรรเป็นจํานวน 
60 โครงการ เช่น โครงการพัฒนาจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ ระยะที่ 5 โครงการพัฒนาระบบ
รับสั  าณดาวเทียมสํารวจโลกย่านความถี่ C-Band โครงการพัฒนาระบบป ิบัติการควบคุมและทดสอบ 
ประกอบดาวเทียม Phase D โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพ เป็นต้น 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้  

อย่างไรก็ตาม โครงการบางโครงการยังเบิกจ่ายงบประมาณไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กําหนดไว้ โดยมี
โครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่ถึงร้อยละ 70 จํานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.98 เช่น โครงการ
นิทรรศการภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium โครงการประมวลผลข้อมูลไลดาร์เพื่อจัดทําข้อ
มูลค่าระดับความสูงเชิงเลขรายละเอียดสูงลุ่มน้ําเจ้าพระยาและวิเคราะห์ผลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ แผนงานส่งเสริมและพัฒนาตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐาน โครงการศึกษาอัลกอริทึ่มเพ่ือปรับปรุง
แบบจําลองจุดความร้อนและปรับปรุงการจําแนกพ้ืนที่เผาไหม้ในระดับภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการที่ยัง
เบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่ครบถ้วนส่วนให ่เป็นโครงการที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือยังไม่บรรลุเปูาหมาย
ผลผลิตโครงการที่กําหนดไว้ นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่าโครงการบางโครงการยังไม่บรรลุเปูาหมายผลผลิตของ
โครงการ แต่มีการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี เช่น โครงการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม
ของ สทอภ. มีการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งหมด ซึ่ง สทอภ. ควรมีการกํากับ ติดตามความ
คืบหน้าของโครงการลักษณะดังกล่าว เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ซึ่งส่งผลต่อเปูาหมาย
ความสําเร็จขององค์กรในภาพรวม 

 
 

72 

3 4 1 6 

ร้อยละ  00 
ร้อยละ 90.00 – 99.99 
ร้อยละ 80.00 – 89.99 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 
ร้อยละ 0.00 – 69.99 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 50 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่า โครงการบางโครงการมี
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ใช้งบประมาณเกินงบที่ได้รับ
การจัดสรร) จํานวน 5 โครงการ ได้แก่ แผนงานบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ แผนงาน
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน โครงการ Space Inspirium แผนงานจัดหาข้อมูล
สํารวจโลก และโครงการระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์  



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 51 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.4 ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ 
 

2.4 ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ 
หน่วย : โครงการ 

จ านวน ร้อยละ 
4.5001 - 5.0000 ดีกว่าเปูาหมายมาก 65 3.72 
3.5001 - 4.5000 ดีกว่าเปูาหมาย 12 13.95 
2.5001 - 3.5000 เป็นไปตามเปูาหมาย 8 9.30 
1.5001 - 2.5000 ต่ํากวา่เปูาหมาย 1 1.16 
1.0000 - 1.5000 ต่ํากวา่เปูาหมายมาก 0 0.00 

รวม 86 100.00 
คะแนนเฉลี่ย : 4.6589 

  

แผนภาพที่ 3.27 ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ 

จากแผนภาพที่ 3.27 พบว่า โครงการส่วนให ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีกว่าเปูาหมายมาก 
จํานวน 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.72 และระดับดีกว่าเปูาหมาย จํานวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
13.95 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดย่อยในด้านประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 ด้านการเริ่มดําเนินโครงการ พบว่า โครงการส่วนให ่สามารถเริ่มดําเนิน
โครงการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ จํานวน 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.05 และโครงการที่เริ่มดําเนิน
โครงการล่าช้ากว่าแผนที่กําหนดไว้ จํานวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.95 เช่น โครงการขับเคลื่อน
โครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพ่ือการพัฒนา (THEOS-2) ต้องมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีความล่าช้าในกระบวนการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทําให้การ เสนอเรื่องเข้า
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต้องล่าช้าตามไปด้วย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิอากาศจากข้อมูลดาวเทียม จาก
การสัมภาษณ์พบว่า โครงการได้รับงบประมาณช้ากว่าที่กําหนด ทําให้เริ่มต้นดําเนินโครงการได้ช้าตามไปด้วย 
โครงการปรับปรุงพื้นที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของ สทอภ. มีความล่าช้าในกระบวนการจัดจ้างผู้รับเหมา ซึ่ง
ผู้รับเหมาที่ยื่นข้อเสนอโครงการไม่ผ่านคุณสมบัติ ทําให้ต้องมีกระบวนการในการจัดทําประชาพิจารณ์และ
ปรับ TOR เพ่ือจัดจ้างผู้รับเหมารายใหม่ ตามพระราชบั  ัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ส่งผลกระทบต่อการดําเนินโครงการให้ต้องล่าช้าออกไป เป็นต้น 

 

2.4.1 การเริม่ด าเนินโครงการ 
หน่วย : โครงการ 

จ านวน ร้อยละ 
5.0000 เร่ิมดําเนินโครงการ 

ตามแผนที่กําหนด 
74 86.05 

1.0000 เร่ิมดําเนินโครงการล่าช้า 
กว่าแผนที่กําหนด 

12 13.95 

รวม 86 100.00 
คะแนนเฉลี่ย : 4.4419 

  
แผนภาพที่ 3.28 การเริ่มด าเนินโครงการ  

65 

12 8 
1 

ดีกว่าเปูาหมายมาก ดีกว่าเปูาหมาย เป็นไปตามเปูาหมาย 

ตํ่ากว่าเปูาหมาย ตํ่ากว่าเปูาหมายมาก 

74 

12 

เร่ิมดําเนินการตามแผน เร่ิมดําเนินการล่าช้ากว่าแผน 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 52 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

 ตัวชี้วัดที่ 2.4.2 ด้านการติดตาม กํากับโครงการ พบว่า โครงการส่วนให ่มีการติดตาม กํากับ
โครงการอย่างเป็นระบบและสม่ําเสมอ จํานวน 85 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.84 และมีเพียงโครงการเดียว
ที่ยังไม่มีการติดตาม กํากับโครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของ สทอภ. 
เนื่องจากโครงการมีความล่าช้าในกระบวนการจัดจ้างผู้รับเหมา ซึ่งผู้รับเหมาท่ียื่นข้อเสนอโครงการในปี 2560 
ไม่ผ่านคุณสมบัติ ทําให้ต้องมีกระบวนการในการจัดทําประชาพิจารณ์และปรับ TOR เพ่ือจัดจ้างผู้รับเหมา
รายใหม่ ตามพระราชบั  ัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเพ่ิงมีการลงนาม
สั  าจัดจ้างในเดือนกรกฎาคม 2561 ทําให้ยังไม่มีการดําเนินโครงการภายในช่วงระยะเวลาที่ที่ปรึกษาทํา
การประเมินผล จึงยังไม่มีการติดตามกํากับโครงการ 
 

2.4.2 การตดิตาม ก ากับโครงการ 
หน่วย : โครงการ 

จ านวน ร้อยละ 
5.0000 มีการติดตาม กาํกับโครงการ 

อย่างเป็นระบบและอยา่ง
สม่ําเสมอ รายเดือน หรือ 
รายไตรมาส 

85 98.84 

3.0000 มีการติดตาม กาํกับโครงการ 
อย่างสม่ําเสมอ ราย 6 เดือน 

0 0.00 

1.0000 ไม่มีการติดตาม กํากับโครงการ 1 1.16 
รวม 86 100.00 

คะแนนเฉลี่ย : 4.4419 
 

 
 

แผนภาพที่ 3.29 การติดตาม ก ากับโครงการ  
 

 ตัวชี้วัดที่ 2.4.3 ด้านการนําเครื่องมือ ระบบสารสนเทศ (IT) เข้ามาช่วยติดตาม กํากับโครงการ
พบว่า สทอภ. มีการนําระบบสารสนเทศ S-Curve เข้ามาช่วยในการติดตาม กํากับโครงการ ทําให้สามารถ
แก้ไขปั หาระหว่างดําเนินโครงการได้ทันทีในกรณีท่ีเกิดปั หาขึ้น 
 

2.4.3 ด้านการน าเครื่องมือ/ระบบ
สารสนเทศ (IT) เข้ามาช่วยตดิตาม ก ากับ

โครงการ 

หน่วย : โครงการ 

จ านวน ร้อยละ 

5.0000 มีเครื่องมือช่วยในการกาํกับ 
ติดตามโครงการและมีเครื่องมือ
ที่ช่วยบริหารความเส่ียง
โครงการ 

86 100.00 

1.0000 ไม่มีเครื่องมือที่ช่วยกํากับ 
ติดตามโครงการ 

0 0.00 

รวม 86 100.0 
คะแนนเฉลี่ย : 5.0000 

 

 
 

แผนภาพที่ 3.30 การน าเครือ่งมือ/ระบบสารสนเทศ (IT) เข้ามาช่วยติดตาม ก ากับโครงการ 
 
 
 

85 

1 

มีการติดตาม กํากับโครงการ อย่างเป็นระบบและอย่าง
สม่ําเสมอ รายเดือน หรือรายไตรมาส 

ไม่มีการติดตาม กํากับโครงการ 

86 

มีเครื่องมือช่วยในการกํากับ ติดตามโครงการและมี
เครื่องมือที่ช่วยบริหารความเส่ียงโครงการ 
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 53 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

 ตัวชี้วัดที่ 2.4.4 ด้านการแก้ไขปั หาระหว่างดําเนินโครงการ (กรณีโครงการเกิดปั หา) พบว่า 
มีโครงการที่เกิดปั หาระหว่างดําเนินการ 28 โครงการ ในจํานวนนี้ส่วนให ่สามารถแก้ไขปั หาได้แล้วเสร็จ 
แต่ปั หาที่เกิดขึ้นอาจยังส่งผลกระทบต่อผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จํานวน 12 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 42.86 เช่น โครงการขับเคลื่อนโครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพ่ือการพัฒนา (THEOS-2) 
ปีงบประมาณ 2559 เดิมมีการจัดทําเอกสาร THEOS-2 Negotiation Term Sheet (TNT) เพ่ือให้บริษัท
ผู้สมัครที่ต้องการเข้าประมูลงานนําเสนอข้อมูลรายละเอียดทางเทคนิคต่าง  ก่อนที่ สทอภ. จะพิจารณา
คัดเลือก แต่ในภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย ทําให้ต้องมีการปรับรูปแบบในการคัดเลือกบริษัท
ผู้สมัคร จากการยื่น TNT เป็นการจัดทํา Instruction to Bidders (ITB) แทน ส่งผลให้ต้องมีการปรับ
กระบวนการที่เก่ียวข้องอ่ืน  ตามไปด้วย เป็นต้น สําหรับโครงการที่เกิดปั หาระหว่างดําเนินการ แต่สามารถ
แก้ไขปั หาได้แล้วเสร็จ ไม่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานและไม่ส่งผลต่อผลผลิต หรืออาจส่งผลให้
เกิดความล่าช้าแต่สามารถดําเนินการเสร็จได้ทันตามแผนที่กําหนด เช่น โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผน
และเพ่ิมประสิทธิภาพการถ่ายภาพ เกิดความล่าช้าในการขนส่งอุปกรณ์จากต่างประเทศ ซึ่งมีการแก้ไขปั หา
และสามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนที่กําหนด โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบและบริการ
ภูมิสารสนเทศของประเทศ เกิดปั หาความล่าช้าในกระบวนการจัดจ้างผู้พัฒนาระบบ จึงมีการแก้ไขปั หา
โดยเจ้าหน้าที่ของ สทอภ. พัฒนาระบบในเบื้องต้นเพ่ือให้สามารถดําเนินงานได้ก่อน เป็นต้น สําหรับโครงการที่
เกิดปั หาระหว่างดําเนินงาน และยังอยู่ระหว่างการแก้ไขปั หา มีจํานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 
เช่น โครงการขับเคลื่อนโครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งประสบปั หา
ความล่าช้าในการดําเนินการ เนื่องจากโครงการเป็นโครงการขนาดให ่ ต้องมีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานภายนอกจํานวนมาก และเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยจากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า 
โครงการฯ มีการขอขยายระยะเวลาการดําเนินงาน รวมทั้ง สทอภ. มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้มี
ส่วนงานที่รับผิดชอบโครงการโดยตรง จึงส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานโครงการฯ ในภาพรวม เป็นต้น 
 

2.4.4 การแก้ไขป ัหาระหว่างด าเนิน
โครงการ (กรณีโครงการเกิดปั หา) 

หน่วย : โครงการ 
จ านวน ร้อยละ 

5.0000 มีการแก้ไขปั หาได้แล้วเสร็จ 
ภายในเวลาที่ไม่ส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการดําเนินการตามแผนฯ 
ไม่ส่งผลต่อผลผลิตทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 

10 35.71 

3.0000 มีการแก้ไขปั หาได้แล้วเสร็จ  
แต่ปั หาที่เกิดส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการดําเนินการแต่สามารถ
ดําเนินการเสร็จได้ทันเมื่อจบ
โครงการ 

2 7.14 

 .0000 มีการแก้ไขปั หาได้แล้วเสร็จ  
แต่ปั หาที่เกิดขึ้นส่งผลต่อผลผลิต
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

12 42.86 

 .0000 ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขปั หา 4 14.29 
0.0000 โครงการไม่เกิดปั หา 58 - 

รวม 28 100.00 
คะแนนเฉลี่ย : 3.0000 

 

 
แผนภาพที่ 3.31 การแก้ไขปั หาระหว่างด าเนินโครงการ (กรณีโครงการเกิดปั หา) 

10 

2 12 

4 

มีการแก้ไขปั หาได้แล้วเสร็จ ไม่ส่งผลต่อผลผลิต ความล่าช้า 

มีการแก้ไขปั หาได้แล้วเสร็จ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า แต่สามารถ
ดําเนินการเสร็จได้ทันเมื่อจบโครงการ 

มีการแก้ไขปั หาได้แล้วเสร็จ แต่ปั หาที่เกิดขึ้นส่งผลต่อผลผลิตทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขปั หา 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 54 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผล 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ผลผลิต 
 

3.1 ผลผลิต 
หน่วย : โครงการ 

จ านวน ร้อยละ 
4.5001 - 5.0000 ดีกว่าเปูาหมายมาก 71 82.56 
3.5001 - 4.5000 ดีกว่าเปูาหมาย 3 3.49 
2.5001 - 3.5000 เป็นไปตามเปูาหมาย 0 0.00 
1.5001 - 2.5000 ต่ํากวา่เปูาหมาย 6 6.98 
1.0000 - 1.5000 ต่ํากวา่เปูาหมายมาก 6 6.98 

รวม 86 100.00 
คะแนนเฉลี่ย : 4.4736 

  
 

แผนภาพที่ 3 32 ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ 
 

จากแผนภาพที่ 3.32 พบว่า โครงการส่วนให ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีกว่าเปูาหมายมาก 
จํานวน 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.56 รองลงมา ได้แก่ ระดับต่ํากว่าเปูาหมายและระดับต่ํากว่า
เปูาหมายมาก จํานวนเท่ากัน คือ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.98 และระดับดีกว่าเปูาหมาย จํานวน 
3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.49 

และเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดย่อยในด้านผลผลิต ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปูาหมายผลผลิตของโครงการ เป็นการประเมินการบรรลุเปูาหมายผลผลิตของโครงการ โดย
พิจารณาจากระดับความสําเร็จในการบรรลุเปูาหมายผลผลิตในทุกผลผลิตของโครงการ และนําคะแนนระดับ
ความสําเร็จของผลผลิตแต่ละตัวมาถ่วงน้ําหนักเฉลี่ย เพ่ือสะท้อนว่าโครงการมีความสําเร็จในการบรรลุ
เปูาหมายผลผลิตมากน้อยเพียงใด และตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักผลผลิตโครงการที่บรรลุ
เปูาหมายเทียบผลผลิตของโครงการทั้งหมด เป็นการประเมินการบรรลุเปูาหมายผลผลิตของโครงการ โดย
พิจารณาจากจํานวนผลผลิตที่บรรลุเปูาหมายเทียบกับผลผลิตทั้งหมดของโครงการ เพ่ือสะท้อนว่าโครงการ
สามารถบรรลุเปูาหมายผลผลิตได้ครบถ้วนหรือไม่ ผลการประเมินพบว่า โครงการส่วนให ่สามารถดําเนิน
กิจกรรมตามผลผลิตที่กําหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน และสามารถบรรลุเปูาหมายผลผลิตได้ตามที่กําหนดไว้ เช่น 
โครงการพัฒนาจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ โครงการพัฒนาระบบสั  าณดาวเทียมสํารวจโลก
ย่านความถี่ C-Band โครงการพัฒนาระบบป ิบัติการควบคุมและทดสอบ ประกอบดาวเทียม Phase D 
แผนงานบริหารอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ โครงการขยายผลระบบ EMERALD ให้สามารถทําการ
คํานวณวงโคจรกับดาวเทียมดวงอ่ืน  เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โครงการบางโครงการมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับต่ํากว่าเปูาหมาย กล่าวคือ ยังไม่สามารถบรรลุเปูาหมายผลผลิตได้ครบถ้วน เช่น โครงการขับเคลื่อน
โครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา ปีงบประมาณ 2560 เปูาหมายผลผลิต คือ ความสําเร็จในการ
ลงนามสั  าโครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพ่ือพัฒนา แต่โครงการประสบปั หาความล่าช้าจากปัจจัย
ภายนอก ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย ส่งผลให้ยังไม่สามารถบรรลุเปูาหมายผลผลิตที่
กําหนดไว้ได้ เป็นต้น 
 

71 

3 6 6 

ดีกว่าเปูาหมายมาก ดีกว่าเปูาหมาย 

ตํ่ากว่าเปูาหมาย ตํ่ากว่าเปูาหมายมาก 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 55 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

3.1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ
เปูาหมายผลผลิตของโครงการ  

(% ความส าเร็จของผลผลิตแต่ละตัว) 

หน่วย : โครงการ 

จ านวน ร้อยละ 

4.5001 - 5.0000 ดีกว่าเปูาหมายมาก 72 83.72 
3.5001 - 4.5000 ดีกว่าเปูาหมาย 2 2.33 
2.5001 - 3.5000 เป็นไปตามเปูาหมาย 4 4.65 
1.5001 - 2.5000 ต่ํากวา่เปูาหมาย 3 3.49 
1.0000 - 1.5000 ต่ํากวา่เปูาหมายมาก 5 5.81 

รวม 86 100.00 
คะแนนเฉลี่ย : 4.5626 

 

 
 

แผนภาพที่ 3.33 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปูาหมายผลผลิตของโครงการ 
 
3.1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักผลผลิต

โครงการที่บรรลุเปูาหมายเทียบผลผลิตของ
โครงการทั้งหมด (% จ านวนผลผลิตที่บรรลุ
เปูาหมายเทียบกับผลิตทัง้หมดของโครงการ) 

หน่วย : โครงการ 

จ านวน ร้อยละ 

4.5001 - 5.0000 ดีกว่าเปูาหมายมาก 71 82.56 
3.5001 - 4.5000 ดีกว่าเปูาหมาย 1 1.16 
 .500  - 3.5000 เป็นไปตามเปูาหมาย 2 2.33 
 .500  -  .5000 ต่ํากวา่เปูาหมาย 0 0.00 
 .0000 -  .5000 ต่ํากวา่เปูาหมายมาก 12 13.95 

รวม 86 100.00 
คะแนนเฉลี่ย : 4.3847 

 

 

 
แผนภาพที่ 3 34 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักผลผลิตโครงการที่บรรลุเปูาหมาย 

เทียบผลผลิตของโครงการทั้งหมด 
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2 4 3 5 

ดีกว่าเปูาหมายมาก ดีกว่าเปูาหมาย เป็นไปตามเปูาหมาย 

ตํ่ากว่าเปูาหมาย ตํ่ากว่าเปูาหมายมาก 
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1 2 
12 

ดีกว่าเปูาหมายมาก ดีกว่าเปูาหมาย เป็นไปตามเปูาหมาย 

ตํ่ากว่าเปูาหมาย ตํ่ากว่าเปูาหมายมาก 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 56 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผล 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ผลลัพธ์ 
 

3.2 ผลลัพธ์ 
หน่วย : โครงการ 

จ านวน ร้อยละ 
4.5001 - 5.0000 ดีกว่าเปูาหมายมาก 25 29.07 
3.5001 - 4.5000 ดีกว่าเปูาหมาย 21 24.42 
2.5001 - 3.5000 เป็นไปตามเปูาหมาย 17 19.77 
1.5001 - 2.5000 ต่ํากวา่เปูาหมาย 10 11.6 
1.0000 - 1.5000 ต่ํากวา่เปูาหมายมาก 13 15.12 

รวม 86 100.00 
คะแนนเฉลี่ย : 3.4070 

  
 

แผนภาพที่ 3.35 ผลลัพธ์ 
 

จากแผนภาพที่ 3.35 พบว่า โครงการส่วนให ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีกว่าเปูาหมายมาก 
จํานวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.07 รองลงมา ได้แก่ ระดับดีกว่าเปูาหมาย จํานวน 21 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 24.42 และระดับเป็นไปตามเปูาหมาย จํานวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.77 ทั้งนี้ จากการ
ตรวจสอบเอกสารข้อเสนอโครงการ พบว่า โครงการส่วนให ่ยังไม่ได้มีการกําหนดเปูาหมายผลลัพธ์ที่
ชัดเจน แต่มีการคาดการณ์ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ หรือคุณค่าของโครงการ 
ซึ่งที่ปรึกษาจะประเมินผลประโยชน์หรือคุณค่าของโครงการที่เกิดขึ้น รวมถึงการนําผลผลิตของโครงการไปใช้
ประโยชน์ เป็นตัวแทนการประเมินเปูาหมายผลลัพธ์ และเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดย่อยในด้านผลลัพธ์ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ด้านการกําหนดเปูาหมายผลลัพธ์ พบว่า โครงการส่วนให ่มีการประเมินผลลัพธ์ 
ได้แก่ ผลประโยชน์หรือคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ จํานวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.30 
เช่น โครงการจัดตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม มีการกําหนดและประเมิน
เปูาหมายผลลัพธ์ คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศ สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องทดสอบ 
หรือศึกษางานวิจัยร่วมกันได้ โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเกษตรเชิงพ้ืนที่บน
ฐานสมดุลเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 มีการกําหนดและประเมินเปูาหมายผลลัพธ์ คือ คณะกรรมการระดับประเทศ
หรือคณะอนุกรรมการฯ ได้ใช้ประโยชน์จากระบบภูมิสารสนเทศของ สทอภ. ในการกําหนดหรือขับเคลื่อน
นโยบาย/มาตรการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โครงการบางโครงการยังไม่มีการกําหนดหรือประเมินเปูาหมาย
ผลลัพธ์ เช่น โครงการสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร  มีการกําหนดตัวชี้วัดผลผลิต ได้แก่ จํานวน
กิจกรรมที่ได้ดําเนินการตามแผนงาน จํานวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตและถูกเผยแพร่สู่กลุ่มเปูาหมาย แต่ยังไม่
มีการกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ หรือการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างชัดเจน เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา : ควรมีการกําหนดเปูาหมายตัวชี้วัดผลลัพธ์ โดยควรพิจารณาตัวชี้วัดที่มี
ความชัดเจน สามารถวัดผลและสะท้อนความสําเร็จตามเปูาหมายขององค์กร 
 

25 

21 
17 

10 
13 

ดีกว่าเปูาหมายมาก ดีกว่าเปูาหมาย เป็นไปตามเปูาหมาย 

ตํ่ากว่าเปูาหมาย ตํ่ากว่าเปูาหมายมาก 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 57 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

3.2.1 การก าหนดเปาูหมายผลลัพธ์ 
หน่วย : โครงการ 

จ านวน ร้อยละ 
5.000 มีการกําหนดเปูาหมายและ

ประเมินผลลัพธ์ 
29 33.72 

3.0000 มีการประเมินผลลัพธ ์ 24 27.91 
1.0000 ไม่มีการกําหนดเปูาหมายผลลัพธ ์ 33 38.37 

รวม 86 100.00 
คะแนนเฉลี่ย : 2.9070 

 

 
แผนภาพที่ 3.36 การก าหนดเปูาหมายผลลัพธ์ 

 
 ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 ด้านการนําผลผลิตของโครงการไปใช้ประโยชน์ พบว่า โครงการส่วนให ่มีการ

นําผลผลิตของโครงการไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด จํานวน 55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.95 เช่น โครงการ 
Space Inspirium ผลผลิตของโครงการ คือ ความสําเร็จในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium ที่พร้อม
ให้บริการเป็นแหล่งความรู้ สร้างแรงบันดาลใจโดยเฉพาะกับเยาวชน ซึ่งได้มีการเปิดให้บริการและเผยแพร่
ความรู้ให้กับประชาชนแล้ว โครงการขยายผลระบบ EMERALD ให้สามารถทําการคํานวณวงโคจรกับ
ดาวเทียมดวงอ่ืน  ระยะที่   ผลผลิตของโครงการ คือ ระบบ EMERALD ที่สามารถทํางานแบบอัตโนมัติ ซึ่ง
ปัจจุบันได้มีการใช้งานระบบดังกล่าวแล้ว เป็นต้น สําหรับโครงการที่มีการนําผลผลิตไปใช้ประโยชน์ได้
บางส่วน มีจํานวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.44 เช่น โครงการจัดทําภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน ผลผลิตของ
โครงการ คือ ข้อมูลพื้นที่ปุาไม้ พื้นท่ีเกษตรและชุมชนเมือง ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรปุาไม้และชุมชน
เมือง ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลดาวเทียมที่มีการให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว 
และหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลจะมีการจัดทําและตีความข้อมูลของตัวเอง ซึ่งผลผลิตของ สทอภ. เป็นการอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลในการเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงส่วนหนึ่ง เป็นต้น สําหรับโครงการที่ยังไม่มีการนํา
ผลผลิตไปใช้ประโยชน์ มีจํานวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.60 ซึ่งมีทั้งโครงการที่ยังไม่บรรลุเปูาหมาย
ผลผลิต จึงทําให้ยังไม่มีการนําผลผลิตไปใช้ประโยชน์ เช่น โครงการขับเคลื่อนโครงการระบบดาวเทียมสํารวจ
เพ่ือการพัฒนา โครงการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของ สทอภ. เป็นต้น และโครงการที่บรรลุ
เปูาหมายผลผลิตแล้ว แต่ผลผลิตที่เกิดข้ึนไม่ถูกนําไปใช้ประโยชน์ เช่น โครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วย
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผลผลิต คือ การจัดทําฐานข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการนํามาเผยแพร่ใน
รูปแบบของสื่อท่ีประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เป็นต้น 
 

3.2.2 การน าผลผลิตของโครงการ 
ไปใช้ประโยชน์ 

หน่วย : โครงการ 
จ านวน ร้อยละ 

5.0000 นําผลผลิตของโครงการไปใช้
ประโยชน์ได้ทั้งหมด  

55 63.95 

3.0000 นําผลผลิตของโครงการไปใช้
ประโยชน์ได้บางส่วน  

15 17.44 

1.0000 ไม่มีการนําผลผลิตของโครงการไป
ใช้ประโยชน ์

16 18.60 

รวม 86 100.00 
คะแนนเฉลี่ย : 3.9070 

 

 

แผนภาพที่ 3.37 การน าผลผลิตของโครงการไปใช้ประโยชน์ 

29 

24 

33 

มีการกําหนดเปูาหมายและประเมินผลลัพธ์ 

มีการประเมินผลลัพธ์ 

ไม่มีการกําหนดเปูาหมายผลลัพธ์ 

55 
15 

16 

นําผลผลิตของโครงการไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด  

นําผลผลิตของโครงการไปใช้ประโยชน์ได้บางส่วน  

ไม่มีการนําผลผลิตของโครงการไปใช้ประโยชน์ 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 58 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

มิติที่ 4 ด้านผลกระทบ 
 
 

4. ผลกระทบ 
หน่วย : โครงการ 

จ านวน ร้อยละ 
4.5001 - 5.0000 ดีกว่าเปูาหมายมาก 8 9.30 
3.5001 - 4.5000 ดีกว่าเปูาหมาย 4 4.65 
2.5001 - 3.5000 เป็นไปตามเปูาหมาย 9 10.47 
1.5001 - 2.5000 ต่ํากวา่เปูาหมาย 0 0.00 
1.0000 - 1.5000 ต่ํากวา่เปูาหมายมาก 65 75.58 

รวม 86 100.00 
คะแนนเฉลี่ย : 1.7209 

  
แผนภาพที่ 3.38 ผลกระทบ 

 
จากแผนภาพที่ 3.38 พบว่า โครงการส่วนให ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่ํากว่าเปูาหมายมาก 

จํานวน 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.58 เนื่องจากโครงการส่วนให ่ยังไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลและไม่มีการ
ประเมินผลกระทบอย่างเป็นระบบ ทําให้ในการประเมินผลกระทบของโครงการ ยังไม่สามารถดําเนินการได้
อย่างเป็นรูปธรรม สําหรับจํานวนโครงการที่มีการจัดเก็บข้อมูลและประเมินผลกระทบ มีรายละเอียดดังแสดง
ในแผนภาพที่ 3.39 
 

4.1 การจัดเก็บข้อมูลและประเมินผลกระทบ 
หน่วย : โครงการ 

จ านวน ร้อยละ 
5.0000 มีการเก็บข้อมูลและ

ประเมินผลกระทบ 
13 15.12 

3.0000 มีการเก็บข้อมูลแต่ไม่มีการ
ประเมินผลกระทบ 

8 9.30 

0.0000 ไม่มีการเก็บข้อมูลและไม่มี
การประเมินผลกระทบ 

65 75.58 

รวม 86 100.00 
คะแนนเฉลี่ย : 1.7907 

 

 
 

แผนภาพที่ 3.39 การจัดเก็บข้อมูลและประเมินผลกระทบ 
 

จากแผนภาพที่ 3.39 มีโครงการที่มีการจัดเก็บข้อมูลและประเมินผลกระทบ จํานวน 13 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 15.12 ในจํานวนนี้พบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นไปตามตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น  
โครงการพัฒนาระบบป ิบัติการควบคุมและทดสอบ ประกอบดาวเทียม Phase D ภายใต้ PM Space สทอภ. 
ได้พัฒนาระบบควบคุมดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ไปออกบูธแสดงผลงานที่ต่างประเทศ และมีบริษัท
ต่างชาติซื้อระบบที่ สทอภ. ได้พัฒนาขึ้นไปใช้แล้ว เป็นต้น มีรายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 3.40 
 

8 4 

9 

65 

ดีกว่าเปูาหมายมาก ดีกว่าเปูาหมาย เป็นไปตามเปูาหมาย 

ตํ่ากว่าเปูาหมาย ตํ่ากว่าเปูาหมายมาก 

13 
8 

65 

มีการเก็บข้อมูลและประเมินผลกระทบ 
มีการเก็บข้อมูลแต่ไม่มีการประเมินผลกระทบ 
ไม่มีการเก็บข้อมูลและไม่มีการประเมินผลกระทบ 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 59 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

4.2 การเกดิผลกระทบ (กรณมีีการ
ประเมินผลกระทบ) 

หน่วย : โครงการ 
จ านวน ร้อยละ 

5.0000 เกิดผลกระทบตรงตาม
จุดประสงค์หลัก 

8 61.54 

3.0000 เกิดผลกระทบเพียงบางส่วนที่
ไม่ใช่ส่วนหลักหรือจุดประสงค์
หลัก 

4 30.77 

1.0000 ไม่เกิดผลกระทบ 1 7.69 
รวม 13 100.00 

คะแนนเฉลี่ย : 1.7907 
 

 
 

แผนภาพที่ 3.40 การเกิดผลกระทบ (กรณีมีการประเมินผลกระทบ) 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ควรมีการจัดเก็บข้อมูลผลกระทบของโครงการอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทํา
ให้สามารถประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการได้ อันจะนําไปสู่การปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม การดําเนิน
โครงการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบตามที่คาดหวัง สร้างคุณค่าและประโยชน์
ให้เกิดข้ึนแก่สังคมต่อไป 
 
มิติที่ 5 ด้านความย่ังยืน 
 
 

5. ความยั่งยืน : การน าผลผลิตไปต่อยอด 
หน่วย : โครงการ 

จ านวน ร้อยละ 
5.0000 มีการนําผลผลิตไปต่อยอด 23 26.74 
1.0000 ไม่มีการนําผลผลิตไปต่อยอด 63 73.26 

รวม 86 100.00 
คะแนนเฉลี่ย : 2.0698 

 

 
แผนภาพที่ 3.41 ความย่ังยืน : การน าผลผลิตไปต่อยอด 

 
มิติที่ 5 ด้านความยั่งยืน เป็นการพิจารณาองค์ประกอบด้านความยั่งยืนของโครงการ ซึ่งได้แก่การนํา

ผลผลิตของโครงการไปต่อยอด ทั้งนี้ จากผลการประเมินพบว่า โครงการส่วนให ่ยังไม่ได้มีการนําผลผลิตของ
โครงการไปต่อยอด เนื่องจากผลผลิตส่วนให ่ของ สทอภ. โดยเฉพาะผลผลิตที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล
จากดาวเทียม การนําไปใช้ประโยชน์ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานข้อมูลเป็นหลัก นอกจากนี้ โครงการบางส่วนเป็นภารกิจ
งานประจํา หรืองานสนับสนุน เช่น แผนงานการบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบป ิบัติการภาคพ้ืนดิน 
โครงการสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งผลผลิตของโครงการดังกล่าวไม่ได้สะท้อนถึงความยั่งยืนของ
โครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการบางส่วนสามารถนําผลผลิตของโครงการไปต่อยอดได้ โดยเฉพาะโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม การพัฒนาองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 

8 4 
1 

เกิดผลกระทบตรงตามจุดประสงคห์ลกั 
เกิดผลกระทบเพียงบางสว่นที่ไม่ใช่ส่วนหลกัหรือจุดประสงค์หลกั 
ไม่เกิดผลกระทบ 

23 

63 

กลุ่มเปูาหมายนําผลผลิตไปต่อยอด ไม่มีการนําผลผลิตไปต่อยอด 
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นวัตกรรมต่าง  เช่น โครงการพัฒนาระบบรับสั  าณดาวเทียมสํารวจโลกและย่านความถี่ C-Band โครงการ
พัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม ระยะที่ 4 ภายใต้ PM Space โครงการจัดตั้ง
ห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม ระยะที่ 2 เป็นต้น 

 สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านประสิทธิผลของการป ิบัติภารกิจ และประสิทธิภาพของการป ิบัติ
ภารกิจ ที่ปรึกษาจะใช้ผลจากการประเมินโครงการภายใต้ผลผลิตที่คัดเลือกมาประเมินผลมาใช้ในการวิเคราะห์
ส่วนนี้  

 
3.3  ผลการประเมินความคุ้มค่าของผลผลิตตามภารกิจที่ส าคั ของ สทอภ   

ทั้งนี้ ในการวัดความคุ้มค่าของการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมของ สทอภ. ที่ปรึกษาได้พิจารณา
มูลค่าของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการเทียบกับต้นทุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ โดยมี
แนวทางและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมูลค่าผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม โดยการ
ได้วิเคราะห์คัดเลือกตามภารกิจที่สําคั ของ สทอภ. ทั้ง 6 ด้าน (ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งทั้ง 6 ข้อของ 
สทอภ.) ทั้งด้านการบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ การจัดทําและพัฒนาภูมิสารสนเทศ  และ
ผลผลิตการพัฒนากําลังคนดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยการประเมินจะครอบคลุมทั้งด้าน
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และผลกระทบ (Impact) โดยมีเกณฑ์การประเมิน
เป็นไปตามรายละเอียดภาคผนวก 1 สําหรับการประเมินผลกระทบในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
จากการนําผลงานโครงการ ของ สทอภ. ไปใช้ประโยชน์ จะพิจารณาว่าการดําเนินการโครงการแต่ละโครงการ
ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านใด เช่น การเพ่ิมผลผลิต การประหยัดค่าใช้จ่าย การเพ่ิมรายได้ ฯลฯ ทั้งนี้ ใน
กระบวนการประเมินผลกระทบจะพิจารณาเป็นรายโครงการ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบของกระบวนการที่
นําไปสู่วัตถุประสงค์และผลกระทบ กําหนดกรอบแนวคิดและต้นแบบ (โมเดล) ในการประเมิน กําหนดตัวชี้วัด
ของผลกระทบที่มีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ จากนั้นจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบ  

ทั้งนี้ การประเมินจะนําเอาโครงการที่อยู่ในปี 2559-2560 มาพิจารณา แต่เนื่องจากผลกระทบของ
หลายโครงการเป็นสิ่งที่จะเกิดข้ึนหลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น การประเมินจะพิจารณาถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นจนถึงปีที่ประเมิน คือปี 2561 การประเมินมูลค่าผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนํา
ผลงานโครงการ ของ สทอภ. ไปใช้ประโยชน์ จะพิจารณาว่าการดําเนินการโครงการแต่ละโครงการก่อให้เกิด
ผลกระทบในด้านใด เช่น การเพ่ิมผลผลิต การประหยัดค่าใช้จ่าย การเพ่ิมรายได้ หรือคุณค่าด้านอ่ืน  ฯลฯ 
ทั้งนี้ ในกระบวนการประเมินผลกระทบจะพิจารณาเป็นรายโครงการ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบของ
กระบวนการที่นําไปสู่วัตถุประสงค์และผลกระทบ กําหนดกรอบแนวคิดและต้นแบบ (โมเดล) ในการประเมิน 
กําหนดตัวชี้วัดของผลกระทบที่มีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ จากนั้นจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
และประเมินผลกระทบ  

 การประเมนิจะนําโครงการในปี 2559-2560 มาพิจารณา โดยผลลัพธ์ ผลกระทบ และมูลค่าที่เกิดขึ้น
อาจเกิดในปีที่ดําเนินการหรือหลังจากปีที่ดําเนินการ หรืออาจเกิดต่อเนื่องในหลายปีต่อไป  
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3.3.1  แนวความคิดในการคัดเลือกโครงการมาประเมิน 

การคัดเลือกโครงการมาประเมินมีหลักเกณฑ์ดังแผนภาพนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 3.42 การคัดเลือกโครงการที่จะน ามาประเมิน 

 ประเด็นสําคั ในการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกโครงการที่นํามาประเมินมีดังนี ้

1. Strategically relevant : ความสอดคล้องกับภารกิจหลักหรือประเด็นยุทธศาสตร์หลัก  

กิจกรรมเป็นการดําเนินงานที่เป็นภารกิจหลัก (Core function) วัตถุประสงค์หลักขององค์กร 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลัก มีผลผลิต ผลลัพธ์ ที่เกิดข้ึนชัดเจน 

กิจกรรมที่มิใช่กิจกรรมหลัก แต่เป็นกิจกรรมสนับสนุนเช่น การบริหารจัดการภายในที่ดําเนินการอย่าง
สม่ําเสมอทุกปี งานประจําวัน (routine) งานสารบรรณ งานจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน อาคาร อุปกรณ์ ฯลฯ จะยังไม่นํามาประเมิน  

2. Consequence : การดําเนินงานก่อให้เกิดผลต่อเนื่อง เช่น ได้ผลผลิตที่นําไปใช้ได้ต่อไป หรือ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อไป และนํามาประเมินมูลค่าได้ 

3. Innovative : การได้องค์ความรู้ใหม่หลังจากการประเมิน  

บางกรณีหากเคยมีการประเมินผลกระทบในลักษณะเดียวกันหรือในประเด็นเดียวกันมาแล้ว  
หากประเมินจะไม่ได้รับข้อมูล องค์ความรู้ วิธีการใหม่ ที่มีนัยยะสําคั  อาจไม่มีความจําเป็นต้องประเมินอีก  

Beneficiaries Strategic 
relevant  

Available of 
information 

Resources Used 

Consequenc
e 

Innovative 

หลักเกณฑ์               
การคัดเลือก

โครงการ 
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4. Available of Information : ความสามารถในการได้ข้อมูลเพียงพอในการประเมิน   

ประเด็นสําคั ที่อาจใช้ในการคัดกรองกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่สามารถจะหาข้อมูลที่ใช้บ่งชี้
ผลกระทบนั้นได้หรือไม่ เพียงพอจะระบุว่าได้ผลตามต้องการหรือไม่ หากมีประเด็นปั หาเกี่ยวกับข้อมูล หรือ
ผลการสรุปข้อมูล ที่ไม่เพียงพอต่อการนําไปใช้วิเคราะห์ อาจหลีกเลี่ยงไม่ประเมิน ตัวอย่างเช่น 

4.1) ข้อมูลที่จัดเก็บ ไม่มีความเพียงพอที่จะใช้ในการคาดการณ์ หรือประเมินผลกระทบที่ต้องการได้
อย่างเหมาะสม  

4.2) ผลกระทบที่ต้องการประเมินไม่สามารถจะคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดมากน้อยเพียงไรในแต่ละครั้ง 
หรือคาดการณ์ได้ยาก เช่น การเกิดอุบัติภัยบางประการ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจํา และเกิดมากน้อยต่างกันตาม
ปัจจัย ไม่มีแนวโน้มที่จะประเมินได้ชัดเจน 

4.3) กิจกรรมที่จะนํามาประเมิน ควรดําเนินการแล้วเสร็จในส่วนที่สําคั และอยู่ในขั้นตอนที่สามารถ
สร้างผลลัพธ์ที่ประเมินในเชิงมูลค่าได้แล้ว หรือหากไม่แล้วเสร็จ แต่สามารถประเมินมูลค่าที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้ จะนํามาพิจารณาในการประเมิน แต่หากการดําเนินงานยังไม่อยู่ในขั้นตอนที่สร้างผลลัพธ์ หรือ
คาดการณ์ผลลัพธ์ยังไม่ได้ จะไม่นํามาประเมิน 

5. Beneficiaries : ประโยชน์ที่เกิดจากกิจกรรมที่ดําเนินการ 

หากโครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการ ส่งประโยชน์ต่อกลุ่มเปูาหมายน้อย เช่น เป็นเพียงปัจจัยเล็กน้อย
เทียบกับปัจจัยทั้งหมด ที่มีผลต่อการสร้างมูลค่า จะไม่นํามาพิจารณาในการประเมิน 

6. Resources used : งบประมาณท่ีใช้ของโครงการ  

ในกรณีที่มีโครงการที่ผ่านการคัดเลือกในข้อต่าง  แล้ว จะพิจารณากิจกรรมที่ใช้งบประมาณสูง หรือมี
สัดส่วนต่องบประมาณทั้งหมดสูง ซ่ึงมีความน่าสนใจในการประเมินมากกว่ากิจกรรมที่ใช้งบประมาณต่ํา 

ทั้งนี้ การคัดเลือกกิจกรรมมาประเมิน จะพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวหลายประเด็นข้างต้นประกอบกัน 
บางกรณีหากพิจารณาจากประเด็นเดียวอาจพบว่า มีความน่าสนใจในการประเมิน แต่ถ้าพิจารณาข้ออ่ืน 
ประกอบแล้ว อาจพบว่าไม่น่าสนใจในการประเมินก็เป็นได้ 
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3.3.2  เกณฑ์การคัดเลือกโครงการ 

 จากแนวความคิดในการคัดเลือกโครงการที่ระบุข้างต้น นํามาประยุกต์ใช้เป็นเกณฑ์ การคัดเลือก
โครงการ ทั้งนี้ จะกําหนดจากประเด็นในการตัดโครงการออกจากการคัดเลือก โดยโครงการที่ตรงกับประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง หรือบางประเด็น ในหัวข้อเหล่านี้ จะไม่นํามาพิจารณา  

1. เป็นกิจกรรมสนับสนุน หรือไม่สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือประเด็นยุทธศาสตร์หลัก  
  การประเมินให้ความสําคั กับกิจกรรมที่ให้ผลผลิตหรือผลลัพธ์สอดคล้องกับการดําเนินงานที่เป็น
ภารกิจหลัก (Core function) วัตถุประสงค์หลัก ยุทธศาสตร์หลักขององค์กร ส่วนโครงการที่เป็นลักษณะที่
เป็นกิจกรรมสนับสนุนจะยังไม่นํามาพิจารณาในขณะนี้ เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง จ้างเหมา หรือ กิจกรรม
สนับสนุนภายในองค์กร เช่น การพัฒนาบุคลากรภายใน ระบบบริหารจัดการสารสนเทศภายในองค์กร  
งานประชาสัมพันธ์ และงานประจําวัน (Routine)  

2. การประเมินไม่ได้ก่อให้เกิดข้อมูลหรือองค์ความรู้ใหม่อย่างมีนัยส าคั  เช่น โครงการที่เคยมีการประเมินแล้ว 
หรือมีเนื้อหาผลผลิต ผลลัพธ์ ที่สร้างมูลค่าในลักษณะเดียวกับที่เคยมีการประเมินมาแล้ว โดยเฉพาะโครงการ
ที่มีกิจกรรมหลักเป็นกิจกรรมที่เคยประเมินมาแล้วในปีก่อน 

3. ยังไม่เกิดผลลัพธ์ที่สามารถน ามาสร้างมูลค่าได้ เช่น โครงการจัดทําแผนงาน การศึกษาความเป็นไปได้ 
การเตรียมฐานข้อมูลที่จะนําไปใช้งานในปีต่อไป ซึ่งยังไม่ได้มีการป ิบัติให้เกิดผลผลิต/ผลลัพธ์ในปีนั้น หรือ
โครงการยังไม่แล้วเสร็จ หรืออยู่ในสถานะที่ยังใช้งานไม่ได้ เช่น รอเชื่อมต่อกับระบบอ่ืนอยู่ หรืออยู่ในระหว่างมี
ปั หาในการตรวจรับ 

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของโครงการ คาดการณ์ได้ยาก หรือไม่ได้ ทําให้การประเมินผลเป็นไปได้ยาก       

5. มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประเมิน เช่น ไม่ทราบจํานวนผู้ได้รับผลกระทบ หรือไม่มีข้อมูลในการประเมินมูลค่า 

6. กิจกรรมที่ท าเป็นส่วนประกอบที่มีความส าคั น้อย ต่อความส าเร็จของผลลัพธ์  ตัวอย่างเช่น กิจกรรม
การสนับสนุนเงินทุนเพียงส่วนหนึ่งให้กับหน่วยงานภายนอกองค์กร โดยหน่วยงานนั้นหน่วยงานหลักในการ
ดําเนินการ  

 จากหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังกล่าว นํามาใช้ในการคัดเลือกโครงการที่จะทําการประเมิน ตามที่
ปราก ในตารางต่อไป  
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ผลการคัดเลือกโครงการ  

 จากเกณฑ์การคัดเลือกที่กําหนดไว้ ได้ผลการคัดเลือกโครงการดังนี้  โดยมีรายละเอียดรายโครงการใน
หน้าที่ 3-9  ถึง 3- 77 

ตารางที่ 3.2 โครงการที่คัดเลือกมาประเมิน 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
1.1 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม ระยะที่ 4 

1.2 โครงการขยายผลระบบ EMERALD ให้สามารถทําการคํานวณวงโคจร กับดาวเทียมดวงอื่น  ระยะที่ 1 

2.1 โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลติข้อมูลและบาํรุงรักษาระบบป ิบัติการดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ 2 

2.2 โครงการพัฒนาระบบการผลิตข้อมูลและบํารุงรักษาระบบป ิบัติการดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ 3 

3 โครงการพัฒนาระบบรับสั  าณดาวเทียมสํารวจโลกยา่นความถี่ C-Band 

4 โครงการพัฒนาระบบป บิัติการควบคุมและทดสอบ ประกอบดาวเทียม Phase D 

5.1 โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพ ระยะที่ 2 (OPTEMIS) 

5.2 โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพ ระยะที่ 3 (OPTEMIS) 

6.1 โครงการจดัตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม ระยะที่ 1 

6.2 โครงการจดัตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม ระยะที่   

7.1 โครงการ Space Inspirium 

7.2 นิทรรศการภายนอกอาคารพิพิธภณัฑ์ Space Inspirium 

8 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ภูมสิารสนเทศสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

9 โครงการพัฒนาบุคลากรและองคค์วามรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

10 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับนานาชาตภิายใต้ 
ศูนย์ภูมสิารสนเทศสิรินธร 

11 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ 

12.1 
โครงการภูมิสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร : สังคม 
ทรัพยากร และภัยพิบตัิ (G-Social) ปี  559 

12.2 
โครงการภูมิสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร : สังคม 
ทรัพยากร และภัยพิบตัิ (G-Social) ปี  560 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 

13 
โครงการส่งเสริมการตัดสินใจลงทนุในอาเซียนด้วยข้อมลูเชิงพื้นที่ (The Grand Geospatial Platform 
founded on ASEAN Economic Clustering Map) PM-GGP ปีท่ี 1 

14 โครงการพัฒนาระบบวางแผนและจัดการพื้นที่เพ่ือการพัฒนาเชิงมหภาค PM-GGP ปีท่ี 2 

15 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนตําแหน่งทางภูมิศาสตร์แบบอัตโนมัติโดยการแปลงรหัสตําบลเป็นพิกัดภมูิศาสตร ์

16 
โครงการพัฒนาการจัดทําแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aerial Vehicle : 
UAV) (วิธีสํารวจพ้ืนท่ีโดยข้อมูลจาก UAV เพื่อจัดทําแผนท่ี 3 มิติ) 

17 
โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝัง่เพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล (วิธีวิเคราะห์ทิศทางการเคลือ่นที่ของ
น้ํามันรั่วทางทะเลผ่านระบบวิเคราะห์เชิงพื้นที่) (Geo-Spatial platform ระยะที่ 1) 

18 
โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝัง่เพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล (วิธีวิเคราะหล์ักษณะการไหลเวียน
กระแสน้ําและรูปแบบคลื่น โดยใช้ระบบเรดาร์ชายฝั่งบรเิวณอ่าวไทย) 

19 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการติดตามคาดการณ์และประเมินความเสียหายจากภัยพิบตัิและ ผลกระทบต่อการ
ใช้ที่ดิน (วิธีการประเมินพื้นที่เผาไหม้ (Burn Scar) ฯ และวิธีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงไฟปุาและภัยแล้ง (Hotspot)) 

20 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการติดตามคาดการณ์และประเมินความเสียหายจากภัยพิบตัิและ ผลกระทบต่อ 
การใช้ที่ดิน (การพัฒนาอุปกรณ์ Field Server) 

21 
โครงการพัฒนาระบบภมูิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่บนฐานสมดุลเศรษฐศาสตร์                
(การพัฒนาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GIS agro)) 

22 
โครงการพัฒนาระบบภมูิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่บนฐานสมดุลเศรษฐศาสตร์                    
(การพัฒนาระบบแผนท่ีออนไลน์ G-Agro หรือระบบภูมสิารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่) 

23 
แผนงานบริหารทั่วไปด้านบริหารวชิาการ (การพัฒนาระบบภูมสิารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการโครงการของ
มูลนิธิชัยพัฒนา GMIS) 

24 
โครงการจดัทําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เพือ่การท่องเที่ยว 
(การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 

 5 โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมอืเพื่อการจัดการพื้นท่ีอากาศ (GISAVIA) (เฉพาะแอพพลเิคชั่น BAMPEN) 

26.1 โครงการระบบผลติแผนท่ีกลางแบบออนไลน์ (GMOS) ปี  559 

26.2 โครงการระบบผลติแผนท่ีกลางแบบออนไลน์ (GMOS) ปี  560 

27 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนระบบและบริการภมูิสารสนเทศของประเทศ (NGIS) 

28.1 โครงการจดัจ้างย้ายระบบบริการเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐาน GI Portal 

28.2 โครงการระบบ GI-Portal เพื่อการบริการแผนท่ี Online 

 9 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาตลาดสําหรับผลติภณัฑ์มาตรฐาน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
30 แผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีศกัยภาพและการส่งเสริมตลาด 

3  แผนงานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน 

3  
โครงการจดัตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม (การเสริมสร้างโครงสร้างอากาศยานไร้
คนขับแบบปีกนิ่งด้วยแซนวิชคอมโพสิท) 

33 
โครงการจดัตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม (การประยุกต์ใช้ Nano Silica ในยาง
ธรรมชาตเิพื่อเพ่ิมความแข็งแรงในใบพัดอากาศยานไร้คนขับ) 

 

การจัดกลุ่มโครงการตามภารกิจ 

กลุ่มโครงการสามารถครอบคลุมตามภารกิจที่สําคั ของ สทอภ. โดยครอบคลุมกลุ่มภารกิจต่าง  ดังนี้ 

 

โครงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 การพัฒนาระบบต่าง  ของดาวเทียมโดยบุคลากรภายใน 
 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม ระยะที่ 4  
 โครงการขยายผลระบบ EMERALD ให้สามารถทําการคํานวณวงโคจร กับดาวเทียมดวงอ่ืน  ระยะที่ 1 
 โครงการพัฒนาระบบเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้อมูลและบํารุงรักษาระบบป ิบัติการดาวเทียมไทยโชต 

ระยะที่    
 โครงการพัฒนาระบบการผลิตข้อมูลและบํารุงรักษาระบบป ิบัติการดาวเทียมไทยโชต ระยะท่ี 3 
 โครงการพัฒนาระบบรับสั  าณดาวเทียมสํารวจโลกย่านความถี่ C-Band  
 โครงการพัฒนาระบบป ิบัติการควบคุมและทดสอบ ประกอบดาวเทียม Phase D  
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 โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพ่ิมประสิทธิภาพการถ่ายภาพ ระยะที่   (OPTEMIS)   
 โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพ่ิมประสิทธิภาพการถ่ายภาพ ระยะที่ 3 (OPTEMIS)  

การจัดตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม 
 โครงการจัดตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม ระยะที่   
 โครงการจัดตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม ระยะที่ 2 

โครงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการเผยแพร่และท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
กิจกรรมจากสื่อเรียนรู้ 

 โครงการ Space Inspirium  
 นิทรรศการภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium  

การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิสารสนเทศสู่ชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติภายใต้

ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร  
 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
 การสร้างระบบภูมิสารสนเทศให้หน่วยงานต่าง  ได้นําไปประยุกต์ใช้ 
 โครงการภูมิสารสนเทศเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร : 

สังคม ทรัพยากร และภัยพิบัติ (G-Social) ปี  559 
 โครงการภูมิสารสนเทศเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร : 

สังคม ทรัพยากร และภัยพิบัติ (G-Social) ปี  560 
 โครงการส่งเสริมการตัดสินใจลงทุนในอาเซียนด้วยข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (The Grand Geospatial 

Platform founded on ASEAN Economic Clustering Map) PM-GGP ปีที่ 1 
 โครงการพัฒนาระบบวางแผนและจัดการพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาเชิงมหภาค PM-GGP ปีที่ 2 

 การบริการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่าง  
 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนตําแหน่งทางภูมิศาสตร์แบบอัตโนมัติโดยการแปลงรหัสตําบลเป็นพิกัด

ภูมิศาสตร์ 
 โครงการพัฒนาการจัดทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aerial 

Vehicle : UAV) (วิธีสํารวจพืน้ที่โดยข้อมูลจาก UAV เพ่ือจัดทําแผนที่ 3 มิติ) 
 โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่งเพ่ือการเตือนภัยทางบกและทางทะเล (วิธีวิเคราะห์ทิศทางการ

เคลื่อนที่ของน้ํามันรั่วทางทะเลผ่านระบบวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่) (Geo-Spatial platform ระยะที่  ) 
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 โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่งเพ่ือการเตือนภัยทางบกและทางทะเล (วิธีวิเคราะห์ลักษณะการ
ไหลเวียนกระแสน้ําและรูปแบบคลื่น โดยใช้ระบบเรดาร์ชายฝั่งบริเวณอ่าวไทย) 

 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามคาดการณ์และประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติและ ผลกระทบ
ต่อการใช้ที่ดิน (วิธีการประเมินพ้ืนที่เผาไหม้ (Burn Scar) ฯ และวิธีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงไฟปุาและ 
ภัยแล้ง (Hotspot) ) 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคาดการณ์และประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติและ 
ผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน (การพัฒนาอุปกรณ์ Field Server) 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเกษตรเชิงพ้ืนที่บนฐานสมดุลเศรษฐศาสตร์
(การพัฒนาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพ่ือการเกษตร (GISagro)) 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเกษตรเชิงพ้ืนที่บนฐานสมดุลเศรษฐศาสตร์ 
(การพัฒนาระบบแผนที่ออนไลน์ G-Agro หรือระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเกษตรเชิง
พ้ืนที)่ 

 แผนงานบริหารทั่วไปด้านบริหารวิชาการ (การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา GMIS) 

 โครงการจัดทําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)  
เพ่ือการท่องเที่ยว (การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 

 โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการจัดการพ้ืนที่อากาศ (GISAVIA) (เฉพาะแอพพลิเคชั่น 
BAMPEN) 

 โครงการระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ (GMOS) ระยะที่   ปี  559 
 โครงการระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ (GMOS) ระยะที่ 2 ปี  560 
 โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนระบบและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ (NGIS) 
 โครงการจัดจ้างย้ายระบบบริการเข้าสู่โครงสร้างพ้ืนฐาน GI Portal 
 โครงการระบบ GI-Portal เพ่ือการบริการแผนที่ Online  

การน าผลิตภัณฑ์/ข้อมูล/บริการไปใช้เพื่อสร้างรายได้และบริการสังคม 
 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 
 แผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพและการส่งเสริมตลาด 

การส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน 
 แผนงานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน 
 โครงการจัดตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม (การเสริมสร้างโครงสร้าง

อากาศยานไร้คนขับแบบปีกนิ่งด้วยแซนวิชคอมโพสิท) 
 โครงการจัดตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม (การประยุกต์ใช้ NanoSilica 

ในยางธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงในใบพัดอากาศยานไร้คนขับ) 
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3 3 3  แนวทางการประเมินมูลค่ารายโครงการ 

การประเมินจะทําการศึกษาข้อมูลด้านต่าง  ทั้งในรูปแบบเอกสาร และผลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้นําผลจากโครงการไปใช้ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ นํามาประมวลผล 
ตามแนวทางที่ได้ระบุไว้รายละเอียดของแต่ละโครงการ 

1. ระยะเวลาในการประเมิน 

โครงการที่นํามาคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการประเมิน เป็นโครงการที่ดําเนินการในปี 2559-2560 โดยบาง
โครงการอาจดําเนินการภายในปีเดียวและได้มูลค่าผลลัพธ์ในปีนั้น (ส่วนให ่เป็นโครงการที่ใช้เวลาดําเนินการสั้น 
โครงการรายปี เช่น การอบรม พัฒนา บุคลากรต่าง ) บางโครงการต้องดําเนินงานต่อเนื่องกันมากกว่าหนึ่งปีจึง
สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ประเมินมูลค่าได้ เช่น ดําเนินการปี 2559 ต่อเนื่องถึงปี 2560 จึงแล้วเสร็จ หรือบางโครงการ
อาจดําเนินงานก่อนปี 2559 แต่สร้างมูลค่าได้ปี 2560 

บางโครงการอาจประเมินผลที่เกิดขึ้นหลังโครงการแล้วเสร็จ เช่น การสร้างระบบภูมิสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ ซึ่งต้องรอให้มีการนําไปใช้หลังจากระบบแล้วเสร็จระยะหนึ่ง จึงจะติดตามผลการนําไปใช้ได้  

ระยะเวลาในการประเมินมูลค่าของโครงการต่าง  มีความแตกต่างกันดังนี้ 

1. โครงการที่ดําเนินงานแล้วเสร็จภายในปีนั้น และสามารถประเมินผลลัพธ์ได้ภายในปีที่ประเมิน (2561) 
ประเมินมูลค่าผลลัพธ์ภายในปีนั้น แต่หากผลลัพธ์นั้นมีแนวโน้มว่าจะส่งผลต่อเนื่องในอนาคต อาจทําการประมาณ
การเพ่ิมเติมเป็นมูลค่าในอนาคต 

2. โครงการที่ใช้เวลาดําเนินการมากกว่า 1 ปี มีหลักการประเมินดังนี้ 

2.1 โครงการที่ดําเนินการหลายปีจึงแล้วเสร็จ ให้ถือว่าเป็นโครงการเดียวกัน (เช่น ดําเนินการปี 2559-2560 
ประเมินรวมเป็นโครงการเดียวกัน) ส่วนการประเมินมูลค่า หากเป็นผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนหลังจากโครงการแล้วเสร็จ 
จะนําไปเป็นมูลค่าของปีสุดท้าย (ทั้งนี้รวมถึงมูลค่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย) 

ตัวอย่างเช่น โครงการภูมิสารสนเทศเพ่ือลดความเลื่อมล้ําของสังคมและรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร : สังคม ทรัพยากร และภัยพิบัติ (G-Social) และโครงการระบบแผนที่กลางแบบออนไลน์ (GMOS) 
มีการดําเนินโครงการในปี 2559 และปี 2560 สามารถจัดทําระบบได้ในปี 2560 มูลค่าที่เกิดขึ้นจึงระบุให้เป็นมูลค่า
ของโครงการปี 2560 (ซ่ึงส่วนให ่เป็นมูลค่าที่เกิดขึ้นในปี 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากต้องรอให้มีผู้ใช้งานนําระบบ
ไปใช้งานระยะหนึ่งก่อน จึงจะสามารถติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้)  
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โครงการในปีเดียวกันแต่ต้องดําเนินการต่อเนื่องกันจึงจะเกิดผลลัพธ์ เช่น โครงการจัดจ้างย้ายระบบ
บริการเข้าสู่โครงสร้างพ้ืนฐาน GI Portal และ โครงการระบบ GI-Portal เพ่ือการบริการแผนที่ Online จะประเมิน
รวมกัน 

แต่ในบางกรณี ระหว่างดําเนินการอยู่และยังไม่แล้วเสร็จ มีมูลค่าบางประการเกิดขึ้นภายในปีนั้นและ
สามารถประเมินมูลค่าได้ จะนํามาประเมินโดยให้เป็นมูลค่าของปีนั้น 

ตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม Emerald มีการดําเนินงาน 
ในปี 2556 – 2560 โดยหลังจากแล้วเสร็จ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรายปี 
ดังนั้น มูลค่าของรายการเหล่านี้จะนํามาคิดเป็นมูลค่าของปีสุดท้ายของโครงการ   

แต่ระหว่างที่ดําเนินการในแต่ละปี มีมูลค่าบางประการเกิดขึ้น เช่น มูลค่าการประหยัดได้จากการ
ดําเนินการเองแทนการจ้างหรือซื้อ หรือ มูลค่าองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาระบบเอง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปีที่
ดําเนินการ ในกรณีนี้จึงให้เป็นมูลค่าของปีที่ดําเนินการในโครงการแต่ละปี 

2.2 โครงการที่ดําเนินการหลายปี และมีกลุ่มเปูาหมาย ลักษณะการดําเนินการ ลักษณะของผลผลิตที่ส่ง
มอบเหมือนกันในแต่ละปี ให้นับเป็นโครงการเดียวกัน แต่อาจประเมินแยกแต่ละปีได้ หากในแต่ละปีมีการสร้าง
มูลค่าแตกต่างกัน เช่น กลุ่มเปูาหมาย ผลผลิตที่ได้ ต่างกัน 

ตัวอย่างเช่น โครงการ Space inspirium และโครงการนิทรรศการภายนอก Space inspirium หรือ
โครงการจัดตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียมระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เป็นโครงการที่
ดําเนินการต่อเนื่องกัน โดยในแต่ละปีสามารถสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ที่สามารถประเมินมูลค่าได้ในลักษณะเดียวกัน 
(คือ นิทรรศการ และกิจกรรมในนิทรรศการ) จะนับเป็นโครงการเดียวกัน แต่เนื่องจากสามารถแยกประเมินมูลค่า
ของแต่ละปีได้ จึงแยกประเมินเป็นสองส่วน    

        2. การประเมินมูลค่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

 บางโครงการสามารถสร้างผลลัพธ์หรือผลกระทบได้ต่อเนื่องหลายปี จึงประเมินมูลค่าที่เกิดขึ้นส่งผลต่อไป
ภายหลังจากปีที่ประเมิน (ปี 2561) ทั้งนี้ในการประเมินจะกําหนดสมมติฐานไว้ว่ามูลค่าที่เกิดขึ้นมีส่วนใดบ้างที่จะ
ส่งผลต่อไปและคาดว่าจะส่งผลต่อไปกี่ปี และทําการประมาณการไว้ นอกจากนั้น จะมีการคํานวณมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ (Net Present Value : NPV) ซึ่งเป็นมูลค่าที่คํานึงถึงปัจจัยของมูลค่าเงินที่จะลดลงในอนาคตตามอัตราส่วนที่
อ้างอิงไว้ เพ่ือจะได้ทราบว่ามูลค่าที่จะเกิดในอนาคตนั้น ตีกลับมาเป็นมูลค่าในปัจจุบันเท่าใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากในการประเมินความคุ้มค่านั้นจะต้อง นําเอามูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(NPV) ของผลจากการดําเนินงาน เทียบเคียงกับมูลค่าการลงทุนมาประเมิน  
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คําอธิบาย มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 

        Net present value (NPV) หรือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลกระทบ ในที่นี้ คือ มูลค่าปัจจุบันของมูลค่า
ผลลัพธ์ กระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการโดยนับรวมมูลค่าที่จะเกิดในอนาคตด้วย กล่าวคือ การนํามูลค่าของ
การดําเนินโครงการที่จะได้รับในอนาคต มาคิดกลับเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยมีสูตรคือ 

 

 

ตัวแปรของสูตรในการหา Net present value 

ตัวแปรสูตร ค าอธิบาย 

Ct มูลค่าของผลกระทบที่เกิดข้ึนในแต่ละปี 

r อัตราคิดลด 

t จํานวนงวด 

r= อัตราคิดลด ในที่นี้เท่ากับ อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล (ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล) ที่มีอายุนานที่สุด 
โดยที่อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลที่ใช้ในการประเมินนี้จะใช้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 
10 ปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย เท่ากับ ร้อยละ 3.0  

t= จํานวนงวดที่เกิดมูลค่าจากโครงการในอนาคต 

        3  การประเมินมูลค่าที่อาจเกิดขึ้นหากมีการปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป 

 บางโครงการหากมีข้อมูลว่า ถ้ามีการปรับปรุง พัฒนาระบบจากเดิมให้ดีขึ้นจะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้
อีกประมาณเท่าใด จะนําข้อมูลนั้นมาคํานวณมูลค่าและระบุไว้ แต่ยังไม่นับรวมมูลค่านี้ในการประเมิน เนื่องจาก 
ยังไม่ได้มผีลเกิดขึ้นจริงในปีที่ประเมิน 

        4. มูลค่าที่เกิดจากการที่หน่วยงานผู้ใช้ไม่ต้องลงทุนเอง  

 การดําเนินโครงการของ สทอภ. บางโครงการเป็นการสร้างระบบภูมิสารสนเทศ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ให้หน่วยงานภายนอกได้ใช้ ส่งผลให้หน่วยงานที่นําไปใช้เกิดการประหยัดจากการที่ไม่ต้องลงทุนเอง ในส่วนนี้จะมี
การประเมินมูลค่าโดยใช้มูลค่าการลงทุนของ สทอภ. คูณกับจํานวนหน่วยงานที่นําไปใช้  
 

3.3.4  ผลการประเมินมูลค่า 

 ผลการประเมินมูลค่าของแต่ละโครงการ ปราก ในตารางถัดไป ส่วนรายละเอียดวิธีการในการประเมิน
รายโครงการ จะอธิบายต่อไป 
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ตารางท่ี 3.3 ผลการประเมินที่เกิดจากการด าเนินงานของโครงการต่างๆ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 

(A) 
มูลค่าจากการที่
หน่วยงานผู้ใช้ 

ไม่ต้องลงทุนเอง 

(B) 
มูลค่าผลผลิต/
ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 

(C) 
มูลค่าทั้งหมด  

(รวมท่ีจะเกิดใน
อนาคต) (NPV) 

(D) 
มูลค่าที่อาจ

เพ่ิมขึ้น 
หากปรับปรุง 
หรือพัฒนาต่อ 

หมายเหตุ 

1.1 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจร
ดาวเทียม ระยะที ่4  

-- 3,335,460 3,335,460 --   

1.2 โครงการขยายผลระบบ EMERALD ให้สามารถทําการ
คํานวณวงโคจร กับดาวเทียมดวงอื่น  ระยะที่ 1 

- 2,703,133 3,392,397 -   

2.1 โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลติข้อมูลและ
บํารุงรักษาระบบป ิบตัิการดาวเทยีมไทยโชต ระยะที่ 2  

-- 3,052,819 3,052,819 --   

2.2 โครงการพัฒนาระบบการผลิตข้อมูลและบํารุงรักษา
ระบบป ิบตัิการดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ 3 

- 5,509,461 9,300,411 -   

3 โครงการพัฒนาระบบรับสั  าณดาวเทียมสํารวจโลก
ย่านความถี่ C-Band 

-- 4,382,000 4,382,000 --   

4 โครงการพัฒนาระบบป บิัติการควบคุมและทดสอบ 
ประกอบดาวเทยีม Phase D  

-- 3,084,802 23,016,566 --   
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ล าดับ ชื่อโครงการ 

(A) 
มูลค่าจากการที่
หน่วยงานผู้ใช้ 

ไม่ต้องลงทุนเอง 

(B) 
มูลค่าผลผลิต/
ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 

(C) 
มูลค่าทั้งหมด  

(รวมท่ีจะเกิดใน
อนาคต) (NPV) 

(D) 
มูลค่าที่อาจ

เพ่ิมขึ้น 
หากปรับปรุง 
หรือพัฒนาต่อ 

หมายเหตุ 

5.1 โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การถ่ายภาพ ระยะที่ 2 (OPTEMIS)   

- 760,400 760,400 -   

5.2 โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การถ่ายภาพ ระยะที่ 3 (OPTEMIS)  

- 192,793,839 845,807,610 -   

6.1 โครงการจดัตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนา
โครงสร้างดาวเทียม ระยะที่ 1 

176,400,000 5,682,155 97,513,636 -   

6.2 โครงการจดัตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนา
โครงสร้างดาวเทียม ระยะที่   

176,400,000 8,397,548 201,180,207 -   

7.1 โครงการ Space Inspirium  - 99,745,950 362,780,411 -  

7.2 นิทรรศการภายนอกอาคารพิพิธภณัฑ์ Space 
Inspirium  

- 5,681,157 25,260,227 -  

8 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ภูมสิารสนเทศสู่ชุมชนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม 

- 48,253,573 48,253,573 -  
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ล าดับ ชื่อโครงการ 

(A) 
มูลค่าจากการที่
หน่วยงานผู้ใช้ 

ไม่ต้องลงทุนเอง 

(B) 
มูลค่าผลผลิต/
ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 

(C) 
มูลค่าทั้งหมด  

(รวมท่ีจะเกิดใน
อนาคต) (NPV) 

(D) 
มูลค่าที่อาจ

เพ่ิมขึ้น 
หากปรับปรุง 
หรือพัฒนาต่อ 

หมายเหตุ 

9 โครงการพัฒนาบุคลากรและองคค์วามรู้ด้านเทคโนโลยี
อวกาศและภมูิสารสนเทศ  

- 26,865,100 26,865,100 -  

10 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และภมูิสารสนเทศระดับนานาชาติภายใต ้
ศูนย์ภูมสิารสนเทศสิรินธร  

- 39,337,417 39,337,417 -  

11 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ  

- 73,897,659 73,897,659 -  

12.1 โครงการภูมิสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของสังคม
และรักษาความมั่นคงของฐานทรพัยากร : สังคม 
ทรัพยากร และภัยพิบตัิ (G-Social) ปี  559 

- - - - 
การดําเนินโครงการในปีแรกยังไม่
เกิดผลผลิตที่จะนําไปใช้ 

12.2 โครงการภูมิสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของสังคม
และรักษาความมั่นคงของฐานทรพัยากร : สังคม 
ทรัพยากร และภัยพิบตัิ (G-Social) ปี  560 

29,330,041 60,000,000 304,112,472 - 
 

13 โครงการส่งเสริมการตัดสินใจลงทนุในอาเซียนด้วยข้อมลู
เชิงพื้นที่ (The Grand Geospatial Platform 
founded on ASEAN Economic Clustering Map) 
PM-GGP ปีท่ี 1 

- - - - 

ยังไม่ปราก การนําไปใช้ที่สามารถ
สร้างมลูค่าได ้
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ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 75 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

ล าดับ ชื่อโครงการ 

(A) 
มูลค่าจากการที่
หน่วยงานผู้ใช้ 

ไม่ต้องลงทุนเอง 

(B) 
มูลค่าผลผลิต/
ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 

(C) 
มูลค่าทั้งหมด  

(รวมท่ีจะเกิดใน
อนาคต) (NPV) 

(D) 
มูลค่าที่อาจ

เพ่ิมขึ้น 
หากปรับปรุง 
หรือพัฒนาต่อ 

หมายเหตุ 

14 โครงการพัฒนาระบบวางแผนและจัดการพื้นที่เพ่ือ 
การพัฒนาเชิงมหภาค PM-GGP ปีท่ี 2 

21,698,541 778,368 25,159,413 8,750,000  

15 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์
แบบอัตโนมัตโิดยการแปลงรหัสตาํบลเป็นพิกัด
ภูมิศาสตร ์

100,580,400 - - -  

16 โครงการพัฒนาการจัดทําแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศด้วย
อากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aerial Vehicle : 
UAV) (วิธีสํารวจพ้ืนท่ีโดยข้อมูลจาก UAV เพื่อจัดทํา
แผนที่ 3 มิติ) 

1,389,367 51,000 463,381 -  

17 โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝัง่เพื่อการเตือนภัยทาง
บกและทางทะเล (วิธีวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนที่ของ
น้ํามันรั่วทางทะเลผ่านระบบวิเคราะห์เชิงพื้นที่)  
(Geo-Spatial platform ระยะที่  ) 

11,046,000 900,000 900,000 2,950,000  

18 โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝัง่เพื่อการเตือนภัยทาง
บกและทางทะเล (วิธีวิเคราะห์ลักษณะการไหลเวียน
กระแสน้ําและรูปแบบคลื่น โดยใช้ระบบเรดาร์ชายฝั่ง
บริเวณอ่าวไทย) 

- - - 5,000,000  
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 76 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

ล าดับ ชื่อโครงการ 

(A) 
มูลค่าจากการที่
หน่วยงานผู้ใช้ 

ไม่ต้องลงทุนเอง 

(B) 
มูลค่าผลผลิต/
ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 

(C) 
มูลค่าทั้งหมด  

(รวมท่ีจะเกิดใน
อนาคต) (NPV) 

(D) 
มูลค่าที่อาจ

เพ่ิมขึ้น 
หากปรับปรุง 
หรือพัฒนาต่อ 

หมายเหตุ 

19 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการติดตามคาดการณ์และ
ประเมินความเสียหายจากภยัพิบตัิและ ผลกระทบต่อ
การใช้ที่ดิน (วิธีการประเมินพื้นที่เผาไหม้ (Burn Scar) ฯ
และวิธีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงไฟปุาและภยัแล้ง 
(Hotspot)) 

6,294,600 75,517,159 200,910,848 -  

20 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการติดตามคาดการณ์และ
ประเมินความเสียหายจากภยัพิบตัิและ ผลกระทบต่อ
การใช้ที่ดิน (การพัฒนาอุปกรณ์ Field Server) 

1,043,500 79,660,800 79,660,800 -  

21 โครงการพัฒนาระบบภมูิสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
จัดการเกษตรเชิงพื้นที่บนฐานสมดุลเศรษฐศาสตร์             
(การพัฒนาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร 
(GIS agro)) 

326,000 - - -  

22 โครงการพัฒนาระบบภมูิสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
จัดการเกษตรเชิงพื้นที่บนฐานสมดุลเศรษฐศาสตร์             
(การพัฒนาระบบแผนท่ีออนไลน์ G-Agro หรือระบบ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่) 

1,200,000 128,464,957 128,464,957 -  
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 77 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

ล าดับ ชื่อโครงการ 

(A) 
มูลค่าจากการที่
หน่วยงานผู้ใช้ 

ไม่ต้องลงทุนเอง 

(B) 
มูลค่าผลผลิต/
ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 

(C) 
มูลค่าทั้งหมด  

(รวมท่ีจะเกิดใน
อนาคต) (NPV) 

(D) 
มูลค่าที่อาจ

เพ่ิมขึ้น 
หากปรับปรุง 
หรือพัฒนาต่อ 

หมายเหตุ 

23 แผนงานบริหารทั่วไปด้านบริหารวชิาการ (การพัฒนา
ระบบภมูิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการของ
มูลนิธิชัยพัฒนา GMIS) 

1,685,096 - - -  

24 โครงการจดัทําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System: GIS)  
เพื่อการท่องเที่ยว (การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ 
เพื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 

560,000 18,844,665 18,844,665 253,456,063  

 5 โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมอืเพื่อการจัดการพื้นท่ี
อากาศ (GISAVIA) (เฉพาะแอพพลิเคช่ัน BAMPEN) 

427,500 - 427,500 - 

ประเมินเฉพาะแอพพลเิคชั่น 
BAMPEN โดยเกิดมูลค่าจากการที่
หน่วยงานไม่ต้องลงทุนเอง แต่ไม่
เกิดมลูค่าผลลัพธ์ 

26.1 โครงการระบบผลติแผนท่ีกลางแบบออนไลน์ (GMOS) 
ระยะที่   ปี  559  

- - - - 
การดําเนินโครงการในปีแรกยังไม่
เกิดผลผลิตที่จะนําไปใช้ 

26.2 โครงการระบบผลติแผนท่ีกลางแบบออนไลน์ (GMOS) 
ระยะที่   ปี  560  

1,190,196,795 4,459,200 1,210,618,624 -  
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 78 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

ล าดับ ชื่อโครงการ 

(A) 
มูลค่าจากการที่
หน่วยงานผู้ใช้ 

ไม่ต้องลงทุนเอง 

(B) 
มูลค่าผลผลิต/
ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 

(C) 
มูลค่าทั้งหมด  

(รวมท่ีจะเกิดใน
อนาคต) (NPV) 

(D) 
มูลค่าที่อาจ

เพ่ิมขึ้น 
หากปรับปรุง 
หรือพัฒนาต่อ 

หมายเหตุ 

27 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนระบบและบริการ 
ภูมิสารสนเทศของประเทศ (NGIS) 

- - - - 
ยังไม่ปราก การนําไปใช้ที่สามารถ
สร้างมลูค่าได ้

28.1 โครงการจดัจ้างย้ายระบบบริการเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐาน 
GI Portal - - - - 

เป็นการจัดจ้างย้ายระบบ จึงยังไม่
เกิดมลูค่าเพิ่ม แต่จะเกดิในอีก
โครงการหนึ่งซึ่งต่อเนื่องกัน 

28.2 โครงการระบบ GI-Portal เพื่อการบริการแผนท่ี 
Online  

586,401,750 4,737,771 608,099,355 -  

 9 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาตลาดสําหรับผลติภณัฑ์
มาตรฐาน 

- 69,697,938 69,697,938 -  

30 แผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีศกัยภาพและ 
การส่งเสริมตลาด - 7,531,500 26,383,418 -  

3  แผนงานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและ
อากาศยาน - 10,231,250 46,856,129 -  
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 79 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

ล าดับ ชื่อโครงการ 

(A) 
มูลค่าจากการที่
หน่วยงานผู้ใช้ 

ไม่ต้องลงทุนเอง 

(B) 
มูลค่าผลผลิต/
ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 

(C) 
มูลค่าทั้งหมด  

(รวมท่ีจะเกิดใน
อนาคต) (NPV) 

(D) 
มูลค่าที่อาจ

เพ่ิมขึ้น 
หากปรับปรุง 
หรือพัฒนาต่อ 

หมายเหตุ 

3  โครงการจดัตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนา
โครงสร้างดาวเทียม (การเสริมสร้างโครงสร้างอากาศ
ยานไร้คนขับแบบปีกนิ่งด้วยแซนวชิคอมโพสิท) 

- 1,885,250 1,885,250 -  

33 โครงการจดัตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนา
โครงสร้างดาวเทียม (การประยุกตใ์ช้ Nano Silica  
ในยางธรรมชาติเพื่อเพ่ิมความแข็งแรงในใบพัด 
อากาศยานไร้คนขับ) 

- 2,656,250 2,656,250 23,687,500  

 มูลค่ารวม 2,304,979,590 988,898,581 4,493,276,893 293,843,563   

หมายเหตุ  

หัวข้อ มูลค่าทั้งหมด (รวมที่จะเกิดในอนาคต) หมายถึงมูลค่าท่ีเกิดขึ้นภายในปีที่ดําเนินโครงการและปีที่ประเมิน (2561) และรวมถึงมูลค่าที่จะเกิดข้ึนในอนาคต (หากมี)  
โดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)    
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 80 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

3 3.5  การค านวณความคุ้มค่าจากการด าเนนิโครงการ 

การคํานวณความคุ้มค่าประเมินจากมูลค่าที่เกิดขึ้น ทั้งในช่วงของปีปัจจุบันและมูลค่ารวมในอนาคต  
(ไม่นับรวมมูลค่าที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนา) หักลบกับต้นทุนในการดําเนินโครงการ  
จะได้มูลค่าเพิ่มจากการดําเนินโครงการ หากมีมูลค่าเพ่ิมมากกว่า 0 ถือว่าคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ  

 มูลค่าเพิ่ม จากการดําเนินโครงการ 

 = มูลค่ารวมของโครงการ (รวมมูลค่าในอนาคตที่คิดมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)) 

  – มูลค่าการลงทุน (ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ)  

 โครงการที่มีการดําเนินงานหลายปี ในบางช่วงปี อาจมีมูลค่าเพ่ิมจากต้นทุนเป็นลบ เนื่องจากใน
ขณะนั้นยังดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จ แต่หลังจากดําเนินการแล้วเสร็จและสร้ างมูลค่าผลลัพธ์แล้ว อาจจะมี
มูลค่าเพ่ิมเป็นบวกในภายหลัง 

 บางโครงการมูลค่าเพ่ิมเป็นลบหลังจากดําเนินโครงการแล้ว เกิดจากการที่ยังไม่ปราก ผลลัพธ์การ
ดําเนินงานที่สร้างมูลค่าได้ในขณะที่ประเมิน ตัวอย่างเช่น 

- โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการจัดการพ้ืนที่อากาศ (GISAVIA) (เฉพาะแอพพลิเคชั่น 
BAMPEN) 

 ผลการสํารวจพบว่า แม้โครงการจะดําเนินการแล้วเสร็จ และได้มีการนําไปใช้จริง แต่การนําไปใช้ยังไม่
ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม เนื่องจากยังมีปั หาในทางป ิบัติ เมื่อหักลบต้นทุนในการดําเนินโครงการแล้วจึงมีค่าติดลบ 

- โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนระบบและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ (NGIS) 
 ผลการสํารวจพบว่า แม้โครงการจะดําเนินการแล้วเสร็จ และกลุ่มเปูาหมายสามารถเข้าถึงระบบได้แล้ว 
ผู้ได้รับการสัมภาษณ์ยังไม่ได้นําไปใช้ จากเหตุผลต่าง  ที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดของโครงการ 

การปรับปรุงรายการมูลค่า สําหรับบางโครงการ 

 บางโครงการจะมีการปรับปรุงมูลค่าก่อนจะนําไปหักลบมูลค่าการลงทุน โดยมีเหตุผลดังนี้  

 1. โครงการที่มีรายการ การประหยัดได้ อันเกิดจากการพัฒนาเอง ทําให้ประหยัดแทนการจ้างหรือซื้อ 
มีการหักลบมูลค่าการลงทุน (ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการดําเนินโครงการ) แล้ว    

 เนื่องจาก ในส่วนของการประหยัดได้จากการพัฒนาเอง สูตรคือ  

มูลค่าที่ประหยัดได้ =  มูลค่ากรณีที่มีการจ้างหรือซื้อในการพัฒนา - มูลค่าการลงทุนที่ใช้ในการจัดทําระบบ   
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 เนื่องจากได้มีการหักลบมูลค่าการลงทุนแล้ว ดังนั้น หากมีการหักลบเพื่อประเมินมูลค่าเพิ่มอีกครั้ง 
จะเป็นการหักลบซ้ําซ้อน ดังนั้น จึงต้องนํามูลค่าการลงทุน (ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการดําเนินโครงการ) 
มาบวกกลับ ก่อนที่จะนําไปหามูลค่าเพิ่มตามสูตรในกรอบด้านบนอีกครั้ง   

  โครงการที่มีการคํานวณวิธีนี้ ได้แก่ โครงการที่มีรายการการประหยัดได้จากการพัฒนาระบบเองแทน
การซื้อหรือจ้าง ได้แก่  

- โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม ระยะที่ 4  
- โครงการขยายผลระบบ EMERALD ให้สามารถทําการคํานวณวงโคจร กับดาวเทียมดวงอ่ืน  ระยะที่   
- โครงการพัฒนาระบบเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้อมูลและบํารุงรักษาระบบป ิบัติการดาวเทียมไทยโชต 

ระยะที่    
- โครงการพัฒนาระบบการผลิตข้อมูลและบํารุงรักษาระบบป ิบัติการดาวเทียมไทยโชต ระยะท่ี 3 
- โครงการพัฒนาระบบรับสั  าณดาวเทียมสํารวจโลกย่านความถี่ C-Band   
- โครงการพัฒนาระบบป ิบัติการควบคุมและทดสอบ ประกอบดาวเทียม Phase D  
- โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพ่ิมประสิทธิภาพการถ่ายภาพ ระยะที่   (OPTEMIS) 
- โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพ่ิมประสิทธิภาพการถ่ายภาพ ระยะที่ 3 (OPTEMIS) 
- โครงการจัดตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม ระยะที่   
- โครงการจัดตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม ระยะที่   

โดยมีมูลค่าหลังการปรับปรุงรายการดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 3 4 แสดงการปรับปรุงรายการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 

(A) 
ค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินงานที่

ใช้จริง 

(B) 
มูลค่าทั้งหมด 

(รวมท่ีจะเกิดใน
อนาคต) (NPV) 

(A+B)  
มูลค่า 

(หลังปรับปรุง
รายการ) 

1.1 
โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจร
ดาวเทียม ระยะที ่4 

1,201,347 3,335,460 4,536,806 

1.2 
โครงการขยายผลระบบ EMERALD ให้สามารถทําการ
คํานวณวงโคจร กับดาวเทียมดวงอื่น  ระยะที่ 1 

781,893 3,392,397 4,174,290 

2.1 
โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลติข้อมูลและ
บํารุงรักษาระบบป ิบตัิการดาวเทยีมไทยโชต ระยะที่ 2 

4,803,145 3,052,819 7,855,964 

2.2 
โครงการพัฒนาระบบการผลิตข้อมูลและบํารุงรักษา
ระบบป ิบตัิการดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ 3 

6,894,312 9,300,411 16,194,723 

3 
โครงการพัฒนาระบบรับสั  าณดาวเทียมสํารวจโลก
ย่านความถี่ C-Band  

600,930 4,382,000 4,982,930 

4 
โครงการพัฒนาระบบป บิัติการควบคุมและทดสอบ 
ประกอบดาวเทยีม Phase D 

2,757,955 14,452,866 17,210,821 

5.1 
โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การถ่ายภาพ ระยะที่   (OPTEMIS)   

3,666,258 760,400 4,426,658 

5.2 
โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การถ่ายภาพ ระยะที่ 3 (OPTEMIS) 

5,083,503 845,807,610 850,891,113 

6.1 
โครงการจดัตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนา
โครงสร้างดาวเทียม ระยะที่   

21,986,005 101,397,012 123,383,017 

6.2 
โครงการจดัตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนา
โครงสร้างดาวเทียม  ระยะที่   

16,282,989 219,412,589 235,695,578 
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ผลการประเมิน 

ผลการประเมินความคุ้มค่าปราก ในตารางถัดไป โดยมีมูลค่าเพ่ิมรวมทั้งหมดทุกโครงการที่มีการประเมิน   
4, 57,576,736 บาท หมายถึง มูลค่าที่เกิดจากโครงการทั้งหมดที่ประเมิน เกินกว่ามูลค่าจากการลงทุนอยู่  
4, 57,576,736 บาท  

หมายเหต ุ 

มูลค่ารวมของทุกโครงการ จะมีการหักส่วนที่ซ้ําซ้อนกัน ดังนี้ 

- โครงการระบบ GI-Portal เพ่ือการบริการแผนที่ Online มีส่วนของระบบ GMOS ซึ่งเป็นผลผลิตของ
โครงการระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์อยู่ มูลค่าที่เกิดขึ้นจึงปราก ทั้งสองโครงการ เมื่อนํามา
คํานวณมูลค่าในภาพรวมจะหักลบมูลค่าส่วนนี้ออก (44,59 ,998 บาท มูลค่า NPV = 38,037,879 บาท) 
เพ่ือไม่ให้ซ้ําซ้อนกัน 

- โครงการพัฒนาระบบป ิบัติการควบคุมและทดสอบ ประกอบดาวเทียม Phase D คาดว่าจะสามารถขาย 
Software VOSSCA ในปี 2562 มูลค่านี้ได้นําไปคํานวณในแผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพและ
การส่งเสริมตลาดด้วย มูลค่าที่เกิดขึ้นจึงปราก ทั้งสองโครงการ เมื่อนํามาคํานวณมูลค่าในภาพรวมจะหัก
ลบมูลค่าส่วนนี้ออก ( 0,000,000 บาท มูลค่า NPV =  8,85 ,9 8 บาท) เพ่ือไม่ให้ซ้ําซ้อนกัน 
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ตารางที่ 3.5 แสดงมูลค่าเพิ่มของโครงการที่ท าการประเมิน 

ล าดับ ชื่อโครงการ 

(A) 

ค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินงานที่ใช้จริง 

(B) 

มูลค่าทั้งหมด (รวมท่ี
จะเกิดในอนาคต) 

(NPV) 

(B-A) 

มูลค่าเพ่ิม 
(รวมมูลค่าในอนาคต 

(NPV)) 

 หมายเหตุ   

1.1 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจร
ดาวเทียม ระยะที่ 4 

1,201,347 4,536,806 3,335,460  

1.2 โครงการขยายผลระบบ EMERALD ให้สามารถทําการ
คํานวณวงโคจร กับดาวเทียมดวงอื่น  ระยะที่ 1 

781,893 4,174,290 3,392,397  

2.1 โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลติข้อมูลและ
บํารุงรักษาระบบป ิบตัิการดาวเทยีมไทยโชต ระยะที่ 2 

4,803,145 7,855,964 3,052,819  

2.2 โครงการพัฒนาระบบการผลิตข้อมูลและบํารุงรักษา
ระบบป ิบตัิการดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ 3 

6,894,312 16,194,723 9,300,411  

3 โครงการพัฒนาระบบรับสั  าณดาวเทียมสํารวจโลก 
ย่านความถี่ C-Band 

600,930 4,982,930 4,382,000  

4 โครงการพัฒนาระบบป บิัติการควบคุมและทดสอบ 
ประกอบดาวเทยีม Phase D 

2,757,955 25,774,521 23,016,566  

5.1 โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การถ่ายภาพ ระยะที่ 2 (OPTEMIS) 

3,666,258 4,426,658 760,400  

5.2 โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การถ่ายภาพ ระยะที่ 3 (OPTEMIS) 

5,083,503 850,891,113 845,807,610  
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ล าดับ ชื่อโครงการ 

(A) 

ค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินงานที่ใช้จริง 

(B) 

มูลค่าทั้งหมด (รวมท่ี
จะเกิดในอนาคต) 

(NPV) 

(B-A) 

มูลค่าเพ่ิม 
(รวมมูลค่าในอนาคต 

(NPV)) 

 หมายเหตุ   

6.1 โครงการจดัตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง
ดาวเทียม ระยะที่ 1 

21,986,005 119,499,641 97,513,636  

6.2 โครงการจดัตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง
ดาวเทียม ระยะที่ 2 

16,282,989 217,463,196 201,180,207  

7.1 โครงการ Space Inspirium 12,597,060 362,780,411 350,183,351  

7.2 นิทรรศการภายนอกอาคารพิพิธภณัฑ์ Space Inspirium 24,950,000 25,260,227 310,227  

8 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ภูมสิารสนเทศสู่ชุมชนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม 

1,994,730 48,253,573 46,258,843 
 

9 โครงการพัฒนาบุคลากรและองคค์วามรู้ด้านเทคโนโลยี
อวกาศและภมูิสารสนเทศ 

19,616,931 26,865,100 7,248,169 
 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศระดับนานาชาตภิายใต้ศูนย์ภมูิสารสนเทศ 
สิรินธร 

436,153 39,337,417 38,901,264 
 

11 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ 9,972,587 73,897,659 63,925,073  

12.1 โครงการภูมิสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร : สังคม ทรัพยากร และ
ภัยพิบัติ (G-Social) ปี  559 

20,958,659  -20,958,659 

เป็นการดําเนินโครงการในปีแรก ยังไม่เกิด 

ผลผลติที่จะนําไปใช้ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 

(A) 

ค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินงานที่ใช้จริง 

(B) 

มูลค่าทั้งหมด (รวมท่ี
จะเกิดในอนาคต) 

(NPV) 

(B-A) 

มูลค่าเพ่ิม 
(รวมมูลค่าในอนาคต 

(NPV)) 

 หมายเหตุ   

12.2 โครงการภูมิสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร : สังคม ทรัพยากร และ
ภัยพิบัติ (G-Social) ปี  560 

15,538,241 304,112,472 288,574,231 
 

13 โครงการส่งเสริมการตัดสินใจลงทนุในอาเซียนด้วยข้อมลูเชิง
พื้นที่ (The Grand Geospatial Platform founded on 
ASEAN Economic Clustering Map) PM-GGP ปีท่ี 1 

3,553,819  -3,553,819 
มูลค่าเพิม่ติดลบเนื่องจากยังไม่ปราก การ
นําไปใช้ที่สามารถสรา้งมูลค่าได ้

14 โครงการพัฒนาระบบวางแผนและจัดการพื้นที่เพ่ือการ
พัฒนาเชิงมหภาค PM-GGP ปีท่ี 2 

15,434,492 25,159,413 9,724,921 
 

15 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์แบบ
อัตโนมัตโิดยการแปลงรหัสตําบลเป็นพิกัดภูมิศาสตร์ 

55,328,000  -55,328,000 

มูลค่าเพิม่ติดลบเนื่องจากเป็นเพียงปัจจัย
ย่อยปัจจัยหนึ่งที่มผีลต่อความถูกต้อง
แม่นยําโดยรวม แต่ไม่ปราก มูลคา่ที่เป็น
ตัวเงิน 

16 โครงการพัฒนาการจัดทําแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศด้วย
อากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) 
(วิธีสํารวจพ้ืนท่ีโดยข้อมูลจาก UAV เพื่อจัดทําแผนท่ี 3 มิติ) 

17,000,000 463,381 -16,536,619 
มูลค่าเพิ่มติดลบเนื่องจากมีมูลค่าเพิ่มน้อย
กว่ามูลค่าการลงทุน (ประเมินจากผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นภายใน 10 ปีหลังโครงการแล้วเสรจ็) 
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 7 โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝัง่เพื่อการเตือนภัยทางบก
และทางทะเล (วิธีวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ํามันรั่ว
ทางทะเลผ่านระบบวเิคราะห์เชิงพื้นที่) (Geo-Spatial 
platform ระยะที่ 1) 

14,000 900,000 886,000 

 

 8 โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝัง่เพื่อการเตือนภัยทางบก
และทางทะเล (วิธีวิเคราะห์ลักษณะการไหลเวยีนกระแสน้ํา
และรูปแบบคลื่น โดยใช้ระบบเรดาร์ชายฝั่งบรเิวณอ่าวไทย) 

45,000 - -45,000 
มูลค่าเพิม่ติดลบเนื่องจากยังไม่ปราก การ
นําไปใช้ที่สามารถสรา้งมูลค่าได ้

 9 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการติดตามคาดการณ์และ
ประเมินความเสียหายจากภยัพิบตัิและ ผลกระทบต่อการใช้
ที่ดิน (วิธีการประเมินพื้นที่เผาไหม ้(Burn Scar) ฯ และ
วิธีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงไฟปุาและภัยแล้ง (Hotspot)) 

760,000 200,910,848 200,150,848 

 

 0 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการติดตามคาดการณ์และ
ประเมินความเสียหายจากภยัพิบตัิและ ผลกระทบต่อการใช้
ที่ดิน (การพัฒนาอุปกรณ์ Field Server) 

1,043,500 79,660,800 78,617,300 
 

   โครงการพัฒนาระบบภมูิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัด
การเกษตรเชิงพื้นที่บนฐานสมดลุเศรษฐศาสตร์ (การพัฒนา
ระบบบริการภมูิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GIS agro)) 

1,630,000  -1,630,000 
มูลค่าเพิม่ติดลบเนื่องจากยังไม่ปราก การ
นําไปใช้ที่สามารถสรา้งมูลค่าได ้
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   โครงการพัฒนาระบบภมูิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัด
การเกษตรเชิงพื้นที่บนฐานสมดลุเศรษฐศาสตร์ (การพัฒนา
ระบบแผนที่ออนไลน์ G-Agro หรอืระบบภูมสิารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่) 

400,000 128,464,957 128,064,957 

 

 3 แผนงานบริหารทั่วไปด้านบริหารวชิาการ (การพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการของมูลนิธิชัย
พัฒนา GMIS) 

1,685,096  -1,685,096 
มูลค่าเพิม่ติดลบเนื่องจากยังไม่ปราก การ
นําไปใช้ที่สามารถสรา้งมูลค่าได ้

 4 โครงการจดัทําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System: GIS)  
เพื่อการท่องเที่ยว (การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ 
เพื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 

280,000 18,844,665 18,564,665 

 

 5 โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมอืเพื่อการจัดการพื้นท่ี
อากาศ (GISAVIA) (เฉพาะแอพพลิเคช่ัน BAMPEN) 

142,500 427,500 285,000 
เกิดมลูค่าจากการที่หน่วยงานไมต่อ้งลงทุน
เอง แต่ไม่เกดิมูลค่าผลลัพธ์ 

 6.1 โครงการระบบผลติแผนท่ีกลางแบบออนไลน์ (GMOS) 
ระยะที่   ปี  559 

48,352,024  -48,352,024 
มูลค่าเพิม่ติดลบเนื่องจากโครงการจะ
ก่อให้เกิดมูลคา่เพิ่มในระยะที่   (ปี  560)  
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 6.  โครงการระบบผลติแผนท่ีกลางแบบออนไลน์ (GMOS) 
ระยะที่   ปี  560 22,113,431 1,210,618,624 1,188,505,193 

ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 
แต่มูลคา่เพิ่มส่วนให ่เกดิจากการประหยดั
จากการไม่ต้องลงทุนเอง 

27 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนระบบและบริการ 
ภูมิสารสนเทศของประเทศ (NGIS) 

16,552,713  -16,552,713 
มูลค่าเพิม่ติดลบเนื่องจากยังไม่ปราก  
การนําไปใช้ที่สามารถสร้างมลูค่าได้ 

28.1 โครงการจดัจ้างย้ายระบบบริการเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐาน  
GI Portal   0 

เป็นการจัดจ้างย้ายระบบ จึงยังไมเ่กิด
มูลค่าเพิม่ แต่จะเกิดในอีกโครงการหนึ่ง 
ซึ่งต่อเนื่องกัน 

28.2 โครงการระบบ GI-Portal เพื่อการบริการแผนท่ี Online 
14,470,000 608,099,355 593,629,355 

มูลค่าบางส่วนเกิดจากระบบ GMOS 
เนื่องจากมีระบบ GMOS อยู่บนระบบ  
GI Portal 

 9 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาตลาดสาํหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 6,219,876 69,697,938 63,478,062  

30 แผนงานการพัฒนาผลติภณัฑ์ที่มีศักยภาพและการส่งเสรมิตลาด 7,764,424 26,383,418 18,618,994  

3  แผนงานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและ 
อากาศยาน 

11,942,922 46,856,129 34,913,207 

มูลค่าเพิม่ในปีแรกยังตดิลบ แตห่ลงัจากนั้น 
หากผู้ประกอบการมไีดร้ับรายได้เพิ่มขึ้น     
จากนวัตกรรมต่อเนื่อง 5 ปีข้ึนไป จะมี
มูลค่าเพิม่เป็นบวก 
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3  โครงการจดัตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง
ดาวเทียม (การเสริมสร้างโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับแบบ
ปีกน่ิงด้วยแซนวิชคอมโพสิท) 

2,500,000 1,981,250 -518,750 
มูลค่า เพิ่มติดลบเนื่องจากผลที่ ได้จาก
โครงการยังไม่สามารถคืนทุนได้ทั้งหมดในปี
ที่ประเมิน 

33 โครงการจดัตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง
ดาวเทียม (การประยุกต์ใช้ Nano Silica ในยางธรรมชาติ
เพื่อเพ่ิมความแข็งแรงในใบพัดอากาศยานไร้คนขับ) 

2,500,000 2,656,250 156,250 
 

 
มูลค่ารวม 399,854,495 4,557,431,229 4,157,576,736 

 
หมายเหตุ  
บางโครงการมีมูลค่าที่ซ้ําซ้อนกันจึงหักลบส่วนที่ซ้ําซ้อนออกจากมูลค่ารวม เช่น มูลค่าของระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ (GMOS) และมูลค่าของ 

ระบบป ิบัติการควบคุมและทดสอบประกอบ ดาวเทียมอัจฉริยะ (Software VOSSCA) ที่ปราก ในสองโครงการซ้ํากัน ตามท่ีได้ระบุไว้ในหน้า 3-83 แล้ว 
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3 3 6  ผลการวิเคราะห์แยกรายโครงการ 

ผลการวิเคราะห์แยกรายโครงการ แสดงให้เห็นข้อมูลด้านต่าง  เช่น รูปแบบโมเดลการประเมิน หลักการ 
วิธีการที่ใช้ในการประเมิน วิธีการคํานวณ และข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณ โดยจะแสดงในแต่ละโครงการต่อไปดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม ระยะท่ี 4 
และโครงการขยายผลระบบ EMERALD ให้สามารถท าการค านวณวงโคจร กับดาวเทียมดวงอ่ืนๆ ระยะที่ 1 

ข้อมูลโครงการ :  

แผนการพัฒนาระบบ EMERALD มีทั้งหมด 4 ระยะ โดยในปี 2559 ได้ดําเนินการพัฒนาระบบวิเคราะห์
และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม ระยะที่ 4 (EMERALD Phase 4) แล้วเสร็จ หลังจากนั้นในปี 2560 ได้มี
โครงการต่อเนื่องเป็นการขยายผลจากระยะที่ 4 ให้สามารถทําการคํานวณวงโคจรกับดาวเทียมดวงอ่ืน  ดังนั้น 
การประเมินผลจึงทําการประเมินทั้ง 2 โครงการต่อเนื่องกัน  

 .1 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียมระยะท่ี 4 (EMERALD Phase 4) 

ตามที่ ฝุายวิเคราะห์วงโคจรและวัตถุอวกาศมีหน้าที่ในการคํานวณ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลวงโคจร 
รวมทั้งการตรวจสอบสถานะวงโคจรดาวเทียมไทยโชตและปรับวงโคจรดาวเทียมเพ่ือรักษาสภาพของวงโคจร
ดาวเทียม โดยการป ิบัติงานดังกล่าวนั้น จําเป็นต้องอาศัยการทํางานโดยใช้โปรแกรม  Quartz ถูกพัฒนาขึ้น
โดย บริษัท EADS ASTRIUM ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตดาวเทียม THEOS หรือดาวเทียมไทยโชต 
โดยเริ่มติดตั้งใช้งานครั้งแรกในปี 2550 มาจนถึงปัจจุบัน 

ปั หาที่พบในปัจจุบัน คือ โปรแกรม Quartz ถูกติดตั้งบนระบบป ิบัติการ UNIX บนเครื่อง Sun 
Workstation ซึ่งเป็นรุ่นเก่าไม่สามารถหาอะไหล่เพ่ือมาทดแทนรุ่นเก่าได้อีก และโปรแกรมดังกล่าวในปัจจุบันนี้ 
ทํางานได้ช้าลงตามอายุการใช้งานของ Hardware อย่างไรก็ตาม ฝวว. ได้พยายามติดตั้งโปรแกรม Quartz 
ลงอุปกรณ์ Sun Workstation รุ่นใหม่ แต่โปรแกรม Quartz ไม่สามารถรองรับระบบใหม่ได้และทําให้ใช้งานไม่ได้
ในที่สุด ซึ่งต้องให้บริษัทผู้ผลิต (EADS ASTRIUM) เป็นผู้ทําการแก้ไขหรือเพิ่มเติม module ต่าง  ให้ และ
มีงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งยังถูกจํากัดด้วยจํานวน license ที่อาจไม่เพียงพอสําหรับ
การรองรับการใช้งานกับดาวเทียมสํารวจโลก ดวงที่ 2 หรือดาวเทียมดวงต่อ  ไปของ สทอภ. ได้ในอนาคต  

วัตถุประสงค์ของโครงการ    

 เพ่ือทดสอบและปรับปรุงระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียมไทยโชต ซึ่งได้ทําการ
พัฒนาขึ้น ในระยะที่ 1 – 3 ให้มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) สามารถ
ป ิบัติงานตามภารกิจต่าง  ได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับกับความต้องการของดาวเทียมดวงใหม่ของ สทอภ. 
และทดแทนระบบเดิมที่มีอยู่ ซึ่งอาจจะไม่สามารถหาระบบมาทดแทนได้ในอนาคต 
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 3 - 92 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

1. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม ระยะท่ี 4 
และโครงการขยายผลระบบ EMERALD ให้สามารถท าการค านวณวงโคจร กับดาวเทียมดวงอ่ืนๆ ระยะที่ 1 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยมุ่งเน้นในส่วนของวิธีการและกระบวนการทดสอบระบบหรือ
ซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานระดับโลก ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานกับการพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์ในอนาคตได ้

เพ่ือพัฒนาระบบแสดงผลการโคจรดาวเทียมให้มีความน่าสนใจโดยการใช้การแสดงผลในรูปแบบ
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และให้ง่ายต่อการใช้งาน (Easy to use) 

เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการด้าน Hardware (Hardware Requirement) ของระบบวิเคราะห์และ
ประมวลผลวงโคจรดาวเทียม เพ่ือให้ระบบฯ สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และมีความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) 

เพ่ือเป็นการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบป ิบัติการของดาวเทียมสํารวจโลก ดวงที่ 2 ที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตตามเปูาหมายของแผนยุทธศาสตร์ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยมุ่งเน้นในส่วนของการศึกษาวิจัยและพัฒนาการคํานวณหาตําแหน่ง 
วงโคจรดาวเทียม 

 .2 โครงการขยายผลระบบ EMERALD ให้สามารถทําการคํานวณวงโคจรกับดาวเทียมดวงอ่ืน  ระยะที่ 1 

ฝุายวิเคราะห์วงโคจรและวัตถุอวกาศมีหน้าที่ในการคํานวณ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลวงโคจร 
รวมทั้งการตรวจสอบสถานะวงโคจรดาวเทียมไทยโชตและปรับวงโคจรดาวเทียมเพ่ือรักษาสภาพของวงโคจร
ดาวเทียม โดยการป ิบัติงานดังกล่าวนั้น จําเป็นต้องอาศัยการทํางานโดยใช้โปรแกรม Quartz ซึ่งถูกติดตั้งบน
ระบบป ิบัติการ UNIX บนเครื่อง Sun Workstation ซึ่งเป็นรุ่นเก่าไม่สามารถหาอะไหล่เพ่ือมาทดแทนรุ่นเก่า
ได้อีก และโปรแกรมดังกล่าวทํางานได้ช้าลงตามอายุการใช้งานของ Hardware อีกทั้งเมื่อทําการติดตั้ง
โปรแกรมดังกล่าวในอุปกรณ์ Sun Workstation รุ่นใหม่ พบว่าโปรแกรม Quartz ไม่รองรับการทํางานกับ
อุปกรณ์รุ่นใหม ่

ดังนั้น เพ่ือให้สามารถแก้ไขปั หาดังกล่าวได้ ฝวว. จึงได้มีโครงการพัฒนาอัลกอริทึมการคํานวณ               
วงโคจรดาวเทียม (Orbit Determination Algorithm: ODA) และมีโครงการขยายผลระบบ EMERALD 
ให้สามารถทําการ Orbit Determination กับดาวเทียมดวงอื่น  ระยะที่ 1 ดังนี้ 

• การทดสอบโปรแกรม Quartz ร่วมกับระบบ EMERALD กับดาวเทียมไทยโชต 

• ประเมินและตรวจสอบอัลกอริทึมการคํานวณวงโคจรดาวเทียม(ODA) 

• พัฒนาระบบ EMERALD ในการป ิบัติงานด้าน Routine Operation แบบอัตโนมัติ 

• การวางแผนและจัดทําเอกสารตามมาตรฐานการพัฒนาโปรแกรมด้านอวกาศ 
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 3 - 93 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

1. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม ระยะท่ี 4 
และโครงการขยายผลระบบ EMERALD ให้สามารถท าการค านวณวงโคจร กับดาวเทียมดวงอ่ืนๆ ระยะที่ 1 

วัตถุประสงค์ของโครงการ    

2.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม (EMERALD) โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพส่วนการคํานวณการประมาณค่าตําแหน่งของดาวเทียม (Orbit Determination) ให้มีความแม่นยํา
มากยิ่งขึ้น (Precise Orbit Determination) 

2.  เพ่ือเพ่ิมภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของระบบ EMERALD โดยใช้กระบวนการตรวจสอบและยืนยัน
ความถูกต้องของระบบ (Verification & Validation) ให้มีความถูกต้องตามหลักมาตรฐานของการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ 

2.3 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลซอฟต์แวร์ทางด้านการวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม ที่มีใช้งาน
และจําหน่ายในระดับสากล เพ่ือนําข้อมูลมาสร้างแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบ EMERALD ให้มี
ความสามารถทัดเทียมกับซอฟต์แวร์ระดับสากล ส่งเสริมโอกาสในการแข่งขันด้านธุรกิจ 

การประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมพัฒนา
ระบบป ิบัติการควบคุมและทดสอบ ประกอบดาวเทียม ดังนี้  
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1. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม ระยะท่ี 4 
และโครงการขยายผลระบบ EMERALD ให้สามารถท าการค านวณวงโคจร กับดาวเทียมดวงอ่ืนๆ ระยะที่ 1 

1  การประหยัดจากการที่มีบุคลากรพัฒนา Software เอง ประเมินจากมูลค่าในกรณีที่มีการจ้างจาก
องค์กรภายนอก เทียบกับ มูลค่ากรณีท่ีพัฒนาระบบเอง  

2. การประหยัดค่าบ ารุงรักษาเนื่องจากบุคลากรสามารถด าเนินการได้เอง โดยบุคลากรที่ทําการพัฒนา
ระบบจะสามารถบํารุงรักษาระบบได้ด้วย จึงไม่ต้องมีการจ้างจากองค์กรภายนอก มูลค่าการประหยัดได้
จึงเท่ากับมูลค่าที่มีการจ้างจากภายนอกองค์กร 

3. ความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนาจากตัวโครงการ มีสมมติฐานว่า การทํางานภายใต้โครงการนี้จะ
ทําให้เกิดความรู้เพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ในด้านซอฟต์แวร์ดาวเทียมโดยเฉพาะ การประเมิน
มูลค่าประเมินจากระยะเวลาที่บุคลากรในกรณีทั่วไป ต้องใช้ในการฝึกฝนเรียนรู้  จนมีความรู้ ทักษะ ในระดับที่
ป ิบัติงานด้านซอฟตแ์วร์ดาวเทียมได้ คูณด้วยมูลค่าของเวลาที่ใช้ไปในการเรียนรู้  

ผลการประเมิน : 

1  การประหยัดจากการที่มีบุคลากรพัฒนา Software เอง ประเมินจากมูลค่าในกรณีที่มีการจ้างจาก
องค์กรภายนอก เทียบกับ มูลค่ากรณีที่พัฒนาระบบ โดยประเมินมูลค่ากรณีที่มีการจ้างจากภายนอกองค์กร
เท่ากับ 30,000,000 บาท เทียบกับ งบประมาณที่ใช้ในระการจัดทําระบบในโครงการทุกเฟส เป็นมูลค่าที่
ประหยัดได้  7,964,000 บาท  

 .  การประเมินเฉพาะมูลค่าจากโครงการ Emerald (phase 4) ปันส่วนมูลค่ามา 15.06% จากมูลค่า 
ที่ประหยัดได้ทั้งหมด (เนื่องจากมูลค่าการลงทุนในเฟสนี้คิดเป็นอัตราส่วน 15.06% ของมูลค่าการลงทุนทุกเฟส) 
จะได้มูลค่าการประหยัดได้จากการไม่ต้องจ้างภายนอกเท่ากับ  ,705,460 บาท 

 .  การประเมินเฉพาะมูลค่าจากโครงการส่วนของการขยายผลฯ ระยะที่   ปันส่วนมูลค่ามา  0.43% 
จากมูลค่าที่ประหยัดได้ทั้งหมด (เนื่องจากมูลค่าการลงทุนในโครงการส่วนของการขยายผลระบบฯ คิดเป็น
อัตราส่วน  0.43% ของมูลค่าการลงทุนทุกเฟส) จะได้มูลค่าการประหยัดได้จากการไม่ต้องจ้างภายนอกเท่ากับ 
 ,873, 33 บาท 
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1. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม ระยะท่ี 4 
และโครงการขยายผลระบบ EMERALD ให้สามารถท าการค านวณวงโคจร กับดาวเทียมดวงอ่ืนๆ ระยะที่ 1 

 
รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. การประหยัดได้จากการพัฒนาระบบเอง 
  

กรณีถ้ามีการจ้างในการพัฒนา Software 30,000,000 เทียบเคียงกับโปรแกรม MISEO ของ บ.แอร์บัส  

มูลค่าการลงทุนที่ใช้ในการจัดทําระบบของ สทอภ. 12,036,000 
 

มูลค่าที่ประหยดัได ้ 17,964,000 30,000,000 - 12,036,000 = 17,964,000 

1.1 มูลคา่จากโครงการ Emerald (phase 4) 2,705,460 

ประเมินตามสัดส่วนของการลงทุนในส่วนน้ี 
เท่ากับ 15.06% เทียบกับมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 

(17,964,000 x 15.06% = 2,705,460) 

1.2 มูลคา่จากโครงการขยายผลระบบฯ ระยะที่ 1 1,873,133 

ประเมินตามสัดส่วนของการลงทุนในส่วนน้ี 
เท่ากับ 10.43% เทียบกับมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 

(17,964,000 x 10.436% = 1,873,133) 

2  การประหยัดจากการซ่อมแซม บ ารุงรักษา เนื่องจากบุคลากรสามารถดําเนินการได้เอง ประเมิน
มูลค่าการประหยัดได้ จึงเท่ากับมูลค่าที่มีการจ้างจากภายนอกองค์กร  โดยมีการจ้างซ่อมระบบประมาณ 
200,000 บาท ต่อป ี

  การประหยัดจากการซ่อมแซมบ ารุงรักษา มูลค่า 

การจ้างซ่อมระบบต่อป ี 200,000 

 
3. ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาจากตัวโครงการ มีสมมติฐานว่า การทํางานภายใต้โครงการนี้จะทําให้เกิด

ความรู้ จากบุคลากรในระดับทั่วไปมาเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ในด้านซอฟต์แวร์ดาวเทียมโดยเฉพาะ 
ซึ่งนําไปใช้ต่อในโครงการต่อไป เช่น โครงการ ธีออส 2 ได้ โดยที่ประหยัดเวลาในการพัฒนา เนื่องจาก
มีประสบการณ์เรียนรู้จากโครงการก่อนหน้านั้นแล้ว 

การประเมินมูลค่าประเมินจากการเทียบเคียง กรณีที่บุคลากรด้านเทคโนโลยีทั่วไปจะต้องใช้
ระยะเวลาในการพัฒนานานเท่าใดจึงจะสามารถเป็นผู้ป ิบัติงานด้านซอฟต์แวร์ดาวเทียมได้ คูณกับมูลค่าของเวลา 
(เทียบเท่ามูลค่าเงินเดือนเฉลี่ย)  
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 3 - 96 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

1. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม ระยะท่ี 4 
และโครงการขยายผลระบบ EMERALD ให้สามารถท าการค านวณวงโคจร กับดาวเทียมดวงอ่ืนๆ ระยะที่ 1 

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการพัฒนาตามโปรแกรมจะประกอบด้วยขั้นเตรียมความพร้อม และขั้นฝึกฝน
ป ิบัติการ ซ่ึงจะมีระยะเวลาแตกต่างกันตามระดับของบุคลากร  

รายการ ทั่วไป อาวุโส หมายเหตุ 

ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อม 
(เดือน) 

4.5 4.5 ระยะเวลาโดยทั่วไปประมาณ 3-6 เดือน 

ระยะเวลาในการฝีกฝนป ิบตัิงาน 
(เดือน) 

9 18 

ใช้ค่าเฉลี่ย 

ระดับทั่วไป 6 เดือน - 1 ปี  

ระดับอาวุโส 1 ปี - 2 ปี 

อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ย 25,000 55,000 

ใช้ค่าเฉลี่ยของ 

ระดับทั่วไป 20,000-30,000 บาท  

ระดับอาวุโส 40,000-70,000 บาท 

    

รายการ ทั่วไป อาวุโส หมายเหตุ 

มูลค่าความรู้ต่อคน 337,500 1,237,500 

ระยะเวลาในการพัฒนา x มูลค่าของเวลา 
(อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ย) 

(4.5+9) x 25,000 = 337,500 

(4.5+18) x 55,000 = 1,237,500 

มูลค่าความรู้ที่เพ่ิมขึ้นของทีมงานใน
โครงการ 

675,000 2,475,000 ระดับทั่วไป 2 คน ระดับอาวุโส 2 คน 

มูลค่าความรู้ที่เพ่ิมขึ้นของทีมงานรวมทั้งระดับทั่วไป
และระดับอาวุโส 

3, 50,000 675,000 + 2,475,000 = 3, 50,000 

ประเมินมูลค่ารวมขององค์ความรู้ที่เพ่ิมข้ึนของโครงการ Emerald เท่ากับ 3, 50,000 บาท  
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 3 - 97 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

1. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม ระยะท่ี 4 
และโครงการขยายผลระบบ EMERALD ให้สามารถท าการค านวณวงโคจร กับดาวเทียมดวงอ่ืนๆ ระยะที่ 1 

 
รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาจากตัวโครงการ   

รวมมลูค่าความรู้ที่เพิ่มขึ้นของโครงการ 3,150,000 รวมทั้งระดับทั่วไปและอาวุโส 

มูลค่าจากโครงการ Emerald ระยะที่ 4 630,000 

ประเมินตามสัดส่วนของระยะเวลาดําเนินการใน
ระยะนี ้เท่ากับ 20% เทียบกับจํานวนปีท่ีพัฒนา 5 ปี 

(3,150,000 x 20% = 630,000) 

มูลค่าจากโครงการขยายผลระบบฯ ระยะที่  630,000 

ประเมินตามสัดส่วนของระยะเวลาดําเนินการใน
ระยะนี้ เท่ากับ 20% เทียบกับจํานวนปีท่ีพัฒนา 5 ปี 

(3,150,000 x 20% = 630,000) 

ประเมินมูลค่าเฉพาะส่วนของโครงการ Emerald ระยะที่ 4 เท่ากับ  0% ของมูลค่าทั้งหมด 
(เนื่องจากระยะเวลาพัฒนาทั้งหมด 5 ปี) จะได้มูลค่า 630,000 บาท  

ประเมินมูลค่าเฉพาะส่วนของโครงการขยายผลระบบให้สามารถทําการคํานวณวงโคจร กับดาวเทียม
ดวงอ่ืน  ระยะที่   เท่ากับ  0% ของมูลค่าทั้งหมด (เนื่องจากระยะเวลาพัฒนาทั้งหมด 5 ปี) จะได้มูลค่า  
630,000 บาท  

รวมมูลค่าโครงการ : 

 .  โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียมระยะท่ี 4 (EMERALD Phase 4) 

รายการ มูลค่า 

การประหยัดได้จากการพัฒนาระบบเอง 2,705,460 

มูลค่าความรู้ที่เพ่ิมขึ้นของโครงการ 630,000 

มูลค่ารวม 3,335,460 
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 3 - 98 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

1. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม ระยะท่ี 4 
และโครงการขยายผลระบบ EMERALD ให้สามารถท าการค านวณวงโคจร กับดาวเทียมดวงอ่ืนๆ ระยะที่ 1 

 .  โครงการขยายผลระบบให้สามารถทําการคํานวณวงโคจร กับดาวเทียมดวงอื่น  ระยะที่ 1 

รายการ มูลค่า 

การประหยัดได้จากการพัฒนาระบบเอง 1,873,133 

การประหยัดจากการซ่อมแซม บํารุงรักษา 200,000 

มูลค่าความรู้ที่เพ่ิมขึ้นของโครงการ 630,000 

มูลค่ารวม 2,703,133 

 
การคํานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value) ของมูลค่าการซ่อมแซม บํารุงรักษา   

        การประหยัดจากการซ่อมแซม บํารุงรักษา  00 ,000 บาท หากประเมินรวมตลอดอายุการใช้งานของ
ดาวเทียม (ประมาณ 5 ปี) จะได้เท่ากับ 200,000 x 5 = 1,000,000 บาท และสามารถนํามาคํานวณเป็นมูลค่า
เทียบเท่าในปัจจุบัน (Net present value : NPV) ได้เท่ากับ 889, 64 บาท  

รายการ มูลค่า 
รวมมูลค่า 
ในอนาคต 

รวมมูลค่าใน
อนาคต (NPV) 

การประหยัดได้จากการพัฒนาระบบเอง 1,873,133 1,873,133 1,873,133 

การประหยัดจากการซ่อมแซม บํารุงรักษา 200,000 1,000,000 889,264 

มูลค่าความรู้ที่เพ่ิมขึ้นของโครงการ 630,000 630,000 630,000 

มูลค่ารวม 2,703,133 3,503,133 3,392,397 

        คิดเป็นมูลค่ารวมในเฟสนี้รวมมูลค่าอนาคตเท่ากับ = 3,392,397 บาท 
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2. โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมูลและบ ารุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต 
ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 

ข้อมูลโครงการ :   

สํานักป ิบัติการดาวเทียม ดําเนินงานภายใต้พันธกิจด้านนวัตกรรมอวกาศ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
สทอภ. ปี  556- 560 ซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรดาวเทียมไทยโชต เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตามภารกิจของดาวเทียม 

กระบวนการผลิตข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งเป็นส่วนสําคั ในการขับเคลื่อนองค์กรและเป็นหน้าที่
หลักของฝุายผลิตและคลังข้อมูลมาตรฐานนั้น มีความสําคั เป็นอันมาก ที่จะต้องทําให้ได้ตามเปูาหมาย
พันธกรณีของ สทอภ. ซ่ึงเป็นการตอบสนองนโยบายของ คสช. อีกทั้งยังเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ วท. 
เพ่ือให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดและจัดส่งได้ทันตามเวลา เพราะข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมนั้นจะต้อง
นําไปประยุกต์ใช้ในการติดตามสถานการณ์ และการบริการในด้านต่าง  เช่น การสํารวจทรัพยากรปุาไม้ 
การติดตามภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประเมินพ้ืนที่เพาะปลูกและคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น
และจากการประเมินอายุการใช้งานของระบบผลิตข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งใช้งานมาแล้วกว่า 6 ปี พบว่า
การจัดหาชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง  เพ่ือทดแทนและการบํารุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ยังต้องพ่ึงพาบริษัทผู้พัฒนา
ระบบเป็นหลัก ทั้ง  ที่ สทอภ. เป็นเจ้าของดาวเทียม ซึ่งในระยะยาวแล้วจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินภารกิจ
ของ สทอภ. ได้ อีกทั้งมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการรักษาให้ระบบผลิตข้อมูลฯ ให้ป ิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์
อยู่เสมอ ถึงแม้ในอนาคตดาวเทียมไทยโชตจะหยุดป ิบัติการ แต่การผลิต และการให้บริการข้อมูลภาพ
ดาวเทียมยังคงต้องดําเนินต่อไป เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการได้อย่างต่อเนื่อง  

จากความจําเป็นดังกล่าวจึงได้มีแนวความคิดในการพัฒนาระบบเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้อมูลและ
บํารุงรักษาระบบป ิบัติการดาวเทียมไทยโชตขึ้นมาและแบ่งการพัฒนาออกเป็น   ระยะ เพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนและความต่อเนื่องในการรักษาความเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีอวกาศในภูมิภาคนี้ และยังเป็นการเปิด
โอกาสในการต่อยอดให้เป็นระบบแบบ open platform ที่จะสามารถรองรับดาวเทียมดวงอ่ืน  รวมทั้ง
ดาวเทียมของ สทอภ. เองในอนาคต ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มต้นพัฒนาระบบผลิตข้อมูลฯ โดยการจะ
ดําเนินการได้นั้น จะต้องเพ่ิมเติมในส่วนของความรู้เชิงเทคนิคในการพัฒนาระบบผลิตข้อมูลฯ และการเขียน
โปรแกรมเฉพาะด้านทางภาพถ่ายดาวเทียมให้แก่บุคลากร จึงได้มีการจัดจ้างสถาบันการศึกษาและ หรือ
หน่วยงานด้านเทคโนโลยีอวกาศที่มีความชํานา พิเศษ เพ่ือร่วมกันศึกษาและพัฒนาระบบเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตข้อมูล 

กําหนดแผนการดําเนินโครงการไว้ที่ระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ  558- 56  ซึ่งแบ่งออกเป็น 
3 ระยะคือ ระยะที่   (ตุลาคม  557 - ธันวาคม  558), ระยะที่   (ตุลาคม  558 - ธันวาคม  559) และ
ระยะที่ 3 (ตุลาคม  559 - ธันวาคม  56 ), 
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2. โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมูลและบ ารุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต 
ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 

ทั้งนี้ ผลผลิตโดยรวมของโครงการคือระบบผลิตข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตที่มีลักษณะเป็น 
open platform เพ่ือรองรับการพัฒนาต่อยอดสําหรับระบบผลิตข้อมูลดาวเทียมดวงอ่ืน  ในอนาคต 

วัตถุประสงคของโครงการ 

 . เพ่ือพัฒนาระบบต้นแบบสําหรับการผลิตข้อมูลดาวเทียมไทยโชตโดยเน้นการพ่ึงพาตนเอง 

 . เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้อมูลดาวเทียมไทยโชตให้สามารถรองรับกับความต้องการในอนาคต 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบผลิตข้อมูลดาวเทียมไทยโชตทดแทนระบบเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ซึ่งมีความเสื่อมของอุปกรณ์ตามอายุการใช้งานและต้องมีค่าดําเนินการในการบํารุงรักษาซอฟต์แวร์รายปี 

การประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมพัฒนาระบบ
ผลิตข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ดังนี้  

1  การประหยัดจากการที่มีบุคลากรพัฒนา Software เอง ประเมินจากมูลค่าในกรณีที่มีการจ้าง
จากองค์กรภายนอก เทียบกับ มูลค่ากรณีที่พัฒนาระบบเอง  
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2. โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมูลและบ ารุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต 
ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 

2. การประหยัดค่าใช้จ่ายบุคลากรในการปฏิบัติงาน  

นอกจากนั้น การพัฒนาระบบยังทําให้ประหยัดค่าแรงบุคลากรในการ operation ได้ โดยคํานวณจาก
ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการ opration ก่อนมีระบบเทียบกับภายหลังมีระบบ 

3. การประหยัดค่าบ ารุงรักษาเนื่องจากบุคลากรสามารถด าเนินการได้เอง โดยบุคลากรที่ทําการพัฒนา
ระบบจะสามารถบํารุงรักษาระบบได้ด้วย จึงไม่ต้องมีการจ้างจากองค์กรภายนอก มูลค่าการประหยัดได้
จึงเท่ากับมูลค่าที่มีการจ้างจากภายนอกองค์กร 

4. ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาจากตัวโครงการ มีสมมติฐานว่า การทํางานภายใต้โครงการนี้จะทําให้
เกิดความรู้ จากบุคลากรในระดับทั่วไปมาเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ในด้านซอฟต์แวร์ดาวเทียม
โดยเฉพาะประเมินจากระยะเวลาที่บุคลากรต้องใช้ในการฝึกฝนเรียนรู้ จนมีความรู้ ทักษะ ในระดับที่ป ิบัติงาน
ด้านซอฟตแ์วร์ดาวเทียมได้ ในกรณีทั่วไป คูณด้วยมูลค่าของเวลาที่ใช้ไปในการเรียนรู้  

ผลการประเมิน : 

1  การประหยัดจากการที่มีบุคลากรพัฒนา Software เอง ประเมินจากมูลค่าในกรณีที่มีการจ้าง
จากองค์กรภายนอก เทียบกับ มูลค่ากรณีที่พัฒนาระบบ โดยประเมินมูลค่ากรณีที่มีการจ้างจากภายนอก
องค์กรเท่ากับ 30,000,000 บาท เทียบกับ งบประมาณที่ใช้ในระการจัดทําระบบในโครงการทุกเฟส เป็นมูลค่าที่
ประหยัดได้  0,645,500 บาท  

การประเมินมูลค่าจากโครงการในระยะที่ 2 ปันส่วนมูลค่ามา 25.11% จากมูลค่าที่ประหยัดได้ทั้งหมด 
(เนื่องจากงบประมาณในเฟส 2 คิดเป็นอัตราส่วน  5.  % ของงบประมาณทุกเฟส) จะได้มูลค่าการประหยัด
ได้จากการไม่ต้องจ้างภายนอกเท่ากับ  ,673, 3  บาท 

การประเมินมูลค่าจากโครงการในเฟสที่ 3 ปันส่วนมูลค่ามา 37.85% จากมูลค่าที่ประหยัดได้ทั้งหมด 
(เนื่องจากงบประมาณในเฟส 3 คิดเป็นอัตราส่วน 37.85% ของงบประมาณทุกเฟส) จะได้มูลค่าการประหยัดได้
จากการไม่ต้องจ้างภายนอกเท่ากับ 4,0 9,774 บาท 
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2. โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมูลและบ ารุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต 
ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 

 
  รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

การประหยัดได้จากการพัฒนาระบบเอง 
  

กรณีถ้ามีการจ้างในการพัฒนา Software 30,000,000 
ราคาประมาณการซอฟตแ์วรผ์ลิตข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม 

งบประมาณที่ใช้ในการจัดทําระบบของ สทอภ. 19,354,500 
 

มูลค่าที่ประหยดัได ้ 10,645,500 30,000,000 - 19,354,500 = 10,645,500 

โครงการระยะที่ 2 2,673,132 

ประเมินตามสัดส่วนของมูลค่าการลงทุนในระยะ 2  

 5.  % เทียบกับท้ังหมด 

(10,645,500 x  5.  % = 2,673,132) 

โครงการระยะที่ 3 4,029,774 

ประเมินตามสัดส่วนของมูลค่าการลงทุนในระยะ 3  

37.85% เทียบกับท้ังหมด 

( 0,645,500 x 37.85% = 4,0 9,774) 

       2. การประหยัดค่าใช้จ่ายบุคลากรในการปฏิบัติงาน  

นอกจากนั้น การพัฒนาระบบยังทําให้ประหยัดค่าแรงบุคลากรในการ operation ได้ โดยคํานวณจาก
จํานวนบุคลากรที่ประหยัดได้จากการมีระบบ คูณกับอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยบุคลากรที่ลดลง ( 5 ,000 บาท
ต่อคนต่อเดือน) คิดเป็นมูลค่ารวม 600,000 บาทต่อปี (25,000 x 2 x 12 = 600,000)  

รายการ จ านวน 

เดิมใช้บุคลากรในการป ิบัติการ (operation) 3 

หลังจากมีระบบใช้บุคลากร 1 

จํานวนบุคลากรได้ที่ประหยัดได้    

อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยบคุลากรตอ่เดือน 25,000 

ประหยดัค่าใช้จ่ายบุคลากรได้ต่อปี 600,000 

การประหยัดค่าใช้จ่ายบุคลากรในการป ิบัติงาน หากประเมินรวมตลอดอายุการใช้งานของดาวเทียม 
(ประมาณ 5 ปี) จะได้ 3,000,000 บาท (600,000 x 5 = 3,000,000) 
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 3 - 103 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

2. โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมูลและบ ารุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต 
ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 

3  การประหยัดค่าบ ารุงรักษา เนื่องจากบุคลากรสามารถดําเนินการได้เอง ประเมินมูลค่าการ
ประหยัดได้ จึงเท่ากับมูลค่าที่มีการจ้างจากภายนอกองค์กร โดยมีการจ้างซ่อมระบบประมาณ 500,000 บาท              
ต่อปี 

การประหยัดจากการซ่อมแซม บ ารุงรักษา มูลค่า 

กรณีจ้างซ่อมบาํรุงระบบต่อป ี 500,000 

การประหยัดจากการซ่อมแซม บํารุงรักษา หากประเมินรวมตลอดอายุการใช้งานของดาวเทียม 
(ประมาณ 5 ปี) จะได้  ,500,000 บาท (500,000 x 5 = 2,500,000) 

4. ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาจากตัวโครงการ มีสมมติฐานว่า การทํางานภายใต้โครงการนี้จะทําให้
เกิดความรู้ จากบุคลากรในระดับทั่วไปมาเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ในด้านซอฟต์แวร์ดาวเทียม
โดยเฉพาะ ซึ่งนําไปใช้ต่อในโครงการต่อไป เช่น โครงการ ธีออส 2 ได้ โดยที่ประหยัดเวลาในการพัฒนา 
เนื่องจากมีประสบการณ์เรียนรู้จากโครงการก่อนหน้านั้นแล้ว 

สําหรับโครงการนี้ ใช้บุคลากรวิศวกรและนักเทคโนโลยีอวกาศ ระดับป ิบัติการ จํานวนประมาณ 4 -5 คน 
มาทําการพัฒนาระบบ โดยแบ่งเวลาบางส่วนของงานมาทําโครงการนี้ 

การประเมินมูลค่าประเมินจากการเทียบเคียง กรณีที่บุคลากรด้านเทคโนโลยีทั่วไปที่ไม่ได้มีความชํานา ใน
ด้านซอฟต์แวร์ดาวเทียม จะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนานานเท่าใดจึงจะสามารถเป็นผู้ป ิบัติงานด้าน
ซอฟต์แวร์ดาวเทียมได้ คูณกับมูลค่าของเวลา (เทียบเท่ามูลค่าเงินเดือนเฉลี่ย)  

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการพัฒนาตามโปรแกรมจะประกอบด้วยขั้นเตรียมความพร้อม และขั้นฝึกฝนป ิบัติการ                
ซ่ึงจะมีระยะเวลาแตกต่างกันตามระดับของบุคลากร  

ประเมินมูลค่ารวมขององค์ความรู้ที่เพ่ิมขึ้นได้ เท่ากับ  ,5 8,750 บาท จากการป ิบัติงานระยะเวลาทั้งหมด  
4 ปี ปันส่วนมูลค่า  5% จากมูลค่าท่ีประหยัดได้ท้ังหมด ได้มูลค่าเฉพาะแต่ละปี เท่ากับ 379,688 บาท 
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 3 - 104 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

2. โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมูลและบ ารุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต 
ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 

 

 
ทั่วไป หมายเหตุ 

ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อม 
(เดือน) 

4.5 ระยะเวลาโดยทั่วไปประมาณ 3-6 เดือน 

ระยะเวลาในการฝีกฝนป ิบตัิงาน 
(เดือน) 

9 ระดับทั่วไป 6 เดือน - 1 ปี  

อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ย 25,000 ระดับทั่วไป 20,000-30,000 บาทต่อเดือน 

มูลค่าความรู้ต่อคน 337,500 

ระยะเวลาในการพัฒนา (13.5 เดอืน)  

x มูลค่าของเวลา (อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ย)  

(13.5 x 25,000 = 337,500) 

มูลค่าความรู้ที่เพ่ิมขึ้นของทีมงานใน
ตลอดโครงการ 

1,518,750 

ทีมงานประมาณ 4-5 คน เป็นวิศวกรและนักเทคโนโลยี
อวกาศ ระดับป ิบัติการ แบ่งเวลามาทําโครงการ 

(337,500 x 4.5 = 1,518,750) 

โครงการระยะที่ 2 379,688 

ประเมินตามสัดส่วนของระยะเวลาพัฒนาเท่ากับ  5%  
เทียบกับระยะเวลาทั้งหมด 4 ป ี

(1,518,750 x 25% = 379,688) 

โครงการระยะที่ 3 379,688 

ประเมินตามสัดส่วนของระยะเวลาพัฒนาเท่ากับ  5%  
เทียบกับระยะเวลาทั้งหมด 4 ป ี

(1,518,750 x 25% = 379,688) 
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 3 - 105 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

2. โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมูลและบ ารุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต 
ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 

รวมมูลค่าโครงการ : 
 .  โครงการพัฒนาระบบเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้อมูลและบํารุงรักษาระบบป ิบัติการดาวเทียมไทยโชต 

ระยะที่    

จากการประเมินในแต่ละด้าน รวมเป็นมูลค่าเฉพาะระยะที่ 2 ดังนี้ 

รายการ มูลค่า 

การประหยัดได้จากการพัฒนาระบบเอง 2,673,132 

มูลค่าความรู้ที่เพ่ิมขึ้นของโครงการ 379,688 

มูลค่ารวมระยะที่ 2 3,052,819 

 .  โครงการพัฒนาระบบเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้อมูลและบํารุงรักษาระบบป ิบัติการดาวเทียมไทยโชต 
ระยะที่ 3 

จากการประเมินในแต่ละด้าน รวมเป็นมูลค่าเฉพาะระยะที่ 3 ดังนี้ 

รายการ มูลค่า 

การประหยัดได้จากการพัฒนาระบบเอง 4,029,774 

การประหยัดบุคลากรอันเกิดจากการมีระบบ 600,000 

การประหยัดจากการซ่อมแซม บํารุงรักษา 500,000 

มูลค่าความรู้ที่เพ่ิมขึ้นของโครงการ 379,688 

มูลค่าระยะที่ 3 5,509,461 

การคํานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value) ของมูลค่าการประหยัดบุคลากรอันเกิดจากการมีระบบ
และการซ่อมแซม บํารุงรักษา   

        การประหยัดจากประหยัดบุคลากรอันเกิดจากการมีระบบ 600,000 บาท หากประเมินรวมตลอดอายุ
การใช้งานของดาวเทียม (ประมาณ 5 ปี) จะได้เท่ากับ 600,000 x 5 = 300,000 บาท นํามาคํานวณเป็น
มูลค่าเทียบเท่าในปัจจุบัน (Net present value : NPV) ได้เท่ากับ  ,8 7, 79 บาท  
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2. โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมูลและบ ารุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต 
ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 

       การประหยัดจากการซ่อมแซม บํารุงรักษา 500,000 บาท หากประเมินรวมตลอดอายุการใช้งานของ
ดาวเทียม (ประมาณ 5 ปี) จะได้เท่ากับ 500,000 x 5 = 2,500,000 บาท นํามาคํานวณเป็นมูลค่าเทียบเท่า
ในปัจจุบัน (Net present value : NPV) ได้เท่ากับ  ,  3, 59 บาท  

รายการ มูลค่า 
รวมมูลค่า 
ในอนาคต 

รวมมูลค่าในอนาคต  
(NPV) 

การประหยัดได้จากการพัฒนาระบบเอง 4,029,774 4,029,774 4,029,774 

การประหยัดบุคลากรอันเกิดจากการมีระบบ 600,000 3,000,000 2,667,791 

การประหยัดจากการซ่อมแซม บํารุงรักษา 500,000 2,500,000 2,223,159 

มูลค่าความรู้ที่เพ่ิมขึ้นของโครงการ 379,688 379,688 379,688 

มูลค่าระยะที่ 3 5,509,461 9,909,461 9,300,411 

        หากประเมินมูลค่า โดยมีสมมติฐานว่าอายุเฉลี่ยการใช้งานของดาวเทียมเท่ากับ 5 ปี จะได้มูลค่ารวม
9,300,4   บาท 
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3  โครงการพัฒนาระบบรับสั  าณดาวเทียมส ารวจโลกย่านความถี่ C-Band 

ข้อมูลโครงการ :  ด้วยนโยบายรัฐบาลส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศในกรณีภัยพิบัติและ
การเกษตร ประกอบกับปัจจุบันลักษณะภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสาเหตุหลัก
ของการเกิดภัยธรรมชาติ (Disaster) ดังนั้นการประเมินสภาพภูมิอากาศจึงมีความสําคั อย่างยิ่ง (Forecast) 
และการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่นํามาประยุกต์ใช้ในการประเมินสภาพอากาศซึ่งมีใช้กันอย่าง
แพร่หลายอีกทั้งการประเมินสภาพภูมิอากาศดังกล่าวจะช่วยคาดการณ์ , ปูองกันและลดความเสียหายที่
เกิดจากภัยธรรมชาติได้อีกด้วย สทอภ. จึงเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีศักยภาพในการรับสั  าณภาพถ่าย
จากดาวเทียมได้โดยตรงและให้บริการภาพถ่ายจากดาวเทียม Weather satellite ให้กับหน่วยงานภายใน
องค์กรและภายนอกได้นําไปใช้ประโยชน์ 

เนื่องจากที่ผ่านมาศูนย์ดาวเทียมภาคพ้ืนดิน (ลาดกระบัง) ได้มีการให้บริการรับข้อมูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม MTSAT-  และมีการยุติบทบาทการเป็นสถานีรับสั  าณดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติเมื่อ
ไม่นานมานี้และกําหนดให้สถานีควบคุมและรับสั  าณดาวเทียมไทยโชต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นสถานีหลัก
ในการป ิบัติงานควบคุมและรับสั  าณดาวเทียมประกอบกับดาวเทียม  MTSAT-  ได้ถูกยกเลิกการ
ให้บริการไปเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  558 และประเทศ ี่ปุุนได้ส่งดาวเทียม Himawari 8 9 เพ่ือทดแทนดาวเทียม 
MTSAT-  เดิมโดยดาวเทียม Himawari 8 9 เป็นดาวเทียมสํารวจสภาพภูมิอากาศส่งขึ้นสู่วงโคจรในปี  558 
มีประสิทธิภาพในการถ่ายภาพดีกว่า MTSAT-  คือมีความละเอียดของภาพถ่ายถึง   6 ย่านความถี่
ประกอบด้วย Visible 3 band, Near Infrared 3 band และInfrared  0 band ในขณะที่ MTSAT-  
มี 5 ย่านความถ่ีประกอบด้วย Visible   band และ Infrared 4 band 

โครงการปรับปรุงระบบจานรับสั  าณเพ่ือรับสั  าณภาพดาวเทียม Himawari ได้เล็งเห็นประโยชน์
จากการใช้งานภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari และเนื่องจากสถานีรับสั  าณดาวเทียม (ลาดกระบัง) 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์จานรับสั  าณขนาด 3.8 เมตรแล้วจึงได้ดําเนินการย้ายจานรับสั  าณพร้อมระบบ
การควบคุมตําแหน่งมาปรับปรุงระบบรับสั  าณติดตั้งสถานีควบคุมและรับสั  าณดาวเทียมไทยโชต  
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แต่เนื่องจากระบบเดิมเป็นความถี่ย่าน L-Band ไม่รองรับการรับสั  าณคลื่นความถี่ 
C-Band ดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัดซื้อ Low Noise Block (LNB) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ระบบสามารถ
รับและประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari ได้อย่างสมบูรณ์ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ    

 . เพ่ิมศักยภาพการให้บริการข้อมูลในการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง 

 . เพ่ือความต่อเนื่องของการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมติดตามสภาพภูมิอากาศ เพ่ือการประยุกต์
ด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 

3. เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าของอุปกรณ์จานรับสั  าณดาวเทียมที่  สทอภ. ไม่ได้ใช้งานหรือมีอยู่แล้ว
มาปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปและลดการจัดซื้อ Turnkey จากต่างประเทศ 
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3  โครงการพัฒนาระบบรับสั  าณดาวเทียมส ารวจโลกย่านความถี่ C-Band 
4. เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเมฆเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผนถ่ายภาพ 

5. เพ่ือสนับสนุนการนําความรู้ของบุคลากรภายในองค์กรประยุกต์ใช้งานจริงและพัฒนาองค์ความรู้ใน
การต่อยอด ส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศด้านการสื่อสารดาวเทียม 

การประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมพัฒนาระบบ
รับสั  าณดาวเทียม ดังนี้  

การประหยัดจากการที่มีบุคลากรด าเนินการเอง ประเมินจากมูลค่าในกรณีที่มีการจ้างจากองค์กร
ภายนอก เทียบกับ มูลค่ากรณีท่ีพัฒนาระบบเอง  

ผลการประเมิน : 

การประหยัดจากการที่มีบุคลากรด าเนินการเอง ประเมินจากมูลค่าการลงทุนในกรณีที่มีการจ้างจาก
องค์กรภายนอก เทียบกับมูลค่าในกรณีท่ีพัฒนาระบบเอง  

ในกรณีที่มีการจ้างภายนอก ประมาณการมูลค่า 5 ล้านบาท ส่วนในกรณีที่มีการพัฒนาระบบเอง 
ต้นทุนเท่ากับ 618,000 บาท ประหยัดได้จากการพัฒนาเอง 4,38 ,000 บาท (5,000,000 - 618,000 = 
4,382,000) 

รายการ จ านวน 

กรณีที่มีการจ้างภายนอก 5,000,000 

กรณีที่มีการใช้บุคลากรภายใน 618,000  

ประหยดัได ้  4,382,000  
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4  โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการควบคุมและทดสอบ ประกอบดาวเทียม Phase D 

ข้อมูลโครงการ :  เนื่องด้วย ฝุายควบคุมดาวเทียม (ฝคค.) มีหน้าที่ในการเตรียมและส่งคําสั่งเพ่ือ
ควบคุมการทํางานของดาวเทียมไทยโชต ตามภารกิจต่าง  เช่น การป ิบัติภารกิจถ่ายภาพ , ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาอุปกรณ,์ รับข้อมูลต่าง  ที่สําคั  รวมถึง การติดตามตรวจสอบสภาวะการทํางานของดาวเทียมใน
แต่ละวัน รวมทั้ง ส่งคําสั่งเพ่ือการปรับวงโคจร ให้ถูกต้อง โดยการป ิบัติงานดังกล่าว จะทํางานอยู่บน
ระบบป ิบัติการควบคุมดาวเทียม ที่มีชื่อว่า Open center ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย บริษัท EADS Astrium 
ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตดาวเทียมไทยโชต (ดาวเทียม THEOS) โดยเริ่มติดตั้งใช้งานครั้งแรกในปี 
 550 มาจนถึงปัจจุบัน          

เพ่ือให้สามารถควบคุมดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบควบคุมดาวเทียมจึงควรจะเป็นระบบ
เดียวกัน เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้รับเก็บอยู่ในฐานข้อมูลเดียว ทําให้ง่ายต่อการทํางานของวิศวกร และการ
บํารุงรักษา แต่เนื่องด้วยระบบ Open Center ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถแก้ไขได้เอง ต้องให้บริษัทผู้ผลิต
เป็นผู้ทําการแก้ไข หรือเพิ่มเติม module ต่าง  อีกทั้ง ยังถูกจํากัดด้วยจํานวน License ที่อาจไม่เพียงพอ
สําหรับการใช้งานกับดาวเทียมสํารวจโลก ดวงที่   หรือดาวเทียม ดวงต่อไปได้ในอนาคต                                      

ดังนั้น เพ่ือให้สามารถแก้ไขปั หาดังกล่าวได้ ฝคค. จึงได้มีโครงการ VOSSCA ซึ่งเป็นโครงการที่
ออกแบบมาเพ่ือรองรับดาวเทียมสํารวจโลก ดวงที่   โดยเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่การทดสอบในระหว่างการสร้าง  
และใช้ในการควบคุมดาวเทียม อีกท้ังยังสามารถใช้กับดาวเทียมไทยโชต เพ่ือควบคุมดาวเทียมได้เช่นเดียวกัน  
ฝคค. ซึ่งทําหน้าที่ควบคุมดาวเทียมและมีประสบการณ์จากดาวเทียมไทยโชตมาแล้ว จะเป็นผู้มีส่วนร่วม
ออกแบบและทําโครงการนี้เพ่ือให้ตอบสนองตามความต้องการ และให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 
ทั้งยังเป็นการรวมระบบควบคุมดาวเทียมให้เป็น หนึ่งเดียวกัน และรองรับการใช้งานในอนาคตสําหรับการพัฒนา
ดาวเทียมดวงต่อไปได้ โครงการนี้ยังช่วยพัฒนาบุคลการสําหรับโครงการ Space Lab ที่กําลังจะเกิดขึ้น
ภายในโครงการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ (Space Krenovation Park : SKP) อีกด้วย 

ในการพัฒนาโครงการจะดําเนินการพัฒนาร่วมกันในหลายภาคส่วน ทั้ง สทอภ. บริษัท พัฒนา 
software ผู้เชี่ยวชา ด้านการพัฒนาระบบฯ รวมถึง หน่วยงานสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเปิดโอกาสในการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการทางด้านนวัตกรรมด้านอวกาศ และเกิดเป็นองค์ความรู้และประสบการณ์ที่
สามารถต่อยอดได้สู่โครงการอื่น  ในอนาคตต่อไป 

โดยกําหนดแผนการดําเนินโครงการไว้ที่ระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ  556 - 559 ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่   (phase A), ระยะที่   (phase B), ระยะที่ 3 (phase C), และระยะที่ 4 
(phase D) ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  559 จะเป็นการดําเนินการในระยะที่ 4 (phase D) ซึ่งเป็นระยะ
สุดท้ายของโครงการ โดยมีระยะเวลาในการพัฒนาระบบเป็นเวลา   ปีงบประมาณ 

ทั้งนี้ ผลผลิตโดยรวมของโครงการคือระบบป ิบัติการควบคุมและทดสอบประกอบดาวเทียม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ    

สําหรับในระยะที่ 4 (Phase D) เป็นระยะสุดท้ายของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบแสดงผล
สําหรับการป ิบัติการควบคุมดาวเทียมไทยโชต 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 110 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

4  โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการควบคุมและทดสอบ ประกอบดาวเทียม Phase D 

การประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมพัฒนา
ระบบป ิบัติการควบคุมและทดสอบ ประกอบดาวเทียม ดังนี้  

1  การประหยัดจากการที่มีบุคลากรพัฒนา Software เอง ประเมินจากมูลค่าในกรณีที่มีการจ้าง
จากองค์กรภายนอก เทียบกับ มูลค่ากรณีท่ีพัฒนาระบบเอง  

2. การประหยัดค่าใช้จ่ายบุคลากรในการปฏิบัติงาน  

การพัฒนาระบบทําให้ประหยัดค่าแรงบุคลากรในการ operation โดยคํานวณจากค่าใช้จ่ายบุคลากร
ในด้านนี้ก่อนมีระบบเทียบกับภายหลังมีระบบ 

3. การประหยัดค่าบ ารุงรักษาเนื่องจากบุคลากรสามารถด าเนินการได้เอง โดยบุคลากรที่ทําการพัฒนา
ระบบจะสามารถบํารุงรักษาระบบได้ด้วย จึงไม่ต้องมีการจ้างจากองค์กรภายนอก 

4. ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาจากตัวโครงการ มีสมมติฐานว่า การทํางานภายใต้โครงการนี้จะทําให้
เกิดความรู้จากบุคลากรในระดับทั่วไปมาเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ในด้านซอฟต์แวร์ดาวเทียม
โดยเฉพาะประเมินจากระยะเวลาที่บุคลากรต้องใช้ในการฝึกฝนเรียนรู้ จนมีความรู้ ทักษะ ในระดับที่ป ิบัติงาน
ด้านซอฟตแ์วร์ดาวเทียมได้ในกรณีทั่วไป คูณด้วยมูลค่าของเวลาที่ใช้ไปในการเรียนรู้  

5. มูลค่าจากการขาย Software ประเมินจากมูลค่าในการขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
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4  โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการควบคุมและทดสอบ ประกอบดาวเทียม Phase D 

ผลการประเมิน : 

1  การประหยัดจากการที่มีบุคลากรพัฒนา Software เอง ประเมินจากมูลค่าในกรณีที่มีการจ้าง
จากองค์กรภายนอก เทียบกับ มูลค่ากรณีที่พัฒนาระบบ โดยประเมินมูลค่ากรณีที่มีการจ้างจากภายนอก
องค์กรเท่ากับ 28,000,000 บาท (ราคาประมาณการซอฟต์แวร์ควบคุมดาวเทียมทั่วไป) เทียบกับการลงทุน
ที่ใช้ในระการจัดทําระบบในโครงการทุกเฟส เป็นมูลค่าที่ประหยัดได้  0,43 ,694 บาท  

ในการประเมินเฉพาะมูลค่าจากโครงการในเฟส D ปันส่วนมูลค่ามา 11.47% จากมูลค่าที่ประหยัดได้
ทั้งหมด (เนื่องจากการลงทุนใน เฟส D คิดเป็นอัตราส่วน 11.47% ของการลงทุนทุกเฟส) จะได้มูลค่า
การประหยัดได้จากการไม่ต้องจ้างภายนอกเท่ากับ  , 79, 98 บาท 

รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

การประหยัดได้จากการพัฒนาระบบเอง 
  

กรณีถ้ามีการจ้างในการพัฒนา Software 28,000,000 ราคาประมาณการซอฟตแ์วร์ควบคุมดาวเทียมทั่วไป 

การลงทุนที่ใช้ในการจัดทําระบบของ 
สทอภ. 

17,568,306 
 

มูลค่าที่ประหยดัได ้ 10,431,694 
 

คํานวณเป็นการประหยัดไดส้ําหรบั
โครงการเฟส D 

1,196,469 

ประเมินตามสัดส่วนของการลงทุนในเฟส D เท่ากับ 
11.47% เทียบกับการลงทุนทั้งหมด 

(10,431,694  x 11.47% = 1,196,469) 

       2. การประหยัดค่าใช้จ่ายบุคลากรในการปฏิบัติงาน  

นอกจากนั้น การพัฒนาระบบยังทําให้ประหยัดค่าแรงบุคลากรในการ operation ได้ โดยคํานวณจาก
จํานวนบุคลากรที่ประหยัดได้จากการมีระบบ คูณกับอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยบุคลากรที่ลดลง (15,000 บาท
ต่อคนต่อเดือน) คิดเป็นมูลค่ารวม 180,000 บาทต่อปี (15,000 x 12 = 180,000) 

รายการ จ านวน 

จํานวนบุคลากรได้ที่ประหยัดได้  1 

อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยบคุลากรตอ่เดือน 15,000 

ประหยดัค่าใช้จ่ายบุคลากรได้ต่อป ี 180,000 

หากประเมินรวมตลอดอายุการใช้งานของดาวเทียม (ประมาณ 5 ปี) จะได้มูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดิม  
900,000 บาท (180,000 x 5 = 900,000) 
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4  โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการควบคุมและทดสอบ ประกอบดาวเทียม Phase D 
3  การประหยัดค่าบ ารุงรักษา เนื่องจากบุคลากรสามารถดําเนินการได้เอง ประเมินมูลค่าการ

ประหยัดได ้จึงเท่ากับมูลค่าที่มีการจ้างจากภายนอกองค์กร การจ้างซ่อมระบบต่อปีประมาณ 200,000 บาท  

รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

กรณีจ้างซ่อมระบบต่อปี 200,000 
เทียบเคียงระบบ Emerald เนื่องจากการซ่อมของ
ระบบเดิมพ่วงมากับระบบอื่น  

การซ่อมโดยเฉลี่ยต่อปี 133,333 ระบบมเีดิมการซ่อม 2 ครั้ง ภายใน 3 ปี 

การประหยัดจากการซ่อมแซม บํารุงรักษา หากประเมินรวมตลอดอายุการใช้งานของดาวเทียม 
(ประมาณ 5 ปี) จะได้มูลค่า 666,667 บาท (133,333 x 5 = 666,667) 

4. ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาจากตัวโครงการ มีสมมติฐานว่า การทํางานภายใต้โครงการนี้จะทําให้
เกิดความรู้ จากบุคลากรในระดับทั่วไปมาเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ในด้านซอร์ฟแวร์ดาวเทียม
โดยเฉพาะ ซึ่งนําไปใช้ต่อในโครงการต่อไป เช่น โครงการ ธีออส 2 โดยที่ประหยัดเวลาในการพัฒนา 
เนื่องจากมีประสบการณ์เรียนรู้จากโครงการก่อนหน้านั้นแล้ว 

การประเมินมูลค่าประเมินจากการเทียบเคียง กรณีที่บุคลากรด้านเทคโนโลยีทั่วไปที่ไม่ได้มีความ
ชํานา ในด้านซอร์ฟแวร์ดาวเทียม จะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนานานเท่าใดจึงจะสามารถเป็นผู้ป ิบัติงาน
ด้านซอร์ฟแวร์ดาวเทียมได้ คูณกับมูลค่าของเวลา (เทียบเท่ามูลค่าเงินเดือนเฉลี่ย)  

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการพัฒนาตามโปรแกรมจะประกอบด้วยขั้นเตรียมความพร้อม และขั้นฝึกฝน
ป ิบัติการ ซ่ึงจะมีระยะเวลาแตกต่างกันตามระดับของบุคลากร  

ประเมินมูลค่ารวมขององค์ความรู้ที่เพ่ิมขึ้นได้ เท่ากับ 6,300,000 บาท คิดเป็นมูลค่าเฉพาะเฟส D 
เท่ากับ 25% ของมูลค่าท้ังหมด (เนื่องจากระยะเวลาพัฒนาทั้งหมด 4 ปี) เท่ากับ  ,575,000 บาท 
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4  โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการควบคุมและทดสอบ ประกอบดาวเทียม Phase D 
 

รายการ 
ระดับ 

ทั่วไป 

ระดับ 

อาวุโส 
หมายเหตุ 

ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อม 
(เดือน) 

4.5 4.5 ระยะเวลาโดยทั่วไปประมาณ 3-6 เดือน 

ระยะเวลาในการฝีกฝนป ิบตัิงาน 
(เดือน) 

9 18 

ใช้ค่าเฉลี่ยของ 

ระดับทั่วไป 6 เดือน - 1 ปี  

ระดับอาวุโส 1 ปี - 2 ปี 

อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ย  5,000 55,000 

ใช้ค่าเฉลี่ยของ 

ระดับทั่วไป 20,000-30,000 บาท  

ระดับอาวุโส 40,000-70,000 บาท 

มูลค่าความรู้ต่อคน 337,500 1,237,500 

ระยะเวลาในการพัฒนา x มูลค่าของเวลา 

(อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ย) 

(4.5+9) x 25,000 = 337,500) 

มูลค่าความรู้ที่เพ่ิมขึ้นของทีมงาน
ในโครงการ 

1,350,000 4,950,000 

ระดับทั่วไป 4 คน ระดับ อาวุโส 4 คน 

(337,500 x 4 = 1,350,000) 

(1,237,500 x 4 = 4,950,000) 

รวมมลูค่าความรู้ที่เพิ่มขึ้นของ
โครงการ 

6,300,000 
รวมทั้งระดับทั่วไปและอาวุโส 

(1,350,000 + 4,950,000 = 6,300,000) 

คิดเป็นส่วนของเฟส D 1,575,000 

ประเมินตามสัดส่วนของระยะเวลาพัฒนาเฟส D 
เท่ากับ 25% เทียบกับระยะเวลาทั้งหมด 4 ป ี

(6,300,000 x 25% = 1,575,000) 

5. มูลค่าจากการขาย Software ประเมินจากมูลค่าในการขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณการมูลค่า
การขายเท่ากับ 20,000,000 บาท คาดว่าจะส่งมอบงานปี 2562 จึงนับเป็นมูลค่าในอนาคต 
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4  โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการควบคุมและทดสอบ ประกอบดาวเทียม Phase D 

รวมมูลค่าโครงการ : 

การคํานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value) ของมูลค่าท่ีเกิดข้ึนแต่ละปี  

       การประหยัดบุคลากรอันเกิดจากการมีระบบ หากประเมินรวมตลอดอายุการใช้งานของดาวเทียม 
(ประมาณ 5 ปี) เท่ากับ  80,000 x 5 = 900,000 บาท สามารถนํามาคํานวณเป็นมูลค่าเทียบเท่าในปัจจุบัน 
(Net present value : NPV) ได้เท่ากับ 800,337 บาท 

      การประหยัดจากการซ่อมแซม บํารุงรักษา สามารถเกิดขึ้นต่อเนื่องอีก 5 ปี สามารถนํามาคํานวณเป็น
มูลค่า 133,333 x 5 = 666,667 บาท เทียบเท่าในปัจจุบัน (Net present value : NPV) ได้เท่ากับ 59 ,84  บาท 

      มูลค่าจากการขาย Software มูลค่า 20,000,000 บาท ประมาณการมูลค่าการขายเทียบเท่าในปัจจุบัน 
(Net present value : NPV) เท่ากับ  8,85 ,9 8 บาท 

รายการ มูลค่าเฟส D 
รวมมูลค่า 
ในอนาคต 

รวมมูลค่าในอนาคต (NPV) 

การประหยัดได้จากการพัฒนาระบบเอง 1,196,469 1,196,469 1,196,469 

การประหยัดบุคลากรอันเกิดจากการมีระบบ 180,000 900,000 800,337 

การประหยัดจากการซ่อมแซม บํารุงรักษา 133,333 666,667 592,842 

มูลค่าความรู้ที่เพ่ิมขึ้นของโครงการ 1,575,000 1,575,000 1,575,000 

มูลค่าจากการขาย software   0,000,000 18,851,918 

มูลค่ารวมเฟส D 3,084,802 24,338,135 23,016,566 

มูลค่ารวม โดยมีสมมติฐานว่าอายุเฉลี่ยการใช้งานของดาวเทียมเท่ากับ 5 ปี จะได้มูลค่ารวมดังแสดงใน
ตารางเท่ากับ 23,016,566 บาท 
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  5. โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพ  
ระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3 (OPTEMIS) 

ข้อมูลโครงการ :  

ภารกิจป ิบัติการสํารวจโลกด้วยดาวเทียม (Satellite based Earth observation operations) 
ประกอบด้วยส่วนงานหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของการวางแผน -เตรียมคําสั่งในการถ่ายภาพ, ส่วนควบคุม
ดาวเทียมและบริหารจัดการดาวเทียม และส่วนของการรับสั  าณและผลิตภาพถ่ายดาวเทียม 

โครงการ OPTEMIS เป็นการพัฒนาส่วนของระบบวางแผนถ่ายภาพด้วยดาวเทียม เนื่องจาก
การถ่ายภาพและพ้ืนที่ครอบคลุมของดาวเทียมแต่ละดวงในแต่ละช่วงเวลานั้นมีจํากัด เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และจัดการแผนงานให้ดาวเทียมสามารถถ่ายภาพได้อย่างมี
ประสิทธิผลสูงที่สุด จึงจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเครื่องมือเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยในการวางแผนถ่ายภาพ โดย
คํานึงถึงแผนการถ่ายภาพทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และการเก็บภาพพื้นที่บริเวณขนาดให ่ในระยะยาว  
รวมไปถึงการพิจารณาการปกคลุมของเมฆ และการใช้งานร่วมกันของดาวเทียมหลายดวง 

 ปัจจุบัน โปรแกรมที่ใช้วางแผนถ่ายภาพของดาวเทียมไทยโชตเป็นเครื่องมือที่ได้รับมาพร้อมกับ
ดาวเทียมเม่ือปี  008 ในโครงการนี้ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการ OPTEMIS ระยะที่สองซึ่งจะเพ่ิมเติม
ส่วนประกอบอ่ืน  ที่สําคั ในเครื่องมือ ทําให้เครื่องมือมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้ น โดยมุ่งเน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการวางแผนถ่ายภาพโดยคํานึงถึงการปกคลุมของเมฆในพ้ืนที่ และมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์
ร่วมกันของดาวเทียมหลายดวง (Co-constellation) 

 โครงการ OPTEMIS จะเป็นพ้ืนฐานสําหรับการนําไปต่อยอดเพ่ือพัฒนาระบบวางแผนถ่ายภาพระบบ
ใหม่ที่จะใช้เพื่อทดแทนระบบวางแผนถ่ายภาพปัจจุบัน (MISEO) ที่ทาง สทอภ. ได้มาใช้งานพร้อมกับ
ดาวเทียมไทยโชต ซึ่งระบบดังกล่าวมีข้อจํากัดอยู่มากและไม่สามารถรองรับการใช้งานกับดาวเทียมดวงอื่นได้ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ    

 . เพ่ือพัฒนาระบบสําหรับประเมินโอกาสการถ่ายภาพของดาวเทียม และเสริมศักยภาพในการ
วางแผนถ่ายภาพของดาวเทียม โดยอิงกับภารกิจของ สทอภ. และข้อกําหนดต่าง  ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถ
รองรับภารกิจเร่งด่วนหรือภารกิจระยะสั้นได้ โดยลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับแผนงานระยะยาว  

 . เสริมสร้างประสิทธิภาพของการวางแผนสําหรับการใช้ดาวเทียมมากกว่า   ดวง หรือการใช้
ดาวเทียมสํารวจโลกร่วมกัน (Co-Constellation) 

3. เพิ่มโอกาสในการถ่ายภาพของดาวเทียม ในกรณีที่มีเมฆปกคลุม (Cloud coverage) โดยจะ
สามารถปรับแก้แผนงานประจําวัน เพ่ือหลีกเลี่ยงบริเวณท่ีมีเมฆมากได้ โดยอาศัยข้อมูลเมฆจากแหล่งต่าง   



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 116 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

  5. โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพ  
ระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3 (OPTEMIS) 

4. พัฒนาระบบโดยคํานึงถึงขั้นตอนการให้บริการของ สทอภ. เป็นหลัก และมองถึงการประสานการ
ทํางาน (workflow) ระหว่างผู้ใช้ และผู้ป ิบัติงานมากขึ้น โดยทางผู้พัฒนาได้เล็งเห็นถึงการทํางานซ้ําซ้อนกัน
บนระบบต่าง  ในปัจจุบันและพยายามจะลดปั หาดังกล่าว โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบอัตโนมัติที่
เชื่อมต่อโดยตรงกับผู้ใช้บริการภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต และเจ้าหน้าที่วางแผนถ่ายภาพ 

5. มุ่งเน้นการทําโครงการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี ด้วยบุคคลภายใน สทอภ. เอง 
(Capacity building) ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืน และเสริมสร้างให้ สทอภ. เป็นผู้นําของ
ประเทศและภูมิภาค ทางด้านเทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจโลก อย่างแท้จริง 

6. ระบบนี้ถูกพัฒนาโดยมองถึงองค์รวมของระบบป ิบัติการดาวเทียมอื่น  ในสํานักป ิบัติการ
ดาวเทียม โดยในการพัฒนาได้ให้ความสําคั ในเรื่องของการทํางานร่วมกันของทุก  ระบบ ในสํานัก
ป ิบัติการดาวเทียม (System Integration) ทําให้ระบบต่าง  มีการประสานการทํางานได้ดี และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมพัฒนา
ระบบป ิบัติการควบคุมและทดสอบ ประกอบดาวเทียม ดังนี้  

1  การประหยัดจากการที่มีบุคลากรพัฒนา Software เอง ประเมินจากมูลค่าในกรณีที่มีการจ้าง
จากองค์กรภายนอก เทียบกับ มูลค่ากรณีท่ีพัฒนาระบบเอง  
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  5. โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพ  
ระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3 (OPTEMIS) 

2. การประหยัดค่าใช้จ่ายบุคลากรในการปฏิบัติงาน  

นอกจากนั้น การพัฒนาระบบยังทําให้ประหยัดค่าแรงบุคลากรในการ operation ได้ โดยคํานวณจาก
ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการ opration ก่อนมีระบบเทียบกับภายหลังมีระบบ 

3. มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการลดข้อบกพร่องของภาพ จากเดิมโปรแกรมก่อนหน้านี้ มีการเปิดกล้อง
ยาวนานกว่าปกติ และทําให้ภาพที่ได้รับเกิดความบกพร่อง ซึ่งการแก้ไขจะทําให้มีภาพ (scene) ที่จะได้เพ่ิม
จากขอบบนและล่าง (  scene) ของแต่ละ Request  

มูลค่าที่เพ่ิมข้ึน ประเมินจากจํานวนภาพ (scene) ที่จะได้เพ่ิมจากขอบบนและล่าง คูณมูลค่าภาพ 

4. มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการลดการติดเมฆ การพัฒนาจากโครงการจะลดปั หาจากการถ่ายภาพแล้ว
ติดเมฆลง จากเดิม 65% เป็น 35% ประเมินจากจํานวนภาพที่ติดเมฆลดลง คูณมูลค่าภาพ 

ผลการประเมิน : 

1  การประหยัดจากการที่มีบุคลากรพัฒนา Software เอง ประเมินจากมูลค่าในกรณีที่มีการจัดซื้อ
ประมาณการจากราคาซอฟต์แวร์ที่ขายในปัจจุบัน เทียบกับ มูลค่ากรณีท่ีพัฒนาระบบ โดยประเมินมูลค่ากรณี
ที่มีการซื้อเท่ากับ  3,000,000 บาท (ราคาประมาณการซอฟต์แวร์ควบคุมดาวเทียมทั่วไป) เทียบกับ 
งบประมาณท่ีใช้ในระการจัดทําระบบในโครงการทุกเฟส เป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ 4, 50, 39 บาท  

ในการประเมินเฉพาะมูลค่าจากโครงการในระยะที่ 2-3 จะปันส่วนมูลค่ามาจากมูลค่าที่ประหยัดได้
ทั้งหมด จะได้มูลค่าการประหยัดได้จากการไม่ต้องจ้างภายนอกตามรายการที่แสดง  

รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

การประหยัดได้จากการพัฒนาระบบเอง 
  

กรณีถ้ามีการซื้อ Software จากต่างประเทศ 13,000,000 
อ้างอิงจากราคาท่ีได้เคยจัดซ้ือจัดจ้าง และราคา
ซอฟต์แวร์ท่ีขายในปัจจุบัน 

มูลค่าการลงทุนท่ีใช้ในการจัดทําระบบของ สทอภ. 8,749,761 
 

มูลค่าท่ีประหยัดได้ 4,250,239 (13,000,000 - 8,749,761 = 4,250,239) 

คํานวณเป็นการประหยัดได้สําหรับโครงการระยะ 2 760,400 
ประเมินตามสัดส่วนของการลงทุนในระยะ 2 เท่ากับ 
17.89% เทียบกับงบประมาณท้ังสองปี 

คํานวณเป็นการประหยัดได้สําหรับโครงการระยะ 3 3,489,839 
ประเมินตามสัดส่วนของการลงทุนในระยะ 2 เท่ากับ 
82.11% เทียบกับงบประมาณท้ังสองปี 
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  5. โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพ  
ระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3 (OPTEMIS) 

       2. การประหยัดค่าใช้จ่ายบุคลากรในการปฏิบัติงาน  

นอกจากนั้น การพัฒนาระบบยังทําให้ประหยัดค่าแรงบุคลากรในการ operation ได้ โดยคํานวณจาก
จํานวนบุคลากรที่ประหยัดได้จากการมีระบบ คูณกับอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยบุคลากรที่ลดลง (48,000 บาท
ต่อคนต่อเดือน) โดยประมาณการลดลงที่ 160 ชม. ต่อสัปดาห์ หรือ จํานวน 4 man-month คิดเป็นมูลค่า
รวม 2,304,000 บาทต่อปี 

รายการ มูลค่า หน่วย หมายเหตุ 

ระยะเวลาทํางานโดยรวมที่ลดลง  
160 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

160 
ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์  

คิดเป็นจํานวนวัน  20 วัน ( 60 8 =  0) (ทํางาน 8 ช่ัวโมง วัน) 

คิดเป็นจํานวนเดือน  1 เดือน 
( 0  0 =  ) (ประมาณการว่าเดือน
หนึ่งทํางาน ไม่รวมหยดุเสาร-์อาทิตย์ 
 0 วัน) 

ประมาณการค่าตอบแทนบุคลากร  
เดือนละ 48,000 บาท 

48,000 บาทต่อเดือน  

ประหยดัมลูค่าต่อเดือน 192,000 รวม 4 คน (48,000 x 4 =  9 ,000) 

ประหยดัมลูค่าต่อป ี 2,304,000 บาทต่อป ี (192,000 x 12 =  ,304,000) 

 
3. มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการลดข้อบกพร่องของภาพ  จากเดิมโปรแกรมก่อนหน้านี้ มีการเปิดกล้อง

ยาวนานกว่าปกติ และทําให้ภาพที่ได้รับเกิดความบกพร่อง ซึ่งการแก้ไขจะทําให้มีภาพ (scene) ที่จะได้เพ่ิม
จากขอบบนและล่าง (  scene) ของแต่ละ Request  

มูลค่าที่เพ่ิมข้ึน ประเมินจากจํานวนภาพ (scene) ที่จะได้เพ่ิมจากขอบบนและล่าง คูณมูลค่าภาพ 

ถ่ายภาพประมาณปีละ 700 req. x   scene =  ,400 scene มูลค่า 5,000 บาท scene  

รวมเป็น 7,000,000 บาทต่อปี 
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 119 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

  5. โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพ  
ระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3 (OPTEMIS) 

 
รายการ มูลค่า หน่วย 

จํานวนภาพที่ถ่ายต่อปี (เฉลี่ย) 700 rquest 

อัตราส่วนภาพที่แก้ไขข้อบกพร่องได ้ 2 scene/request 

รวมจํานวน scence ที่แก้ไขข้อบกพร่อง 1,400 scene 

มูลค่า scence ละ 5,000 บาท 

มูลค่ารวมต่อปี 7,000,000 บาท 

 

4. มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการลดการติดเมฆ การพัฒนาจากโครงการจะลดปั หาจากการถ่ายภาพแล้ว
ติดเมฆลง จากเดิม 65% เป็น 35% ประเมินจากจํานวนภาพที่ติดเมฆลดลง คูณมูลค่าภาพ 

รายการ มูลค่า หน่วย หมายเหตุ 

ภาพถ่ายประมาณปีละ 120,000 ภาพ  

การติดเมฆลดลง  

(จาก 65% เหลือ 35%) 
30% % 

 

ภาพที่ติดเมฆลดลง 36,000 ภาพ   0,000 x 30% = 36,000 

มูลค่าภาพละ 5,000 บาท  

มูลค่ารวมต่อปี 180,000,000 บาท 36,000 x 5,000 = 180,000,000 

 

5. สรูปมูลค่ารวมของโครงการ  

รวมมูลค่าจากระยะที่ 2 

รายการ มูลค่า 

การประหยัดได้จากการพัฒนาระบบเอง 760,400 

มูลค่าระยะที่ 2 760,400 
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 120 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

  5. โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพ  
ระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3 (OPTEMIS) 

รวมมูลค่าจากระยะที่ 3 

การคํานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value) ของมูลค่าท่ีเกิดข้ึนแต่ละปี (ประเมินเฉพาะระยะที่ 3) 

       การประเมินมูลค่าในเบื้องต้นจะประเมินมูลค่าต่อปีและหลังจากระบบแล้วเสร็จในปีต่อมา หลังจากนั้น
มูลค่าบางประการจะเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ในที่นี้กําหนดให้อายุดาวเทียมประมาณ 5 ปี จะได้มูลค่าการประหยัด
บุคลากรอันเกิดจากการมีระบบ มูลค่าที่เพ่ิมขึ้นจากการลดข้อบกพร่องของภาพ มูลค่าที่เพ่ิมขึ้นจากการลด
การติดเมฆ เพ่ิมเติมในปีต่อมา สามารถนํามาคํานวณเป็นมูลค่าเทียบเท่าในปัจจุบัน (Net present value : 
NPV) ไดต้ามตาราง 

รายการ มูลค่า มูลค่ารวม 5 ปี 
มูลค่ารวม 5 ปี 

(NPV) 
การประหยัดได้จากการพัฒนาระบบเอง 3,489,839 3,489,839 3,489,839 

การประหยัดบุคลากรอันเกิดจากการมีระบบ 2,304,000 11,520,000 10,856,368 

มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการลดข้อบกพร่องของภาพ 7,000,000 35,000,000 32,983,758 

มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการลดการติดเมฆ 180,000,000 900,000,000 848,153,788 

มูลค่าระยะที่ 3 192,793,839 950,009,839 845,807,610 

รวมมูลค่าระยะที่ 3 เท่ากับ 845,807,6 0 บาท 
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 3 - 121 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

6. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม – ห้องแลป UAV  
ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 

ข้อมูลโครงการ :   

โครงการจัดตั้งห้องป ิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียมได้ถูกริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.
2559 มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. ด้านโครงสร้างอากาศยานและ
อวกาศให้แก่ประเทศไทยและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของ สทอภ. ตามแผน National 
Space Program ให้มีความพร้อมในการสร้างสรรค์คุณค่าและนําพาประเทศไปสู่การพัฒนาโดยใช้นวัตกรรม
เป็นฐานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโครงสร้างอากาศยานและอวกาศมีความสําคั อย่างมากต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมายในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตด้านโครงสร้างที่เข้มแข็ง
แต่ไม่ใช่สําหรับอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ จึงเกิดแนวทางในการพัฒนาห้องป ิบัติก ารเฉพาะ
ทางด้านโครงสร้างอากาศยานและอวกาศ ซึ่งถือเป็นห้องป ิบัติการแห่งแรกในประเทศไทย โดยจะเน้นที่การ
สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้เกิดข้ึนได้จริง ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 

1) การออกแบบ ถือเป็นส่วนประกอบพ้ืนฐานขั้นแรกในการพัฒนาด้านโครงสร้าง โดยเริ่มจากแนวคิดและ
จินตนาการสู่การพัฒนาออกมาเป็นแบบวิศวกรรมในรูปแบบ 3 มิติ ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จากนั้น
แนวคิดนี้จะนําไปสู่การสร้างต้นแบบต่อไป    

2) การสร้างต้นแบบและการผลิต หลังจากที่ได้รูปแบบการออกแบบแล้ว ขั้นต่อมาคือการสร้างต้นแบบขึ้นมา 
การสร้างต้นแบบที่ให้ความสําคั มี 2 ด้าน คือ 

- สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยเน้นที่การผลิตต้นแบบจากวัสดุคอมโพสิท เนื่องจากเป็นวัสดุที่ใช้สําหรับ
อุตสาหกรรมกรรมอากาศยานและอวกาศ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพเฉพาะทาง การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของวัสดุโดยเน้นคุณสมบัตินาโนและส่วนผสมเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีการศึกษา  

- สร้างเครื่องช่วยผลิต การสร้างนวัตกรรมนอกจากจะพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์แล้ว เครื่องมือก็มีส่วนสําคั 
ในการผลิตและสามารถเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และเป็นการสร้างนวัตกรรมอีกทางหนึ่งด้วย 

3) การทดสอบและตรวจสอบ ขั้นตอนนี้จะเป็นส่วนช่วยให้การออกแบบรวมทั้งการออกแบบมีความถูกต้อง
และเชื่อถือได้ การตรวจสอบและทดสอบนั้นทําได้ 2 แนวทาง 

- การทดสอบ (Experiment test) คือการทดสอบจริงโดยใช้เครื่องทดสอบ โดยเริ่มจากการทดสอบชิ้นงาน
ขนาดเล็ก (Coupon test) ไปจนถึงการทดสอบชิ้นงานขนาดให ่ (Full-scale test) 

- การสร้างแบบจําลอง (Simulation) คือการจําลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถทําได้หลากหลาย
รูปแบบขึ้นกับความต้องการของผู้ใช้แต่ต้องการทักษะของผู้วิเคราะห์ร่วมด้วย ซอฟต์แวร์ที่ใช้จะเน้นทางด้าน 
Finite Element Analysis (FEA) ทางด้าน Structural mechanics เป็นหลัก  
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 3 - 122 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

6. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม – ห้องแลป UAV  
ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 

ดังนั้น ฝุายส่งเสริมการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์อวกาศ (ฝสร.) สํานักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (สอร.) 
จึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือศูนย์ป ิบัติการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์อากาศยานอวกาศให้
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมภายในประเทศ สถาบันการศึกษา ตลอดจนขับเคลื่ อนผู้ประกอบการใหม่ให้เข้าสู่ 
Global Value Chainเพ่ือให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอากาศยานและอวกาศของประเทศไทย
ได้อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ    
1.  เพ่ือใช้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมและการบ่มเพาะความรู้นวัตกรรมด้านโครงสร้าง

อากาศยานและอวกาศร่วมกับนิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภายนอก เพ่ือการต่อยอดงานวิจัย
และการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ 

2.  เพ่ือพัฒนานวัตกรรมด้านการออกแบบ ผลิตและทดสอบโครงสร้างอากาศยาน ดาวเทียมให้เกิดขึ้น
ภายในประเทศไทย 

3.  เพ่ือทําให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอากาศยานและอวกาศแก่ผู้ประกอบการในประเทศ โดยใช้ 
วทน. และเกิดเป็นองค์ความรู้หรือกระบวนการขึ้นในประเทศไทย 

4.  เพ่ือเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา ให้เกิดการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ 
และได้ทรัพย์สินทางปั  า 

การประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 123 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

6. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม – ห้องแลป UAV  
ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 

จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศดังนี้  

1  มูลค่าการประหยัดได้จากการพัฒนาต้นแบบดาวเทียมเอง โดยเทียบเคียงมูลค่าการลงทุนใน
การทําต้นแบบกรณีท่ีจ้างภายนอกกับกรณีท่ี สทอภ. พัฒนาเอง   

2. มูลค่าจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเมินจากมูลค่าตลาด รายได้ของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
การพัฒนาโดยใช้ห้องป ิบัติการ (ท้ังที่พัฒนาโดย สทอภ. และบุคคลภายนอก) 

3. ผู้ใช้บริการสามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือโดยไม่ต้องลงทุนเอง ประเมินจากมูลค่าการลงทุนของ 
สทอภ. คูณด้วยจํานวนผู้ใช้บริการ 

4. มูลค่าจากการให้บริการห้องแลปในการฝึกปฏิบัติการ ฝึกงาน แก่นักศึกษา ประเมินจากรายได้ที่
คาดการณ์ว่าจะได้รับต่อปีหลังฝึกงาน x contribution rate 

1  มูลค่าการประหยัดได้จากการพัฒนาต้นแบบดาวเทียมเอง โดยเทียบเคียงมูลค่าการลงทุนในการ
ทําต้นแบบกรณีที่จ้างภายนอกกับกรณีท่ี สทอภ. พัฒนาเอง   

ประมาณการกรณีท่ีคนไทยพัฒนาเอง จะมีมูลค่า 7 แสนต่อโครงการ ต่อ   ปี  

เทียบเคียงกรณีค่าจ้างของไต้หวันใช้ค่าบุคลากรประมาณ 3-4 ล้านบาทต่อโครงการ ต่อ   ปี 

คิดเป็นมูลค่ารวมที่ประหยัดได้จากการพัฒนาเองเท่ากับ 3,500,000 - 700,000 = 4,200,000 บาท 

 
รายการ มูลค่า 

กรณีใช้ต่างประเทศพัฒนา 3,500,000 

กรณีพัฒนาเอง 700,000 

มูลค่ารวมที่ประหยัดได้จากการพฒันาเอง 4,200,000 

 
จากมูลค่ารวมที่ประหยัดได้ ปันส่วนเป็นมูลค่าแต่ละปีได้ดังนี้ 
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6. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม – ห้องแลป UAV  
ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 

 
รายการ มูลค่า หมายเหตุ 

โครงการ 14 โครงการจัดตั้งห้องป ิบัติการ
ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม -  ภายใต้ 
PM Space ห้องแลป UAV 

556,122 

ประเมินตามสัดส่วนของมูลค่าการลงทุนใน
ส่วนน้ี เท่ากับ 13.24% เทียบกับทั้งหมด 

(4,200,000 x 13.24% = 556,122) 

โครงการ 15 โครงการจัดตั้งห้องป ิบัติการ
ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม ระยะที่ 2 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะ 

3,643,878 

ประเมินตามสัดส่วนของมูลค่าการลงทุนใน
ส่วนน้ี เท่ากับ 86.76% เทียบกับทั้งหมด 

(4,200,000 x 86.76% = 3,643,878) 

รวม 4,200,000 
 

 
2. มูลค่าจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเมินจากมูลค่าตลาด รายได้ของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนา

โดยใช้ห้องป ิบัติการ  

2.1 ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดย สทอภ. (3D Printer และสูตรของ Filament) ขณะนี้ยังไม่ได้ผลิตภัณฑ์มาใช้ 
คาดว่าจะได้ในปี 2562 โดยนํามาใช้ในห้องป ิบัติการ ยังไม่ได้จําหน่าย   

2.2 ผู้ใช้บริการภายนอก จากการสํารวจพบว่ามีรายที่ได้ใช้ห้องป ิบัติการไปพัฒนาผลิตภัณฑ์มีดังนี้ 

ปี 2559 

ห้างหุ้นส่วนจํากัดเคทีอาร์ อินโนเวชั่น  

ผลิตโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับด้วยวัสดุคอมโพสิท ประมาณการรายได้จากการให้บริการ UAV 
45,000 บาท ต่อ  0 ตารางกิโลเมตร (ตารางกิโลเมตรละ 4,500 บาท) ภายใน   เดือน ให้บริการ UAV 
ประมาณ 3 ครั้ง แต่ละครั้งครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร ดังนั้น สามารถประมาณการรายได้
จากการให้บริการ UAV เท่ากับ 8, 00,000 บาทต่อปี Contribution Rate =   .5 % 

บริษัท J Fox Aircraft ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นส่วนของเครื่องต้นแบบ โดยลักษณะงานคือการพัฒนา
เครื่องบินขนาดเล็ก  -4 ที่นั่ง 

การพัฒนาต้นแบบยังต้องใช้เวลาประมาณ 5- 0 ปี ยังอยู่ในขั้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบนําร่อง 
ระบบรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ประมาณการรายได้ในอนาคต (ประมาณ 10 ปีข้างหน้า) มูลค่ารวมประมาณ 
500,000,000 บาท contribution rate 20%    

  



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 125 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

6. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม – ห้องแลป UAV  
ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 

ปี 2560  

บริษัท DGI Production ประเมินรายได้ที่จะได้รับหากสามารถนําต้นแบบไปใช้พัฒนาจนสามารถ
ให้บริการได้จริง ประเมินว่าจะสามารถให้บริการด้านการเกษตร เช่น การพ่นปุ๋ย หว่านเมล็ด ตรวจดูโรคพืช 
การถ่ายภาพ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณปีละ 10 ล้านบาท สัดส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
สทอภ. Contribution rate = 17.5% 

บริษัท Novy 2018 ลักษณะธุรกิจคือขายโดรนเพื่อการพ่นยาทางการเกษตร การใช้แล็บ เป็นด้านวัสดุ 
Carbon Fiber ใช้ห้องป ิบัติการเพ่ือทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ จํานวนชั้น layers 13 ชั้น   15 ชั้น เพ่ือ
นํามาพัฒนาใช้เป็นโครงสร้างโดรน เพ่ือความแข็งแรงมากข้ึน และต้นทุนวัสดุที่ถูกลง 

รายได้จากยอดขาย เพ่ิมจาก 4.5 ล้าน เป็น 5 ล้านบาท  Contribution rate = 20% 

นําข้อมูลมาประเมินมูลค่า ดังตาราง 

การคํานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value) ของมูลค่าท่ีเกิดข้ึนแต่ละปี  

มูลค่าในอนาคตจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเมินจากสมมติฐานดังนี้ 

- มูลค่าจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปี  559 มูลค่าในอนาคตอีก 5 ปี ประมาณการเท่ากับ  35,  5,000 บาท 
คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)  0 ,397,0   บาท 

- มูลค่าจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปี  560 มูลค่า  ,850,0000,000 บาท ประมาณการในอนาคต
เท่ากับ  8,500,000 บาท คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ  5,3  , 38 บาท 

ปี ผู้เข้าประกวด 
รายได้ที่
เพ่ิมขึ้น 

(A) 

Contribution 
rate 

(B) 

มูลค่าเพ่ิมจาก
กิจกรรม 

(AxB) 

มูลค่าใน
อนาคต 

มูลค่าใน
อนาคต 
(NPV) 

2559 KTR Innovation 8,100,000 12.50% 1,012,500 5,062,500 4,501,897 

2559 J Fox Aircraft 500,000,000*  25.00% 125,000,000 125,000,000 93,011,739 

   รวม 1,012,500 130,062,500 97,513,636 

2560 Novy 2018 500,000 20.00% 100,000 500,000 444,632 

2560 DGI Production 10,000,000 17.50% 1,750,000 8,750,000 7,781,056 

   รวม 1,850,000 9,250,000 8,225,688 

*รายได้ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตประมาณ 10 ปีข้างหน้า  
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6. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม – ห้องแลป UAV  
ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 

       3. ผู้ใช้บริการสามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือโดยไม่ต้องลงทุนเอง ประเมินจากมูลค่าการลงทุนของ 
สทอภ. X จํานวนผู้ใช้บริการ  

        มูลค่าการลงทุนในห้องป ิบัติการประมาณ 10 ล้านบาท แต่ละปีมผีู้มาใช้จํานวนประมาณ 200 ราย 

ผลการสํารวจปี 2559 พบว่าผู้ใช้บริการแต่ละรายสามารถประหยัดได้จากการไม่ต้องใช้แลปที่อื่น  โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 88 ,000 บาทต่อราย นํามาใช้ประเมินมูลค่าการประหยัดได้จากการไม่ต้องลงทุนเอง 

ผลส ารวจปี 2559 
การประหยัดจากการใช้

ห้องปฏิบัติการของ สทอภ  

หจก. เค ที อาร์ อินโนเวช่ัน 864,000 

บ. ดีจีไอ โปรดักช่ัน 900,000 

ค่าเฉลี่ย 882,000 

จากค่านี้ นํามาคํานวณ ผลการประหยัดได้จากการที่มีห้องป ิบัติการของ สทอภ. = 882,000 x 200 = 
176,400,000 บาทต่อปี  

4. มูลค่าจากการให้บริการห้องแลปในการฝึกปฏิบัติการ ฝึกงาน แก่นักศึกษา ประเมินจากรายได้ที่
คาดการณ์ว่าจะได้รับต่อปีหลังฝึกงาน  

          การประเมินประมาณการจากการเทียบเคียงกับผลการวิจัยของ สดร. ที่ได้เคยมีการประเมิน 
เกี่ยวกับการนําความรู้จากการฝึกงานในห้องป ิบัติการทางเทคนิคและวิศวกรรมไปใช้ และมูลค่าของการ
ฝึกงานจากนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี ผลการวิจัยมีค่าเท่ากับ 12,098.63 บาทต่อวัน
ต่อคน นํามาประยุกต์ใช้กับกรณีของสทอภ. 

        กรณีของ สทอภ. จํานวนนักศึกษาในระดับปริ  าตรี ที่มาใช้ห้องป ิบัติการในการศึกษา ป ิบัติการ 
ประมาณ   วัน โดยมีจํานวน 100 คน ในปี 2559 และจํานวน 50 คน ในปี 2560   

         จํานวนนักศึกษาฝึกงาน ปีละ  0 คน ในปี 2559 และ 2560 โดยใช้ห้องป ิบัติการในการฝึกงาน
ประมาณ 3-4 เท่าของนักศึกษากลุ่มแรก 
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6. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม – ห้องแลป UAV  
ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 

นักศึกษาที่ใช้ห้องปฏิบัติการในการศึกษา/ปฏิบัติการ 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 หน่วย 

A) จํานวนวันในการใช้ห้องป ิบัติการ 2 2 วัน 

B) จํานวนคน 100 50 ต่อป ี

C) จํานวน man-day (A x B = C) 200 100 คน วัน 

D) มูลคา่ต่อ man-day  

(จากงานวิจัยในอดีต) 
12,098.63 12,098.63 บาท คนวัน ป ี

มูลค่ารวม (C x D) 2,419,725.37 1,209,862.69 บาท 

นักศึกษาที่ใช้ห้องปฏิบัติการในการฝึกงาน 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 หน่วย 

A) จํานวนวันในการใช้ห้องป ิบัติการ 7 7 วัน 

B) จํานวนคน 20 20 ต่อป ี

C) จํานวน man-day (A x B = C) 140 140 คน วัน 

มูลค่าต่อ man-day 

(จากงานวิจัยในอดีต) 
12,098.63 12,098.63 บาท คนวัน ป ี

มูลค่ารวม (C x D) 1,693,807.76 1,693,807.76 บาท 

รวมมูลค่าการใช้ห้องปฏิบัติการแต่ละปี 

การใช้ห้องปฏิบัติการ ปี 2559 ปี 2560 

นักศึกษาท่ีใช้ห้องป ิบัติการในการศึกษา ป ิบัติการ 2,419,725 1,209,863 

นักศึกษาท่ีใช้ห้องป ิบัติการในการฝึกงาน 1,693,808 1,693,808 

รวม 4,113,533 2,903,670 

จากการประเมินคํานวณมูลค่าของการใช้ห้องป ิบัติการของนักศึกษา เท่ากับ 4,  3,533 บาท ในปี 2559 
และ 2,903,670 บาท ในปี 2560 
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6. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม – ห้องแลป UAV  
ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 

   5. มูลค่ารวม รวมมูลค่าจากการดําเนินงานในโครงการปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 307,08 , 55 บาท 
และ 184,797,548 บาท ตามลําดับ  

องค์ประกอบมูลค่าของโครงการปี 2559-2560 

รายการ 2559 2560 

A) มูลค่าจากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือโดยไม่ต้องลงทุนเอง  176,400,000 176,400,000 

B) มูลค่ารวมที่ประหยดัได้จากการพัฒนาเอง 556,122 3,643,878 

C) มูลค่าจากการพัฒนาผลติภณัฑ ์ 1,012,500 1,850,000 

D) มูลคา่จากการให้บริการห้องแลปในการฝึกป ิบตัิการ ฝึกงาน แก่นักศึกษา  4,113,533 2,903,670 

E) มูลค่าผลผลิต/ผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการ 

(ไม่นับการประหยัดของผู้ใช้บริการโดยไมต่้องลงทุนเอง) (B+C+D) 
5,682,15 8,397,548 

F) มูลค่ารวม (A+B+C+D) 182,082,155 184,797,548 
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6. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม – ห้องแลป UAV  
ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 

รวมมูลค่าโครงการ : 
มูลค่าของโครงการปี 2559 

รายการ ปี 2559 มูลค่า 
รวมมูลค่าใน

อนาคต  
รวมมูลค่าใน

อนาคต  (NPV) 

A) มูลค่าจากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือโดยไมต่้องลงทุนเอง  

176,400,000   

B) มูลค่ารวมที่ประหยดัได้จากการพัฒนาเอง 556,122   

C) มูลค่าจากการพัฒนาผลติภณัฑ ์ 1,012,500 130,062,500 97,513,636 

D) มูลคา่จากการให้บริการห้องแลปในการฝึก
ป ิบัติการ ฝึกงาน แก่นักศึกษา  

4,113,533   

E) มูลค่าผลผลิต/ผลลัพธจ์ากการดําเนินโครงการ 

(ไม่นับการประหยัดของผู้ใช้บริการโดยไมต่้อง
ลงทุนเอง) (B+C+D) 

5,682,155 130,062,500 97,513,636 

มูลค่ารวม 182,082,155 130,062,500 97,513,636 

 

มูลค่าของโครงการปี 2559 เท่ากับ  8 ,08 , 55 บาท ส่วนมูลค่าในอนาคตที่เกิดจากการที่ผู้ใช้
ห้องป ิบัติการมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคือ  30,06 ,500 บาท และ เท่ากับ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
97,5 3,636 บาท 

ส่วนมูลค่ารายการอ่ืน  นําไปประเมินรวมกับโครงการปี 2560 เนื่องจากมีความต่อเนื่องกัน  
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6. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม – ห้องแลป UAV  
ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 

มูลค่าของโครงการปี 2560 

รายการ ปี 2560 มูลค่า 
รวมมูลค่าใน

อนาคต  
รวมมูลค่าใน

อนาคต (NPV) 

A) มูลค่าจากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือโดยไมต่้องลงทุนเอง  

176,400,000 176,400,000 176,400,000 

B) มูลค่ารวมที่ประหยดัได้จากการพัฒนาเอง 3,643,878 3,643,878 3,643,878 

C) มูลค่าจากการพัฒนาผลติภณัฑ ์ 1,850,000 9,250,000 8,225,688 

D) มูลคา่จากการให้บริการห้องแลปในการฝึก
ป ิบัติการ ฝึกงาน แก่นักศึกษา  

2,903,670 29,036,704.48 12,910,641 

E) มูลค่าผลผลิต/ผลลัพธจ์ากการดําเนินโครงการ 

(ไม่นับการประหยัดของผู้ใช้บริการโดยไมต่้อง
ลงทุนเอง)  (B+C+D) 

8,397,548 41,930,582 24,780,207 

มูลค่ารวม 184,797,548 218,330,582 201,180,207 

 

มูลค่าในอนาคต กําหนดให้มีผู้ใช้บริการในด้านต่าง  ที่ได้แสดงไว้ มีมูลค่ารวม  84,797,548 บาท และยังคง
สร้างมูลค่าเหล่านี้ต่อไปอีก 5 ปี จะมีมูลค่ารวม   8,330,58  และ เท่ากับ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
 0 , 80, 07 บาท 
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7. โครงการ Space Inspirium  
และ นิทรรศการภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium 

ข้อมูลโครงการ :  

สทอภ. ได้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งแรกของประเทศไทยใน
นามว่า Space Inspirium เพ่ือเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ในการบริการสังคมพัฒนากําลังคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนรวมทั้งเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศโดยให้ความสําคั กับการพัฒนาคน
และสังคมไทยให้มีคุณภาพก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรความรู้และได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรมมุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุก
คนมีนิสัยใฝุรู้ตั้งแต่วัยเด็กและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัยควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กรกลุ่ม
บุคคลชุมชนประชาชนและสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สื่อสารด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย 

นอกจากนี้ Space Inspirium ยังมุ่งสร้างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางการบริการวิชาการด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในระดับชาติและนานาชาติที่ครบวงจร จึงต้องมีกิจกรรมอย่างเนื่องและ
เกิดประโยชน์ เพ่ือสรรค์สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในประเทศได้เปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่
สามารถต่อยอดความคิดให้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย
การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้าน
บุคลากรและการวิจัยพัฒนาให้กับกลุ่มประเทศอาเซียนให้มีความพร้อมในการพัฒนาประเทศและเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งในระดับนานาชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือนําเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
2. เพ่ือเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ในการบริการสังคม พัฒนากําลังคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่างยั่งยืน 
3. เพ่ือให้เยาวชนและผู้สนใจได้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเล่นและเรียนรู้แบบใช้เทคนิค

สื่อผสมเพ่ือการนําเสนอที่เข้าถึงมากยิ่งขึ้น 
4. เพ่ือเปิดพื้นท่ีนิทรรศการเชื่อมโยงแห่งใหม่ผ่านการนําเสนอในรูปแบบที่เสมือนจริง และมีเป็นที่แรก

ในโลก ซึ่งจะทําให้ผู้เข้าชมได้รู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของอวกาศ 
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7. โครงการ Space Inspirium  
และ นิทรรศการภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium 

แบบจ าลองการประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

       จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการประโยชน์จาก
Space Inspirium โดยแบ่งการพิจารณาได้ดังนี้ 

1  มูลค่าของการเข้าชมนิทรรศการในโซนต่างๆ  

มูลค่าของการเข้าชมนิทรรศการในโซนต่าง  ประเมินจากมูลค่าของนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ที่
กําหนดในราคาตลาด คูณด้วยจํานวนผู้เข้าชม 

2  มูลค่าได้รับท ากิจกรรมเล่นเกมส์ เครื่องเล่นอุปกรณ์สื่อเรียนรู้ต่างๆ  

ประเมินจากมูลค่าเทียบเคียงกับกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีการกําหนดราคาไว้ ในที่นี้ใช้
ราคาจากกจิกรรมการเรียนรู้ของ อพวช. คูณด้วยจํานวนผู้เข้าชมที่ทํากิจกรรมต่าง  ในแต่ละโซน 

 3. มูลค่าที่จะเกิดขึ้นหลังจากการน าระบบ/เทคโนโลยีอ่ืนๆ ของ สทอภ  ไปใช้ประโยชน์ 

ประเมินมูลค่า หากมีการนําระบบ เทคโนโลยีอ่ืน  ของ สทอภ. ไปใช้ประโยชน์ในโครงการนี้ 
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7. โครงการ Space Inspirium  
และ นิทรรศการภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium 

ผลการประเมิน : 

7 1 โครงการ Space Inspirium 

1  มูลค่าของการเข้าชมนิทรรศการในโซนต่างๆ  

ประเมินจากการเทียบเคียงนิทรรศการ  NASA a human adventure exhibition โดยเป็น
นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ทางอวกาศที่ สทอภ. ร่วมจัดกับภาคเอกชน มีค่าเข้าชมสําหรับเด็ก 350 บาท 
สําหรับผู้ให ่ 500 บาท เมื่อคูณกับจํานวนผู้เข้าชมในปี 2559 จะได้มูลค่ารวม 66,4  ,450 บาท 

ผู้เข้าชม 
จ านวนผู้เข้าชม 

(A) 
ค่าเข้าชม 

(B) 
รวมมูลค่าการเข้าชม 

(AxB) 

ผู้ให  ่ 174,827 350 61,189,450  

เด็ก 10,444 500 5,222,000 

รวม 185,271   66,411,450 

  
2  มูลค่าได้รับจากการท ากิจกรรมเล่นเกมส์ เครื่องเล่นอุปกรณ์สื่อเรียนรู้ต่างๆ  

        ประเมินจากมูลค่าที่มูลค่าเทียบเคียงกับกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีการกําหนดราคาไว้               
คูณด้วยจํานวนผู้เข้าชมที่ทํากิจกรรมต่าง  ในแต่ละโซน 

- กิจกรรม เกม ในนิทรรศการ เทียบเคียงมูลค่ากับกิจกรรมในนิทรรศการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. 
ราคา 50 บาทต่อคน  

- เครื่องเล่น  Gyroscope และ Mars walk ประเมินมูลค่าเทียบเคียงกับเครื่องเล่น G-Force Simulator 
จําลองแรงโน้มถ่วงในยานอวกาศ ในนิทรรศการ NASA a human adventure exhibition มูลค่าประมาณ 
320 บาท ต่อรอบต่อคน ประมาณการวันละ 75 คนต่อวัน  

- ภาพยนต์ 3D เทียบเคียงภาพยนตร์ Y-MAX ราคา 100 บาทต่อรอบ ประมาณรอบละ 100 คน 
จํานวน 5 รอบ 
        นํามูลค่ามาคูณกับจํานวนคนที่เล่นเกมหรือทํากิจกรรมต่อวัน จะได้มูลค่าต่อวัน รวมมูลค่ากิจกรรมใน
นิทรรศการเท่ากับ   7,500 บาท ต่อวัน เท่ากับ 36,777,500 ต่อปี (คํานวณจาก 117,500 x (365-51) = 
36,777,500 บาท) 

(จํานวนวันที่เปิดบริการใน   ปี เท่ากับ 3 3 วัน คํานวณจากจํานวนวันใน   ปี ลบด้วยจํานวนวันหยุด 5  วัน 
จากสัปดาห์ละ   วัน) 
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7. โครงการ Space Inspirium  
และ นิทรรศการภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium 

 

เคร่ืองเล่นหรือเกมส์พิเศษ 
มูลค่า 

(A) 

จ านวนผู้เล่นต่อวัน 

(B) 

มูลค่าต่อวัน 

(AxB) 

เกมยกก้อนหินจําลองเพื่อทดสอบแรงดึงดูดระหว่าง
โลกและดวงจันทร ์

50 100 5,000 

SPACE MISSION GAME 50 70 3,500 

Gyroscope 320 75 24,000 

Mars walk 320 75 24,000 

ภาพยนตร ์3D (8 นาที) 100 500 50,000 

Tracking Game 50 70 3,500 

เกมวางผังเมือง 50 70 3,500 

Geo Informatics Game 50 80 4,000 

รวมมูลค่ากิจกรรมในนิทรรศการ 
  

117,500 

มูลค่าต่อปี  
  

36,777,500 

หมายเหตุ กําหนดใหจ้ํานวนวันท่ีเปิดบริการใน   ปี เท่ากับ 3 3 วัน 

3. มูลค่ารวม รวมมูลค่านิทรรศการและกิจกรรมในนิทรรศการทั้งหมดภายใน 1 ปี เป็นดังนี้ 

รวมมูลค่าจากการเข้าชมและท ากิจกรรม มูลค่า หมายเหตุ 

นิทรรศการ   

รวมมลูค่านิทรรศการใน 1 ปี 66,411,450  

เคร่ืองเล่น   

รวมมลูค่าต่อวัน 117,500  

มูลค่าต่อปี  36,777,500 117,500 x 313 = 36,777,500  

รวมมลูค่านิทรรศการและกิจกรรม 103,188,950 
66,411,450 + 36,777,500 

= 103,188,950 
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7. โครงการ Space Inspirium  
และ นิทรรศการภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium 

4. มูลค่าการใช้งานในอนาคต เนื่องจากกิจกรรมเล่นเกมส์ เครื่องเล่นอุปกรณ์สื่อเรียนรู้ต่าง  ที่พัฒนาในปี 
2559 บางส่วนยังคงให้บริการอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จึงประมาณการว่าประเมินผลการดําเนินงานใน
ปี 2559 ที่ยังคงสร้างมูลค่าได้ในปีต่อไป โดยมีสมมติฐานประมาณว่าผลการดําเนินโครงการส่งประโยขน์ต่อไป
อีกจากการให้บริการ 5 ปี จะคิดเป็นมูลค่าเท่าใด 

เคร่ืองเล่นหรือเกมส์พิเศษ 
มูลค่า 
(A) 

จ านวนผู้เล่นต่อวัน 
(B) 

มูลค่าต่อวัน 
(AxB) 

เกมยกก้อนหินจําลองเพื่อทดสอบแรงดึงดูดระหว่าง
โลกและดวงจันทร ์

50 100 5,000 

SPACE MISSION GAME 50 70 3,500 

Gyroscope 320 75 24,000 

Mars walk 320 75 24,000 

ภาพยนตร ์3D (8 นาที) 100 500 50,000 

Tracking Game ยกเลิกการให้บริการ 

เกมวางผังเมือง ยกเลิกการให้บริการ 

Geo Infomatics Game ยกเลิกการให้บริการ 

รวมมูลค่ากิจกรรมในนิทรรศการที่ยังคงให้บริการอยู่ 
  

106,500 

มูลค่าต่อปี 
  

33,334,500 

หมายเหตุ กําหนดให้จํานวนวันที่เปิดบริการใน   ปี เท่ากับ 3 3 วัน 
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7. โครงการ Space Inspirium  
และ นิทรรศการภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium 

การคํานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value) ของมูลค่าท่ีเกิดข้ึนแต่ละปี  
นิทรรศการที่เกิดขึ้นในอนาคตหลังจากนั้นอีก 5 ปี สามารถนํามาคํานวณได้จากข้อมูลดังนี้ 

ปี เด็ก ค่าชม ผู้ให  ่ ค่าชม รวมค่าเข้าชม 

2559 174,827 61,189,450 10,444 5,222,000 66,411,450 

2560 64,576 22,601,600 45,641 22,820,500 45,422,100 

2561 47,799 16,729,650 49,124 24,562,000 41,291,650 

 56  56,188 19,665,625 47,383 23,691,250 43,356,875 

2563 56,188 19,665,625 47,383 23,691,250 43,356,875 

รวม 5 ปี 399,577 139,851,950 199,974 99,987,000 239,838,950 

หมายเหตุ  
จํานวนผู้เข้าชมปี 2562-2563 ประมาณการจากค่าเฉลี่ยปี 2560-2561  
 
เป็นมูลค่าเท่ากับ  39,838,950 บาท คิดเป็นมูลค่าเทียบเท่าในปัจจุบัน (Net present value : NPV) 
เท่ากับ   4,564,635 บาท 

มูลค่าของกิจกรรมในนิทรรศการ จะประเมินเฉพาะเกมส์ เครื่องเล่นอุปกรณ์สื่อเรียนรู้ที่สร้างในปี  559 และ
ยังคงให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เท่านั้น ผลการประเมินมูลค่าต่อปีเท่ากับ 33,334,500 บาท หากมีการใช้บริการ 
5 ปี สามารถนํามาคํานวณ 33,334,500 x 5 = 166,672,500 บาท คิดเป็นมูลค่าเทียบเท่าในปัจจุบัน (Net 
present value : NPV) เท่ากับ  48,  5,776 บาท 

มูลค่าในอนาคตที่เพ่ิมเติมจากเดิม ทั้งนิทรรศการและค่ากิจกรรมในนิทรรศการ (ที่ยังมีการให้บริการต่อเนื่อง) 
คิดเป็นมูลค่าเทียบเท่าในปัจจุบัน (Net present value : NPV) เท่ากับ 36 ,780,4   บาท 

นิทรรศการ มูลค่าต่อ 1 ปี รวมมูลค่าในอนาคต รวมมูลค่าในอนาคต 
(NPV) 

รวมมลูค่านิทรรศการ  66,411,450   239,838,950   214,564,635  

มูลค่ากิจกรรมในนิทรรศการ 

(ที่ยังมีการให้บริการต่อเนื่อง) 
33,334,500 166,672,500 148,215,776 

รวมมลูค่า  99,745,950   498,729,750   362,780,411  
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7. โครงการ Space Inspirium  
และ นิทรรศการภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium 

7 2 นิทรรศการภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium 

1  มูลค่าของการเข้าชมนิทรรศการ  

ประเมินเทียบเคียงกับโครงการ Space inspirium แต่เนื่องจากนิทรรศการภายนอกมีเพียง 1 โซน จึงหารด้วย
จํานวนโซนทั้งหมด ได้ค่าเฉลี่ยต่อโซนต่อปีเท่ากับ 5,534, 88 บาท (66,411,450/12 = 5,534,288) 

ประเภท 
ค่าเข้าชม 

(Nasa a human adventure) 
จ านวนผู้เข้าชม รวมมูลค่าการเข้าชม 

เด็ก 350 174,827 61,189,450 

ผู้ให  ่ 500 10,444 5,222,000 

 
รวม 185,271 66,411,450 

 

รายได้จากโซนภายในอาคาร รายได ้

รายได้จากโซนภายในอาคาร (12 โซน) ต่อปี 66,411,450 

รายได้ต่อโซนต่อป ี(66,411,450/12 = 5,534,288) 5,534,288 

 

2  มูลค่าได้รับท ากิจกรรมด้วยเครื่องเล่นอุปกรณ์สื่อเรียนรู้  

เกมขับรถ ATV ผจ ภัยไปบนพ้ืนผิวดาวอังคาร มูลค่า 100 บาท จํานวนเฉลี่ย 4.69 คนต่อวัน (ประมาณการ
จากข้อมูลเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม 256  มีคนเล่น 305 คน ภายในวันทําการ 65 วัน 
จํานวนวันละ 4.69 คน (305/65 = 4.6923) นํามูลค่ามาคํานวณกับจํานวนผู้เข้าชม ได้มูลค่ารวม 469. 3 บาท
ต่อวัน หรือ  46,869 บาทต่อปี  

3. มูลค่ารวมจากนิทรรศการภายนอก 

เท่ากับมูลค่าของการเข้าชมนิทรรศการ  5,534, 88 บาทต่อปี รวมกับมูลค่าได้รับทํากิจกรรมด้วยเครื่องเล่น
อุปกรณ์สื่อเรียนรู้  46,869 บาทต่อปี รวมทั้งหมด 5,68 , 57 บาทต่อปี 
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7. โครงการ Space Inspirium  
และ นิทรรศการภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium 

 
รวมมูลค่าจากการเข้าชมนิทรรศการ 

และเคร่ืองเล่น (ภายนอกอาคาร) 
มูลค่า 

มูลค่าของการเข้าชมนิทรรศการ ตอ่ปี 5,534,288 

มูลค่าไดร้ับทํากิจกรรมด้วยเครื่องเล่นอุปกรณส์ื่อเรียนรู้ต่อป ี
(รถ ATV)  

 46,869 

รวมมูลค่านิทรรศการและเคร่ืองเล่น 
(ภายนอกอาคาร) ต่อป ี

5,681,157 

หากมีการใช้บริการ 5 ปี 28,405,784 

หากมีการใช้บริการ 5 ป ี(NPV)  5, 60,  7 

 
4. มูลค่าการใช้งานในอนาคต เนื่องจากนิทรรศการ เครื่องเล่นสื่อเรียนรู้ที่ยังคงให้บริการอยู่อย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน จึงประมาณการว่าประเมินผลการดําเนินงานที่ยังคงสร้างมูลค่าได้ในปีต่อไป มีสมมติฐาน
ประมาณว่าผลการดําเนินโครงการส่งประโยขน์ต่อไปอีกจากการให้บริการ 5 ปี  

รวมมูลค่าจากการเข้าชมและทํากิจกรรม 5,681,157 x 5 = 28,405,784 บาท สามารถนํามาคํานวณเป็น
มูลค่าเทียบเท่าในปัจจุบัน (Net present value : NPV) ได้เท่ากับ  5, 60,  7 บาท 
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8. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิสารสนเทศสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลโครงการ :  

      เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มีบทบาทที่สําคั ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย  
ทัดเทียมนานาประเทศ ปัจจุบันมีการนําข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  การวางแผนและ
การประยุกต์ในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรวมถึงภัยพิบัติ 

ในฐานะที่ สทอภ. เป็นหน่วยงานกลาง ที่มีภารกิจหลักคือ พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
ให้เป็นความรู้ที่ไร้พรมแดน เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม บริการให้คําปรึกษาและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย เพ่ือให้มีการพัฒนาวิชาการในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง และประเด็นสําคั คือ รัฐบาลตระหนักถึง
ความสําคั ในการนําวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาเป็นปัจจัยสําคั ในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาประเทศและสร้างเสริมความรู้ความคิดของประชาชนทางด้าน
วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความพร้อมในการใช้
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ ตลอดจนพัฒนาเส้นทางอาชีพเพื่อรักษา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้ในท้องถิ่นของตน รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถ
ดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ขั้นสูงจากต่างประเทศเพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรไทย ตลอดจน
เร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ให้มีความสมดุลของการใช้ประโยชน์ การถือครอง และ
การอนุรักษ์ฐานทรัพยากร ที่ดิน ปุาไม้ สัตว์ปุา ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรธรณี 
และทรัพยากรอ่ืน  ในท้องถิ่น โดยการใช้ระบบภูมิสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 . เพ่ือสร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นถึงความสําคั ของข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

 . เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและเป็นแหล่งสาธิต
การประยุกต์ใช้และส่งเสริมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในระดับชุมชน 

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างภาคส่วนต่าง  ในการดําเนินการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศในประเทศไทย 

4. เพ่ือเผยแพร่ และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
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8. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิสารสนเทศสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

แบบจ าลองการประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

    จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการประโยชน์จากกิจกรรม
การพิจารณาได้ดังนี้ 

1  มูลค่าของได้รับความรู้จากการอบรมเพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

ประเมินจากราคาเข้าร่วมอบรมต่อวัน x จํานวนวัน x จํานวนคน 

โดยราคาเข้าร่วมอบรมต่อวัน เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยจากกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่มีการจัดเก็บค่าอบรม ค่าเฉลี่ย 2,380 ต่อคนต่อวัน 

2  มูลค่าจากการได้รับความรู้ ความบันเทิง แรงบันดาลใจจากสื่อเรียนรู้ต่างๆ 

ประเมินจากมูลค่ากิจกรรมต่อคน x จํานวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ประเมินจากกิจกรรมค่ายเยาวชนของโครงการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่มีการจัดเก็บค่าอบรม (GISTDA SPACE CAMP) เท่ากับ  ,300 บาท
ต่อคนต่อวัน 

โครงการคาราวานสั จร และนิทรรศการต่าง  ที่ศูนย์ภูมิสารสนเทศชุมชนฯ และในงานประชุม
นานาชาติ : ประเมินมูลค่าการเข้าชมต่อคนโดยเทียบเคียงจากมูลค่าการค่าเข้าชม space inspirium จํานวน 
1 โซนจาก 12 โซน ได้เท่ากับ 29.17 บาทต่อคน (350    =  9. 7) รวมกิจกรรมในนิทรรศการ 50 บาท 
คิดเป็นมูลค่า 79.17 บาท ( 9. 7 + 50 = 79. 7) 
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8. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิสารสนเทศสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

รายการ ข้อมูล 

มูลค่าการเข้าชมนิทรรศการ 12 โซน 350 

จํานวนโซน 12 

ราคาต่อโซน 29.17 

มูลค่ากิจกรรมภายในนิทรรศการ อพวช. 50 

รวมมลูค่านิทรรศการและกิจกรรมในนิทรรศการ 79.17 

3. มูลค่าจากกิจกรรมโดยรวม แสดงในตารางดังนี้ 

รายการ 

จ านวนวัน 

(A) 

จ านวน 
ผู้ร่วม

กิจกรรม 

(B) 

มูลค่าเข้าร่วม
กิจกรรม 

(ต่อคนต่อวัน) 

 (C) 

มูลค่าเข้าร่วม
กิจกรรม
โดยรวม 

(AxBxC) 

การประชุมเชิงปฏบิัติการ 
    

การประชุมเชิงป ิบัติการ ผู้บรหิาร และวิทยากร
ประจําศูนย์เรยีนรู้และเครือข่าย 

4 43 2,380 409,360 

การจัดนิทรรศการ 
    

การประชุมนานาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศฯ 

2 321 29.17 10,936 

คาราวานสั จร 
    

โครงการค่ายวิทยาศาสตรฯ์ จังหวัดตรัง 1 80 1,300 104,000 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น 1 304 79.17 24,067 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 1 387 79.17 30,638 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว 2 791 79.17 62,621 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว 2 741 79.17 58,663 
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8. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิสารสนเทศสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
     

รายการ 

จ านวนวัน 

(A) 

จ านวน 
ผู้ร่วม

กิจกรรม 

(B) 

มูลค่าเข้าร่วม
กิจกรรม 

(ต่อคนต่อวัน) 

 (C) 

มูลค่าเข้าร่วม
กิจกรรม
โดยรวม 

(AxBxC) 

การเข้าชมศูนยภ์ูมิสารสนเทศชุมชน 
  

  การเข้าชมศูนยภ์ูมสิารสนเทศชุมชน 
 

600,693 79.17 47,554,863 

   
รวมมูลค่า 48,253,573 

สรุปมูลค่ารวม 

มูลค่ารวมจากโครงการนี้เท่ากับ 48, 53,573 บาท 
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9. โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

ข้อมูลโครงการ :    

ในปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นเครื่องมือและวิทยาการที่สําคั  ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ 
ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานและอื่น  
ที่เก่ียวข้อง ในชีวิตประจําวันให้เหมะสมกับบริบทสังคมและแบบยั่งยืน    

 ดังนั้น ข้อมูลภูมิสารสนเทศเป็นกุ แจสําคั เพ่ือประกอบการตัดสินใจ คาดการณ์ล่วงหน้าและจําลอง
สถานการณ์โดยอาศัยข้อมูลข่าวสารเชิงตําแหน่ง (Location Based Services) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
ตลอดจนตอบสนองความต้องการผู้ใช้ได้ทันท่วงที จึงเหมาะในการนํามาใช้ประโยชน์ด้านต่าง  ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล แต่ขณะนี้ประเทศไทยและระดับอาเซียนยังขาดบุคลากร และ หรือที่มีอยู่ก็
ไม่เพียงพอ ที่มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เพ่ือนําเทคโนโลยีฯ ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณและด้านต่าง  โดยรวม สทอภ. ในฐานะหน่วยงานที่ให้การพัฒนา
บุคลากรด้านภูมิสารสนเทศหลักของประเทศได้เล็งเห็นถึงความต้องการและความสนใจจากบุคคลหลายกลุ่ม 
(ทุกระดับ) ที่ต้องการจะพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรและบุคลากรพร้อมใช้ ให้มีความรู้และ
เสริมสร้างศักยภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีฯ ดังกล่าว ในการดําเนินงานให้สําเร็จลุล่วงตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
เกิดประโยชน์กับหน่วยงานและประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป โดยผ่านกิจกรรมต่าง  ที่จัดขึ้น 

วัตถุประสงค์ของโครงการ    

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกระดับได้พัฒนาขีดความสามารถให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยี  
ภูมิสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในภารกิจที่รับผิดชอบ 

2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับภารกิจต่าง  อย่างเป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมไทยโชต ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย 

3. เพ่ือเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดความก้าวหน้าเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ให้หน่วยงาน
อ่ืน  ได้รับทราบ และนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานต่อไป 

4. เพ่ือเตรียมและสร้างบุคลากรพร้อมใช้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพ่ือปูอนเข้าสู่ตลาด
ภาครัฐและเอกชน 

5. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานภูมิสารสนเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและประสานงานด้านภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน ประเทศ       
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9. โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

การประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

   จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการประโยชน์จากกิจกรรม
การพิจารณาได้ดังนี้ 

1  มูลค่าของได้รับความรู้จากการอบรมหรือประชุมทางวิชาการเพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

ประเมินจากราคาเข้าร่วมอบรม/ประชุมทางวิชาการต่อวัน x จํานวนวัน x จํานวนคน 

2  มูลค่าจากการได้รับความรู้ แรงบันดาลใจจากสื่อเรียนรู้ต่างๆ 

ประเมินจากมูลค่ากิจกรรมต่อคน x จํานวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

3. มูลค่าที่จะเกิดขึ้นหลังจากการน าระบบ/เทคโนโลยีอ่ืนๆ ของ สทอภ  ไปใช้ประโยชน์ 

ประเมินมูลค่า หากมีการนําระบบ เทคโนโลยีอ่ืน  ของ สทอภ. ไปใช้ประโยชน์ในโครงการนี้ 
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9. โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

ผลการประเมิน : 

1  มูลค่าของได้รับความรู้จากการอบรมเพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

ประเมินจากราคาเข้าร่วมอบรม/ประชุมทางวิชาการต่อวัน x จํานวนวัน x จํานวนคน 

      1.1 มูลค่าจากการประชุมทางวิชาการ เท่ากับ 4,826,000 บาท 

1.2 มูลค่าฝึกอบรมประจําปี เท่ากับ 5,831,000 บาท 

1.3 มูลค่าฝึกอบรมเฉพาะหน่วยงาน เท่ากับ 14,734,830 บาท 

รายการ 
ค่าเข้าร่วม
กิจกรรม 

(A) 

จ านวนวัน 

(B) 

จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

(C) 

มูลค่ากิจกรรม
โดยรวม 

(AxC) 

ประชุมวิชาการ 
    

งานประชุมวิชาการ GEOINFOTECH2017 2,000 2 1,313 2,626,000 

บูธนิทรรศการ (เอกชน) 50,000 2 14 700,000 

บูธนิทรรศการ (ราชการ) 50,000 2 30 1,500,000 

    
4,826,000 

ฝึกอบรมประจ าป ี
   

4,826,000 

หลักสตูรที่ 1 การประมวลผลและแปล
ความหมายข้อมลูจากดาวเทียม 

10,500 5 45 472,500 

หลักสตูรที่ 2 การพัฒนาอย่างยั่งยนืด้วย 
ภูมิสารสนเทศ สําหรับผู้บริหารระดบัสูง รุ่นที่ 7 

    

- ดูงานในประเทศ 25,000 11 5 125,000 

- ดูงานต่างประเทศ 99,000 11 33 3,267,000 

หลักสตูรที่ 3 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์
สําหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน 

9,500 5 40 380,000 

หลักสตูรที่ 4 การเผยแพร่ข้อมลูภมูิสารสนเทศ
ทางอินเทอร์เน็ต 

15,000 5 31 465,000 

หลักสตูรที่ 5 แบบจําลองในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเ์พื่อสนับสนุนการตดัสินใจ 

15,000 5 45 675,000 

หลักสตูรที่ 6 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์
สําหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน รุ่นที่ 2 

9,500 5 47 446,500 

    
5,831,000 
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9. โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
     

รายการ 
ค่าเข้าร่วม
กิจกรรม 

(A) 

จ านวนวัน 

(B) 

จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

(C) 

มูลค่ากิจกรรม
โดยรวม 

(AxC) 

ฝึกอบรมเฉพาะหน่วยงาน     

หลกัสตูรการประยุกต์ใช้ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก
ข้าวของประเทศไทยจากภาพถ่ายดาวเทียม 

45,556 2 51 2,323,333 

หลักสตูร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศในงานที่ดินของกองทัพบก รุ่นที่ 1 

115,000 3 45 5,175,000 

หลักสตูร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในงานชลประทาน 

75,000 5 34 2,550,000 

หลักสตูร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศในงานที่ดินของกองทัพบก รุ่นที่ 2 

45,000 3 42 1,890,000 

หลักสตูร ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรส์ําหรับ
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

140,500 5 10 1,405,000 

หลักสตูร GIS Modeling and Applications 
สําหรับบคุลากร กฟผ. 

25,000 2 10 250,000 

โครงการพัฒนาบุคลกรด้านการใหบ้ริการ
ข้อมูลแผนที่พร้อมติดตั้งซอฟท์แวร์ประยุกต์
ด้านภูมสิารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

87,807 4 13 1,141,496 

    
14,734,830 

2  มูลค่าจากการได้รับความรู้ แรงบันดาลใจจากสื่อเรียนรู้ต่างๆ 

ประเมินจากมูลค่ากิจกรรมต่อคน x จํานวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมการประกวดแข่งขัน : ประเมินมูลค่าเทียบเท่าโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน 
อพวช. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  560 โดยมีสมมติฐานว่าการประกวดแข่งขันช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
จากการทําโครงการของแต่ละทีมและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประกวด 

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ประเมินจากกิจกรรมค่ายเยาวชนของโครงการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่มีการจัดเก็บค่าอบรม (GISTDA SPACE CAMP) เท่ากับ  ,300 บาท
ต่อคนต่อวัน 
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9. โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
กิจกรรมการออกบู๊ทในงานต่าง  รวมทั้งกิจกรรมคาราวาน : ประเมินมูลค่าการเข้าชมต่อคนโดย

เทียบเคียงจากมูลค่าการค่าเข้าชม space inspirium จํานวน 1 โซนจาก 12 โซน ได้เท่ากับ 29.17 บาทต่อคน
(350/12 = 29.17) นอกจากนั้น รวมกิจกรรม เกม ในงานโดยเทียบเท่ากับกิจกรรมในนิทรรศการของ อพวช. 
50 บาท ได้มูลค่ารวมต่อคนเท่ากับ 79. 7 บาท (50 + 29.17 = 79.17) 

รายการ ข้อมูล 

มูลค่าการเข้าชมนิทรรศการ 12 โซน 350 

จํานวนโซน 12 

ราคาต่อโซน 29.17 

มูลค่ากิจกรรมภายในนิทรรศการ อพวช. 50 

รวมมลูค่านิทรรศการและกิจกรรมในนิทรรศการ 79.17 

 

รายการ 

ค่าเข้าร่วม
กิจกรรม 

(A) 

จ านวน
วัน 

(B) 

จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

(C) 

มูลค่ากิจกรรม
โดยรวม 

(AxBxC) 

กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ของเยาวชน 
    

การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดับเยาวชน 
ครั้งท่ี   : Geo-science Youth Forum 

1,000 1 447 447,000 

การประชุมเชิงป ิบัติการ “ร่วมคิดพิชิตการเรียนรู้  
สู่ความยั่งยืน” ครั้งท่ี   

1,000 2 20 40,000 

GISTDA SPACE CAMP รุ่น   1,300 5 25 162,500 

การประชุมเชิงป ิบัติการ “ร่วมคิดพิชิตการเรียนรู้  
สู่ความยั่งยืน” ครั้งท่ี   

1,000 2 24 48,000 

GISTDA SPACE CAMP รุ่น 3 1,300 5 18 117,000 

การประชุมเชิงป ิบัติการ “ร่วมคิดพิชิตการเรียนรู้  
สู่ความยั่งยืน” ครั้งท่ี   

1,000 4 18 72,000 

การสัมมนาเชิงป ิบัติการ เรื่อง “Space Education 
for Educatiors” 

1,000 2 62 124,000 

โครงการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ “Geo-informatics Applications 
Contest : G-CON” 

50 1 196 68,600 
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9. โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
     

รายการ 

ค่าเข้าร่วม
กิจกรรม 

(A) 

จ านวน
วัน 

(B) 

จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

(C) 

มูลค่ากิจกรรม
โดยรวม 

(AxBxC) 

โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ประจําปี 2560 
ร่วมกับองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตรแ์ห่งชาต ิ

79.17 3 418 99,275 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560 79.17 1 1,725 136,563 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์จังหวัดอบุลราชธานี ปี 2560 79.17 2 418 66,183 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ปี 2560 79.17 2 422 66,817 

โครงการศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน 2560 ณ จังหวัด
เชียงใหม ่

79.17 2 100 15,833 

คาราวานส ัจร เทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ 
งานโครงการ “สรรพาวุธวิทยา Open House 2017” 

79.17 1 120 9,500 

    1,473,271 

รวมมูลค่าโครงการ : 

รวมมูลค่าของโครงการทุกกิจกรรม เท่ากับ  6,865, 00 บาท 

กิจกรรม จ านวนเงิน 

งานประชุมวิชาการ 4,826,000 

ฝึกอบรมประจําป ี 5,831,000 

ฝึกอบรมเฉพาะหน่วยงาน 14,734,830 

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเยาวชน 1,473,271 

รวม 26,865,100 
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10  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติภายใต้ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร 

ข้อมูลโครงการ :  

สทอภ. ได้จัดตั้งอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร ณ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพ่ือเป็นศูนย์กลางใน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในระดับชาติและนานาชาติ และใน
ฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีฯ จึงมีแผนดําเนินการทั้งในการบริหาร
จัดการศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธรและการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับ
บุคลากรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีภารกิจเกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพ่ือ
เป็นศูนย์กลางการบริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในระดับชาติและนานาชาติที่
ครบวงจร 

นอกจากนี้ สทอภ. ยังมีแผนงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับกลุ่ม
ประเทศอาเซียนภายใต้การจัดตั้ง ASEAN Research and Training Center for Space Technology and 
Applications เพ่ือเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งภูมิภาค 
การดําเนินงานของศูนย์ดังกล่าวยังมุ่งสร้างให้เกิดเครือข่ายการวิจัยและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการประยุกต์ใช้เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
เนื่องจาก ในปัจจุบันบุคลากรในด้านนี้ยังมีจํานวนน้อย ประกอบกับภาคการผลิตเองยังขาดความรู้ในการ
นําไปใช้ รัฐจําเป็นต้องสร้างบุคลากรขึ้นมาเพ่ือขยายประโยชน์ของการนําไปใช้ รวมไปถึงการกระจายความรู้ใน
การประยุกต์ใช้ไปสู่ภาคเอกชนด้วย นอกจากนี้ศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าว จะก่อให้เกิดเครือข่าย และกิจกรรมความ
ร่วมมือด้านการอบรม ถ่ายทอดความรู้และสร้างผู้เชี่ยวชา ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นการ
ดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อันจะเป็น
การสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรและการวิจัยพัฒนาให้กับกลุ่มประเทศอาเซียนให้มีความพร้อมในการ
พัฒนาประเทศและเพ่ิมความสามารถในการแข่งในระดับนานาชาติ 

อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของศูนย์ฯ จําเป็นต้องมีบุคลากรทั้งด้านเทคนิค
และการบริหารที่มีความรู้ ความสามารถและความพร้อมเพ่ือให้สามารถสร้างงานที่มีคุณภาพ และมีกิจกรรม
ดําเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ   

 . เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถของบุคลากรระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ 

 . เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อนําไปสู่การเพิ่มผลผลิตและ
ประกอบการตัดสินใจทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  

3. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในระดับนานาชาติ 
4. เพ่ือแสดงความเป็นเลิศในการบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ในระดับนานาชาติ 
5. เพ่ือสร้างความต่อเนื่องและความยั่งยืนในการดําเนินงานของศูนย์ฯ 
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ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 150 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

10  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติภายใต้ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร 

แบบจ าลองการประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

       จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการประโยชน์จาก
กิจกรรมดังนี้ 

มูลค่าของได้รับความรู้จากการอบรม  

ประเมินจาก (ราคาเข้าร่วมอบรมต่อวัน x จํานวนวัน x จํานวนคน) + เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

   

ผลการประเมิน :        

จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการประโยชน์จาก
กิจกรรมการพิจารณาได้ดังนี้ 

มูลค่าของได้รับความรู้จากการอบรม  

ประเมินจาก (ราคาเข้าร่วมอบรมต่อวัน x จํานวนวัน x จํานวนคน) + เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  

 โดยราคาเข้าร่วมอบรมต่อวัน เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยจากกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (อบรมหน่วยงาน) ที่มีการจัดเก็บค่าอบรมมูลค่าการอบรม  
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 3 - 151 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

10  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติภายใต้ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร 

การคํานวณมูลค่าจากการเข้าร่วมอบรมของโครงการ 
ประเมินมูลค่าจากสูตร (ราคาเข้าร่วมอบรมต่อวัน x จํานวนวัน x จํานวนคน) + เงินสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก  

ล าดับ รายการ 

ราคาเขา้
ร่วมอบรม 
ต่อวันต่อ
คน (A) 

จ านวน
วัน (B) 

จ านวน 
ผู้ร่วม

กิจกรรม
(C) 

มูลค่าเขา้ร่วม
กิจกรรมรวม
(AxBxC) 

เงิน
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย

(D) 

รวมมูลค่า 

(AxBxC)+D 

  

International Training Course 
on “Thailand and China Geo-
Informatics Technology for 
Environmental and Disaster 
Monitoring” 

21,952 3.00 26 1,712,244  1,712,244 

2 

International Training Course 
on “Geo-Information 
Extraction with Laser 
Scanning” 

21,952 5.00 35 3,841,574  3,841,574 

3 
Space and Geo-Informatics 
Applications for Sustainable 
Development 

21,952 3.00 9 592,700  592,700 

4 
EBA Field Work : Big Data for 
Disaster Management 

21,952 4 37 3,248,874 329,350.00 3,578,224 

5 

Building Efficiency of 
Utilization of Satellite- Based 
Information during 
Emergency Response for 
CLMV Countries 

21,952 5 19 2,085,426 400,000.00 2,485,426 

6 

การฝึกอบรมนานาชาต ิหลักสูตร 
Next Generation Regional 
Satellites and Modelling 
Techniques for Integrated 
Water Management   (Part I) 
Tailor Made Training Course 
for Myanmar Organization 
(TMT Course in Thailand) ณ 
สทอภ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

21,952 5 6 658,556 218,005.56 876,561 

7 

2016 GOFC - GOLD Data 
Initiative - Advanced Training 
in Earth Observations and 
Applications ณ สทอภ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 

21,952 5 30 3,292,778 373,726.96 3,666,505 
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 3 - 152 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

10  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติภายใต้ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร 

        

ล าดับ รายการ 

ราคาเขา้
ร่วมอบรม 
ต่อวันต่อ
คน (A) 

จ านวน
วัน (B) 

จ านวน 
ผู้ร่วม

กิจกรรม
(C) 

มูลค่าเขา้ร่วม
กิจกรรมรวม
(AxBxC) 

เงิน
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย

(D) 

รวมมูลค่า 

(AxBxC)+D 

8 
การจัดฝึกอบรมนานาชาติ 
หลักสูตร The 1st Space Science 
School ณ สทอภ.ศรีราชา 

21,952 10 53 11,634,481 261,850.89 11,896,332 

9 
EBA Field Work: Big Data for 
Disaster Management ณ  
อ.สภ. สทอภ.ศรีราชา 

21,952 4 9 790,267 258,100.00 1,048,367 

10 

ฝึกอบรมนานาชาต ิหลักสูตร 
International Training Course 
on Comprehensive Training 
to Increase Efficiency 
of Rice Production in the 
Mekong Sub-region  ณ 
อ.สภ.สทอภ.ศรีราชา 

21,952 7 17 2,612,270 463,904.00 3,076,174 

11 

Tailor-Made Training 
Programme on Next 
Generation Regional 
Satellites and Modelling 
Techniques for Integrated 
Watershed Management at 
Mandalay Technological 
University, Mandalay, 
Myanmar 

21,952 5 20 2,195,185 183,118.44 2,378,304 

12 

หลักสูตร Regional Training 
Implementing GLAD System 
for forest cover change 
monitoring in the Mekong 
Region ณ สทอภ.ศรีราชา 

21,952 3 22 1,448,822 321,480.00 1,770,302 

13 

หลักสูตร Building Efficiency of 
UAV Image Processing for 
ASEAN Countries ณ  
สทอภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

21,952 5 22 2,414,704 0 2,414,704 

      มูลค่ารวม 39,337,417 

 รวมมูลค่าโครงการ มูลค่ารวมเท่ากับ 39,337,4 7 บาท 
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11. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

ข้อมูลโครงการ :  ในปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นเครื่องมือและวิทยาการที่สําคั  ยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน ในการบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานและ
อ่ืน  ที่เก่ียวข้อง ในชีวิตประจําวันให้เหมะสมกับบริบทสังคมและแบบยั่งยืน 

 ดังนั้น ข้อมูลภูมิสารสนเทศเป็นกุ แจสําคั เพ่ือประกอบการตัดสินใจ คาดการณ์ล่วงหน้าและจําลอง
สถานการณ์โดยอาศัยข้อมูลข่าวสารเชิงตําแหน่ง (Location Based Services) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
ตลอดจนตอบสนองความต้องการผู้ใช้ได้ทันท่วงที จึงเหมาะในการนํามาใช้ประโยชน์ด้านต่าง  ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล แต่ขณะนี้ประเทศไทยและระดับอาเซียนยังขาดบุคลากร และ หรือที่มีอยู่
ก็ไม่เพียงพอที่มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เพ่ือนําเทคโนโลยีฯ ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณและด้านต่าง  โดยรวม  

สทอภ. ในฐานะหน่วยงานที่ให้การพัฒนาบุคลากรด้านภูมิสารสนเทศหลักของประเทศได้เล็งเห็นถึง
ความต้องการและความสนใจจากบุคคลหลายกลุ่ม (ทุกระดับ) ที่ต้องการจะพัฒนาและเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรและบุคลากรพร้อมใช้ ให้มีความรู้และเสริมสร้างศักยภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีฯ ดังกล่าว ในการ
ดําเนินงานให้สําเร็จลุล่วงตามภารกิจที่รับผิดชอบ เกิดประโยชน์กับหน่วยงานและประเทศอย่างยั่งยืน ต่อไป 
โดยผ่านกิจกรรมต่าง  ที่จัดขึ้น 

กิจกรรมที่มีการดําเนินงาน ได้แก่ 

 . พัฒนาหลักสูตรและเครือข่ายความร่วมมือในและต่างประเทศ 

  .  การสัมมนา   ประชุมวิชาการร่วมระหว่าง สทอภ. กับศูนย์ภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง 

  .  การพัฒนาหลักสูตรและเครือข่ายวิชาการตามความร่วมมือระหว่าง  สทอภ.  และ
สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

  .3 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมประจําปี  560 

 . การสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จํานวน  6 ครั้ง) สําหรับประชาชนทั่วไป 
และเยาวชน 

            .  ประชุมเชิงป ิบัติการฯ การบรรยายพิเศษ สัมมนา (จํานวน   ครั้ง) 

            .  ค่ายเยาวชน และการฝึกอบรม (จํานวน   ครั้ง)     

            .3 การแข่งขันกิจกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสําหรับเยาวชน (จํานวน 3 ครั้ง) 

            .4 คาราวานสั จรเพื่อการเรียนรู้ภูมิสารสนเทศ (S&GI-Delivery) ฯลฯ (จํานวน  0 ครั้ง) 

            .5 ประชุมวิชาการแห่งชาติ (จํานวน   ครั้ง) 
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11. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
3. การเสริมสร้างและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของประเทศด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จํานวน  6 ครั้ง) 

        3.  ฝึกอบรมภายในประเทศ จํานวน  4 ครั้ง 

         - ระดับป ิบัติการ  

3. .  หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขององค์กร (จํานวน 
6 ครั้ง)    

3. .  หลักสูตรการฝึกอบรมตามหน่วยงานร้องขอเฉพาะกลุ่ม (Case Study) เพื่อเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสําหรับภารกิจในองค์กร (จํานวน 5 ครั้ง)    

3. .3 หลักสูตรการส่งเสริมและขับเคลื่อนเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่อนาคตที่ยั่ งยืน 
(ท้องถิ่น) จํานวน   ครั้ง 

3. .4 หลักสูตรสําหรับผู้ทําหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชน (ครู-อาจารย์ ผู้สอนหรือที่เกี่ยวข้อง) 
(จํานวน   ครั้ง) 

        3.  ฝึกอบรมระดับนานาชาติ (จํานวน   ครั้ง) 

4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภูมิสารสนเทศ 

        4.  พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ 

        4.  พัฒนาเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ 

        4.3 พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 

        4.4 จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด 

การประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศดังนี้  

มูลค่าของได้รับความรู้จากการอบรม  

ประเมินจาก (ราคาเข้าร่วมอบรมต่อวัน x จํานวนวัน x จํานวนคน)  
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11. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

ผลการประเมิน :        

จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการประโยชน์จาก
กิจกรรมการพิจารณาได้ดังนี้ 

มูลค่าขอการท ากิจกรรม  

ประเมินจาก (มูลค่ากิจกรรมต่อคนต่อวัน x จํานวนวัน x จํานวนคน)   

 โดยมูลค่ากิจกรรม เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยจากกิจกรรมอ่ืน  ดังนี้ 

ลักษณะกิจกรรม โครงการที่น ามาเทียบเคียง มูลค่า 

กิจกรรมอบรม ประชุมวิชาการ 
ทั่วไป 

ค่าเฉลี่ยการฝึกอบรมประจําปี โครงการพัฒนาบุคลากรและ 
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ 

2,380 

กิจกรรมอบรม ประชุมวิชาการ 
นานาชาติ 

ค่าเฉลี่ยการฝึกอบรมนานาชาติ โครงการพัฒนาบุคลากรใน
โครงการพัฒนาบุคลากรและองคค์วามรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และภมูิสารสนเทศ 

21,952 

การแข่งขัน ประกวด 
กิจกรรมการแข่งขันประกวดสื่อภมูิสารสนเทศ โครงการพัฒนา
บุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

350 

คาราวานส ัจร 
กิจกรรมคาราวาณส ัจร โครงการพัฒนาองค์ความรู ้
ภูมิสารสนเทศสู่ชุมชนเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

84.07 

นิทรรศการ 
มูลค่าการประเมินนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ของสถาบันวิจัย 
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

25.00 

ค่ายเยาวชน 
ค่ายวิทยาศาสตรฯ์ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ภมูิสารสนเทศสู่
ชุมชนเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

1,300 

 
นํามูลค่าดังกล่าวมาประเมินกิจกรรมของโครงการ ดังตาราง 
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11. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
 

ล าดับที ่ รายการ 
มูลค่าเขา้ร่วม

กิจกรรม  
(ต่อวัน ต่อคน) 

จ านวนวัน 
จ านวน 
ผู้ร่วม

กิจกรรม 
มูลค่ารวม 

1 
การฝึกอบรมหลกัสูตร Training workshop on Rice 
Yield Estimation using ORYZA Crop Growth Mode 
ระหว่างวันที ่

2,380 5 13 154,700 

2 
คาราวานสั จรเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ 
โครงการค่ายภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 58 ผู้เข้าร่วม
จํานวน 95 คน 

79 1 95 7,521 

3 
การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 4 ประจําป ี2558 
เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 58 ผู้เข้าร่วมจํานวน 72 คน 

350 1 72 25,200 

4 
การฝึกอบรมหลกัสูตร การจัดการพื้นทีป่ลูกมันสําปะหลัง
ด้วยเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ ระหว่างวนัที่ 14-16 ต.ค. 58 
ผู้เข้าร่วมจํานวน 12 คน 

2,380 3 12 85,680 

5 
สัมมนาเชิงป ิบัติการเรื่อง National Space & 
Aerospace Industry Roadmap and Strategy 
ระหว่างวันที ่16-17 ต.ค. 58 ผู้เข้าร่วมจํานวน 54 คน 

2,380 2 54 257,040 

6 
International Training Course on Geo-informatics 
Technology for Environmental and Disaster 
Monitoring 

21,952 4 26 2,282,993 

7 
การฝึกอบรมนานาชาต ิหลักสูตร Geo-Information 
Extraction with Laser Scanning ระหว่างวันที ่ 
2-6 พ.ย. 58 ผู้เข้าร่วมจํานวน 35 คน 

21,952 5 35 3,841,574 

8 
คาราวานสั จรเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ  
เพื่อเพิ่มพูนความรู้หลังเลิกเรียน (S&GI Smart Trainers) 
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 58 ผู้เข้าร่วมจํานวน 32 คน 

79 1 32 2,533 

9 
การฝึกอบรมหลกัสูตร การใช้งานโปรแกรมภูมิสารสนเทศ
เพื่อจัดทําแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค. 58 
ผู้เข้าร่วมจํานวน 50 คน 

2,380 2 50 238,000 

10 

คาราวานสั จรเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ  
เพื่อเพิ่มพูนความรู้หลังเลิกเรียน (S&GI Smart Trainers)  
ระยะที่ 1 ระหวา่งวันที่ 14-21 ธ.ค. 58 ผู้เข้าร่วมจํานวน 
1,003 คน 

79 8 1,003 635,233 

11 
กิจกรรม OPEN  HOUSE ระหว่างวันที ่24-25 ธ.ค. 58 
ผู้เข้าร่วมจํานวน 355 คน 

2,380 2 355 1,689,800 

12 
โครงการฝึกอบรมเชิงป ิบัติการด้านเทคนิคการปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินแบบบูรณาการ (One Map) ระหว่าง
วันที่ 28-29 ธ.ค. 58 ผู้เข้าร่วมจํานวน 74 คน 

2,380 2 74 352,240 
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ล าดับที ่ รายการ 
มูลค่าเขา้ร่วม

กิจกรรม  
(ต่อวัน ต่อคน) 

จ านวนวัน 
จ านวน 
ผู้ร่วม

กิจกรรม 
มูลค่ารวม 

13 

การฝึกอบรมภายใต้ภารกจิ UNESCAP หลักสูตร 
Space&Geo-Informatic applications for 
sustainable development ระหว่างวันที่ 8-10 ธ.ค. 58 
ผู้เข้าร่วมจํานวน 9 คน 

2,380 3 9 64,260 

14 
การฝึกอบรม ภายใต้ภารกิจ UNESCAP หลักสูตร SOPs 
Training for ASEAN ระหว่างวันที ่15-18 ธ.ค. 58 
ผู้เข้าร่วมจํานวน 15 คน 

2,380 4 15 142,800 

15 
การฝึกอบรมเชิงป ิบัตกิารด้านเทคนิคการปรับปรุงแผนที่
แนวเขตที่ดินแบบบูรณาการ (One Map) ระหวา่งวันที่  
5-6 ม.ค. 59 ผู้เข้าร่วมจํานวน 75 คน 

2,380 2 75 357,000 

16 
การฝึกอบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพื่อการวิจยัการด้านผังเมือง 11-13 ม.ค. 59  
ผู้เข้าร่วมจํานวน 47 คน 

2,380 3 47 335,580 

17 

การฝึกอบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการจัดการงานด้านผังเมืองและ 
ที่อยู่อาศัย สําหรับการเคหะแห่งชาติ ระหว่างวันที่  
18-20 ม.ค. 59 ผู้เข้าร่วมจํานวน 7 คน 

2,380 3 7 49,980 

18 
การสัมมนาเร่ือง"เรียนรู้ความสําเร็จในการรักษาผืนผ่า
อย่างยั่งยืน" (ในรูปแบบเวทีถ่ายทอด เรียนรู้และเสวนา) 
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 59 ผู้เข้าร่วมจํานวน 150 คน 

2,380 1 150 357,000 

19 
การฝึกอบรมเชิงป ิบัตกิาร EBA Field Work : Big Data 
for Disaster Management ระหว่างวันที่ 11 – 14 ม.ค. 59 
ผู้เข้าร่วมจํานวน 16 คน 

2,380 4 16 152,320 

20 

การจัดฝึกอบรม หลักสูตร การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการงานด้านผังเมืองและที่อยู่อาศัย 
สําหรับการเคหะแห่งชาติ ระหว่างวันที ่18 – 20 ม.ค. 59 
ผู้เข้าร่วมจํานวน 36 คน 

2,380 3 36 257,040 

21 

การจัดฝึกอบรม โครงการจัดทําระบบบริการแผนที่ข้อมูล
สถานป ิบัตกิารทางรังสีแบบออนไลน ์ให้แก่เจ้าหน้าที่
สํานักงานปรมณูเพื่อสันติ เมื่อวันที ่28 ม.ค. 59 ผู้เข้าร่วม
จํานวน 16 คน 

2,380 1 16 38,080 

22 
การฝึกอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศใน
การบริหารจัดการพื้นที่ปาุบุ่งปุาทาม จ.นครพนม ระหว่าง
วันที่ 15 – 18 ม.ค. 59 ผู้เข้าร่วมจํานวน 40 คน 

2,380 4 40 380,800 

23 
การฝึกอบรมเชิงป ิบัตกิาร เร่ือง การจดัคําอธิบาย
ข้อมูล (Metadata) ตามมาตรฐานภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 59 ผู้เข้าร่วมจํานวน 25 คน 

2,380 1 25 59,500 
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ล าดับที ่ รายการ 
มูลค่าเขา้ร่วม

กิจกรรม  
(ต่อวัน ต่อคน) 

จ านวนวัน 
จ านวน 
ผู้ร่วม

กิจกรรม 
มูลค่ารวม 

24 
การฝึกอบรมเชิงป ิบัตกิาร เร่ือง การจดัทําคําอธิบาย
ข้อมูล (Metadata) ตามมาตรฐานภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 1  
เมื่อวันที่ 28  ม.ค. 59 ผู้เข้าร่วมจํานวน 22 คน 

2,380 1 22 52,360 

25 
การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ ประจําปี 2559 ระหว่างวันที ่3-5 ก.พ. 59 
ผู้เข้าร่วมจํานวน 817 คน 

2,380 3 817 5,833,380 

26 

คาราวานสั จรเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้หลังเลิกเรียน (S&GI Smart Trainers) 
ระยะที่ 2 ระหวา่งวันที่ 10-11 ก.พ. 59 ผู้เข้าร่วมจาํนวน 
156 คน 

79 2 156 24,700 

27 
การฝึกอบรม หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับ
ผู้เริ่มต้นใช้งานระหว่างวันที่ 15-19 ก.พ. 59 ผู้เข้าร่วม
จํานวน 46 คน 

2,380 5 46 547,400 

28 

การจัดเสวนา Geospatial Service for Maritime 
Management เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และการ
บริการด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 59 ผู้เข้าร่วมจํานวน 66 คน 

2,380 1 66 157,080 

29 
การฝึกอบรมด้านมาตรฐานภูมิสารสนเทศ การให้บริการ
แผนที่ออนไลน์และการจัดทําคําอธิบายข้อมูล (Metadata) 
ระหว่างวันที ่27-28 ก.พ. 59 ผู้เข้าร่วมจํานวน 65 คน 

2,380 2 65 309,400 

30 

การฝึกอบรมเชิงป ิบัตกิาร เร่ือง การพฒันาและเชื่อมโยง
ระบบ Web Map Service ให้กับผู้เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานทอ้งถิ่น ณ ศูนยภ์ูมิภาคฯ 2 แห่ง และหนว่ยงาน
ท้องถิ่น 2 จังหวัด ระหว่างวันที่ 17-18 ก.พ. 59 ผู้เข้าร่วม
จํานวน 84 คน 

2,380 2 84 399,840 

31 

การฝึกอบรมเชิงป ิบัตกิาร เร่ือง การใช้งานระบบสืบค้น
และบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (National 
Geo-informatics Infrastructure Services : NGIS Map 
Portal เมื่อวันที่  10 มี.ค. 59 ผู้เข้าร่วมจํานวน 45 คน 

2,380 1 45 107,100 

32 

การฝึกอบรม หลักสูตร การประมวลผลและแปล
ความหมายข้อมูลจากดาวเทียม (Satellite Image 
Processing and Interpretation) ระหว่างวันที ่21-25 
มี.ค. 59 ผู้เข้าร่วมจํานวน 35 คน 

2,380 5 35 416,500 

33 
การฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสําหรับ
ผู้บริหาร (Geo-Informatics for Executives) ระหว่าง
วันที่ 28-30 มี.ค. 59 ผู้เข้าร่วมจํานวน 10 คน 

2,380 3 10 71,400 
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34 

การฝึกอบรม เชิงป ิบัติการ เร่ือง การพฒันาและเชื่อมโยง
ระบบ Web Map Service ให้กับผู้เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานทอ้งถิ่น ณ ศูนยภ์ูมิภาคฯ 2 แห่ง และหนว่ยงาน
ท้องถิ่น 2 จังหวัด ระหว่างวันที่ 29-30 มี.ค. 59 ผู้เข้าร่วม
จํานวน 50 คน 

2,380 2 50 238,000 

35 

การฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม หลักสูตร ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เบื้องต้นในงานการชลประทาน ณ สถาบัน
พัฒนาการชลประทาน ระหว่างวันที ่28 มี.ค. - 1 เม.ย. 59 
จํานวน 41 คน 

21,952 5 41 4,500,130 

36 
โครงการฝึกอบรมเชิงป ิบัติการ "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เพื่อการเกษตร" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที ่
20-22 เม.ย. 59  จํานวน 38 คน 

2,380 3 38 271,320 

37 
การฝึกอบรมหลกัสูตรการสร้างแบบจําลองขั้นสูงในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Advance Modeling in GIS) 
ระหว่างวันที ่25 - 29 เม.ย. 59   จํานวน 39  คน 

2,380 5 39 464,100 

38 
กิจกรรมค่าย GISTDA  SPACE CAMP ครั้งที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 2-6 พ.ค. 59  จํานวน 36  คน 

1,300 5 36 234,000 

39 

การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร 
GISgro เพื่อการบริหารจัดการทางด้านการเกษตรรายแปลง 
ณ มหาวิทยาลยันครพนมระหวา่งวันที่ 11-13  พ.ค. 59 
จํานวน 41  คน 

2,380 3 41 292,740 

40 
การฝึกอบรม หลักสูตรเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ สําหรับ
ผู้บริหารกองทัพบก เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 59 จํานวน 29 คน 

2,380 1 29 69,020 

41 
การฝึกอบรมหลกัสูตรการเผยแพร่ข้อมลูภูมิสารสนเทศทาง
อินเทอร์เน็ต (Internet GIS and Web Map Server) 
ระหว่างวันที ่23-27 พ.ค. 59 จํานวน 43  คน 

2,380 5 43 511,700 

42 

โครงการฝึกอบรมเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริ พระชนมายุ 5 รอบ  
2 เมษายน 2558  ระหวา่งวันที่ 27-29 พ.ค. 59 จํานวน 
131 คน 

2,380 3 131 935,340 

43 
การประชุมเชิงป ิบัติการในหัวขอ้ "ร่วมคิดพิชิตการเรียนรู้ 
สู่ความยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 24-27 พ.ค. 59 จํานวน  44 คน 

2,380 4 44 418,880 

44 
โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านผลติภัณฑ์และ 
การบริการ เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 59 จํานวน 30 คน 

2,380 1 30 71,400 

45 
การฝึกอบรมหลกัสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
ด้วยโปรแกรม Quantum GIS ระหวา่งวันที่ 1-3 มิ.ย. 59 
จํานวน  29 คน 

2,380 3 29 207,060 
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46 
การฝึกอบรมหลกัสูตรการรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS 
สําหรับการประปานครหลวง ระหวา่งวนัที่ 6-10 มิ.ย. 59 
จํานวน 22 คน 

2,380 5 22 261,800 

47 

โครงการคาราวานสั จรเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้หลังเลิกเรียน (S&GI 
Smart Trainers) ระหว่างวันที ่13-15 มิ.ย. 59  จํานวน  
516 คน 

79 3 516 122,550 

48 
การฝึกอบรมหลกัสูตรการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยภาษา Python (GIS Programming 
using Python) ระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย. 59 จํานวน 40 คน 

2,380 3 40 285,600 

49 
การฝึกอบรมหลกัสูตรการเผยแพร่ข้อมลูภูมิสารสนเทศทาง
อินเทอร์เน็ต (Internet GIS and Web Map Server) 
ระหว่างวันที ่20-24 มิ.ย. 59 จํานวน 10 คน 

2,380 5 10 119,000 

50 

การสัมมนา โครงการระบบส่งเสริมการตัดสินใจลงทุนใน
อาเซียนด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ (THE GRAND GEOSPATIAL 
PLATFORM FOUNDED ON ASEAN ECONOMIC 
CLUSTERING MAP : GGP) เมือ่วันที่ 23 มิ.ย. 59 จํานวน  
55 คน 

2,380 1 55 130,900 

51 

การฝึกอบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ARCGIS ระดับพื้นฐานสําหรับ
กรมทรัพยากรธรณี ระหว่างวันที ่27-29 มิ.ย. 59 จํานวน  
16 คน 

2,380 3 16 114,240 

52 

โครงการการอบรมเชิงป ิบัติการเพื่อการเรียนรู้จัดทําสื่อ
ภูมิสารสนเทศกิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงป ิบัติการ "การใช้สื่อ
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ" ระหว่างวันที ่22-24 มิ.ย. 59 จํานวน 52 คน 

2,380 3 52 371,280 

53 
การประชุม Landsat Ground Station Operations 
Working Group ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 5-10 มิ.ย. 59
จํานวน 87 คน 

2,380 6 87 1,242,360 

54 
การเสวนาโต๊ะกลม "ปลดล็อกปั หาเชิงพื้นที่เกษตรกรรมไทย
ด้วยภูมิสารสนเทศจากภาพถา่ยดาวเทียม" เมื่อวันที่  
30 มิ.ย. 59 จํานวน 77 คน 

2,380 1 77 183,260 

55 

การเสวนาเชิงวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งด้วยเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ ในการประชุม
วิทยาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5 "50 ปีทะเลไทย
ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน" ระหว่างวันที ่1-3 มิ.ย. 59 จํานวน 
80 คน 

2,380 3 80 571,200 
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56 

การสัมมนาโครงการระบบส่งเสริมการตัดสินใจลงทุนใน
อาเซียนด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ (THE GRAND GEOSPATIAL 
PLATFORM FOUNDED ON ASEAN ECONOMIC 
CLUSTERING  MAP : GGP) เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 59 
จํานวน 55 คน 

2,380 1 55 130,900 

57 
การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางด้านทหาร  
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 59 จํานวน 119 คน 

2,380 1 119 283,220 

58 
การฝึกอบรมหลกัสูตร การวิเคราะห์เชิงพื้นผิวและ 
การสร้างภาพ 3 มิติ (Surface Analysis and 3D 
Visualization) เมื่อวันที่ 6-8 ก.ค. 59 จํานวน 32 คน 

2,380 3 32 228,480 

59 
กิจกรรม 2016 International Space Camp ระหว่าง
วันที่ 18-22 ก.ค. 59 จํานวน 6 คน 

2,380 5 6 71,400 

60 
การอบรม หลักสูตร การประยกุต์การใชข้้อมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ สําหรับกองทัพบก ปี 2559 ระหว่าง
วันที่ 25-29 ก.ค. 59 จํานวน 28 คน 

2,380 5 28 333,200 

61 
คาราวานสั จรเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ 
"โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสิ่งแวดล้อม"  
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 59 จํานวน 80 คน 

79 1 80 6,333 

62 

UNESCAP The Institute of Remote Sensing and 
Digital Earth (RADI) และ Ministry of Water 
Resources and Meteorolgy of Cambodia ระหว่าง
วันที่ 25-28 ก.ค. 59 จํานวน 30 คน 

21,952   - 

63 
โครงการคาราวานสั จรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้หลังเลิกเรียน (S&GI Smart 
Trainers) ระหว่างวันที ่1-3 ส.ค. 59 จํานวน 595 คน 

79 3 595 141,313 

64 
โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคทั่วประเทศ 
ร่วมกับองค์การพพิิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่าง
วันที่ 1-3 ส.ค. 59 จํานวน 595 คน 

79 3 595 141,313 

65 
โครงการสั จรเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ 
กิจกรรมสัปดาหว์ิทยาศาสตร์ ประจาํปี 2559 เมื่อวันที่  
16 ส.ค. 59 จํานวน 214 คน 

79 1 214 16,942 

66 

โครงการคาราวานสั จรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้หลังเลิกเรียน (S&GI Smart 
Trainers)  ระยะที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-26 ส.ค. 59 
จํานวน 121 คน 

79 5 121 47,896 

67 
โครงการคาราวานสั จรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้หลังเลิกเรียน (S&GI Smart 
Trainers) เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 59 จํานวน 160 คน 

79 1 160 12,667 
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68 

Regional Training Workshop on the Use os Space 
Tech. for Agricultural Drought Monitoring and 
Early Warning for Myanmar  ระหว่างวันที่ 2-4 ส.ค. 
59 จํานวน 45 คน 

21,952 3 45 2,963,500 

69 
การฝึกอบรมการสร้างส่ือภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม
ทางด้านภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที ่22-26 ส.ค. 59 จํานวน 
63 คน 

2,380 5 63 749,700 

70 

การฝึกอบรมนานาชาต ิหลักสูตร Building Efficiency of 
Utilization of Satellite-Based Information during 
Emergency Response for CLMV  Countries ระหว่าง
วันที่ 29 ส.ค. - 2 ก.ย. 59 จํานวน 15 คน 

21,952 5 15 1,646,389 

71 
โครงการคาราวานสั จรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้หลังเลิกเรียน (S&GI Smart 
Trainers) เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 59 จํานวน 144  คน 

79 1 144 11,400 

72 
โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านผลติภัณฑ์และ 
การบริการ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 59 จํานวน 25 คน 

2,380 1 25 59,500 

73 
โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านผลติภัณฑ์และ 
การบริการ ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 59 จํานวน 24 คน 

2,380 1 24 57,120 

74 
การจัดฝึกอบรม หลักสูตรการประมวลผลและแปลความ
ข้อมูลจากดาวเทียมให้แก ่มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่  
15 ก.ย. 59 จํานวน 16 คน 

2,380 1 16 38,080 

75 
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการประมวลผลและแปลความ
ข้อมูลจากดาวเทียมให้แก ่มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่  
16 ก.ย. 59 จํานวน 15 คน 

2,380 1 15 35,700 

76 
การสัมมนา เรื่อง ความร่วมมือการพัฒนาดาวเทียมคิวบ์แซท
สู่เครือข่ายการพัฒนาดาวเทียมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 59 
จํานวน 135 คน 

2,380 1 135 321,300 

77 
การอบรมเชิงป ิบัติการเรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับ
การประยกุต์ใช้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" เมื่อ
วันที่ 12 ก.ย. 59 จํานวน 77 คน 

2,380 1 77 183,260 

78 
งานสัมมนา บีโอไอ กับการให้บริการแบบ Online เมื่อ
วันที่ 1 ก.ย. 59 จํานวน 72 คน 

2,380 1 72 171,360 

79 

การฝึกอบรมเชิงป ิบัตกิารระบบดาวเทียม GNSS และ 
การรังวัดเบื้องต้น สําหรับเครือข่ายภาคประชาชนในการ
แก้ไขปั หาที่ดินทาํกินอุทยานแห่งชาตบิูโด-สุไหงปาดี 
ระหว่างวันที ่16 - 18 ก.ย. 59 จํานวน 5 คน 

2,380 3 5 35,700 
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80 
การฝึกอบรมนานาชาต ิหลักสูตร Next Generation 
Regional Satellites and Modelling Techniques for 
Integrated Watershed Management 

2,380 5 6 71,400 

81 
2016 GOFC - GOLD Data Initiative - Advanced 
Training in Earth Observations and Applications 

2,380 5 30 357,000 

82 
การจัดฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร The 1st Space 
Science School 

2,380 10 53 1,261,400 

83 
อบรม 18 กลุ่มจังหวัด มท. หลกัสูตร "การใช้งานระบบ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่" 

2,380 1 59 140,420 

84 
อบรม 18 กลุ่มจังหวัด มท. หลกัสูตร "การใช้งานระบบ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่" 

2,380 1 35 83,300 

85 
อบรม 18 กลุ่มจังหวัด มท. หลกัสูตร "การใช้งานระบบ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่" 

2,380 1 40 95,200 

86 
อบรม 18 กลุ่มจังหวัด มท. หลกัสูตร "การใช้งานระบบ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่" 

2,380 1 47 111,860 

87 
อบรม 18 กลุ่มจังหวัด มท. หลกัสูตร "การใช้งานระบบ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่" 

2,380 1 40 95,200 

88 
การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม 
เตือนภัยมลพิษ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง 

2,380 1 140 333,200 

89 
การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม 
เตือนภัยมลพิษ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง 

2,380 1 140 333,200 

90 

การฝึกอบรมเชิงป ิบัตกิาร การวิเคราะห์แปลผลข้อมูล 
การถ่ายดาวเทียม Radasat-2 โดยวิทยากรจากประเทศ
แคนาดา ณ หอ้งฝึกอบรม 6 และห้อง CIS ณ สทอภ. 
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

2,380 5 42 499,800 

91 
ประชุมเตรียมการจัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อกําหนด
แนวทางการดําเนินงานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 

2,380 1 51 121,380 

92 
การประยกุต์ใช้ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวของประเทศไทย
จากภาพถา่ยดาวเทียม ณ สทอภ.บางเขน 

2,380 2 51 242,760 

93 Workshop G-CON I ณ สทอภ.บางเขน 2,380 1 58 138,040 

94 
การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดับเยาวชน ครั้ง
ที่ 1  :  Geo-science Youth Forum 

2,380 1 447 1,063,860 

95 
การหารือและนําเสนอแนวคิดการประยกุต์ใช้ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติ ณ  
จังหวัดเชียงใหม่ 

2,380 1 1 2,380 

96 
หลักสูตร การประมวลผลภาพและ GIS ด้วย Python และ
การบริหารจัดการ Network (เบื้องต้น) 

2,380 7 30 499,800 

      



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 164 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

11. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
      

ล าดับที ่ รายการ 
มูลค่าเขา้ร่วม

กิจกรรม  
(ต่อวัน ต่อคน) 

จ านวนวัน 
จ านวน 
ผู้ร่วม

กิจกรรม 
มูลค่ารวม 

97 
อบรม 18 กลุ่มจังหวัด มท. หลกัสูตร "การใช้งานระบบ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่" 

2,380 1 45 107,100 

98 
อบรม 18 กลุ่มจังหวัด มท. หลกัสูตร "การใช้งานระบบ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่" 

2,380 1 39 92,820 

99 
อบรม 18 กลุ่มจังหวัด มท. หลกัสูตร "การใช้งานระบบ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่" 

2,380 1 35 83,300 

100 
อบรม 18 กลุ่มจังหวัด มท. หลกัสูตร "การใช้งานระบบ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่" 

2,380 1 49 116,620 

101 
อบรม 18 กลุ่มจังหวัด มท. หลกัสูตร "การใช้งานระบบ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่" 

2,380 1 52 123,760 

102 
อบรม 18 กลุ่มจังหวัด มท. หลกัสูตร "การใช้งานระบบ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่" 

2,380 1 60 142,800 

103 
อบรม 18 กลุ่มจังหวัด มท. หลกัสูตร "การใช้งานระบบ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่" 

2,380 1 55 130,900 

104 
อบรม 18 กลุ่มจังหวัด มท. หลกัสูตร "การใช้งานระบบ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่" 

2,380 1 41 97,580 

105 

Dinner Talk หัวขอ้ การวางแนวทางในการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่าย ด้านการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ ในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 

2,380 1 46 109,480 

106 
สัมมนาเชิงป ิบัติการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพื่อการติดตาม เตือนภัย มลพิษ ภยัพิบัต ิและ 
สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง" 

2,380 1 127 302,260 

107 
สัมมนาเชิงป ิบัติการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพื่อการติดตาม เตือนภัย มลพิษ ภยัพิบัต ิและ 
สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง" 

2,380 1 115 273,700 

108 ASEAN Regional Workshop : SCGI 2,380 2 14 66,640 

109 
หารือเร่ือง แนวทางการวางแผนจัดตั้ง War room เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

2,380 1 18 42,840 

110 กิจกรรม "แผนที่ในมือพ่อ" 2,380 1 300 714,000 

111 Workshop G-CON II ณ จังหวัดเชียงใหม่ 2,380 3 115 821,100 

112 
อบรม 18 กลุ่มจังหวัด มท. หลกัสูตร "การใช้งานระบบ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่" 

2,380 1 35 83,300 

113 
อบรม 18 กลุ่มจังหวัด มท. หลกัสูตร "การใช้งานระบบ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่" 

2,380 1 55 130,900 
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114 
อบรม 18 กลุ่มจังหวัด มท. หลกัสูตร "การใช้งานระบบ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่" 

2,380 1 34 80,920 

115 
อบรม 18 กลุ่มจังหวัด มท. หลกัสูตร "การใช้งานระบบ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่" 

2,380 1 54 128,520 

116 
อบรม 18 กลุ่มจังหวัด มท. หลกัสูตร "การใช้งานระบบ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่" 

2,380 1 37 88,060 

117 
ประชุมเชิงป ิบัติการ "การพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Feature Service สําหรับ
หน่วยงานทอ้งถิ่น" 

2,380 2 96 456,960 

118 
การประชุมเชิงป ิบัติการ "การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เพื่อการจัดการไฟปุาและหมอกควัน ระดับอําเภอ" 

2,380 1 43 102,340 

119 
การประชุมเชิงป ิบัติการ "การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เพื่อการจัดการไฟปุาและหมอกควัน ระดับอําเภอ" 

2,380 1 52 123,760 

120 
การประชุมเชิงป ิบัติการ "การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เพื่อการจัดการไฟปุาและหมอกควัน ระดับอําเภอ" 

2,380 1 47 111,860 

121 
Ignite : Engineering and Innovation Design for 
Aerospace รุ่นที ่1 

2,380 6 43 614,040 

122 การสัมมนา UAV STARTUP 2,380 1 364 866,320 

123 
สัมมนา เร่ือง "อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศ
ไทย 4.0 สู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน" 

2,380 1 200 476,000 

124 
ประชุมหารือโครงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดินใน
เขตปุา (แม่แจ่มโมเดลพลัส) 

2,380 1 15 35,700 

125 

ประชุมเชิงป ิบัติการและการสํารวจรังวัดหาค่าพกิัด
ภูมิศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสาํรวจ GNSS เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของชุมชนในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ได้
มาตรฐานสําหรับการสํารวจรังวัด 

2,380 1 58 138,040 

126 

ประชุมเชิงป ิบัติการ "การใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรที่ดิน
ในเขตปุาอย่างสมดุลและเป็นธรรมด้วยเทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศเพื่อการแก้ไขป ัหาที่ดินปุาไม้ และ 
การเพิ่มพื้นที่ปุาแบบประชารัฐ (แม่แจ่มโมเดลพลัส)" 

2,380 1 60 142,800 

127 
กิจกรรมลงพื้นที่สํารวจรรังวัดด้วยเครื่องรับแบบกําหนด
โดยใช้เทคนิค Real Time Kinematic 

2,380 1 60 142,800 

128 
GNSS : The Forefront of Thailand 4.0 and 
Economic Growth 

2,380 1 293 697,340 

129 
การศึกษาชุมชนเบื้องต้นเพื่อใช้ในการใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืนและพัฒนาขีดความสามารถของชมุชนท้องถิ่น 

- 3 34 - 
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130 
การศึกษาชุมชนเบื้องต้นเพื่อผลักดันบทบาทของภูมิ
สารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน จ.ตราด 

- 2 48 - 

131 
ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบภมูิสารสนเทศ  
เพื่อเช่ือมโยงแผนงานและโครงการด้านการบริหารจัดการ
น้ําตามแนวนโยบายของ ฯลฯ ท่านนายกรัฐมนตรีฯ 

2,380 1 57 135,660 

132 

ภารกิจสร้างความตระหนักในบทบาทของเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ ที่มีต่อหน่วยงานและชุมชนพื้นที่
ต้นแบบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทาง
ทะเลและชายฝั่ง อําเภอบ้านฉาง จังหวดัระยอง 

- 2 69 - 

133 
การเสวนา "แนวทางการผลักดันและส่งเสริมการนํา
โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศไปสู่การพัฒนาประเทศ" 

2,380 1 170 404,600 

134 
การประชุมเชิงป ิบัติการ "การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เพื่อการจัดการไฟปุาและหมอกควัน ระดับอําเภอ" 

2,380 1 52 123,760 

135 
การประชุมเชิงป ิบัติการ "การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เพื่อการจัดการไฟปุาและหมอกควัน ระดับอําเภอ" 

2,380 1 46 109,480 

136 
หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยภีูมสิารสนเทศในงาน
ที่ดินของกองทัพบก รุ่นที่ 1  ณ สทอภ.ศรีราชา 

2,380 3 45 321,300 

137 GISTDA DAY 2560 25 1 188 4,700 

138 
โครงการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ “Geo-informatics Applications Contest : 
G-CON” ครั้งที่ 4 ประจําปี 2560 รอบชิงชนะเลิศ 

350 1 196 68,600 

139 
การประชุมวิชาการ GEOINFOTECH2017 ณ โรงแรม
เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กทม. 

2,380 2 1,313 6,249,880 

140 EBA Field Work: Big Data for Disaster Management 2,380 4 9 85,680 

141 
ฝึกอบรมเชิงป ิบัติการ เร่ือง การประยกุต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานชลประทาน 

2,380 6 34 485,520 

142 

ฝึกอบรมนานาชาติ หลกัสูตร International Training 
Course on  
Comprehensive Training to Increase Efficiency 
of Rice Production in the Mekong Sub-region ณ 
อ.สภ.สทอภ.ศรีราชา 

2,380 7 17 283,220 

143 GISTDA SPACE CAMP รุ่น 2 1,300 5 28 182,000 

144 GISTDA SPACE CAMP รุ่น 3 1,300 5 23 149,500 
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145 

ภารกิจสร้างความตระหนักในบทบาทของเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ ที่มีต่อหน่วยงานและชุมชนพื้นที่
ต้นแบบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทาง
ทะเลและชายฝั่ง อําเภอบ้านฉาง จังหวดัระยอง 

- 1 69 - 

146 
ประชุมหารือ เร่ืองการใช้ระบบภูมิสารสนเทศสําหรับจัดทํา
แผนการจัดการคุณภาพน้าํภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง
เชิงพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

2,380 2 62 295,120 

147 
การประชุมเชิงป ิบัติการ "ร่วมคิดพิชิตการเรียนรู้  
สู่ความยั่งยืน" ครั้งที่ 2  (รายงานล่าช้า) 

2,380 2 20 95,200 

148 
การประชุมเชิงป ิบัติการ "ร่วมคิดพิชิตการเรียนรู้  
สู่ความยั่งยืน" ครั้งที่ 2  (รายงานล่าช้า) 

2,380 2 24 114,240 

149 
หลักสูตร การประมวลผลและแปลความหมายขอ้มูลจาก
ระยะไกล  
(Remote Sensing Processing and Interpretation) 

2,380 5 47 559,300 

150 
การประชุมเชิงป ิบัติการ "ร่วมคิดพิชิตการเรียนรู้  
สู่ความยั่งยืน" ครั้งที่ 2 

2,380 2 18 85,680 

151 การฝึกอบรม Incubate UAV Startup 2,380 13 53 1,639,820 

152 

การประชุมเชิงป ิบัติการ "การขยายผลการใช้ระบบ
ภูมิสารสนเทศสําหรับจัดทําแผนการจัดการคุณภาพน้าํ
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และการเปลี่ยน
สภาพอากาศ 

2,380 2 62 295,120 

153 

โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านผลติภัณฑ์และ 
การบริการ "ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมลูดาวเทียม กับ 
Field Server ในงานประยุกต์ดา้น Rice Monitoring 
(CROP WATCH) โดย ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์ 

2,380 1 22 52,360 

154 
การจัด WORKSHOP การใช้งานระบบ GISTDA PORTAL 
เพื่อพัฒนา Application อย่างง่ายเพื่อปูพื้นฐาน 
องค์ความรู้ให้แก่นิสิต นักศึกษา 

2,380 4 48 456,960 

155 
จัดการประชุมเชิงป ิบัตกิาร เร่ือง "การพัฒนาและ
เช่ือมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Feature 
Service สําหรับหนว่ยงานท้องถิ่น" 

2,380 2 61 290,360 

156 

การปฐมนิเทศ ผู้บริหารเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร  
การพัฒนาอย่างยั่งยืนดว้ยภูมิสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร
ระดับสูง รุ่นที ่7 “ศาสตร์พระราชากับประเทศไทย 4.0 : 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนดว้ยภูมิสารสนเทศ” อบรม 

2,380 1 23 54,740 
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157 
โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านผลติภัณฑ์และการ
บริการ "สื่อสารภายใน : ถา้เงียบไว้ใครจะไปรู้" โดย 
นายสรทัศน์ หลวงจอก 

2,380 1 30 71,400 

158 
การจัด Workshop การใช้งานระบบ GISTDA Portal เพื่อ
พัฒนา Application อยา่งง่ายเพื่อปูพื้นฐานองค์ความรู้
ให้แก่นิสิต นักศึกษา 

2,380 3 46 328,440 

159 
การจัด Workshop การใช้งานระบบ GISTDA Portal เพื่อ
พัฒนา Application อยา่งง่ายเพื่อปูพื้นฐานองค์ความรู้
ให้แก่นิสิต นักศึกษา 

2,380 3 43 307,020 

160 

การจัด Workshop และประกวด การใช้งานระบบ 
GISTDA Portal เพื่อพัฒนา Application อย่างง่ายเพื่อ 
ปูพื้นฐานองค์ความรู้ให้แก่นิสิต นักศึกษา ระหว่างวันที ่ 
22-24 พฤษภาคม 2560 

2,380 1 88 209,440 

161 
การสัมมนาเชิงป ิบัติการเรื่อง "Space Education for 
Educatiors" ณ อพวช. 

2,380 2 62 295,120 

162 

หลักสูตร การพัฒนาอยา่งยั่งยืนด้วยภูมสิารสนเทศสําหรับ
ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 
“ศาสตร์พระราชากับประเทศไทย 4.0 : การพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ” อบรม (ราชพฤกษ์) 

2,380 2 38 180,880 

163 
หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน 
(GIS for Beginners) ณ สทอภ.บางเขน 

2,380 5 40 476,000 

164 
หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยภีูมสิารสนเทศในงาน
ที่ดินของกองทัพบก รุ่นที่ 2 

2,380 3 42 299,880 

165 
ฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
เชิงพื้นที่ 

2,380 2 41 195,160 

166 
สัมมนาโครงการ แข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด 
EEC ระดับเยาวชน (รอบคัดเลือก) 

2,380 1 140 333,200 

167 
อบรมเชิงป ิบัติการการใช้งานเครื่อง GPS สําหรับกจิกรรม
สํารวจรายแปลงที่ดินทํากินของชุมชนภายในปี 2554 พื้นที่ 
ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่

2,380 5 21 249,900 

168 
หลักสูตร การเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศทาง
อินเทอร์เน็ต (Internet GIS and Web Map Server) 

2,380 4 31 295,120 

169 

การฝึกอบรมนานาชาต ิหลักสูตร Next Generation 
Regional Satellites and Modelling Techniques or 
Integrated Watershed Management (ITC COURSE 
Part 2 in Mandalay, Myanmar 

2,380 4 20 190,400 
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170 
หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับสํานักงาน 
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
(GIS for Civil Aviation Authority of Thailand) 

2,380 5 10 119,000 

171 
การประชุมเชิงป ิบัติการ เร่ือง "การพฒันาและเชื่อมโยง
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ในรูปแบบ Web Feature Service 
สําหรับหน่วยงานท้องถิ่น" 

2,380 2 80 380,800 

172 
การประชุมเชิงป ิบัติการ เร่ือง "การพฒันาและเชื่อมโยง
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ในรูปแบบ Web Feature Service 
สําหรับหน่วยงานท้องถิ่น" 

2,380 2 75 357,000 

173 
"การแข่งขัน พัฒนา Web Application ด้วย GISTDA 
Porta" 

350 1 30 10,500 

174 
การจัด WORKSHOP การใช้งานระบบ GISTDA PORTAL 
เพื่อพัฒนา Application อย่างง่ายเพื่อปูพื้นฐานองค์
ความรู้ให้แก่นิสิต นกัศึกษา 

2,380 3 22 157,080 

175 
โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านผลติภัณฑ์และ 
การบริการ "ทําความรู้จัด GISTDA Portal" โดย  
นายกวิน  กิ้มยก 

2,380 1 36 85,680 

176 
"การแข่งขัน พัฒนา Web Application ด้วย GISTDA 
Portal" 

350 1 20 7,000 

177 
"การแข่งขัน พัฒนา Web Application ด้วย GISTDA 
Portal" 

350 1 13 4,550 

178 
การจัด WORKSHOP การใช้งานระบบ GISTDA PORTAL 
เพื่อพัฒนา Application อย่างง่ายเพื่อปูพื้นฐานองค์
ความรู้ให้แก่นิสิต นกัศึกษา 

2,380 3 39 278,460 

179 
โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านผลติภัณฑ์และ 
การบริการ "ทําความรู้จัด GISTDA Portal" โดย  
นายจกัรพงษ์  ทะวะละ 

2,380 1 30 71,400 

180 
"การแข่งขัน พัฒนา Web Application ด้วย GISTDA 
Portal" 

350 1 22 7,700 

181 
โครงการ ค่ายแข่งขันนกัวางแผนและพฒันาจังหวัด EEC 
ระดับเยาวชน EEC Junior City Planner 

350 3 45 47,250 

182 
โครงการ แข่งขันนักวางแผนและพัฒนาเมืองนิเวศน์ 
(Junior Eco-City Planner) 

350 3 33 34,650 

183 
สัมมนา เร่ือง "การจัดการร่วมทางเลิก ทางรอดของ คน 
ดิน น้ํา ปุา" ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการจัดการที่ดินและ 
ปุาไม้อย่างมีส่วนรว่ม สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

2,380 1 306 728,280 

184 
หลักสูตรแบบจาํลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ 
(GIS Modeling for Decision support system) 

2,380 5 45 535,500 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 170 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

11. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
      

ล าดับที ่ รายการ 
มูลค่าเขา้ร่วม

กิจกรรม  
(ต่อวัน ต่อคน) 

จ านวนวัน 
จ านวน 
ผู้ร่วม

กิจกรรม 
มูลค่ารวม 

185 
หลักสูตร GIS Modeling and Applications สําหรับ
บุคลากร กฟผ. 

2,380 2 10 47,600 

186 
โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ประจําป ี2560 
ร่วมกับองค์การพพิิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

79 3 418 99,279 

187 
การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตร
เชิงพื้นที่ 

2,380 4 42 399,840 

188 
การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตร
เชิงพื้นที่ (ล่าช้า) 

2,380 0 42 - 

189 โครงการ 3D Printer at Gistda (ล่าช้า) 2,380 0 5 - 

190 โครงการ ignite gen 3 (ล่าช้า) 2,380 0 25 - 

191 
หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน 
(GIS for Beginners) รุ่นที่ 2 

2,380 5 47 559,300 

192 
หลักสูตร Regional Training Implementing GLAD 
System for forest cover change monitoring in the 
Mekong Region 

2,380 3 22 157,080 

193 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560 25 1 1,725 43,125 

194 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ป ี2560 25 2 418 20,900 

195 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์จังหวัดสระแกว้ ปี 2560 25 2 422 21,100 

196 โครงการศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม ่ 25 4 100 10,000 

197 
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางในการพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศ สนับสนุนการตัดสินใจการบริหาร
จัดการน้ําของประเทศ 

2,380 1 37 88,060 

198 
โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านผลติภัณฑ์และ 
การบริการ "ทําความรู้จักกับ Space Inspirium" โดย  
นายศิริวัฒน ์ นิราพาท 

2,380 1 28 66,640 

199 

การฝึกอบรมเชิงป ิบัตกิาร การใช้เครื่องมือ สํารวจ รังวัด 
สําหรับเครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขปั หาที่ดินทํากิน
อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี อําเภอยีง่อ จังหวัด
นราธิวาส 

2,380 4 25 238,000 

200 
ติดตามการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัด
การเกษตรเชิงพื้นที่ บนแผนที่ออนไลน์ (GISTDA Portal) 

2,380 1 24 57,120 
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11. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
      

ล าดับที ่ รายการ 
มูลค่าเขา้ร่วม

กิจกรรม  
(ต่อวัน ต่อคน) 

จ านวนวัน 
จ านวน 
ผู้ร่วม

กิจกรรม 
มูลค่ารวม 

201 สัมมนาเชิงวิชาการ การบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ 2,380 2 72 342,720 

202 
โครงการ "ผสานพลังรัฐ ยกระดบันวัตกรรมการบริหารสู่
การพัฒนาทีย่ั่งยืน (GROW TOGETHER" ระยะที่ 1 

2,380 2 8 38,080 

203 
โครงการ "ผสานพลังรัฐ ยกระดบันวัตกรรมการบริหารสู่
การพัฒนาทีย่ั่งยืน (GROW TOGETHER)" ระยะที่ 2 

2,380 1 10 23,800 

204 
การฝึกอบรมให้ความรู้โครงการอาชวีะสร้างชาติ เกษตร
อัจฉริยะ (Smart Precision Farming) ครั้งที่ 2 (ล่าช้า) 

2,380 1 102 242,760 

205 
การฝึกอบรมให้ความรู้โครงการอาชวีะสร้างชาติ เกษตร
อัจฉริยะ (Smart Precision Farming) ครั้งที่ 3 (ล่าช้า) 

2,380 1 101 240,380 

206 
การฝึกอบรมให้ความรู้โครงการอาชวีะสร้างชาติ เกษตร
อัจฉริยะ (Smart Precision Farming) ครั้งที่ 4 (ล่าช้า) 

2,380 1 134 318,920 

    รวมมูลค่า 73,897,659 

รวมมูลค่าโครงการ มูลค่ารวมของโครงการนี้เท่ากับ  73,897,659 บาท 
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12  โครงการภูมิสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร : 
สังคม ทรัพยากร และภัยพิบัติ (G-Social) ปี 2559 และ ปี 2560 

ข้อมูลโครงการ :  

ความไม่เท่าเทียม (Inequality) และความเหลื่อมล้ําทางสังคม (Social Disparity) ถือเป็นปั หาที่
สําคั ที่เกิดขึ้นในทุกสังคมและทุกพ้ืนที่ ซึ่งเป็นปั หาสําคั ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนและศักยภาพในการ
การพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ําทางสังคมนั้น มีสาเหตุมาจากทั้ง
ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ สถานที่ สถานภาพของประชากร วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น รวมไปถึงผลที่เกิด
จากการพัฒนาประเทศที่ขาดความสมดุลในการควบคุมให้ประชากรในทุกกลุ่ม มีโอกาสในการเข้าถึง
ทรัพยากรพ้ืนฐานและบริการของรัฐในด้านต่าง  ได้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียม ซึ่งการพัฒนาประเทศใน
ตลอดหลายสิบปีทีผ่านมา (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 1 –11) ทําให้ภาพรวม
ของประเทศ ถึงแม้จะมีความเจริ ก้าวหน้ามากขึ้น GDP สูงขึ้น ประชาชนมีรายได้มากขึ้น และเข้าถึงบริการ
สาธารณะจากหน่วยงานของรัฐมากขึ้น แต่ผลกระทบที่เกิดตามมาจากการพัฒนาที่ขาดความสมดุล คือ 
ปั หาทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในแทบทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะปั หาทางด้านความเหลื่อมล้ําทางด้าน
การกระจายรายได้ ความไม่เท่าเทียมของการเข้าถึงโอกาสและคุณภาพของการศึกษา ความแตกต่างของ
คุณภาพของบริการทางด้านสาธารณสุข โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยพ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพ รวมไปถึงปั หาทางด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่างมากในแต่ละพ้ืนที่  

        โครงการภูมิสารสนเทศเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรโดย
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการรวบรวม 
ออกแบบและเชื่อมโยงข้อมูลในมิติต่าง  ที่เกี่ยวข้องกับปั หาความเหลื่อมล้ําทางสังคมในเชิงพ้ืนที่จาก
หน่วยงานต่าง  ที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลร่วมกันอย่างเป็น
พลวัต ผ่านการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ จะช่วย
นําเสนอให้เห็นถึงสถานภาพ รูปแบบ การกระจายตัว และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปั หาความ
เหลื่อมล้ําทางสังคมในมิติต่าง  ในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งมีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อนําไปสู่การติดตาม  
การวางแผนและการตัดสินใจ ในการดําเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยผู้บริหารประเทศและหน่วยงานภาครัฐ
ที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม สร้างความมั่นคงของมนุษย์ และรักษาความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรของประเทศสืบไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการ    
1.  เพ่ือสร้างระบบภูมิสารสนเทศ (Platform และ tools) ที่มีข้อมูลจากดาวเทียม และข้อมูลจาก

ระบบสํารวจอื่น  ที่มีความเป็นพลวัต เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ แก้ไขปั หาเชิงภูมิสังคม 
2.  เพ่ือใช้ระบบภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการกําหนดมาตรการ และ หรือนโยบาย รวมถึง

การติดตาม การวางแผนและการตัดสินใจ ในการดําเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยผู้บริหารประเทศและ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม        
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12  โครงการภูมิสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร : 
สังคม ทรัพยากร และภัยพิบัติ (G-Social) ปี 2559 และ ปี 2560 

การประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 
 

จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้  โดยแบ่งการพิจารณาดังนี้  

1. มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ต้องลงทุนในการจัดท าระบบเอง โดยการที่ 
สทอภ. มีระบบนี้ ทําให้แต่ละหน่วยงานที่นําข้อมูลไปใช้ ไม่ต้องลงทุนเอง   

2. การได้ประโยชน์จากการมีพิกัดทางภูมิศาสตร์บ่งชี้พื้นที่ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เช่น แนวเขตพ้ืนที่ปุาไม้-ปุาชายเลน ตําแหน่งหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา แนวเขตที่ดินทํากินของ
ประชาชน  

ทําให้ประชาชนในบริเวณนั้น ทราบว่าตนมีกรรมสิทธิ์ในพ้ืนที่ส่วนใด และสามารถใช้สิทธินี้ในการใช้พ้ืน
ที่มาประกอบอาชีพ  การรับเงินค่าชดเชย ความช่วยเหลือ  

3. การน าข้อมูลไปวางแผนเพื่อปูองกันสิ่งแวดล้อม 

ผลจากการวางแผนที่ได้ข้อมูลจาก สทอภ. ทําให้ความเสียหายของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ลดลง   

4. มูลค่าที่จะเกิดขึ้นหลังจากการน าระบบ/เทคโนโลยีอ่ืนๆ ของ สทอภ  ไปใช้ประโยชน์ 

ประเมินมูลค่า หากมีการนําระบบ เทคโนโลยีอ่ืน  ของ สทอภ. ไปใช้ประโยชน์ในโครงการนี้ 
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สังคม ทรัพยากร และภัยพิบัติ (G-Social) ปี 2559 และ ปี 2560 

ผลการประเมิน : 

1. มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ต้องลงทุนในการจัดท าระบบเอง โดยการที่ สทอภ. 
มีระบบนี้ ทําให้แต่ละหน่วยงานที่นําข้อมูลไปใช้ ไม่ต้องลงทุนเอง หน่วยงานที่ได้รับระบบไปใช้และสามารถ
ระบุได้ชัดเจนมีจํานวน 13 หน่วยงาน มูลค่าในกรณีที่แต่ละหน่วยงานต้องจัดทําระบบเองมีค่าใช้จ่ายรวม
เท่ากับ มูลค่าการลงทุน x จํานวนหน่วยงานที่นําไปใช้ 

รายการ ข้อมูล 

มูลค่าการลงทุน 29,330,041 

จํานวนผู้ใช้ระบบท่ีคาดหวัง 13 หน่วยงาน 

หากนํามาใช้ทั้ง  3 หน่วยงานจะมีมูลค่าการประหยดัได ้ 381,290,529 

     มูลค่ารวมจากการประหยัดโดยไม่ต้องลงทุนระบบเองเท่ากับ 29,330,041 x 13 = 381,290,529 บาท 

 2. ประโยชน์จากการน าระบบไปใช้ จากการสัมภาษณ์ผู้นําระบบ G-Social ไปใช้ พบว่าส่วนให ่ไม่ได้นํา
ระบบไปใช้เนื่องจากเหตุผลต่าง  ดังนี้ 

- กรมการพัฒนาชุมชนและสารสนเทศ กระทรวงมหาดไทย  

มีความเห็นว่าระบบนี้น่าสนใจ เนื่องจากมีข้อมูลที่หน่วยงานได้ใช้ เช่น ข้อมูล จปฐ. กค ช. และ
ข้อมูลด้านน้ําท่วม ชายฝั่งทะเล การบุกรุกที่ดิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้วางแผนต่าง  
อย่างไรก็ตามแต่ยังไมไ่ด้นําไปใช้งาน เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่เป็นข้อมูลเก่า จะต้องมีการ update ให้มี
ความทันสมัยกว่านี้จึงจะใช้งานได้จริง   

- สภาคริสตจักรในประเทศไทย (CCT)  

ยังคงใช้ระบบเดิม เนื่องจากยังสามารถใช้ได้อยู่ หากเปลี่ยนมาใช้ G-Social จะต้องสร้างความคุ้นเคย
กับระบบใหม ่

- ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)  

ยังไม่ได้นํามาใช้ เนื่องจากมีความเห็นว่าระบบเดิมสามารถรองรับความต้องการได้อยู่แล้ว ยังไม่มี
ความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนระบบ ยังไม่ทราบว่าระบบใหม่มีประโยชน์กว่าสิ่งที่ใช้อยู่เดิมอย่างไร  

- ศูนย์ภูมิสารสนเทศแม่แจ่ม  

มีการนํามาใช้บ้างระยะหนึ่ง แต่ไม่ได้ใช้ต่อเนื่อง เนื่องจากขณะที่  สทอภ. นําที่มาให้ใช้ได้แจ้งว่าเป็น
ระบบ G-Social ขณะนี้เป็นช่วงทดลอง ยังไม่สมบูรณ์ จึงรอใช้ระบบที่สมบูรณ์ และหลังจากนั้น 
ไม่ได้มีการให้ข้อมูลต่อ ว่ามีการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์หรือไม่   
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12  โครงการภูมิสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร : 
สังคม ทรัพยากร และภัยพิบัติ (G-Social) ปี 2559 และ ปี 2560 

- ฟาร์มหอยแครง ตําบลบางตะบูน เพชรบุรี  

รู้จักระบบนี้ เนื่องจากมีผู้มาแนะนําแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้เนื่องจากยังไม่มีความถนัด และต้องใช้เวลาใน
การเรียนรู้ และยังไม่เห็นความจําเป็นในการเรียนรู้ระบบใหม่มากนัก เนื่องจากมีความคุ้นเคยกับสิ่งที่
ใช้อยู่เดิมแล้ว  

- มูลนิธิรักษ์ไทย ภาคเหนือ  

มีความเห็นว่าเป็นประโยชน์ อาจนําไปใช้ในอนาคต แต่ยังไม่ได้ใช้เนื่องจากรอจัดตั้งศูนย์ข้อมูล และ
รออัพเดทข้อมูลให้มีความทันกาลก่อน 

การนําระบบ G-Social มาใช้เพ่ิมมูลค่าในอําเภอกัลยานิวัฒนา 

- การนํามาใช้และเกิดผลลัพธ์ที่มีมูลค่าที่ชัดเจน คือการดําเนินงานในอําเภอกัลยานิวัฒนา ได้นํามาใช้
แผนที่ในการจัดระเบียบที่ดิน ก่อให้เกิดประโยชน์ ชาวบ้านได้รับความชอบธรรมจากการรับรู่วามี
เอกสารสิทธ์ในการทํากิน ผู้ที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่จะได้รับสิทธิในการรับการสนับสนุน และความ
ช่วยเหลือหากมีการช่วยเหลือชดเชยการเพาะปลูกเกิดขึ้น (ในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐมีการขึ้นทะเบียน
เพาะปลูกในระบบ GIS หากไม่มีการขึ้นทะเบียนจะไม่มีการออกเอกสารสิทธิให้ ) นอกจากนั้น ผู้ที่
เป็นนายหน้าในการขายผลผลิต (เช่น บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ มีโรงงานมันฝรั่ง ฟิตเตอร์เลย์ จะมี
นายหน้ารับซื้อผลผลิตมันฝรั่งเพ่ือเข้าโรงงาน) จะมีความเชื่อม่ันในการลงทุนทําธุรกิจกับเจ้าของที่ดิน
ถ้ามีเอกสารสิทธิ์ชัดเจน เนื่องจากเคยมีเหตุที่เกิดความเสียหายเนื่องจากมีการสวมรอยจากผู้ที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์มาก่อน ดังนั้น การมีเอกสารสิทธิ์จึงทําให้เกิดมูลค่าจากการใช้พื้นที่สร้างผลผลิตมากข้ึน  

- จากการสอบถามผู้บริหารราชการ (ปลัดอําเภอกัลยานิวัฒนา) ประเมินว่าการมีระบบ G-Social               
ทําให้เกิดการให้สิทธิครอบครองพ้ืนที่ชัดเจน ก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรประมาณการได้ดังนี้ 
 )  มูลค่าที่ได้รับจากผลผลิตจากโครงการหลวง ประมาณ  0 ล้านบาท 

 ) มูลค่าท่ีได้รับจากผลผลิตจากพ้ืนที่ภายนอกโครงการหลวง ประมาณ 50 ล้านบาท 

รวมมูลค่าเฉพาะกรณีท่ีมีผลกระทบและเกิดมูลค่าได้เท่ากับ 60 ล้านบาท 
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12  โครงการภูมิสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร : 
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รวมมูลค่าโครงการ จากรายการต่าง  เป็นดังนี้ 
1. จากการที่พบว่ามีกรณีหนึ่งที่สามารถนําระบบไปใช้ได้ จึงถือได้ว่าเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากกรณีที่

ไม่ต้องลงทุนระบบเอง 1 ราย 

2. รวมมูลค่าเฉพาะกรณีท่ีมีผลลัพธ์และเกิดมูลค่าได้เท่ากับ 60 ล้านบาท 

3. มูลค่ารวมจากการประหยัดการลงทุนและจากผลลัพธ์ของระบบเท่ากับ 89,330,04  บาท 

4. หากมีสมมติฐานว่า ประโยชน์จากการนําระบบไปใช้สามารถเกิดขึ้นต่อเนื่อง 5 ปี จะได้มูลค่ารวม
ผลลัพธ์ในอนาคต = 60,000,000 x 5 = 300,000,000 บาท หากคิดเป็นมูลค่า NPV จะได้ 
 74,78 ,43  บาท 

5. มูลค่ารวมจากการประหยัดการลงทุนและจากผลลัพธ์ (ในอนาคต) ของระบบ  เท่ากับ 
304,112,472 บาท 

รายการ มูลค่า 

A) ประหยดัจากการทีไ่ม่ต้องลงทุนระบบเอง 29,330,041 

B) มูลค่าที่ไดร้ับจากผลผลติจากโครงการหลวง ประมาณ 10 ล้านบาท 10,000,000 

C) มูลค่าทีไ่ดร้ับจากผลผลติจากพืน้ท่ีภายนอกโครงการหลวง ประมาณ 50 ล้านบาท 50,000,000 

D) มูลคา่ผลลัพธ์จากการมีระบบ (B+C) 60,000,000 

E) มูลค่ารวมจากการประหยัดการลงทุนและจากผลลัพธ์ของระบบ (A+D) 89,330,041 

F) รวมมูลคา่ผลลัพธ์ในอนาคตจากการมีระบบ (Dx5)  300,000,000 

G) รวมมลูค่าผลลัพธ์ในอนาคตจากการมีระบบ (NPV)  274,782,431 

H) มูลค่ารวมจากการประหยัดการลงทุนและจากผลลัพธ์ (ในอนาคต) ของระบบ (NPV) (A+G) 304,112,472 
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13. โครงการส่งเสริมการตัดสินใจลงทุนในอาเซียนด้วยข้อมูลเชิงพ้ืนที่  
(The Grand Geospatial Platform founded on ASEAN Economic Clustering Map) PM-GGP ปีท่ี 1 

ข้อมูลโครงการ :  

      การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
นําไปใช้เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการวางแผนลงทุนให้กับผู้ประกอบการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นแรง
สนับสนุนสําคั ที่จะทําให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดย สทอภ. มีการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะสามารถให้บริการข้อมูลเชิงพ้ืนที่กับผู้ประกอบการที่ขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ได้สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ โดยเป็นข้อมูลที่จะให้นักลงทุนชาวต่างชาติทราบว่าจะควรลงทุนที่ใด เช่น 
การตั้งโรงงาน โดยมีข้อมูลมาสนับสนุน ซึ่ง BOI จะสร้างหลักเกณฑ์ (criteria) ที่ใช้ในการคัดเลือก 
ตัวอย่างเช่น กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ขนาดที่ดิน ภาวะน้ําท่วม ราคา แหล่งน้ํา การจ่ายไฟฟูา แหล่งผลิตวัตถุดิบ 
การขนส่ง ฯลฯ ซึ่งจะมีข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง  ให้ตัดสินใจ และมีการแสวงหาความร่วมมือจากการนิคม
อุตสาหกรรม  

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนเชิงพ้ืนที่ สามารถให้บริการข้อมูลเชิงพ้ืนที่กับผู้ประกอบการที่
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ได้สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย 
สทอภ. พยายามพัฒนาและส่งเสริมให้มีการนําระบบ GNSS มาสนับสนุนและรองรับการใช้งานให้มากขึ้น 
สอดรับกับนโยบายอุตสาหกรรมเปูาหมาย New S-Curve โดยนํานวัตกรรมด้านข้อมูลในการบริหารจัดการ
พ้ืนที่และทรัพยากรของประเทศไทยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

           นอกจากนั้นจะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งเก่ียวกับ 17 จงัหวัดมาสร้างเป็นระบบ portal ซึ่งระบบนี้ จะทําให้
หน่วยงานผู้ใช้ (user) บันทึกข้อมูลได้เอง เนื่องจากมีการเปิดให้เป็นสาธารณะ (Public) โดยเป็นข้อมูลที่ใช้ใน
การตัดสินใจต่าง  หลากหลายด้าน 
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13. โครงการส่งเสริมการตัดสินใจลงทุนในอาเซียนด้วยข้อมูลเชิงพ้ืนที่  
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การประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จาก
ระบบ GGP ดังนี้  

1. มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ต้องลงทุนในการจัดท าระบบเอง โดยการที่ 
สทอภ. มีระบบนี้ ทําให้แต่ละหน่วยงานที่นําข้อมูลไปใช้ได้โดยไม่ต้องลงทุนเอง    

2. มูลค่าจากการประหยัดค่าใช้จ่ายในการส ารวจพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลที่อยู่ในระบบแทนการจ้าง
สํารวจซ่ึงมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า  

3  มูลค่าการการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงาน จากการลดขั้นตอน ระยะเวลาในการรวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือนําไปใช้    

โดยสามารถคํานวณได้จากส่วนต่างของมูลค่าของเวลาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลก่อนหน้านี้เทียบกับ
เวลาที่ใช้หลังจากมีข้อมูลแล้ว และคูณด้วยมูลค่าของเวลา  

4. มูลค่าที่จะเกิดขึ้นหลังจากการน าระบบ/เทคโนโลยีอ่ืนๆ ของ สทอภ  ไปใช้ประโยชน์ 
ประเมินมูลค่า หากมีการนําระบบ เทคโนโลยีอ่ืน  ของ สทอภ. ไปใช้ประโยชน์ในโครงการนี้ 
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13. โครงการส่งเสริมการตัดสินใจลงทุนในอาเซียนด้วยข้อมูลเชิงพ้ืนที่  
(The Grand Geospatial Platform founded on ASEAN Economic Clustering Map) PM-GGP ปีท่ี 1 

1.  มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ต้องลงทุนในการจัดท าระบบเอง 

หน่วยงานที่นําข้อมูลไปใช้งาน ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสํานักงาน
จังหวัดกลุ่มเปูาหมายรวม 17 จังหวัด ทั้งนี้หากหน่วยงานเหล่านี้ลงทุนในการพัฒนาระบบเอง จะมีการลงทุน
โดยรวมเท่ากับ 63, 47,338 บาท (3,513,741 x 18 = 63,247,338) (มูลค่าการลงทุนของ สทอภ. ในปีนี้
เท่ากับ 3,5 3,74  บาท) 

รายการ ข้อมูล 

มูลค่าการลงทุน 3,513,741 

จํานวนผู้ใช้ระบบที่คาดหวัง 18 หน่วยงาน 

หากนํามาใช้ได้ทั้ง 18 หน่วยงานจะมีมลูค่าการประหยัดได ้ 63,247,338 

 
2  มูลค่าการการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงาน จากการลดขั้นตอน ระยะเวลาในการรวบรวม 

วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือนําไปใช้ ทําให้เกิดการประหยัดเวลาของเจ้าหน้าที่ 

ระบบข้อมูลที่จะนําไปใช้มีสองระดับ คือ ระดับเชิงนโยบายของประเทศ และ ระดับรายหน่วยงาน 
มีผลการดําเนินงานดังนี้ 

2.1 ข้อมูลในระดับนโยบายประเทศ ผู้ใช้งานหลักคือสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
เพ่ือเป็นข้อมูลใช้ในการตัดสินใจในพ้ืนที่การลงทุน เช่น พ้ืนที่การตั้งโรงงาน โดยจะให้ข้อมูลตามข้อกําหนด
ของ BOI เช่น ขนาดของที่ดิน ความเสี่ยงต่อน้ําท่วม ราคาที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้ํา การจ่ายไฟฟูา 
แหล่งผลิตวัตถุดิบ การขนส่ง ฯลฯ ซึ่งจะช่วยในการประหยัดเวลาแทนการรวบรวมข้อมูลจากหลายแห่ง เช่น 
กรมท่ีดิน สํานักงานสถิติแห่งชาติ นิคมอุตสาหกรรม   

อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น แม้ว่าจะมีการบันทึกระบบข้อมูล และให้สิทธิในการใช้แก่ 
BOI แล้ว แต่พบว่ามีการทดลองใช้ แต่ยังไม่ได้ถูกนําไปใช้อย่างจริงจังให้เกิดผลลัพธ์ ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการ
ที่ระบบยังไม่สมบูรณ์ และขาดการกระตุ้นให้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง  

2.2 ข้อมูลในระดับจังหวัด 
 มีการจัดทําข้อมูล 17 จังหวัด โดยเป็นข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจต่าง  หลากหลายด้าน และเปิด

สาธารณะให้ตัวผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลได้เองและให้งานได้เอง มีการเชิ ชวนให้หน่วยงานต่าง  ในจังหวัด
ดังกล่าวมาฟังสัมมนาเพ่ือให้ทราบข้อมูลหากต้องการใช้งาน  
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13. โครงการส่งเสริมการตัดสินใจลงทุนในอาเซียนด้วยข้อมูลเชิงพ้ืนที่  
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อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น ยังไมพ่บว่ามีหน่วยงานใดได้นําไปใช้อย่างจริงจังให้เกิดผลลัพธ์ 
ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากขาดการกระตุ้นให้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และขาดการติดตามผลการใช้งาน 

 
รวมมูลค่าโครงการ : 
โดยสรุป มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบนี้ยังไม่เกิดขึ้น เนื่องจากยังไม่ปราก การนําไปใช้ให้

เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม  
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14. โครงการพัฒนาระบบวางแผนและจัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนาเชิงมหภาค PM-GGP ปีท่ี 2 

ข้อมูลโครงการ :  

ตามที่รัฐบาลได้กําหนดนโยบายการเพ่ิมศักยภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้โอกาส
จากการเปิดประชาคมอาเซียน ที่มุ่งหวังให้เกิดการค้าการลงทุนในส่วนภูมิภาคต่าง  ของประเทศไทย 
ในพ้ืนที่จังหวัดต่าง  ตามแนวเส้น Eastern Economic Corridor (ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก) 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่สําคั ทางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของประเทศในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี, ระยอง และ 
ฉะเชิงเทรา ซึ่งทั้ง 3 พ้ืนที่ดังกล่าวเดิมเป็นกลุ่มเขตอุตสาหกรรมสําคั อันดับต้น  ของประเทศ อุดมไปด้วย
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมขนาดให ่ มีสนามบิน รวมถึงมีท่าเรือท่ีมีตู้สินค้าผ่านมาก  

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. และหน่วยงาน
พันธมิตร ประกอบด้วย สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน): สนช. การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย: กนอ. องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) : 
อพท. และจังหวัดระยอง จึงร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการวางแผนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีดาวเทียมควบคู่กับปัจจัยมหภาคในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอด Value Chain เช่น แหล่ง
วัตถุดิบพ้ืนฐาน โรงงานอุตสาหกรรม แรงงาน พลังงาน แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ในการสร้างความเข้าใจของ
การเชื่อมโยง production factors condition factors และ Incentive privileges factors   

ดังนั้น สทอภ. จึงได้ริเริ่ม โครงการพัฒนาระบบวางแผนและจัดการพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาเชิงมหภาค ซึ่ง
เป็นโครงการที่จะแสดงความเชื่อมโยงพื้นที่โลกตะวันออกและตะวันตก Maritime Silk Road สําหรับ 
ASEAN inland sub-continent จะครอบคลุม economic corridors ทั้งเหนือ ใต้ ออก ตก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเชื่อมโยง โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
Development) ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 3 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นพ้ืนที่ที่จะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษที่เรียกว่า 
“ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:EEC)” โดยเปูาหมายตามแผนการลงทุนที่
วางไว้ทั้งภาครัฐและเอกชน มีมูลค่าประมาณ  .5 ล้านล้านบาท และคาดว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการลงทุน
ดังกล่าวจะทําให้เศรษฐกิจโต 5% ต่อปี เกิดการจ้างงานใหม่กว่า  00,000 อัตรา ปี ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
4 แสนล้านบาท ปี มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น  0 ล้านคน ปี และได้ฐานภาษีใหม่   แสนล้านบาท ปี อย่างไรก็ตาม
การพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัด EEC ยังมีประเด็นท้าทายที่สําคั รออยู่ กล่าวคือการแก้ไขปั หาความเหลื่อมล้ํา
ของรายได้ประชากรอันเป็นผลจากการพัฒนา ซึ่งรัฐบาลจําเป็นต้องหาวิธีบริหารจัดการและสร้างความเป็น
ธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมของประเทศในภาพรวมเพ่ือไม่ให้ปั หาความเหลื่อมล้ํา  รวมทั้งการจัดการคุณภาพ
และการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องใช้งบประมาณจํานวนมากไปแก้ไขปั หาดังที่ผ่านมาในกรณีการพัฒนาพ้ืนที่
มาบตาพุด เป็นต้น    
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14. โครงการพัฒนาระบบวางแผนและจัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนาเชิงมหภาค PM-GGP ปีท่ี 2 
โดยที่การดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในแต่ละภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่ EEC จะ

ดําเนินงานเป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างภาคส่วนในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่สามารถยกระดับไปสู่การป ิรูประบบการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ได้  เนื่องจากยังขาดแพลทฟอร์มที่มี
ความสามารถเพียงพอในการแสดงข้อมูลต่าง  ที่จะใช้ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว    

ดังนั้น โครงการพัฒนาระบบวางแผนและจัดการพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาเชิงมหภาค จะต้องมีลักษณะ 
“ระบบภูมิสารสนเทศท่ีมีพลวัต” โดยผสมผสานโลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่งดิจิทัลเข้าด้วยกัน เพ่ือที่จะ
ส่งมอบคุณค่าในลักษณะ Policy Impact Analysis ด้วยความถูกต้องทางดิจิทัลที่ชัดเจน (แบบจําลอง 5 มิติ 
: x y z t value) ทั้งนี้ โดยครอบคลุมมิติทั้งทาง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในลักษณะ Interaction 
(การดําเนินการ และผลกระทบ) เพ่ือสร้างจุดสมดุลย์ และ หรือข้อเสนอทางเลือก และนําไปสู่การกําหนด
มาตรการ ปูองกัน แก้ไข บรรเทา เยียวยา ผลกระทบจากการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องมีการ
วิเคราะห์ และกําหนดมาตรการ ในมิติต่าง  เช่น การกระจายรายได้ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
สุขอนามัย โอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ความมั่นคงในอาชีพ การทํากิน เป็นต้น ควบคู่ไปกับการบริหาร
จัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  0 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่    

 โครงการนี้ใช้ geo-spatial information โดยใช้ข้อมูลดิจิตอล (Digital Contents) จากดาวเทียม
ควบคู่กับปัจจัยมหภาคในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอด Value Chain เช่น แหล่งวัตถุดิบพ้ืนฐาน โรงงาน
อุตสาหกรรม แรงงาน พลังงาน แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น เพ่ือสร้าง platform ให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
ตัดสินใจสําหรับผู้วางแผนและกําหนดนโยบายสําหรับแต่ละพ้ืนที่ โดยพื้นที่ซ่ึงมุ่งหวังให้เกิดการค้าการลงทุนที่
สําคั คือ จังหวัดต่าง  ตามแนวเส้น Economic corridor ที่จัดว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคั ของการค้าการลงทุน
ประเภทต่าง  โดยในช่วงเริ่มต้นมุ่งเน้นจังหวัดทางตะวันออก คือ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา   

วัตถุประสงค์ของโครงการ    

เป็นโครงการที่ใช้ geo-spatial information เพ่ือสร้าง platform ให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ
สําหรับผู้วางแผนและกําหนดนโยบายใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนและกําหนดนโยบายที่เหมาะสม
สําหรับแต่ละพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศในพื้นที่ EEC และผลักดันหน่วยงาน
ท้องถิ่นในระดับจังหวัด ให้สามารถใช้ระบบที่พัฒนา เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่ และช่วยใน
การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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การประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จาก
ระบบ GGP ดังนี้  

1. มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ต้องลงทุนในการจัดท าระบบเอง โดยการที่ 
สทอภ. มีระบบนี้ ทําให้แต่ละหน่วยงานที่นําข้อมูลไปใช้ได้โดยไม่ต้องลงทุนเอง    

2. มูลค่าการประหยัดเวลาของแต่ละหน่วยงาน จากการลดขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล นํามาวิเคราะห์ 
และรายงานผลเพื่อนําไปใช้   

โดยสามารถคํานวณได้จากส่วนต่างของมูลค่าของเวลาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลก่อนหน้านี้เทียบกับ
เวลาที่ใช้หลังจากมีข้อมูลแล้ว และคูณด้วยมูลค่าของเวลา  

3. มูลค่าจากการประหยัดค่าใช้จ่ายในการส ารวจพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลที่อยู่ในระบบแทนการจ้าง
สํารวจซ่ึงมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า  

4. มูลค่าที่จะเกิดขึ้นหลังจากการน าระบบ/เทคโนโลยีอ่ืนๆ ของ สทอภ  ไปใช้ประโยชน์ 

ประเมินมูลค่า หากมีการนําระบบ เทคโนโลยีอ่ืน  ของ สทอภ. ไปใช้ประโยชน์ในโครงการนี้ 
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1. มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ต้องลงทุนในการจัดท าระบบเอง 

ในด้านนี้ จังหวัดที่นําข้อมูลไปใช้งานได้แก่ สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี และหน่วยงาน
ชลประทานจังหวัด เกษตรจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานสถิติจังหวัด หากแต่ละจังหวัดจะลงทุนใน
การพัฒนาระบบเอง จะมีการลงทุนโดยรวมเท่ากับ 18,598,749 บาท (3,099,792 x 7 = 21,698,541 บาท) 

รายการ มูลค่า 

มูลค่าการลงทุน 3,099,792 

จํานวนผู้ใช้ระบบ (หน่วยงาน) 7 

ประหยดัจากการทีไ่มต่้องลงทุนระบบเอง 21,698,541 

หมายเหตุ  

มูลค่าการลงทุน ประเมินจากงบที่เบิกจ่ายเพื่อใช้ในโครงการ เท่ากับ จ่ายจริง  3,0 7,986 บาท และ                   
กันเหลื่อมปี 2560-2561 จํานวน 7 ,806 บาท รวมเป็น 3,099,792 บาท 

2. มูลค่าการประหยัดเวลาของแต่ละหน่วยงาน จากการลดขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล นํามา
วิเคราะห์ และรายงานผลเพื่อนําไปใช้ ทําให้เกิดการประหยัดเวลาของเจ้าหน้าที่ 

ผลของการนําไปใช้ กรณีที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการป ิบัติงานคํานวณเป็นระยะเวลาที่ประหยัดได้จากเดิม 
ก่อนที่มีระบบ GGP ดังนี้ 

การค านวณระยะเวลาที่ประหยัดได้ หลังจากใช้ระบบ GGP 

หน่วยงานท่ีใช้ระบบ เปรียบเทียบก่อน-หลัง 

จ านวนชั่วโมงที่
ใช้ต่อครั้ง 

(A) 

ความถ่ีต่อ
เดือน 

(B) 

จ านวนครั้งของ 
การใช้ต่อปี 

(C=Bx12) 

จ านวน
ชั่วโมงที่ใช้

ต่อป ี

(AxC) 

สํานักงานจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ก่อนมีระบบ 12 2.5 30 360 

 
หลังมีระบบ 1 2.5 30 30 

 
ประหยัดเวลาได้ (ชั่วโมง) 330 

สํานักงานจังหวัดระยอง ก่อนมีระบบ  8 5.5 66 528 

 
หลังมีระบบ  2 5.5 66 132 

 
ประหยัดเวลาได้ (ชั่วโมง) 396 
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จากระยะเวลาที่ประหยัดได้ นําไปคํานวณมูลค่าที่ประหยัดได้ต่อปี โดยประเมินมูลค่าของเวลาจาก
ค่าตอบแทนการทํางานของบุคลากรที่ใช้ระบบ GGP ในการทํางาน โดยมีข้อมูลดังนี้ 

 
ระดับ 

ปฏิบัติการ 
ระดับ 

ช านา การ 
A) เงินเดือนขั้นสูง 22,220 36,020 

B) เงินเดือนขั้นต่ํา 7,940 14,330 

C) เฉลี่ย (A+B)/2 15,080 25,175 

D) แต่ละปีมีวันทํางาน  244 244 

E) แต่ละปีมีช่ัวโมงทํางาน (Ax8) 1,952 1,952 

F) ค่าตอบแทนใน 1 ปี (Cx12) 180,960 302,100 

G) ค่าตอบแทนใน 1 ช่ัวโมง (F/E) 92.70 154.76 

รวมท้ังทีมงาน 
 

ค่าตอบแทนท้ังทีมงานต่อช่ัวโมง สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 340.17 

ค่าตอบแทนท้ังทีมงานต่อช่ัวโมง สํานักงานจังหวัดระยอง 278.11 

หมายเหตุ สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้บุคลากร ระดับชํานา การ   คน และระดับป ิบตัิการ 2 คน 

สํานักงานจังหวัดระยองใช้ช่างไฟฟูาระดับป ิบัติการ 3 คน 

 

ส านักงาน
จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

ส านักงาน
จังหวัด
ระยอง 

เฉลี่ย 

ประหยดัเวลาต่อปี (ช่ัวโมง) 330 396.00 
 

ประหยดัค่าใช้จ่ายต่อช่ัวโมง (บาท) 340.17 278.11 
 

มูลค่าการประหยัดเวลาต่อปี (บาท) 112,257 110,133 111,195 
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เนื่องจากมีหน่วยงานอ่ืน  นําระบบไปใช้อีกอย่างน้อย 5 หน่วยงาน นําค่าเฉลี่ยของทั้ง 2 จังหวัด (   , 95 บาท) 
ไปประเมินเป็นมูลค่าของหน่วยงานอื่น  รวมมูลค่าทุกหน่วยงานที่ใช้ต่อปี 778,368 บาท 

รายการ มูลค่า 

สนง.จังหวัดฉะเชิงเทรา 112,257 

สนง.จังหวัดระยอง 110,133 

สนง.จังหวัดชลบุร ี 111,195 

ชลประทานจังหวัด 111,195 

เกษตรจังหวัด 111,195 

อุตสาหกรรมจังหวัด 111,195 

สถิติจังหวัด 111,195 

รวม 778,368 

หากใช้ต่อเนื่อง 5 ปี 3,891,841 

หากใช้ต่อเนื่อง 5 ปี (NPV) 3,460,872 

หมายเหตุ* สํานักงานจังหวัดชลบุรี ไม่สามารถระบุระยะเวลาที่ประหยัดขึ้นหลังการมีระบบได้ จึงใช้ค่าเฉลี่ยจากจังหวัดอื่น 

 
การคํานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value) ของมูลค่าท่ีเกิดข้ึนแต่ละปี  

      มูลค่ารวมการนําไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์เท่ากับ 778,368 บาท หากใช้ต่อเนื่อง (5 ปี) จะมีมูลค่าในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ = 778,368 x 5 = 3,891,841 บาท สามารถนํามาคํานวณเป็นมูลค่าเทียบเท่าในปัจจุบัน (Net 
present value : NPV) ได้เท่ากับ 3,460,87  บาท  
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3  มูลค่าจากการประหยัดค่าใช้จ่ายในการส ารวจพื้นที่ 

จากผลของการสัมภาษณ์พบว่า ข้อมูลยังไม่ได้รับการนําไปใช้เท่าที่ควร และบางหน่วยงานที่เป็น
กลุ่มเปูาหมาย (สํานักงานจังหวัดชลบุรี) ยังไม่นําไปใช้ เนื่องจากแม้ตัวระบบมีรูปแบบที่ดี สามารถทําให้เกิด
การทับซ้อนแผนที่ในหลาย layer ได้ มีข้อมูลที่มากมาย แต่ยังนํามาใช้ประโยชน์ไม่ได้ เนื่องจากข้อมูลมันไม่
ทันสมัย ตัวอย่างเช่น ข้อมูลสํามะโนประชากรยังคงเป็นปี  553 เป็นต้น และในขณะนี้ยังไม่มีการระบุ
ผู้รับผิดชอบในการ update ข้อมูล จึงยังไม่มีผู้ป ิบัติงานด้านนี้ และยังไม่มีใครกล้านําไปใช้เนื่องจากเกรงว่า
หากมีความผิดพลาดจะเสียหาย 

หากมีการปรับปรุง update ข้อมูลในระบบให้สามารถใช้งานได้จริง จะนํามาใช้แทนที่การสํารวจได้
หลายกรณี และหลายพ้ืนที่ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การนําไปใช้หากรรมสิทธิ์ในที่ดิน รัฐ เอกชน เช่น 
การก่อสร้างถนนจะต้องมีการสํารวจว่าเส้นทางถนนนั้นจะต้องเวนคืนที่ดินภาคเอกชน ภาครัฐเท่าใด หากเป็น
โครงการให ่จะมีการจ้างบริษัทสํารวจมีมูลค่าโครงการสิบล้านขึ้นไปต่อโครงการ ซึ่งโดยทั่วไปจังหวัดในกลุ่ม 
EEC จะมีโครงการประมาณ 3-4 เส้นทางต่อปี หากระบบนี้มีความแม่นยําใช้ได้ และมีการ update ข้อมูลจน
สามารถนํามาใช้ได้ผลจะลดค่าใช้จ่ายในการสํารวจได้จากเดิมประมาณ 20-30% และหากมีการใช้ในหลาย
จังหวัดจะมีประโยชน์เพิ่มขึ้น 

นําข้อมูลนี้มาประเมินเป็นมูลค่าเพ่ิม หากปรับปรุงระบบให้สามารถใช้งานได้ ดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน 

A) ค่าจ้างสํารวจ กรณไีม่มีข้อมูลจาก สทอภ. 10,000,000 

B) ประมาณการค่าใช้จ่ายทีล่ดลงกรณีที่ใช้ข้อมูลจาก สทอภ. (ร้อยละ) 25% 

C) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ลดลง(บาท) (AxB) 2,500,000 

D) จํานวนเส้นทางที่มีการสํารวจตอ่ปี 3.5 

E) ประหยัดจากการสํารวจ (CxD) 8,750,000 

 
หากมีการนําระบบมาใช้จะสามารถประหยัดได้อย่างน้อยประมาณ 8,750,000 บาทต่อปี 
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14. โครงการพัฒนาระบบวางแผนและจัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนาเชิงมหภาค PM-GGP ปีท่ี 2 
    4. รวมมูลค่าทั้งหมดของโครงการ 

รวมมูลค่าการประหยัดจากการไม่ต้องลงทุนระบบเอง รวมกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรวบรวม
ข้อมูลในอนาคต (5 ปี) เท่ากับ  5, 59,4 3 บาท 

 
รายการ มูลค่า 

A) ประหยดัจากการไมต่้องลงทุนระบบเอง 21,698,541 

B) เพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูล (ต่อปี) 778,368 

รวม (A+B) 22,476,909 

C) รวมมลูค่าผลลัพธ์ในอนาคตจากการเพิ่มประสิทธิภาพ 3,891,841 

D) รวมมลูค่าอนาคตจากการเพิ่มประสิทธิภาพ (NPV) 3,460,872 

E) รวมมูลคา่จากการประหยัดและมูลคา่อนาคตจากการเพิ่มประสทิธิภาพ (A+D) 25,159,413 

F) มูลค่าเพิ่มเติมหากมีการปรับปรงุระบบ 8,750,000 
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15. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนต าแหน่งทางภูมิศาสตร์แบบอัตโนมัติ 
โดยการแปลงรหัสต าบลเป็นพิกัดภูมิศาสตร์ 

ข้อมูลโครงการ : โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนตําแหน่งทางภูมิศาสตร์แบบอัตโนมัติโดยการแปลงรหัส
ตําบลเป็นพิกัดภูมิศาสตร์ เป็นโครงการสร้างแผนที่โดยนําข้อมูลน้ําท่วมในอดีตมาประกอบการคํานวณความ
เสี่ยงสําหรับการออกกรมธรรม์ ซึ่งจะทําให้บริษัทประกันภัยต่าง  ได้รับข้อมูลที่จะนําไปใช้คํานวณเบี้ยประกันภัย
น้ําท่วมที่มีความเที่ยงตรงและเป็นธรรมกับผู้บริโภค นอกจากนั้นจะทําให้เกิดการประหยัดจากการบริษัท
แต่ละแห่งไม่ต้องจัดทําหรือซื้อข้อมูลเอง แต่ใช้ข้อมูลจาก สทอภ. ร่วมกัน 
 สําหรับความเป็นมาของโครงการเพ่ือพัฒนาต้นแบบแผนที่และแบบจําลองการประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัย
จากน้ําท่วม เพ่ือการพิจารณารับประกันวินาศภัย เป็นความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง สทอภ. กับสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย โดยมีที่มาจากภัยพิบัติน้ําท่วม ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ความเป็นอยู่ และ
ทรัพย์สินของประชาชน สทอภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย มีความเห็นว่าการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม
และข้อมูลภูมิสารสนเทศสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการประเมินลักษณะความเสี่ยงของพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการอ้างอิงในกระบวนการ
ต่าง  ของธุรกิจประกันวินาศภัย เช่น การคํานวณอัตราดอกเบี้ยประกันภัย เป็นต้น จึงได้มีการลงนามใน
บันทึกข้อตกลงเพ่ือความร่วมมือด้านการวิจัยดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางและพัฒนาการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศในการจัดทําแผนที่ประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากน้ําท่วม
ครอบคลุมพ้ืนที่  6 จังหวัด ในลุ่มน้ําเจ้าพระยาและลุ่มน้ําท่าจีน  

แบบจ าลองการประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

*ประเด็นในกรอบเส้นประคือ ยังไม่เกิดผลกระทบดังกล่าวในขณะนี้ 
 

การสร้างแผนท่ีโดยนํา
ข้อมูลนํ้าท่วมในอดีตมา
เป็นข้อมูลประกอบการ
คํา น ว ณ ควา ม เ ส่ี ย ง
สํ า ห รั บ ก า ร อ อ ก
กรมธรรม์ โดยใส่รหัส
ตําบลเพื่ อแปลงเ ป็น
ตําแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ 

ผู้ ชํ า ร ะ เ บี้ ย
ปร ะ กันจ่ าย ค่ า
เบี้ยประกันที่ตรง
กับความเป็นจริง 
จากการที่บริษัท
ป ร ะ กั น ไ ด้ รั บ
ข้อมูลที่ มีควา ม
แม่นยํา

=  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 
Application และซ้ือข้อมูลของแต่ละ
บริษทั/กลุ่มบริษัท) หากไมใ่ช้ข้อมูล
จาก GISTDA 

การประหยัดจาก
การลงทุนพัฒนา 
Application 
และซ้ือข้อมูล

เ อ ก ช น  ( ก ลุ่ ม
บริ ษัท ปร ะ กัน )  
ไ ม่ ต้ อ ง ล ง ทุ น
ใ น ก า ร พั ฒ น า 
Application และ
จัดเก็บข้อมูล 

= เบี้ยประกันกรณีก่อนมีการใช้ข้อมูล 
– เบี้ยประกันกรณหีลังการใช้ข้อมูล
GISTDA) / การลดความเสียหายจาก
การคาํนวณเบี้ยกรมธรรม์ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลผลกระทบจาก
อุทกภัยของพื้นท่ีต่าง 

ค่าใช้จ่ายบ้ียประกัน
ท่ีลดลงหรือเพิ่มขึ้น/ 
ความเสียหายท่ี
ลดลงจากการ
คํานวณเบ้ีย
กรมธรรมไ์ม่ถูกต้อง
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15. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนต าแหน่งทางภูมิศาสตร์แบบอัตโนมัติ 
โดยการแปลงรหัสต าบลเป็นพิกัดภูมิศาสตร์ 

         จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลแผนที่น้ําท่วมในการคํานวณความเสี่ยงสําหรับการออกกรมธรรม์ โดยแบ่งการพิจารณาได้ 2 กลุ่ม คือ 

1. มูลค่าการประหยัดได้จากการที่บริษัทประกันภัยไม่ต้องลงทุนพัฒนา Application 
และจัดเก็บข้อมูลเอง โดยสามารถคํานวณมูลค่าได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายของ สทอภ. ในการ
พัฒนา Application และจัดเก็บของ ซึ่งจะทําให้บริษัทประกันภัยประหยัดได้จากการที่ไม่ต้อง
ลงทุนเองท้ังหมด  

2. มูลค่าความสู เสียที่ลดลงจากการที่ผู้ช าระเบี้ยประกันจ่ายค่าเบี้ยประกันที่ตรงกับความเป็น
จริงจากการที่บริษัทประกันภัยได้รับข้อมูลท่ีมีความแม่นย า โดยสามารถคํานวณได้จากส่วน
ต่างระหว่างค่าเบี้ยประกันก่อนมีการใช้ข้อมูลแผนที่น้ําท่วม กับค่าเบี้ยประกันที่ได้มีการนําข้อมูล
แผนทีน่้ําท่วมมาใช้ในการคํานวณความเสี่ยงสําหรับกรมธรรม์ 
 

ผลการประเมิน : 
 มูลค่าการประหยัดได้จากการที่บริษัทประกันภัยไม่ต้องลงทุนพัฒนา Application/จัดเก็บข้อมูลเอง 

จากการสัมภาษณ์ตัวแทนบริษัทประกันภัย ได้ให้ข้อมูลว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดทําข้อมูลสส่วนให ่ที่
บริษัทประกันภัยนํามาใช้ในการพิจารณาค่าเบี้ยประกัน จะใช้ข้อมูลจากบริษัทนายหน้า (Broker) ซึ่งเป็น
บริษัทข้ามชาติ มีสํานักงานให ่ตั้งอยู่ที่ต่างประเทศ บริษัทนายหน้าเหล่านี้จะเป็นตัวแทนของบริษัท
ประกันภัยในการนําเงินของบริษัทประกันภัยไปลงทุนหรือทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และมีการลงทุนสร้างระบบ
จัดเก็บข้อมูลและแบบจําลองที่ใช้ในการคํานวณเบี้ยประกัน โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในพ้ืนที่ต่าง  ทั่วโลก 
โดยบริษัทเหล่านี้มีข้อได้เปรียบจากการที่มีบริษัทประกันภัยเป็นลูกค้าหลายราย ทําให้เกิดความคุ้มค่าใน
การลงทุนด้านข้อมูล จึงสามารถให้บริการด้านข้อมูลพ่วงเป็นบริการเสริมได้ 

แต่ในส่วนที่บริษัทประกันได้นําข้อมูลจาก สทอภ. มาใช้ เนื่องจากข้อมูลเฉพาะในส่วนของสถิติน้ํา
ท่วมประเทศไทยที่ สทอภ. จัดทํามีความแม่นยําสูงกว่าจากบริษัทต่างประเทศ จึงต้องการข้อมูลในส่วนนี้
มาใช้ ซึ่งการที่ สทอภ. มีการจัดทําข้อมูลให้ ทําให้บริษัทประกันเกิดการประหยัดส่วนหนึ่งจากการที่ไม่ต้อง
ลงทุนเองท้ังหมด 

การประหยัดได้ในส่วนที่ สทอภ. ลงทุนในปี 2559 ซึ่งสามารถนําให้บริษัทประกันได้ใช้ ใช้ข้อมูล
ดาวเทียม 760 ภาพ ราคาภาพละ 72,800 บาท รวมเท่ากับ 55,328,000 บาท และเงินลงทุนเริ่มแรกใน
ปี 2556 จํานวน 550,000 บาท หลังจากคิดค่าเสื่อมราคา โดยคํานวณตามจํานวนบริษัทประกัน 9 บริษัท 
จะคิดเทียบเท่ามูลค่าในปี 2559 เท่ากับ 100,580,400 บาท คํานวณจาก 

เงินลงทุนในโครงการ ตัดค่าเสื่อมราคา 5 ปี x จํานวนบริษัทประกันที่ใช้ข้อมูลในปี 2559 
= ((760 x 72,800)/5 + (550,000/5)) x 9 = 100,580,400 บาท 
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15. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนต าแหน่งทางภูมิศาสตร์แบบอัตโนมัติ 
โดยการแปลงรหัสต าบลเป็นพิกัดภูมิศาสตร์ 

 มูลค่าความสู เสียที่ลดลงจากการที่ผู้ช าระเบี้ยประกันจ่ายค่าเบี้ยประกันที่ตรงกับความเป็นจริงจาก
การที่บริษัทประกันภัยได้รับข้อมูลที่มีความแม่นย า  

จากการสัมภาษณ์ตัวแทนบริษัทประกันภัย ได้ให้ข้อมูลว่า บริษัทประกันภัยได้นําข้อมูลแผนที่น้ําท่วม
ของ สทอภ. ไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาความเสี่ยงสําหรับกําหนดเบี้ยประกัน  โดยข้อมูล
ของ สทอภ. มีความแม่นยําค่อนข้างสูง สามารถเจาะจงรายละเอียดเป็นรายพ้ืนที่ได้ดี ตลอดจนสามารถนํา
ข้อมูลมาใช้ในการตรวจสอบ สอบทาน และปรับปรุงข้อมูลในภาพรวม ซึ่งแต่เดิมนั้นบริษัทประกันภัยได้รับ
ข้อมูลจากหลายแหล่งหรือมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลาย ยังไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน ทําให้ข้อมูล
ในภาพรวมมีความถูกต้องแม่นยํามากยิ่งขึ้น  โดยข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการคํานวณค่า  
Probable Maximum Loss (PML) ซึ่งเป็นค่าสินไหมทดแทนที่รองรับความเสี่ยงที่เป็นไปได้สูงสุด  
โดยพิจารณาจากมูลค่าความเสียหายในอดีต และโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในอนาคต ซึ่ งจะนําไปใช้
ในการสร้างแบบจําลองในการพยากรณ์ (Forecast Model) ต่อไป  

อย่างไรก็ตาม ในการสร้างแบบจําลองจะต้องนําปัจจัยอ่ืน  นอกเหนือจากข้อมูลแผนที่น้ําท่วมใน
อดีต มาใช้ประกอบการพิจารณา จึงจะสามารถคํานวณมูลค่าในเชิงปริมาณเพ่ือจําลองเหตุการณ์ 
(Simulation) และกําหนดมูลค่าเบี้ยประกันได้ นอกจากนี้ ตัวแทนบริษัทประกันภัยให้ความเห็นว่าการใช้
ข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงเป็นเพียงปัจจัยย่อยปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการกําหนดมูลค่าเบี้ยประกัน เนื่องจาก
ในทางป ิบัติยังมีปัจจัยอ่ืนที่มีผลต่อการกําหนดมูลค่าเบี้ยประกันมากกว่า เช่น มูลค่าเบี้ยประกันของบริษัท
คู่แข่งในตลาด เป็นต้น อีกทั้งยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติที่จะทําให้สามารถระบุได้ว่า ข้อมูลจาก สทอภ.
ส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของเบี้ยประกันเท่าใด จึงยังไม่สามารถระบุหรือวัดในเชิงปริมาณได้ว่า 
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการใช้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยํา มีผลต่อมูลค่าเบี้ยประกันมากน้อยเพียงใด 

กล่าวโดยสรุป โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนตําแหน่งทางภูมิศาสตร์แบบอัตโนมัติ ยังไม่สามารถ
ระบุมูลค่าของผลกระทบต่อการกําหนดเบี้ยประกันของบริษัทประกันภัยอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน กล่าวคือ 
ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลแผนที่น้ําท่วมของ 
สทอภ. ในการกําหนดเบี้ยประกัน อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความ
เสี่ยงเท่านั้น ซึ่งยังมีปัจจัยอ่ืน  อีกมากท่ีบริษัทประกันภัยต้องนํามาพิจารณาเพ่ือกําหนดเบี้ยประกัน ทําให้ไม่
สามารถระบุได้ชัดเจนว่าการปรับค่า PML เป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลของ สทอภ. มากน้อยเพียงใด 
นอกจากนี้ แบบจําลองและข้อมูลที่บริษัทประกันภัยส่วนให ่ใช้ในการกําหนดเบี้ยประกัน เป็นบริการเสริม
จากบริษัท Broker ซึ่งมีการลงทุนสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลและแบบจําลองที่ใช้ในการคํานวณเบี้ยประกันอยู่
แล้ว จึงไม่ได้ช่วยในการประหยัดได้ของบริษัทประกันภัยแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของ สทอภ. 
สามารถใช้ประโยชน์ในแง่ของการตรวจสอบ สอบทาน และปรับปรุงข้อมูลส่วนหนึ่งให้มีความถูกต้องแม่นยํา
มากขึ้น  
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16. โครงการพัฒนาการจัดท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้นักบิน  
(Unmanned Aerial Vehicle : UAV)  

(วิธีส ารวจพื้นที่โดยข้อมูลจาก UAV เพื่อจัดท าแผนที่ 3 มิติ) 

ข้อมูลโครงการ : โครงการพัฒนาการจัดทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้นักบิน (Unmanned 
Aerial Vehicle : UAV) เป็นการพัฒนาระบบการสํารวจเพ่ือจัดทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูง 
ให้ข้อมูลที่มีความถูกต้องเชิงตําแหน่งสูง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การ
มหาชน) ได้นําข้อมูลแหล่งน้ําจากแผนที่ 3 มิติ ที่ได้จากการสํารวจโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ ไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการแหล่งน้ําในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สามารถพึ่งพาแหล่งน้ํา
ภายในได้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้เกิดการประหยัดจากการลดค่าใช้จ่ายในการนําน้ําจาก
ภายนอกมาใช้ 
 สําหรับการบริหารจัดการแหล่งน้ําในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะประยุกต์ใช้หลักการของอ่างพวง ซึ่งเป็น
หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยหลักการของอ่างพวง คือ การผันน้ําจากอ่างเก็บน้ําขนาดให ่ที่
ไปยังอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก โดยการเชื่อมต่อท่อส่งน้ําระหว่างอ่างเก็บน้ําแต่ละแห่งเข้าด้วยกัน ทําให้เกิดเครือข่าย
น้ําที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถใช้น้ําในการดูแลอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม สําหรับพ้ืนที่รับน้ําฝนของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีพ้ืนที่ประมาณ   ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 500 ไร่ โดยน้ําฝนที่ตกในเขตอุทยานจะกักเก็บไว้ที่บึงราชพฤกษ์ (ปริมาตรกักเก็บ  
99,000 ลูกบาศก์เมตร) สระหอเขียว (ปริมาตรกักเก็บ 56,800 ลูกบาศก์เมตร) และสระเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(ปริมาตรกักเก็บ  3,700 ลูกบาศก์เมตร) และมีการเชื่อมต่ออ่างเก็บน้ําทั้ง 3 แห่งเข้าด้วยกันเป็นอ่างพวง 
  

แบบจ าลองการประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

 *ประเด็นในกรอบเส้นประคือ ยังไม่เกิดผลกระทบดังกล่าวในขณะนี้ 
 
 

การใช้อากาศยาน
ไร้นักบิน (UAV )
สํารวจพ้ืนที่
อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ 
เพ่ือหาข้อมูล
การไหลของนํ้า 
เป็นข้อมูล 3 มิติ

= ค่าใช้จ่ายในการจดัหานํ้า ลดลง
จากเดิมก่อนที่จะนําข้อมูลของ 
GISTDA มาใช้จัดการแหล่งนํ้า 

การประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหานํ้า

การนําแหล่งนํ้า
ภายในอุทยานฯ               
มาใช้อย่างมี
ประโยชน์สูงสุด

การบริหารจดัการ
นํ้าในอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์

การประหยัดได้จากการที่
ไม่ต้องสํารวจหรือสร้าง
อุปกรณ์การสํารวจเอง

การลงทุนของ GISTDA ที่ทาํให้
หน่วยงานต่าง ได้ข้อมูลมาใช้

การประหยัด
งบประมาณ
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16. โครงการพัฒนาการจัดท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้นักบิน  
(Unmanned Aerial Vehicle : UAV)  

(วิธีส ารวจพื้นที่โดยข้อมูลจาก UAV เพื่อจัดท าแผนที่ 3 มิติ) 
จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
แหล่งน้ําจากแผนที่ 3 มิติ โดยแบ่งการพิจารณาได้ 2 กลุ่ม คือ 

1. มูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายในการส ารวจ การประหยัดเนื่องจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ไม่
ต้องลงทุนจะดําเนินการสํารวจเอง  

2. มูลค่าการประหยัดได้จากค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ าที่ลดลง โดยสามารถคํานวณได้จากส่วน
ต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ําก่อนมีการใช้ข้อมูลแหล่งน้ําจากแผนที่ 3 มิติ กับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ําหลังมีการนําข้อมูลแหล่งน้ําจากแผนที่ 3 มิติ มาใช้ประโยชน์ 

ผลการประเมิน : 

 มูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายในการส ารวจ                                                                                      
          จากการที่ สทอภ. ได้ลงทุนในการใช้ UAV สํารวจแหล่งน้ําภายในอุทยาน เฉพาะโครงการนี้ประมาณ 
 ,389,367 บาท ทําให้อุทยานฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องลงทุนเองได้เท่ากับ  ,389,367 บาท 
          คํานวณจาก : มูลค่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนของโครงการ x จํานวนหน่วยงานที่นําข้อมูลไปใช้ 
          =  ,389,367 x 1 =  ,389,367 บาท          

 มูลค่าการประหยัดได้จากค่าใช้จ่ายในการหาน้ าที่ลดลง 
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ให้ข้อมูลว่า

เนื่องจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้รับข้อมูลแหล่งน้ําจากแผนที่ 3 มิติ ในช่วงปลายปี  559 ทําให้ยังไม่
สามารถวัดผลกระทบจากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นภายในปี  559 ได้  

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวสามารถสร้างผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยข้อมูล
แหล่งน้ําจากแผนที่ 3 มิติ ช่วยให้ทราบทิศทางการไหลของน้ําที่มีรายละเอียดที่ชัดเจน ทําให้สามารถวางแผน
ในการพัฒนาและเชื่อมโยงอ่างพวงและแหล่งน้ําภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการ
น้ําเพ่ือใช้ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีน้ําเพียงพอกับความต้องการใช้ตลอด
ทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งที่ผ่านมาต้องมีการใช้น้ําจากกรมชลประทานเพ่ือสูบน้ําจากแหล่งน้ํา
ชลประทานมาใช้ในอุทยานฯ ทําให้มีค่ากระแสไฟฟูาในการสูบน้ํามาใช้ภายในอุทยาน 

ในปีงบประมาณ  56  อุทยานหลวงราชพฤกษ์มีแผนที่จะเชื่อมโยงอ่างพวงให้มีความสมบูรณ์มาก
ขึ้น โดยการนําน้ําที่ไม่สามารถกักเก็บไว้ได้อีกจากสระเกษตรทฤษฎีใหม่ที่จะไหลลงสู่ลุ่มน้ําแม่เหียะ กลับไปยัง
บึงน้ําหลง ทั้งนี้ หากสามารถเชื่อมโยงอ่างพวงและแหล่งน้ําภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้แล้วเสร็จ 
จะช่วยให้การบริหารจัดการน้ําภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะช่วยลด
ปริมาณการพ่ึงพาแหล่งน้ําจากภายนอก แหล่งน้ําชลประทาน ได้ราว  00,000 ลูกบาศก์เมตร ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ําประมาณ 51,000 บาทต่อป ีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.6 
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16. โครงการพัฒนาการจัดท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้นักบิน  
(Unmanned Aerial Vehicle : UAV)  

(วิธีส ารวจพื้นที่โดยข้อมูลจาก UAV เพื่อจัดท าแผนที่ 3 มิติ) 
ตารางท่ี 3.6 มูลค่าการประหยัดได้จากค่าใช้จ่ายในการหาน้ าที่ลดลง 

 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากการพัฒนาอ่างพวงแล้วเสร็จ  มูลค่าที่เกิดขึ้น (บาท) 

ปริมาณน้ําจากภายนอกท่ีประหยัดได้จากการมีอ่างพวง  00,000 ลูกบาศก์เมตร 5 ,000 

อัตราค่ากระแสไฟฟูาที่ใช้ในการสูบน้ํา 0.5  บาทต่อลูกบาศก์เมตร 

มูลค่าการประหยัดได้จากค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ าที่ลดลง 51,000 

 

สูตรการคํานวณ 
มูลค่าผลลัพธ์และผลกระทบ คือมูลค่าที่เกิดจากการประหยัดได้  
= ค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ําก่อนที่จะนําข้อมูลของ สทอภ. มาใช้สร้างบ่อพวง – ค่าใช้จ่ายในการจัดหา

น้ําหลังจากท่ีนําช้อมูลของ สทอภ. มาใช้สร้างบ่อพวง 
= (ปริมาณน้ําที่พ่ึงพากรมชลประทานก่อนการมีบ่อพวง – ปริมาณน้ําที่พ่ึงพากรมชลประทานหลัง

การมีบ่อพวง) x ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการสูบน้ําต่อหน่วย  
= ปริมาณน้ําจากภายนอกท่ีประหยัดได้จากการมีอ่างพวง (ลูกบาศก์เมตร) x อัตราค่ากระแสไฟฟูาที่

ใช้ในการสูบน้ํา (บาท) 
=  00,000 ลูกบาศก์เมตร x 0.5  บาทต่อลูกบาศก์เมตร 
= 51,000 บาท 
  มูลค่าดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง หากมีสมมติฐานว่าให้

คํานวณมูลค่าที่เกิดขึ้น 10 ปี จะได้เท่ากับ 510,000 บาท  
 

การคํานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value) ของมูลค่าท่ีเกิดข้ึนแต่ละปี  
        จากการที่มูลค่าที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ําหลังจากที่นําช้อมูลของ  สทอภ. มาใช้สร้างบ่อพวง 
สามารถเกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากปี 2559 ซึ่งมูลค่าที่เกิดขึ้นในอนาคตหลังจากนั้นอีก 10 ปี สามารถนํามา
คํานวณเป็นมูลค่าเทียบเท่าในปัจจุบัน (Net present value : NPV) ได้เท่ากับ 463,381 บาท 
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17. โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่งเพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล  
(วิธีวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ ามันรั่วทางทะเลผ่านระบบวิเคราะห์เชิงพื้นที่)  

(Geo-Spatial platform ระยะที่ 1)  

ข้อมูลโครงการ : สทอภ. เริ่มดําเนินโครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่งเพ่ือการเตือนภัยทางบกและทางทะเล 
ในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําข้อมูลกระแสน้ําและคลื่นที่ได้จากระบบมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการน้ํา ทั้งในทะเลและชายฝั่ง โดยโครงการในระยะที่ 1 เป็นการติดตั้งระบบตรวจวัดแบบ High 
Frequency (HF) จํานวน 13 สถานี และระบบ X Band จํานวน 5 สถานี รวมทั้งหมด 18 สถานี ในพ้ืนที่
ชายฝั่งอ่าวไทย ทั้งนี้ ข้อมูลจากระบบเรดาร์ชายฝั่งสามารถนําไปใช้ในการเฝูาระวังและคาดการณ์สิ่งแวดล้อม
ทางทะเลได้หลากหลายรูปแบบ 
ในด้านการควบคุมมลพิษและการเฝูาระวังทางทะเล ข้อมูลจากระบบเรดาร์ชายฝั่งสามารถนํามาใช้ในการ
สร้างแบบจําลองสถานการณ์และทิศทางของมลพิษ เพ่ือวิเคราะห์ตรวจจับการปล่อยน้ําเสียลงแหล่งน้ํา
สาธารณะ หรือการรั่วไหลของน้ํามันในทะเล โดยหากพบบริเวณชายหาด สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการ
วิเคราะห์สอบกลับแหล่งที่มาของมลพิษ หรือหากพบในทะเล จะใช้ข้อมูลร่วมกับข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม 
เพ่ือคาดการณ์การเคลื่อนที่ของมลพิษ สําหรับวางแผนการเก็บกู้หรือกําจัดมลพิษต่อไป ดังนั้น ในปี 2559 
สทอภ. จึงได้ดําเนินโครงการติดตั้งระบบตรวจวัดข้อมูลชายฝั่งจํานวน 1 สถานี ในพ้ืนที่เร่งด่วนบริเวณมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ และเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดเหตุการณ์น้ํามันรั่ว
และมลพิษชายฝั่งมากขึ้น ซึ่งข้อมูลที่จากระบบจะนํามาใช้ร่วมกับข้อมูลจากดาวเทียมต่าง  ทําให้สามารถ
คาดการณ์และติดตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปูองกันหรือแก้ไขปั หาได้อย่างทันท่วงที 
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17. โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่งเพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล  
(วิธีวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ ามันรั่วทางทะเลผ่านระบบวิเคราะห์เชิงพื้นที่)  

(Geo-Spatial platform ระยะที่ 1)  

แบบจ าลองการประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

 

 

* ประเด็นในกรอบเส้นประคือ ยังไม่เกดิผลกระทบดังกล่าวในขณะนี้ 

จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ระบบเรดาร์ชายฝั่ง โดยแบ่งการพิจารณาได้ 5 กลุ่ม คือ 

1. มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ต้องลงทุนในการจัดท าระบบเอง โดยการที่ 
สทอภ. มีการจัดทําระบบเรดาร์ชายฝั่ง ทําให้แต่ละหน่วยงานที่นําข้อมูลไปใช้ เช่น กรมประมง  
กรมทรัพยากรทางน้ํา กรมเจ้าท่า ไม่ต้องลงทุนเอง   
2. มูลค่าการประหยัดจากการพัฒนาฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทน้ ามัน                  
โดยสามารถคํานวณได้จากส่วนต่างระหว่างผลรวมของค่าใช้จ่ายที่บริษัทน้ํามันแต่ละแห่งใช้ในการ
พัฒนาฐานข้อมูลและการวิคราะห์ข้อมูล กับค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีใช้ข้อมูลจาก สทอภ. 

การประหยัดได้จากการที่
ไม่ต้องสํารวจหรือสร้าง
อุปกรณ์การสํารวจเอง

การลงทุนของ GISTDA ที่ทาํให้
หน่วยงานต่าง ได้ข้อมูลมาใช้

การประหยัด
งบประมาณ

การจับเก็บและ
จัดทําฐานข้อมูล
กระแสนํ้าในทะเล 
และนําข้อมูลมา
ซ้อนกับแผนท่ี

การนําข้อมูลไปแจ้ง
เตือนภัยเพ่ือปูองกัน
ส่ิงแวดล้อม

=  (ค่าใช้จ่ายที่บริษัทนํ้ามัน
แต่ละแห่งพัฒนาฐานข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล) - ค่าใช้จา่ยในกรณทีี่
ใช้ข้อมูล GISTDA

การประหยัดจาก
การพัฒนา
ฐานข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล

การนําไปใช้ระบุ
จุดเกิดเหตุนํ้ามัน
รั่วไหลและ
คํานวณทิศ
ทางการไหล

= ส่วนต่างค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู
ส่ิงแวดล้อมที่คาดวา่จะเกิดความ
เสียหาย เปรียบเทียบระหว่างกรณีใช้
ข้อมูลของ GISTDA กับไมไ่ดใ้ช้

ข้อมูลการไหลของ
นํ้าท่ีระบุจุดเส่ียง 
การแจ้งเตือน และ
การพยากรณ์ 
ผลกระทบ

มูลค่าความ
เสียหายที่ลดลง
จากการมีข้อมูล
มาจดัการ
-ด้านส่ิงแวดล้อม
-ด้านการเกษตร
-ด้านท่องเที่ยว

การนําข้อมูลไปแจ้ง
เตือนภัยเพ่ือลด
ความเสียหายใน
พ้ืนที่ประมง

= มูลค่าสินค้าประมง x จํานวนพื้นที่
เสียหาย หากไม่มีข้อมูลGISTDA มาใช้
ในการจดัการ

= ค่าใช้จ่ายในการสํารวจลาดตระเวน
ทางเรือและเครื่องบิน

การประหยัดค่าใข้
จ่ายในการสํารวจ

การประหยัดได้
จากการสํารวจ
พ้ืนที่ กรณีมเีหตุ
นํ้ามันรั่ว
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17. โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่งเพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล  
(วิธีวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ ามันรั่วทางทะเลผ่านระบบวิเคราะห์เชิงพื้นที่)  

(Geo-Spatial platform ระยะที่ 1)  
3. มูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายในการส ารวจ กรณีที่มีเหตุการณ์น้ ามันรั่ว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายใน
การสํารวจลาดตระเวนทางเรือและเครื่องบิน 
4. มูลค่าค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ลดลง โดยสามารถคํานวณได้จากส่วนต่างค่าใช้จ่าย
ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมท่ีคาดว่าจะเกิดความเสียหาย เปรียบเทียบระหว่างกรณีที่ใช้ข้อมูลของ สทอภ. 
กับไม่ได้ใช้ข้อมูลของ สทอภ. 
5. มูลค่าความเสียหายในพื้นที่ประมงที่ลดลงจากการน าข้อมูลมาใช้ในการเตือนภัย โดย
สามารถคํานวณได้จากมูลค่าสินค้าประมงและมูลค่าการท่องเที่ยวที่อาจเสียหาย หากไม่มีการใช้ข้อมูล
ของ สทอภ. มาใช้ในการเตือนภัย 

ผลการประเมิน :   
 มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ต้องลงทุนในการจัดท าระบบเอง โดยการที่ 

สทอภ. มีการจัดทําระบบเรดาร์ชายฝั่ง ทําให้แต่ละหน่วยงานที่นําข้อมูลไปใช้ เช่น กรมประมง 
กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรชายฝั่ง กองทัพเรือ และนอกจากนั้น มีสถาบันการศึกษาต่าง  ที่ทําข้อมูลไป
ใช้ในการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ทั้งนี้ การที่ 
สทอภ. มีการจัดทําข้อมูลทําให้หน่วยงานต่าง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่ลงทุนจัดเก็บข้อมูลเอง  
คิดเป็นมูลค่ารวม   ,046,000 บาท ต่อปี  
คํานวณจาก : (เงินลงทุนในโครงการ ตัดค่าเสื่อมราคา 5 ปี + ค่าใช้จ่ายรายปี) x จํานวนหน่วยงานที่ใช้
ข้อมูลในปี 2559 

= ((39,100,000/5) + 14,000) x 7 =   ,046,000 บาท 

 มูลค่าการประหยัดจากการพัฒนาฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทน้ ามัน                   
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนจากบริษัทน้ํามัน ให้ข้อมูลว่า ข้อมูลจากระบบเรดาร์ชายฝั่งสามารถ

นํามาใช้ในการคาดการณ์ทิศทางการไหลของกระแสน้ํา ซึ่งทําให้ทราบทิศทางการไหลของน้ํามันในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์น้ํามันรั่วได้ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่บริษัทขุดเจาะน้ํามัน /เรือขนส่งน้ํามัน ใช้ในการ
ตรวจสอบว่าหากเกิดกรณีที่น้ํามันรั่ว พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของบริษัทหรือไม่ 
เพ่ือให้สามารถวางแผนในการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ข้อมูลจากระบบเรดาร์ชายฝั่งยัง
สามารถนํามาใช้ในการวางแผนปูองกันก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้นได้ สามารถใช้ในการเฝูาระวังพ้ืนที่เสี่ยงหรือพ้ืนที่
ที่มีความสําคั ทางด้านสิ่งแวดล้อม/เศรษฐกิจ สามารถเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือซักซ้อมแผนในการ
บริหารจัดการได้ ที่ผ่านมาบริษัทใช้ข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่ซื้อจากบริษัทต่างชาติ เพ่ือนํามาใช้ในการ
คาดการณ์หรือจําลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยข้อมูลที่ซื้อจากบริษัทต่างชาติเป็นข้อมูลทางสถิติที่
ประมวลผลจากค่าในอดีต ขณะที่ข้อมูลของ สทอภ. เป็นข้อมูลที่อัพเดตแบบ Real Time เป็นข้อมูลจริงที่
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17. โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่งเพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล  
(วิธีวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ ามันรั่วทางทะเลผ่านระบบวิเคราะห์เชิงพื้นที่)  

(Geo-Spatial platform ระยะที่ 1)  
เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น อย่างไรก็ตาม ในทางป ิบัติบริษัทยังต้องใช้ข้อมูลที่ซื้อจากบริษัทต่างชาติ เนื่องจากข้อมูล
ของบริษัทแต่ละแห่งมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน จึงยังไม่สามารถใช้ข้อมูลของ สทอภ. ทดแทนได้ทั้งหมด 

สําหรับค่าใช้จ่ายในการทํา Simulation เพ่ือประมวลผลข้อมูล ตัวแทนจากบริษัทน้ํามันให้ข้อมูลว่า
ในปี 2559 สทอภ. ประมวลผลข้อมูลให้บริษัทปีละ 24 ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายรวมราว 300,000 บาท ขณะที่
หากเป็นบริษัทต่างชาติ จะมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประมาณ 50,000 บาทต่อครั้ง หรือหากคํานวณจาก 
24 ครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายราว 1,200,000 บาท ดังนั้น จึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ปีละ 900,000 บาท 

ในอนาคต หากมีบริษัทน้ํามันอ่ืน เช่น ปตท. IRCP สามารถนําเอาข้อมูลของ สทอภ. มาใช้ จะเพิ่ม
มูลค่ามากขึ้น ตัวอย่าง หากมีบริษัทอ่ืนเพิ่มมาอีก 2 บริษัท จะมีมูลค่าเพ่ิมเป็น 2,700,000 บาท 

ตารางท่ี 3 7 ค่าใช้จ่ายในการท า simulation เพื่อประมวลผลข้อมูล (24 ครั้งต่อปี) 
กรณีที่ไม่ใช้บริการของ สทอภ. (บาท)         1,200,000  
กรณีที่ใช้บริการของ สทอภ. (บาท)           300,000  
ประหยัดได้ต่อปี (บาท)           900,000  

 

กรณีท่ีไม่ใช้บริการของ สทอภ. (ใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น) 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น = ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรันข้อมูลต่อครั้ง x จํานวนครั้งของการรันข้อมูลทั้งหมด
ใน 1 ปี  
= 50,000 บาท x 24 ครั้ง = 1,200,00 บาท  
    กรณีท่ีใช้บริการของ สทอภ.  
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น = ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรันข้อมูลต่อปี (ราคารวม 300,000บาท รันทั้งหมด 24 ครั้ง) 
= 300,000 บาท   

         มูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้น 
      = ค่าใช้จ่ายที่แต่ละบริษัทน้ํามันใช้บริการจากรายอ่ืน เปรียบเทียบกับ ค่าใช้จ่ายกรณีท่ีใช้ข้อมูลจาก สทอภ.   
     = ค่าใช้จ่ายกรณีที่ไม่ใช้บริการของ สทอภ. (ใช้ข้อมูลจากรายอื่น) – กรณีท่ีใช้บริการของ สทอภ. 
     = 1,200,000 – 300,000 = 900,000 บาท 

 มูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายในการส ารวจ กรณีที่มีเหตุการณ์น้ ามันรั่ว 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ข้อมูลของ สทอภ. สามารถใช้ประโยชน์ในการเฝูาระวังและติดตามการ

เคลื่อนของคราบน้ํามันขณะที่อยู่ในทะเล การคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนของคราบน้ํามัน โดยเฉพาะเมื่อเข้า
ใกล้พ้ืนที่ชายฝั่ง ซึ่งช่วยให้หน่วยงานสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือคราบน้ํามันที่ถูกคลื่นซัดเข้าสู่
ชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
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17. โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่งเพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล  
(วิธีวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ ามันรั่วทางทะเลผ่านระบบวิเคราะห์เชิงพื้นที่)  

(Geo-Spatial platform ระยะที่ 1)  
สํารวจ โดยที่ผ่านมาหากเกิดเหตุน้ํามันรั่ว จะมีค่าใช้จ่ายในการสํารวจประมาณ 250,000 บาท ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการนําเครื่องบินขึ้นสํารวจประมาณ 200,000 บาทต่อครั้ง และค่าใช้จ่ายสําหรับเรือสํารวจ
ประมาณ 50,000 บาท การใช้ข้อมูลของ สทอภ. จะทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสํารวจดังกล่าวลงได้ 

ตารางท่ี 3.8 แสดงค่าใช้จ่ายในการส ารวจเบื้องต้น กรณีมีน้ ามันรั่ว 

ค่าใช้จ่ายในการบินสํารวจ (บาท) 200,000 

ค่าเรือที่ใช้สํารวจ (บาท) 50,000 

รวม (บาท) 250,000 

 มูลค่าค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ลดลง 

ในปีที่ประเมิน ยังไม่เหตุน้ํามันรั่วในบริเวณดังกล่าว 

แต่จากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า ในกรณีที่เกิดเหตุน้ํามัน
รั่วและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดําเนินการสํารวจ จัดเก็บ
ตัวอย่างและข้อมูลในพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งโดยส่วนให ่พบว่าระบบนิเวศน์สามารถฟ้ืนฟูและปรับสภาพ
ได้เอง ทําให้ไม่ได้มีการดําเนินการแก้ไขหรือฟ้ืนฟู แต่มีการติดตามเป็นระยะ ทําให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อม ปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่ระหว่างการศึกษาแบบจําลองที่ใช้ในการ
ประเมินมูลค่าความเสียหาย ซึ่งหากแล้วเสร็จ จะสามารถนํามาใช้ในการประเมินความเสียหายของ
สภาพแวดล้อมในกรณีที่เกิดเหตุน้ํามันรั่วได้ 

 มูลค่าความเสียหายในพื้นที่ประมงและการท่องเที่ยวที่ลดลงจากการน าข้อมูลมาใช้ในการเตือนภัย 

 จากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า กรณีที่มีคราบน้ํามันเคลื่อนที่เข้าชายฝั่ง 
พ้ืนที่ประมงจะมีการปูองกันพื้นที่โดยการกระจายข่าวให้กับเครือข่าย เพื่อให้มีการดําเนินการปูองกันกับฟาร์ม
ของคน เช่น มีการปิดประตูน้ําของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา คอกหอย แพหอยแมลงภู่ กระชัง ฟาร์มหอยแมลงภู่ 
ฟาร์มกุ้ง ปู ไม่ให้สูบน้ําเข้าบ่อ มีการกู้เรือ ปิดวาล์ว แทงค์ ไม่ให้น้ํามันรั่วเพ่ิมเติม 
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18. โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่งเพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล  
(วิธีวิเคราะห์ลักษณะการไหลเวียนกระแสน้ าและรูปแบบคลื่น โดยใช้ระบบเรดาร์ชายฝั่งบริเวณอ่าวไทย) 

ข้อมูลโครงการ : สทอภ. เริ่มดําเนินโครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่งเพ่ือการเตือนภัยทางบกและทางทะเล 
ในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําข้อมูลกระแสน้ําและคลื่นที่ได้จากระบบมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการน้ํา ทั้งในทะเลและชายฝั่ง โดยโครงการในระยะที่ 1 เป็นการติดตั้งระบบตรวจวัดแบบ High 
Frequency (HF) จํานวน 13 สถานี และระบบ X Band จํานวน 5 สถานี รวมทั้งหมด 18 สถานี ใน
พื้นที ่ชายฝั่งอ่าวไทย ทั้งนี้ ข้อมูลจากระบบเรดาร์ชายฝั่งสามารถนําไปใช้ในการเฝูาระวังและคาดการณ์
สิ่งแวดล้อมทางทะเลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ทําให้ทราบลักษณะการไหลเวียนของกระแสน้ําผิวหน้าทะเล 
และพฤติกรรมของคลื่น สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบท่าเทียบเรือที่มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับสภาพคลื่นและกระแสน้ําในพ้ืนที่ 

แบบจ าลองการประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

*ประเด็นในกรอบเส้นประคือ ยังไม่เกิดผลกระทบดังกล่าวในขณะนี้ 

         จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง คือ มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานไม่ต้องลงทุนระบบเอง อีกทั้งยัง
ไม่ต้องทําการสํารวจข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบท่าเทียบเรือเอง  

ผลการประเมิน : 

 มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานไม่ต้องจัดท าระบบและท าการส ารวจข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ออกแบบท่าเทียบเรือเอง 

การประหยัดได้จากการที่ผู้ออกแบบท่าเรือของวิทยาลัยพาณิชย์นาวีไม่ต้องทําการลงทุนสร้างระบบ
เอง แต่ทาง สทอภ. เป็นผู้ลงทุน เป็นมูลค่า 545,000 บาท ในปี 2559  

คํานวณจาก : เงินลงทุนในโครงการ ตัดค่าเสื่อมราคา 5 ปี + ค่าใช้จ่ายรายปี x จํานวนหน่วยงานที่
ใช้ข้อมูลในปี 2559  

= (2,500,000/5 + 45,000) x 1 = 545,000 บาท 
นอกจากนั้น จากการสัมภาษณ์วิศวกรที่ทําการออกแบบท่าเทียบเรือ (จากวิทยาลัยพาณิชย์

-การจับเก็บและ
จัดทําฐานข้อมูล
กระแสนํ้าในทะเล 
และนําข้อมูลมา
คํานวณรูปแบบ
คล่ืน

หน่วยงานต่าง                
นําข้อมูลไปใช้                
(ท่าเทียบเรือ) 

=  (ค่าใช้จ่ายที่แต่ละหน่วยงานจัดทํา
หรือจ้างทาํข้อมูลของตน)
 - ค่าใช้จา่ยในกรณทีี่ใช้ข้อมูล GISTDA 

การประหยัด
งบประมาณ

ข้อมูลรูปแบบคล่ืนท่ี
ใช้ในการออกแบบ
ท่าเทียบเรือ

การประหยัดได้จากการที่
ไม่ต้องสํารวจหรือสร้าง
อุปกรณ์การสํารวจเอง

การลงทุนของ GISTDA ที่ทาํให้
หน่วยงานต่าง ได้ข้อมูลมาใช้

การประหยัด
งบประมาณ
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18. โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่งเพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล  
(วิธีวิเคราะห์ลักษณะการไหลเวียนกระแสน้ าและรูปแบบคลื่น โดยใช้ระบบเรดาร์ชายฝั่งบริเวณอ่าวไทย) 

นาวี) ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันข้อมูลกระแสน้ําและคลื่นจากระบบเรดาร์ชายฝั่งยังไม่เพียงพอที่จะนํามาใช้
ประโยชน์ในการออกแบบท่าเทียบเรือ โดยยังไม่มีความแม่นยําเมื่อเทียบกับที่ต้องการ และในทางป ิบัติ
ควรมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อย  0 ปีขึ้นไป จึงจะทําให้ข้อมูลมีความเพียงพอในระ ดับที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้น ปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลของ สทอภ.   Record เป็นการจัดเก็บข้อมูล
ในระยะ 4-60 กิโลเมตรจากชายฝั่ง แต่ข้อมูลที่ต้องใช้ในการออกแบบท่าเรือ จะต้องจัดเก็บข้อมูลในระยะไม่
เกิน   กิโลเมตรจากชายฝั่ง ซึ่งเป็นประเด็นที่ทาง สทอภ. จะนําไปปรับปรุงต่อไป 

สําหรับการออกแบบท่าเทียบเรือในปัจจุบัน หน่วยงานแต่ละแห่งจะจัดเก็บข้อมูลเอง รวมทั้งมีการใช้
ข้อมูลจากต่างประเทศมาประกอบด้วย ทั้งนี้ หาก สทอภ. สามารถพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีความ
แม่นยําในระดับสูง สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบท่าเทียบเรือได้ จะช่วยประหยั ดระยะเวลาใน
การสํารวจ รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการสํารวจได้ราว 500,000 บาทต่อโครงการ โดยค่าใช้จ่ายส่วนให ่
เป็นค่าจ้างบุคลากรในการสํารวจและจัดเก็บข้อมูล  

ผู้ให้สัมภาษณ์แจ้งว่า แต่ละปีมีการออกแบบ 10 โครงการ หากนับรวมทุกโครงการจะประหยัดได้ 
5,000,000 บาทต่อปี 

ตารางที่ 3.9 มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานไม่ต้องส ารวจข้อมูล 
เพื่อใช้ในการออกแบบท่าเทียบเรือเอง 

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากสามารถพัฒนาข้อมูลให้มีความแม่นย าในระดับสูง มูลค่าที่เกิดขึ้น (บาท) 
ค่าจ้างบุคลากรในการสํารวจและจัดเก็บข้อมูล 
(เฉลี่ยต่อโครงการ) 

- จํ า นวนบุ ค ล ากร ในกา ร
สํารวจและจัดเก็บข้อมูล  
 0 คนต่อโครงการ 

- ระยะเวลาสํารวจ 3 เดือน 

500,000 ต่อโครงการ 

มูลค่าผลลัพธ์และผลกระทบ คือมูลค่าที่เกิดจากการประหยัดได้ จากการที่หน่วยงานไม่ต้องสํารวจ
ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบท่าเทียบเรือเอง 

= (ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลท่าเทียบเรือ กรณีที่ทําการสํารวจเอง) x จํานวนโครงการที่ทําการ
ออกแบบในแต่ละปี  

 โดยค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลท่าเทียบเรือ กรณีทําการสํารวจเอง  
= ค่าใช้จ่ายนักสํารวจต่อคน x จํานวนคนในทีมสํารวจ  = 50,000 บาท x 10 คน = 500,000 บาท 
จํานวนโครงการที่ทําการออกแบบในแต่ละปี = 10 โครงการ 
มูลค่าผลลัพธ์และผลกระทบเท่ากับ (ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลท่าเทียบเรือ กรณีที่ทําการสํารวจเอง) 

x จํานวนโครงการที่ทําการออกแบบในแต่ละปี  
= 500,000 x 10 = 5,000,000 บาท 
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19  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคาดการณ์และประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติและ 
ผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน 

(วิธีการประเมินพื้นที่เผาไหม้ (Burn Scar) จากภาพดาวเทียม Landsat-8 ด้วยค่า Normalize Burnt 
Ratio เพื่อใช้บริหารจัดการไฟปุา และวิธีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงไฟปุาและภัยแล้ง (Hotspot) จากข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ ภายใต้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

(ไฟปุา) 

ข้อมูลโครงการ : ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติ เป็นการนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่ง
สามารถสนับสนุนข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในภาพกว้าง มีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน (Real Time 
and Update) โดยการนําข้อมูลจากดาวเทียมประเภทต่าง  ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน มาใช้ในการวิเคราะห์ 
ติดตดามสถานการณ์ หรือเพ่ือสร้างแบบจําลองสถานการณ์ ซึ่งนํามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ติดตาม
สถานการณ์ ตลอดจนประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม ไฟปุา ภัยแล้ง ดินถล่ม ซึ่งเกิดขึ้น
เป็นประจําทุกปี และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้น ทําให้สามารถวางแผน 
บริหารจัดการ เตรียมความพร้อมในการจัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่และบรรเทาความสู เสียได้อย่าง
ทันท่วงท ี
 สําหรับการนําระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติมาใช้ในการบริหารจัดการไฟปุา 
สทอภ. ได้มีการใช้ข้อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศฯ ร่วมกับข้อมูลจากดาวเทียม เพ่ือประเมิ นพ้ืนที่เผาไหม้ 
(Burn Scar) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เกิดการเผาไหม้แล้ว ใช้ประโยชน์ในการเฝูาระวัง วางแผนปูองกันไม่ให้เกิดไฟปุา 
หรือลดความเสียหายของพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟปุา และการวิเคราะห์จุดเสี่ยงไฟปุาและภัยแล้ง 
(Hotspot) โดยข้อมูลพ้ืนที่ Hotspot จะแสดงเป็นจุดบนแผนที่ดาวเทียมแบบ Real Time เมื่อเกิดการเผาไหม ้
ทําให้เจ้าหน้าที่สถานีปูองกันไฟปุารู้จุดที่เกิดไฟปุา สามารถลงพ้ืนที่เพ่ือจัดการได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือปูองกัน
หรือควบคุมไม่ให้ความเสียหายลุกลามไปยังพื้นท่ีทางการเกษตรหรือสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
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19  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคาดการณ์และประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติและ 
ผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน 

(วิธีการประเมินพื้นที่เผาไหม้ (Burn Scar) จากภาพดาวเทียม Landsat-8 ด้วยค่า Normalize Burnt 
Ratio เพื่อใช้บริหารจัดการไฟปุา และวิธีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงไฟปุาและภัยแล้ง (Hotspot) จากข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ ภายใต้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

(ไฟปุา) 

แบบจ าลองการประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

*ประเด็นในกรอบเส้นประคือ ยังไม่สามารถค านวณผลกระทบดังกล่าวในขณะนี้ 
         จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จาก
การนําข้อมูลมาใช้งาน โดยแบ่งการพิจารณาได้ 4 กลุ่ม คือ 

1. มูลค่าการประหยัดได้จากการที่ไม่ต้องส ารวจหรือสร้างอุปกรณ์การส ารวจเอง โดยทาง สทอภ. 
เป็นผู้ลงทุน และให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ สามารถนําไปใช้ได้  

2. มูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการควบคุมเพลิงได้รวดเร็วขึ้น โดยสามารถคํานวณมูลค่าได้
จากผลรวมของมูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการนําข้อมูลของ สทอภ. ไปใช้ในการบริหาร
จัดการ ควบคุมเพลิง 

3. มูลค่าความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมที่ลดลงจากการใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนปูองกัน                
มูลค่าของสิ่งแวดล้อมจะเทียบเคียงจากมูลค่าในการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ดังนั้นมูลค่าความเสียหาย
ที่ลดลงจึงสามารถคํานวณได้จากส่วนต่างค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิ ด
ความเสียหาย เปรียบเทียบระหว่างกรณีที่มี ไม่มีข้อมูลจาก สทอภ. 

4. มูลค่าความเสียหายด้านการเกษตรที่ลดลงจากการใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนปูองกัน โดยสามารถ
คํานวณได้จากส่วนต่างมูลค่าทางการเกษตรที่คาดว่าจะเกิดความเสียหาย เปรียบเทียบระหว่าง
กรณีท่ีมี ไม่มีข้อมูลจาก สทอภ. 

การนําข้อมูลไป
วางแผนปูองกัน
ส่ิงแวดล้อม

ความเสียหาย
ที่ลดลง กรณี
จัดการไดร้วดเร็ว

= ส่วนต่างของ (ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมต่อไร ่x จํานวนไร่)          
ที่คาดวา่จะเกิดความเสียหาย 
กรณีไมม่ีข้อมูลมาใช้ในการจัดการ 
เปรียบเทียบกับหากมีข้อมูลจาก GISTDA

มูลค่าความ
เสียหายที่ลดลง
จากการมีข้อมูล
มาจดัการด้าน
ส่ิงแวดล้อม

การสร้างข้อมูล 
Hotspot และ
วิเคราะห์จดุเส่ียง
ไฟปาุ ภัยแล้ง

การได้ข้อมูล 
Real time เพื่อ
ความรวดเร็วใน
การจัดการ

=  (ความเสียหายที่ลดลงจากการที่
ได้ข้อมูลจาก GISTDA) 

การประเมินพื้นที่
เผาไหม้ (Burn 
scar) เพื่อระเมิน
ความเสียหาย

การประหยัดได้จากการที่
ไม่ต้องสํารวจหรือสร้าง
อุปกรณ์การสํารวจเอง

การลงทุนของ GISTDA ที่ทาํให้
หน่วยงานต่าง ได้ข้อมูลมาใช้

การประหยัด
งบประมาณ



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 204 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

19  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคาดการณ์และประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติและ 
ผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน 

(วิธีการประเมินพื้นที่เผาไหม้ (Burn Scar) จากภาพดาวเทียม Landsat-8 ด้วยค่า Normalize Burnt 
Ratio เพื่อใช้บริหารจัดการไฟปุา และวิธีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงไฟปุาและภัยแล้ง (Hotspot) จากข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ ภายใต้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

(ไฟปุา) 

ผลการประเมิน : 

 มูลค่าการประหยัดได้จากการที่ไม่ต้องส ารวจหรือสร้างอุปกรณ์การส ารวจเอง  
การดําเนินงานของ สทอภ. ในการสร้างระบบและได้ข้อมูลของพ้ืนที่ที่เกิดไฟปุา ทําให้หน่วยงานต่าง  

ได้แก่ กรมปุาไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องลงทุนเพ่ือได้
ข้อมูลเหล่านี้เอง คิดเป็นมูลค่าท่ีเกิด 6, 94,600 บาท  

คํานวณจาก : (เงินลงทุนในโครงการ (ค่าอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอ่ืน ) ตัดค่าเสื่อมราคา 5 ปี + 
ค่าใช้จ่ายรายปี) x จํานวนหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลในปี 2559  

= (5,386,000/5 + 1,021,000) x 3 = 6, 94,600 บาท 

 มูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการควบคุมเพลิงได้รวดเร็วขึ้น 
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันเจ้าหน้าที่สถานีปูองกันไฟปุายังใช้วิธีการให้

เจ้าหน้าที่อยู่ประจําหอสังเกตการณ์เพ่ือสังเกตการณ์และแจ้งเหตุเมื่อเกิดไฟปุา รวมทั้งยังคงมีเจ้าหน้าที่
ลาดตระเวนเพ่ือปูองกันเหตุ เนื่องจากในกรณีส่วนให ่พบว่าข้อมูลพ้ืนที่  Hotspot ของ สทอภ. ยังไม่เป็น
ข้อมูลที่เป็นเวลาที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น (Real Time) อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ข้อมูลจากดาวเทียมต้องผ่าน
กระบวนการประมวลผล ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาราว 40 นาที ก่อนที่ข้อมูลจะถูกส่งต่อให้จังหวัด และจังหวัดจะ
กระจายให้หน่วยงานต่าง  อีกต่อหนึ่ง นอกจากนี้ วงโคจรของดาวเทียมมีผลต่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 
Hotspot กล่าวคือ ดาวเทียมจะสามารถถ่ายภาพเก็บข้อมูลได้เม่ือมีการโคจรผ่านตําแหน่งพ้ืนที่นั้น ข้อมูลที่ได้
จึงมีความล่าช้า ทําให้ยังไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการลงพ้ืนที่ดับไฟปุามากนัก  

อย่างไรก็ตาม ในบางพ้ืนที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลพ้ืนที่ Hotspot ได้ เช่น จังหวัดตาก แพร่ 
แม่ฮ่องสอน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่เป็นเขาสูง เจ้าหน้าที่เดินลาดตระเวนหรือเข้าถึงพ้ืนที่ได้ยาก การใช้ข้อมูล
พ้ืนที่ Hotspot ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้ตรงจุดและรวดเร็วขึ้น แต่ผู้ให้ข้อมูลยังไม่สามารถระบุ
ได้ชัดเจนว่าสามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมเท่าใด ลดการเผาไหม้จากเดิมเท่าใด 

นอกจากนี้ สทอภ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถนําข้อมูลไปใช้งานได้สะดวกขึ้น 
รวมทั้งอยู่ระหว่างการพัฒนาการแสดงผลข้อมูลผ่าน Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย ในอนาคตจึง
คาดว่าการนําเอาข้อมูลไปใช้จะสามารถช่วยให้ได้ข้อมูลรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการควบคุมเพลิงได้เร็วขึ้น 

นอกจากนี้ ข้อมูลพื้นที่ Hotspot สามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือปูองกันไฟปุาที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตได้ เนื่องจากพ้ืนที่ Hotspot เป็นพ้ืนที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดไฟปุาซ้ําอยู่แล้ว จึงนํามาใช้ร่วมกับข้อมูล
พ้ืนที่ Burn Scar ในการวางแผนปูองกัน 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 205 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

19  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคาดการณ์และประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติและ 
ผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน 

(วิธีการประเมินพื้นที่เผาไหม้ (Burn Scar) จากภาพดาวเทียม Landsat-8 ด้วยค่า Normalize Burnt 
Ratio เพื่อใช้บริหารจัดการไฟปุา และวิธีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงไฟปุาและภัยแล้ง (Hotspot) จากข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ ภายใต้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

(ไฟปุา) 

 มูลค่าความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมและมูลค่าความเสียหายด้านการเกษตรที่ลดลงจากการใช้ข้อมูล
พื้นที่ Burn Scar เพื่อวางแผนปูองกัน 

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูลว่า ข้อมูลพ้ืนที่ Burn Scar มีส่วนสําคั ที่ช่วยให้การวางแผน
ปูองกันไฟปุามีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถวางแผนปูองกันได้ตรงจุด ทําให้พ้ืนที่เผาไหม้ในปีถัดไปลดลง 
ทั้งนี้ ข้อมูลพ้ืนที่ Burn Scar เป็นข้อมูลที่จัดเก็บรายสัปดาห์ สามารถใช้ในการประเมินความแห้งแล้งของ
พ้ืนที่ปุา โดยจะใช้ข้อมูลพื้นที่ Burn Scar ควบคู่กับข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืน เช่น ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
เพ่ือประเมินความเสี่ยงและคาดการณ์โอกาสที่จะเกิดไฟปุาในระยะเวลาต่อไป อย่างไรก็ตาม ข้อมูลพ้ืนที่ 
Burn Scar มีการจัดเก็บข้อมูลเพียง   ปี คือ ปี  558- 559 ทําให้ยังมีข้อจํากัดในการนําไปใช้งาน สามารถ
นําไปใช้ระบุผลที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถระบุแนวโน้มหรือพยากรณ์ผลกระทบในอนาคตที่มี
ความแม่นยําชัดเจนกว่านี้ได้ ทั้งนี้ หากมีการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ Burn Scar ที่มากเพียงพอ จะทําให้การนํา
ข้อมูลไปใช้มีความแม่นยํามากยิ่งขึ้น โดย สทอภ. อยู่ระหว่างการจัดทําข้อมูลย้อนหลังให้มีจํานวนมากกว่าที่
เป็นอยู่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรวบรวมข้อมูลย้อนหลังได้  0 ปีก่อนหน้า จากข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยคาดว่าจะ
แล้วเสร็จในช่วงปลายปี  560 

สําหรับในด้านพื้นที่การเกษตรนั้น จากการสัมภาษณ์พบว่าการเผาไหม้พ้ืนที่ทางการเกษตรส่วนให ่
จะไม่ได้ส่งผลต่อมูลค่าสินค้าทางการเกษตร เนื่องจากเกิดข้ึนหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้ว และส่วนหนึ่งเกิดจาก
เกษตรกรทําการเผาพ้ืนที่นั้นเพ่ือเตรียมพ้ืนที่เพ่ือจะทําการเพาะปลูก ดังนั้นในการคํานวณ จะยังไม่นํา
ผลกระทบจากการเกษตรมาพิจารณาในขณะนี้ 

การประเมินผลกระทบจากการใช้ประโยชน์จากข้อมูลพ้ืนที่ Burn Scar จะพิจารณาจากข้อมูลพ้ืนที่
เผาไหม้ในพ้ืนที่เสี่ยง ซึ่งมีการลดลงจากเดิม โดยพิจารณาจากพื้นที่เผาไหม้ในปี 2558 และปี 2559                   
มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3. 0 – 3.11 

ตารางท่ี 3.10 พื้นที่เผาไหม้ แยกตามประเภทการใช้ท่ีดิน ปี 2558 

พ้ืนที่เผาไหม้ในพื้นที่เสี่ยง แยกตามประเภทการใช้ที่ดิน 2558 

เขต สปก  
ชุมชนและ

อื่นๆ 
ปุาสงวน
แห่งชาติ 

ปุาอนุรักษ ์ พ้ืนที่เกษตร 
พ้ืนที่ริมทาง

หลวง 
รวม 

502,846 74,265 7,373,831 7,940,808 571,140 763,255 18,026,145 

 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
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 3 - 206 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

19  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคาดการณ์และประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติและ 
ผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน 

(วิธีการประเมินพื้นที่เผาไหม้ (Burn Scar) จากภาพดาวเทียม Landsat-8 ด้วยค่า Normalize Burnt 
Ratio เพื่อใช้บริหารจัดการไฟปุา และวิธีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงไฟปุาและภัยแล้ง (Hotspot) จากข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ ภายใต้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

(ไฟปุา) 

ตารางท่ี 3.11 พื้นที่เผาไหม้ แยกตามประเภทการใช้ท่ีดิน ปี 2559 

พ้ืนที่เผาไหม้ในพื้นที่เสี่ยง แยกตามประเภทการใช้ที่ดิน 2559 

เขต สปก  
ชุมชนและ

อื่นๆ 
ปุาสงวน
แห่งชาติ ปุาอนุรักษ ์ พ้ืนที่เกษตร 

พ้ืนที่ริมทาง
หลวง รวม 

301,384 486,720 4,160,399 4,615,267 421,613 399,297 10,384,680 
 

  
จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่เผาไหม้ในพ้ืนที่เสี่ยงในปี  559 ลดลงจากปี  558 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการนําข้อมูลพ้ืนที่ 
Burn Scar ไปใช้ในการวางแผนปูองกันเพื่อลดพื้นที่เผาไหม้  
         ทั้งนี้ พื้นที่เผาไหม้ที่ลดลงมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.12 

 
ตารางท่ี 3 12 พื้นที่เผาไหม้ที่ลดลง 

เขต สปก  
ชุมชนและ

อื่นๆ 
ปุาสงวน
แห่งชาติ ปุาอนุรักษ ์ พ้ืนที่เกษตร 

พ้ืนที่ริมทาง
หลวง 

รวมพ้ืนที่เผา
ไหม้ที่ลดลง 

201,462 387,545 3,213,432 3,325,541 149,527 363,958 7,641,465 
 
         พ้ืนที่เผาไหม้ที่ลดลง  
         = พ้ืนที่เผาไหม้ (แยกตามประเภทการใช้ที่ดิน ปี  558) – พ้ืนที่เผาไหม้ (แยกตามประเภทการใช้ที่ดิน 
ปี  559)   
         ตัวอย่างเช่น พ้ืนที่เผาไหม้ที่ลดลง ในเขต สปก.  
         = พ้ืนที่เผาไหม้ เขต สปก. (แยกตามประเภทการใช้ที่ดิน ปี  558) – พื้นที่เผาไหม้ เขต สปก. 
(แยกตามประเภทการใช้ที่ดิน ปี  559) 
         =  502,846 - 301,384 = 201,462 บาท 
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19  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคาดการณ์และประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติและ 
ผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน 

(วิธีการประเมินพื้นที่เผาไหม้ (Burn Scar) จากภาพดาวเทียม Landsat-8 ด้วยค่า Normalize Burnt 
Ratio เพื่อใช้บริหารจัดการไฟปุา และวิธีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงไฟปุาและภัยแล้ง (Hotspot) จากข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ ภายใต้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

(ไฟปุา) 
สําหรับการคํานวณมูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการใช้ข้อมูลพื้นที่ Burn Scar จะพิจารณาจากสูตร
ดังต่อไปนี้ 

  
 
 จากการสอบถามความเห็นของผู้ใช้ข้อมูลว่า ข้อมูลที่ได้รับจาก สทอภ. มีส่วนช่วยลดพ้ืนที่เผาไหม้คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไหร่ แล้วนําข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ จากคําถามว่า “ท่านคิดว่า
ข้อมูลแผนที่ดาวเทียมจาก สทอภ. เป็นปัจจัยที่มีส่วนสําคั ในการลดพื้นที่เผาไหม้จากไฟปุามากน้อยเท่าใด 
(%)” สามารถคํานวณค่าเฉลี่ยจากคําตอบที่ได้เท่ากับร้อยละ 45.94 ซึ่งจะนํามาใช้เป็นค่า Contribution 
Rate นํามาคูณกับพ้ืนที่ที่มีการเผาไหม้ลดลง ทําให้สามารถระบุได้ว่า พ้ืนที่เผาไหม้ที่ลดลงเป็นผลจากการใช้
ข้อมูลของ สทอภ. คิดเป็นร้อยละ 45.94 
         ส่วนมูลค่าความเสียหายที่ลดลง เทียบเคียงกับมูลค่าของการฟ้ืนฟู โดยมูลค่าการฟ้ืนฟูที่ทางกรมปุาไม้
และกรมอุทยานแห่งชาติใช้เป็นค่ามาตรฐานเท่ากับ 3,900 บาทต่อไร่ (ในปีแรก) และแต่ละแห่งจะต้องบํารุง
รายปี รวมเป็นมูลค่าทั้งหมดทุกปีไร่ละ 10,969 บาท (เป็นมูลค่าในอนาคต) นํามาคํานวณเป็นมูลค่าความ
เสียหาย 
         สําหรับมูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการใช้ข้อมูลของ สทอภ. มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่  
3.13 

ตารางท่ี 3 13 มูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการใช้ข้อมูลพื้นที่ Burn Scar 

พ้ืนที่เผาไหม้ที่
ลดลงโดยรวม 

(ไร่) 

contribution 
rate 

พ้ืนที่ที่ได้ 
ผลกระทบจาก 

สทอภ  
พ้ืนที่ที่มีการฟ้ืนฟ ู

มูลค่าการฟ้ืนฟูที่
ลดลง 

(จากการที่พ้ืนที่ 
เผาไหม้ลดลง) 

7,641,465 45.9% 3,510,298 19,363 212,222,582 

 
 
 

มูลค่าความ
เสียหายท่ีลดลง =

ค่าใช้จ่ายในการ
ฟ้ืนฟู (บาท)

พ้ืนท่ีเผาไหม้ท่ีลดลงโดยเป็นผลจาก
การใช้ข้อมูลของ สทอภ  (ไร่)x

= พ้ืนท่ีเผาไหม้ท่ีลดลงท้ังหมด (ไร่) 
x Contribution Rate
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19  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคาดการณ์และประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติและ 
ผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน 

(วิธีการประเมินพื้นที่เผาไหม้ (Burn Scar) จากภาพดาวเทียม Landsat-8 ด้วยค่า Normalize Burnt 
Ratio เพื่อใช้บริหารจัดการไฟปุา และวิธีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงไฟปุาและภัยแล้ง (Hotspot) จากข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ ภายใต้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

(ไฟปุา) 
        พ้ืนที่เผาไหม้ที่ลดลงโดยรวม (ไร่)   
         = รวมพ้ืนที่เผาไหม้ที่ลดลง (แยกตามประเภทการใช้ที่ดิน ปี  558) – รวมพื้นที่เผาไหม้ที่ลดลง 
(แยกตามประเภทการใช้ที่ดิน ปี  559)   
         =  18,026,145 - 10,384,680 = 7,641,465 บาท 
        contribution rate 
        จากคําถามว่า “ท่านคิดว่าข้อมูลแผนที่ดาวเทียมจาก สทอภ. เป็นปัจจัยที่มีส่วนสําคั ในการลดพื้นที่
เผาไหม้จากไฟปุามากน้อยเท่าใด (%)” ได้ข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ยดังแสดงในตาราง 

ตารางท่ี 3.14 ความคิดเห็นของตัวแทนจากจังหวัดต่างๆ เพื่อใช้ในการหาค่า Contribution Rate 

ผู้ให้ความคิดเห็น Contribution rate 

เชียงใหม ่ 80.00 

ลําปาง 22.50 

ลําพูน 50.00 

เชียงราย 75.00 

ตาก 50.00 

พะเยา 20.00 

แม่ฮ่องสอน 20.00 

แพร่ 50.00 

average 45.94 

       พ้ืนที่ ที่ได้ผลกระทบจาก สทอภ. 
        = พ้ืนที่เผาไหม้ที่ลดลงโดยรวม (ไร่) x contribution rate 
        = 7,641,465 x 45.9% = 3,510,298 ไร่ 

       พ้ืนที่ที่มีการฟ้ืนฟูที่ลดลง (จากการที่พ้ืนที่เผาไหม้ลดลง)  
       ข้อมูลจากกรมปุาไม้ และกรมอุทยานฯ พบว่า พ้ืนที่ปลูกปุาเทียบกับพ้ืนที่เผาไหม้โดยเฉลี่ยเป็น 0.55%  
       พ้ืนที่ที่มีการฟ้ืนฟู (ไร่) = พ้ืนที่เผาไหม้ลดลงอันเป็นที่ได้ผลกระทบจาก สทอภ. (ไร่) x 0.55%  
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19  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคาดการณ์และประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติและ 
ผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน 

(วิธีการประเมินพื้นที่เผาไหม้ (Burn Scar) จากภาพดาวเทียม Landsat-8 ด้วยค่า Normalize Burnt 
Ratio เพื่อใช้บริหารจัดการไฟปุา และวิธีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงไฟปุาและภัยแล้ง (Hotspot) จากข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ ภายใต้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

(ไฟปุา) 
                                  = 3,510,298 x 0.55% 
                                  = 19,363 ไร่ 

        มูลค่าการฟื้นฟูที่ลดลง (จากการที่พ้ืนที่เผาไหม้ลดลง) 
       ข้อมูลจากกรมปุาไม้ และกรมอุทยานฯ คือ พ้ืนที่ที่มีการฟื้นฟู จะมีค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูทั้งหมดไร่ละ 
10,960 บาท   
       มูลค่าการฟื้นฟู = พ้ืนที่ที่มีการฟ้ืนฟู x ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู (ต่อไร่)  
                          = 19,363 x 10,960 = 212,222,582 บาท 
 
 
       ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูต่อไร่ ไม่ได้ใช้ไปทั้งหมดในปีเดียว แต่จะมีการทยอยใช้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.15 ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูต่อไร่ 

จ านวนปีหลังไฟไหม ้ เงินที่ใช้ (ต่อปี) เงินที่ใช้ (รวม) 

1 3,900 3,900 

2-6 1,020 5,100 

7-10 490 1,960 

 
รวม 10,960 

 
          จากข้อมูลนี้พบว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีแรก หลังจากไฟไหม้ เท่ากับ 3,900 บาท ต่อไร่ และ
หลังจากนั้นในปีต่อไป (ปีที่ 2 ถึงปีที่ 10) เท่ากับ 7,060 ไร่ หรือกล่าวได้ว่า เงินฟื้นฟูในปีแรกเท่ากับร้อยละ 
35.58 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และเงินฟ้ืนฟูในปีหลังจากปีแรก เท่ากับร้อยละ 64.42 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
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19  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคาดการณ์และประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติและ 
ผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน 

(วิธีการประเมินพื้นที่เผาไหม้ (Burn Scar) จากภาพดาวเทียม Landsat-8 ด้วยค่า Normalize Burnt 
Ratio เพื่อใช้บริหารจัดการไฟปุา และวิธีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงไฟปุาและภัยแล้ง (Hotspot) จากข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ ภายใต้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

(ไฟปุา) 
           จากหลักการที่กล่าวมา จะได้ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูทั้งหมด แต่ละปี ดังตารางนี้ 

 
ตารางท่ี 3.16 ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูรวม ในแต่ละปี 

ปีที ่
เงินฟื้นฟูแต่ละป ี 

(ต่อไร่) 
พ้ืนที่ที่มีการฟ้ืนฟู 

จ านวนเงินที่มกีารฟ้ืนฟู
ในแต่ละป ี

1                3,900              19,363           75,517,159 

2               1,020               19,363           19,750,642  

3                1,020               19,363           19,750,642  

4                1,020               19,363           19,750,642  

5                1,020               19,363           19,750,642  

6                1,020               19,363           19,750,642  

7                   490               19,363             9,488,053  

8                   490               19,363             9,488,053  

9 490              19,363             9,488,053  

10 490              19,363             9,488,053  
 
           หากนําค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟู มาแยกเป็นค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูในปีแรก และค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟู
หลังจากปีแรก จะได้ผลดังนี้   

ตารางท่ี 3.17 ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูปีแรกและหลังจากปีแรก 

จํานวนเงินฟ้ืนฟูปุาท่ี
ลดลงจากการที่มีพ้ืนท่ี

เผาไหมล้ดลง 

จํานวนเงินฟ้ืนฟูปุา
ที่ใช้ในปีแรก 

จํานวนเงินฟ้ืนฟูปุา
ที่ใช้หลังจากปีแรก 

212,222,582 75,517,159.48 136,705,422.03 

 
       พ้ืนที่เสียหายที่ลดลงมีผลต่อมูลค่าค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูที่ลดลง ทั้งนี้ หากไม่ได้มีการลดลงของพื้นที่
ไฟไหม้จะต้องจ่ายเพ่ือการฟ้ืนฟู 10 ปี โดยใช้  4,3 3,474 บาทในปีแรก และ 44,03 ,7 6 บาท ในอีก 9 ปีหลัง 
แต่การที่มีข้อมูลจาก สทอภ. มาช่วยในการวางแผน ทําให้เกิดการลดลงของพ้ืนที่การเผาไหม้ ซึ่งจะประหยัด
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปได้  
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19  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคาดการณ์และประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติและ 
ผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน 

(วิธีการประเมินพื้นที่เผาไหม้ (Burn Scar) จากภาพดาวเทียม Landsat-8 ด้วยค่า Normalize Burnt 
Ratio เพื่อใช้บริหารจัดการไฟปุา และวิธีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงไฟปุาและภัยแล้ง (Hotspot) จากข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ ภายใต้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

(ไฟปุา) 
การค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value) ของมูลค่าที่เกิดขึ้นแต่ละปี  
        จากการที่มูลค่าที่เกิดจากเงินฟ้ืนฟูปุาที่เกิดขึ้น สามารถเกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากปี 2559 ซึ่งมูลค่าที่เกิดขึ้น
ในอนาคตหลังจากนั้นอีก 10 ปี สามารถนํามาคํานวณเป็นมูลค่าเทียบเท่าในปัจจุบัน (Net present value : 
NPV) ได้เท่ากับ  00,9 0,847.8  บาท 
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20  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคาดการณ์และประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติ                        
และ ผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน (การพัฒนาอุปกรณ์ Field Server) 

ข้อมูลโครงการ : ระบบเก็บข้อมูลสภาพอากาศและรูปภาพรายวันจากแปลงเกษตรกรรม เป็นการจัดเก็บ
ข้อมูลจากแปลงเกษตรกรรมบนแปลงพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิด เช่น ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง หน่อไม้ฝรั่ง 
โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่า Field Server เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสภาพอากาศรายวัน ปัจจุบันมีการติดตั้ง 
Field Server ที่สถานีตรวจวัดอากาศ จํานวน 24 สถานี กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ละ
สถานีจะถูกส่งเข้ามาท่ีเครือข่ายส่วนกลาง เพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการด้านการเพาะปลูกต่อไป 

การประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

*เส้นประคือ ยังไม่เกิดผลกระทบดังกล่าวในขณะนี้ 
          จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ข้อมูล
จาก Field Server โดยสามารถแบ่งการพิจารณาได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานไม่ต้องส ารวจหรือสร้างอุปกรณ์การส ารวจเอง         
โดยสามารถคํานวณได้จากมูลค่าการลงทุนของ สทอภ. ที่ทําระบบให้ โดยที่หน่วยงานที่ใช้ไม่ต้อง
จัดทําเอง 

2. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นจากการน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการผลิต  โดย
สามารถคํานวณได้จากส่วนต่างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรระหว่างพ้ืนที่ที่นําข้อมูล Field 
Server ไปใช้ในการวางแผนการผลิต กับพ้ืนที่ที่ไม่ได้นําข้อมูล Field Server ไปใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

การมีสถานีตรวจ
อากาศ ตรวจจับ 
บันทึก ข้อมูล 
จํานวน 24 สถานี

การนําข้อมูลไปให้
เกษตรกรใช้ในการ
วางแผนกสิกรรม 

= ส่วนต่างของ (ผลผลิตต่อไรเ่ฉล่ีย)
ระหว่างพื้นที่ทีไ่ด้นําข้อมูลมาใช้บรหิาร
จัดการ เทียบกับ พ้ืนทีท่ี่ไมไ่ดใ้ช้ข้อมูล
ในการบรหิารจัดการ
x มูลค่าผลผลิต x จํานวนไร่

ข้อมูล parameter 
ต่าง  เช่น สภาพนํ้า 
อุณหภูมิ สภาพลม การเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตร

การประหยัดได้จากการที่
ไม่ต้องสํารวจหรือสร้าง
อุปกรณ์การสํารวจเอง

การลงทุนของ GISTDA ที่ทาํให้
หน่วยงานต่าง ได้ข้อมูลมาใช้

การประหยัด
งบประมาณ
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20  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคาดการณ์และประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติ                        
และ ผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน (การพัฒนาอุปกรณ์ Field Server) 

ผลการประเมิน : 

 มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานไม่ต้องจัดเก็บข้อมูลเอง 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า ข้อมูลจาก Field Server สามารถจัดเก็บข้อมูลสภาพอากาศครอบคลุม
ระยะ 5-20 กิโลเมตร ทําให้ข้อมูลมีความแม่นยํากว่าข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ระยะ 
100-200 เมตร  

การได้ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศของ สทอภ. ทําให้เกิดการประหยัดจากการที่หน่วยงานต่าง  ไม่ต้อง
ลงทุนเอง คิดเป็นมูลค่า  ,043,500 บาท 
         คํานวณจาก : เงินลงทุนในโครงการ เฉพาะส่วนที่ส่งผลในปี 2559 และส่งผลต่อสถานีจํานวน 24 สถานี 
=  ,043,500 บาท 
         แต่การได้ข้อมูลจาก Field Server นั้น ยังไม่สามารถทดแทนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้  เนื่องจาก
ปัจจุบันมีการติดตั้งอุปกรณ์ Field Server ที่สถานีตรวจวัดอากาศเพียง 24 สถานี ทําให้ข้อมูลที่ได้ยังไม่
ครอบคลุมพื้นที ่ทั ้งหมดเมื ่อเทียบกับพื้นที ่ทั ้งประเทศ ในทางป ิบัติการใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนการ
เพาะปลูก จึงยังคงใช้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลัก และใช้ข้อมูลจาก Field Server เพื่อตรวจสอบ
ความแม่นยําเท่านั้น นอกจากนี้ ข้อมูลเชิงสถิติจาก Field Server ยังมีจํานวนไม่มากเพียงพอ เนื่องจากเพ่ิง
มีการติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในปี 2555         

 มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นจากการน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการผลิต 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทําไร่อ้อย ให้ข้อมูลว่าได้ใช้ข้อมูลจาก Field Server ในการวางแผน
บริหารจัดการการเพาะปลูก การดูแลผลผลิต ในพ้ืนที่เพาะปลูกประมาณ 1,000 ไร่ เช่น ในการให้น้ํา จะ
พิจารณาจากข้อมูลความเข้มแสง จะเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสง ซึ่งมีผลต่อความชื้นของอ้อย ข้อมูล
ความเร็วลมจะเก่ียวข้องกับการระเหยของน้ําในอ้อย ดังนั้น หากความเข้มแสงสูงหรือความเร็วลมแรง จะทําให้
ความชื้นของอ้อยลดลง จึงต้องให้น้ํามากขึ้น หรือในการปรับปรุงส่วนผสมของดินให้เหมาะสมกับสภาพความ
แข็งแรงของอ้อย จะมีการพิจารณาข้อมูลความเร็วลม หากความเร็วลมแรง จะส่งผลต่อความแข็งแรงของราก 
จึงต้องปรับส่วนผสมของดินให้มีคุณสมบัติที่รากสามารถชอนไชได้ดี เป็นต้น ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลจาก Field 
Server ในการวางแผนการเพาะปลูกอ้อย ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมขึ้น โดยมีรายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 3. 8 
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20  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคาดการณ์และประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติ                        
และ ผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน (การพัฒนาอุปกรณ์ Field Server) 

ตารางท่ี 3.18 มูลค่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ข้อมูล Field Server 

ประเภท
อ้อย 

ผลผลิตต่อไร่ (ตันต่อไร่) 
พ้ืนที่ปลูก 

(ไร่) 
จ านวนผลผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ 

(ตัน) 

ราคาต่อ
ตัน 

(บาท) 

มูลค่าผลผลิตเพ่ิมขึน้ 
(บาท) 

ก่อนใช้ 
Filed 
server 

หลังใช้ 
Field 
server 

ผลผลติ
เพิ่มขึ้น 

อ้อยใหม่ 13.5 15 1.5 88 132 1,000 132,000 
อ้อยตอ 8.5 12.34 3.84 830 3,187.2 1,000 3,187,200 

     
 3,319,200 

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ บ.ไร่อีสาน ชัยภูมิ 
 
สรุปการคํานวณ  

มูลค่าผลผลิตที่เพ่ิมข้ึน = ผลผลิตต่อไร่ที่เพ่ิมข้ึน x พ้ืนที่ปลูก x ราคาต่อตัน  
(ผลผลิตต่อไร่ที่เพ่ิมข้ึน = ผลผลิตต่อไร่หลังใช้ Field Server - ผลผลิตต่อไร่ก่อนใช้ Field Server) 
กรณีอ้อยใหม ่: มูลค่าผลผลิตที่เพ่ิมข้ึน = (15-13.5) x 88 x 1,000 = 132,000 
กรณีอ้อยตอ : มูลค่าผลผลิตที่เพ่ิมข้ึน = (12.34-8.5) x 830 x 1,000 = 3,187,200  
มูลค่าผลผลิตโดยรวม  = 132,000 + 3,187,200 = 3,319,200 บาท 
จากตารางที่ 3. 8 จะเห็นได้ว่าการใช้ข้อมูล Field Server ทําให้ผลผลิตอ้อยใหม่เพ่ิมข้ึน 1.5 ตันต่อไร่ 

หรือเพ่ิมขึ้นทั้งหมด 132 ตัน และผลผลิตอ้อยตอเพ่ิมขึ้น 3.84 ตันต่อไร่ หรือเพ่ิมขึ้นทั้งหมด 3,187.2 ตัน 
ทั้งนี้ หากประมาณการราคาผลผลิตที่ตันละ 1,000 บาท จะสามารถคํานวณมูลค่าผลผลิตอ้อยใหม่เพิ่มขึ้น 
132,000 บาท และมูลค่าผลผลิตอ้อยตอเพ่ิมข้ึน 3,187,200 บาท หรือมูลค่าผลผลิตของผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้น 
3,319,200 บาท 
 หากประมาณการว่า ถ้าสถานีตรวจอากาศอ่ืน  ส่งผลให้มีการเพ่ิมมูลค่าการผลิตในมูลค่าเดียวกันกับ 
บ.ไร่อีสาน มูลค่าจาก 24 สถานี จะได้มูลค่าเท่ากับ 3,319,200 x 24 = 79,660,800 บาท  
         กล่าวโดยสรุป การใช้ข้อมูล Field Server มีส่วนช่วยเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ทําให้ประสิทธิภาพการผลิต
เพ่ิมขึ้น โดยจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการไร่อ้อยที่มีการใช้ข้อมูล Field Server ในการวางแผนการเพาะปลูก 
พบว่าข้อมูล Field Server ทําให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น  
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21. โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่บนฐานสมดุล
เศรษฐศาสตร์ (การพัฒนาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)) 

ข้อมูลโครงการ : ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการเกษตร (GISagro) เป็นระบบที่พัฒนาภายใต้โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเกษตรด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียมและ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการสํารวจพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคั รายแปลง ซึ่งข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
GISagro สามารถนําไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ตลอดจน
สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการจ่ายค่าชดเชยเมื่อเกิดภัยธรรมชาติหรือโรคระบาดได้ 
 

แบบจ าลองการประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

*เส้นประคือ ยังไม่เกิดผลกระทบดังกล่าวในขณะนี้ 
              จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์
ข้อมูลจาก GISagro โดยสามารถแบ่งการพิจารณาได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานไม่ต้องจัดเก็บข้อมูลเอง โดยสามารถคํานวณได้จาก
มูลค่าการลงทุนของ สทอภ. 

2. มูลค่าความสู เสียที่ลดลงจากการสามารถจ่ายค่าชดเชยได้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น 
โดยสามารถคํานวณได้จากส่วนต่างของค่าชดเชย เปรียบเทียบระหว่างกรณีใช้ข้อมูลของ สทอภ. 
และกรณีที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลของ สทอภ. 

3. มูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการใช้ข้อมูลของ สทอภ  ในการพยากรณ์ ควบคุมโรคระบาด 
โดยสามารถคํานวณได้จากส่วนต่างมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบระหว่างกรณีใช้
ข้อมูลของ สทอภ. ในการวางแผนควบคุมโรคระบาด และกรณีที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลของ สทอภ. 

 

ระบบการข้ึน
ทะเบียน เช่น บัตร
ประชาชน พื้นท่ีท่ีมี
เอกสารสิทธิ์  วัน
เพาะปลูก พื้นท่ี
เพาะปลูก ฯลฯ  

ข้อมูลเกษตรกร 
และพื้นท่ีการเกษตร
ต่าง  

การนําข้อมูลไปใช้
จ่ายคา่ชดเชย

= ส่วนต่างของ (ค่าชดเชย กรณีใช้
ข้อมูลจาก GISTDA เทียบกับ 
ค่าชดเชย กรณีไมใ่ช้ข้อมูล GISTDA) 

การปูองกับความ
เสียหายจากโรค
ระบาด

การนําข้อมูลไปใช้
พยากรณ์ ควบคุม 
โรคระบาด

= ผลต่างของ (มูลค่าความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึน) กรณทีี่ใช้ข้อมูลจาก GISTDA 
เทียบกับ กรณีทีไ่มใช้ข้อมูลจาก 
GISTDA 

การลดความ
สู เสียจากการ
จ่ายคา่ชดเชยเกิน
จริง

การประหยัดได้จากการที่
ไม่ต้องสํารวจหรือสร้าง
อุปกรณ์การสํารวจเอง

การลงทุนของ GISTDA ที่ทาํให้
หน่วยงานต่าง ได้ข้อมูลมาใช้

การประหยัด
งบประมาณ
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21. โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่บนฐานสมดุล
เศรษฐศาสตร์ (การพัฒนาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)) 

ผลการประเมิน : 

 มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานไม่ต้องจัดเก็บข้อมูลเอง 
         การที่มีระบบข้อมูลจากระบบ GISagro ทําให้หน่วยงานด้านการเกษตรไม่ต้องลงทุนจัดทําเอง ซึ่ง
สามารถประหยัดได้จากกรณีนี้ คิดเป็นมูลค่า 3 6,000 บาท 

= เงินลงทุนในโครงการ ตัดค่าเสื่อมราคา 5 ปี x จํานวนหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลในปี 2559 
= (1,630,000/5) x 1 = 3 6,000 บาท 

 แต่ทั้งนี้ มิได้หมายความว่า การมีระบบ GISagro จะทําให้ยกเลิกระบบเดิมแล้วทดแทนการให้ข้อมูล
เดิมด้วยระบบ GISagro เสียทั้งหมด  
      จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้ข้อมูลพบว่า พ้ืนที่ที่มีข้อมูลจากระบบ GISagro จะมีจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับพ้ืนที่
ที่ต้องการทั้งหมด (ระบบ GISago ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 3 แสนไร่ แต่ทั้งประเทศต้องใช้ 13 ล้านไร่) จึงยัง
ไม่สามารถประหยัดหรือทดแทนข้อมูลที่มีอยู่ได้ นอกจากนั้น การใช้งานยังมีปั หาทําให้มีผู้ใช้งานน้อย เช่น 
ความช้าในการโหลดข้อมูล ในกรณีที่มีผู้ใช้จํานวนมาก (บางครั้งระบบล่มหากมีผู้ใช้จํานวนมาก) อีกทั้งในทาง
ป ิบัตินั้น ผู้ที่ใช้ข้อมูล อาจไม่ได้เลือกใช้ข้อมูลจาก GISagro เนื่องจากมีข้อมูลอ่ืน  ให้ใช้ โดยข้อมูลหลักที่ใช้
ได้แก่ แผนที่ที่กรมพัฒนาขึ้นเอง เนื่องจากเป็นระบบท่ีใช้กันมากและผู้ใช้งานคุ้นเคยมากกว่า อีกทั้งยังมีข้อมูล
จากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประกอบกับการลงพ้ืนที่สํารวจเพิ่มเติม ที่ทําให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือขึ้น 
      ทั้งนี้ ในทางป ิบัติเจ้าหน้าที่จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มีการนําเข้ามาในระบบ GISagro เทียบกับ
ข้อมูลอ่ืนด้วย เพ่ือให้ข้อมูลถูกต้องตรงกับความเป็นจริง จึงทําให้ในการใช้ข้อมูลของหน่วยงานเป็นการใช้
ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิม ควบคู่ไปกับข้อมูล GISagro ยังไม่สามารถใช้ข้อมูล GISagro มาทดแทนฐานข้อมูล
เดิมได ้

 มูลค่าความสู เสียที่ลดลงจากการสามารถจ่ายค่าชดเชยได้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น 
 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร พบว่า ปัจจุบันยังไม่มีการใช้ข้อมูล GISagro ใน
การคํานวณค่าชดเชยให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ เนื่องจากการส่งต่อข้อมูล  GISagro มีความล่าช้า
ไม่ทันกับความต้องการของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งต้องการความรวดเร็วในการจ่ายค่าชดเชย นอกจากนั้นในการ
จ่ายค่าชดเชย ตามระเบียบจะต้องมีคณะกรรมการระดับอําเภอ จังหวัด ตรวจประเมิน เ พ่ือรับรองความ
เสียหาย และอาจมีการลงพ้ืนที่จริง ซึ่งจะได้ความแม่นยําน่าเชื่อถืออยู่แล้ว 

 มูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการใช้ข้อมูลของ สทอภ  ในการพยากรณ์ ควบคุมโรคระบาด 
 ในด้านการใช้ข้อมูล GISagro เพ่ือพยากรณ์และควบคุมโรคระบาด ปัจจุบันยังไม่ได้ใช้ระบบ 
GISagro ในด้านนี้ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ข้อมูล GISagro ร่วมกับข้อมูลที่จัดเก็บ
จากสถานีตรวจวัดอากาศ (Field Server) เพื่อให้ได้ข้อมูลมีความชัดเจนครบถ้วน ทําให้สามารถนําไป
ประมวลเพ่ือพยากรณ์หรือควบคุมโรคระบาดได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจากระบบ GISagro สามารถบ่งชี้พ้ืนที่
เพาะปลูกที่มีเพลี้ยกระโดด และเมื่อรวมกับข้อมูลทิศทางลมจากสถานีตรวจวัดอากาศ จะทําให้สามารถ
คาดการณ์ได้ว่าเพลี้ยกระโดดจะระบาดไปในทิศทางใด เป็นต้น 
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21. โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่บนฐานสมดุล
เศรษฐศาสตร์ (การพัฒนาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)) 

 การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ 
 จากการสัมภาษณ์พบว่า ข้อมูล GISagro มีประโยชน์ในด้านของการตรวจสอบเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนใหม่ ว่าในแปลงเพาะปลูกนั้น มีการปลูกพืชจริงหรือไม่ ซึ่งจะทําให้เกษตรกรที่ไม่ได้มีพื้นที่ปลูกจริง
ไม่สามารถข้ึนทะเบียนเกษตรกรใหม่ได้ 
 จะเห็นได้ว่าปัจจุบันการใช้ข้อมูล GISagro ในการวางแผนการเพาะปลูก เป็นการใช้ข้อมูลควบคู่กับ
ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิม ยังไม่สามารถใช้ข้อมูล GISagro แทนฐานข้อมูลเดิมได้ เนื่องจากข้อมูล GISagro 
ยังมีปั หาบางประการ ยังไม่สามารถทดแทนระบบที่กรมพัฒนาขึ้นเอง ซึ่งถูกนําไปใช้มากกว่า และมีพ้ืนที่
ครอบคลุมกว่ามาก อีกทั้งในหลายกรณียังต้องใช้ข้อมูลประกอบกับฐานทะเบียนข้อมูลเกษตรกร ร่วมกับการ
ใช้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่ได้มีการนําเข้าระบบด้วย  
         สําหรับการใช้ข้อมูล GISagro ในการคํานวณค่าชดเชยให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ พบว่า 
ปัจจุบันยังไม่มีการใช้ข้อมูลเพ่ือคํานวณค่าชดเชยดังกล่าว เนื่องจากการส่งต่อข้อมูลมีความล่าช้า ไม่ทันกับ
ความต้องการของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งต้องการความรวดเร็วในการจ่ายค่าชดเชย สําหรับการใช้ข้อมูลเพ่ือ
พยากรณ์และควบคุมโรคระบาด พบว่า ปัจจุบันยังไม่มีการใช้ข้อมูลเพื่อพยากรณ์โรคระบาด อย่างไรก็ตาม  
ในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ข้อมูล GISagro ร่วมกับข้อมูลที่จัดเก็บจากสถานีตรวจวัดอากาศ Field 
Server เพ่ือให้ได้ข้อมูลมีความชัดเจนครบถ้วน สามารถนําไปประมวลเพ่ือพยากรณ์หรือควบคุมโรคระบาดได้          
         สําหรับประโยชน์ที่มีอยู่ของข้อมูล GISagro คือประโยชน์ในด้านของการตรวจสอบเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนใหม่ ว่าในแปลงเพาะปลูกนั้น มีการปลูกพืชจริงหรือไม่ และอาจใช้ในบางกรณีที่ต้องการตรวจสอบ
ข้อมูลที่มีปั หา โดยนําข้อมูล GISagro มาตรวจเช็คกับข้อมูลอ่ืน  ร่วมกัน แต่ก็จะใช้ได้บางพื้นที่ เนื่องจาก
พ้ืนที่ที่มีข้อมูล GISagro มีอยู่น้อยเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ทางการเกษตรทั้งหมดของประเทศ 
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22. โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่บนฐานสมดุลเศรษฐศาสตร์ 
(การพัฒนาระบบแผนที่ออนไลน์ G-Agro หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่) 

ข้อมูลโครงการ : ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเกษตรเชิงพ้ืนที่ (G-Agro) เป็นระบบภูมิ
สารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการจัดการด้านการเกษตรเชิงพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนและติดตามแผน
ของภาคเกษตรทั้งในระดับนโยบายและระดับป ิบัติการ ในการตรวจสอบชนิดพืชที่ปลูก จํานวนพ้ืนที่ 
ปริมาณผลผลิต ฤดูกาลของภาคการผลิตที่สอดคล้องกับปัจจัยต่าง  ทั้ง ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยการใช้ข้อมูลหลากหลายมิติ ทั้งข้อมูลจาก สทอภ. และจากแหล่งอ่ืน  ร่วมกัน และนําข้อมูล
เหล่านั้นมาประมวล สังเคราะห์ และจัดเป็นกลุ่มข้อมูลทําที่สามารถนํามาใช้ในการบริหารจัดการเกษตรได้ เช่น 
การติดตามพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ือคาดการณ์ผลผลิตตามขอบเขตการปกครอง การประเมินช่วงอายุต่าง  
ของพืชที่มีการเพาะปลูก ปริมาณผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวได้ในละแต่ละพื้นที่และช่วงเวลา การบ่งชี้พื้นที่ที่
เสี่ยงต่อน้ําท่วม เป็นต้น 
 

แบบจ าลองการประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

*ประเด็นในกรอบเส้นประคือ ยังไม่เกิดผลกระทบดังกล่าวในขณะนี ้
 
             
 
 

ระบบการติดตาม
กระบวนการ ความ
คืบหน้าของผลิตข้าว  
เช่น ระยะเวลาสุก 
ควรเก็บเก่ียวเมื่อใด 
ฯลฯ

การนําข้อมูลไปให้
เกษตรกรใช้ในการ
วางแผนผลผลิตที่
ออกสู่ตลาด

  (ค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บข้อมูลตาม
วิธีการเดิมที่ใช้คนลงพื้นที่สํารวจที่
ลดลงจากการใช้ข้อมูล GISTDA 

การปรหยัดจาก
การจัดเก็บข้อมูล
โดยวิธีการใหม่

การประหยัดได้
จากการมีวิธีการ
ติดตามข้อมูลแบบ
ใหม่

= ส่วนต่างของราคาผลผลิตเฉล่ีย x 
จํานวนไร่ ระหว่างพื้นที่ทีไ่ด้นําข้อมูล
มาใช้บรหิารจัดการเทียบกับก่อนนํา
ข้อมูลใช้ในการบรหิารจัดการ

ข้อมูลการผลิตในระยะ
ต่าง  และข้อมูล
ผลผลิต

การเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร

การจัดสรร
ทรัพยากรที่ใช้ใน
การเก็บเก่ียว เช่น 
บรหิารรถเก่ียว 
ระยะเวลาเก็บเก่ียว 

= ส่วนต่างของ (ต้นทุน/ระยะเวลา ที่
ลดลง ในการเก็บเก่ียว) กรณีก่อนใช้
ข้อมูล GISTDA เทียบกับ กรณหีลังใช้
ข้อมูล GISTDA) 

การลดต้นทุน 
และสร้างมูลค่า
ในการคา้

การนําข้อมูลไปใช้
ในการบรหิาร
จัดการ Logistic 

= การลดต้นทุน เช่นด้าน Logistic 
การสร้างมูลคา่จากการทําสั  า
ล่วงหน้า ฯลฯ

การเพ่ิม
ประสิทธภิาพใน
การเก็บเก่ียว
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22. โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่บนฐานสมดุลเศรษฐศาสตร์ 
(การพัฒนาระบบแผนที่ออนไลน์ G-Agro หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่) 

จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จาก
ระบบแผนที่ G-Agro โดยสามารถแบ่งการพิจารณาได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 

1. มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานไม่ต้องส ารวจข้อมูลเอง โดยสามารถคํานวณมูลค่า
ได้จากการลงทุนระบบต่าง  ของ สทอภ. แทนที่จะให้หน่วยงานต่าง  ลงทุนเอง และจาก
การที่หน่วยงานที่ใช้ข้อมูลไม่ต้องใช้วิธีการสํารวจแบบเดิมโดยมีค่าใช้จ่ายในการให้คนลงสํารวจ
ในพ้ืนที่เอง  

2. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น โดยสามารถคํานวณได้จากส่วนต่างมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร เปรียบเทียบระหว่างก่อนใช้ข้อมูล G-Agro และหลังใช้ข้อมูล G-Agro 

3. มูลค่าประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยสามารถคํานวณได้จากส่วนต่างมูลค่าต้นทุน
ในการเก็บเก่ียว เปรียบเทียบระหว่างก่อนใช้ข้อมูล G-Agro และหลังใช้ข้อมูล G-Agro 

4. มูลค่าประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้าน Logistic ที่เพิ่มขึ้น โดยสามารถคํานวณได้จาก
ส่วนต่างมูลค่าต้นทุนด้าน Logistic เปรียบเทียบระหว่างก่อนใช้ข้อมูล G-Agro และหลังใช้ข้อมูล 
G-Agro 

ผลการประเมิน : 

 มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานไม่ต้องส ารวจข้อมูลเอง 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ข้อมูลจากระบบ G-Agro ช่วยลดภาระในการที่หน่วยงานต้องสํารวจข้อมูลเอง 

โดยเฉพาะค่าจ้างบุคลากรในการลงพ้ืนที่ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ค่าจัดซื้อข้อมูล แผนที่  
ซ่ึงแต่เดิมจะมีการใชต้้นทุนท่ีสงูโดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3.19 

ตารางท่ี 3.19 ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูล (ค่าใช้จ่ายคงที่) 

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่ายก่อนที่จะมรีะบบ G-Agro จ านวน 
ค่าใช้จ่าย 
ต่อเดือน  
(บาท) 

ค่าใช้จ่าย 
ต่อปี (บาท) 

ค่าใช้จ่ายคงที่ (ไม่แปรผันตามขนาดพ้ืนที่ และเป็นค่าใช้จ่ายรวมของท้ังประเทศ) 
Hardware เครื่องคอมพิวเตอร์   เครื่อง  

(ใช้งานร่วมกันทุกจังหวัด อายุการใช้งาน 5 ปี) 
  เครื่อง -  0,000 

Software License การใช้งานซอฟต์แวร์ 
(License ละ 1 แสนบาท ใช้งาน 3 Licenses) 

3 Licenses - 300,000 

ค่าจ้างบุคลากร เงินเดือนบุคลากรดูแลระบบ  5,000 บาทต่อคน 4 คน 60,000 7 0,000 
รวมค่าใช้จ่ายคงที่ท้ังประเทศ   1,040,000 

ค่าใช้จ่ายคงที่ คือการลงทุนแล้วสามารถใช้ได้ท่ัวประเทศ ไม่ได้แปรผันตามจํานวนพื้นที่ท่ีใช้ 
ค่าอุปกรณ์ hardware เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ราคาประมาณ 1 แสนบาท อายุการใช้งานประมาณ 

5 ปี คิดเป็นมูลค่าปีละ = 100,000 หารด้วย 5 = 20,000 บาท 
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22. โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่บนฐานสมดุลเศรษฐศาสตร์ 
(การพัฒนาระบบแผนที่ออนไลน์ G-Agro หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่) 

ค่า software (License ละ   แสนบาท ใช้งาน 3 Licenses) คิดเป็นมูลค่าปีละ = 100,000 x 3 
= 300,000 บาท 

ค่าจ้างบุคลากร จากเงินเดือนบุคลากรดูแลระบบ 15,000 บาทต่อคน มีเจ้าหน้าที่จํานวน 4 คน คิดเป็น
ค่าใช้จ่าย = 15,000 x 4 = 60,000 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อปี = 60,000 x 12 = 720,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายคงท่ี = 20,000 + 300,000 + 720,000 = 1,040,000 บาท 

ตารางท่ี 3.20 ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูล (ค่าใช้จ่ายแปรผัน) 
ค่าใช้จ่ายแปรผัน 

(แปรผันตามขนาดพ้ืนที่ ในที่นี้ใช้ข้อมูลจังหวัดสกลนครเป็นตัวแทน เพ่ือค านวณหาค่าใช้จ่ายแปรผันต่อไร่) 

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่ายก่อนที่จะมรีะบบ G-Agro จ านวน 
ค่าใช้จ่าย 
ต่อเดือน  
(บาท) 

ค่าใช้จ่าย 
ต่อปี (บาท) 

ค่าจ้างบุคลากร ค่าจ้างบุคลากรลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 
- เงินเดือน  0,000 บาทต่อคน 
- เบี้ยเลีย้ง  00 บาทต่อคนต่อวัน  

(เฉลี่ย  0 วัน) 

5 คน 70,000 840,000 

ค่าใช้จ่ายในการ
ลงพื้นที ่

ค่ายานพาหนะ ค่านํ้ามัน ค่าซ่อมบํารุง ค่าที่พัก 
(ประมาณการคา่ใช้จ่ายรวมเดือนละ  ,000 บาท) 

-  0,000   0,000 

ค่าจัดซื้อข้อมลู ค่าจัดซื้อแผนที่ ระวางละ  ,000 บาท  
(ประมาณการ   ปี ใช้ข้อมูล 3 ระวาง) 

3 ระวาง - 3,000 

รวมค่าใช้จ่ายแปรผันของจังหวัดสกลนคร   963,000 
สกลนครมีพ้ืนที่ของการจัดท าข้อมูล G-Agro (จ านวนไร่)   2,882,512 

คิดเป็นต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ (บาทต่อไร่)   0.33 
 

ค่าใช้จ่ายแปรผัน คือ แปรผันไปตามขนาดพื้นที่ ถ้าพื้นที่ให ่ค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นตาม  (ในที่นี ้ใช้
ข้อมูลจังหวัดสกลนครเป็นตัวแทน เพ่ือคํานวณหาค่าใช้จ่ายแปรผันต่อไร่)   

-  ค่าจ้างบุคลากรลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลเงินเดือน  0,000 บาทต่อคน แต่ละคนเบี้ยเลี้ยง  00 บาทต่อ
คนต่อวัน (เฉลี่ย  0 วันได้เบี้ยเลี้ยง 4,000 บาทต่อคน) คิดเป็นรายได้รวม = 10,000 + 4,000 = 14,000 บาท 
ต่อเดือนต่อคน  

รวมบุคลากร 5 คน มีค่าใช้จ่าย = 14,000 x 5 = 70,000 บาท ต่อเดือน 
คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อปี = 70,000 x 12 = 840,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการลงพ้ืนที่ ค่ายานพาหนะ ค่าน้ํามัน ค่าซ่อมบํารุง ค่าที่พัก (ประมาณการค่าใช้จ่าย

รวมเดือนละ  ,000 บาท) รวม 1 ปี เท่ากับ 1,000 x 12 =120,000 บาท 
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22. โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่บนฐานสมดุลเศรษฐศาสตร์ 
(การพัฒนาระบบแผนที่ออนไลน์ G-Agro หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่) 

- ค่าจัดซื้อแผนที่ ระวางละ  ,000 บาท (ประมาณการ   ปี ใช้ข้อมูล 3 ระวาง) รวมปีละ 1,000 x 3 
= 3,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายแปรผัน = 840,000 +   0,000 + 3,000 = 963,000 บาท 
คํานวณหาต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ 
ค่าใช้จ่ายแปรผันในการสํารวจพื้นที่ของจังหวัดสกลนครเท่ากับ 963,000 บาท 
จังหวัดสกลนครมีพ้ืนที่ของการจัดทําข้อมูล G-Agro =  ,88 ,5   ไร่ 

          คิดเป็นต้นทุนเฉลี่ยในการสํารวจ = 963,000 /  ,88 ,5   = 0.33 บาทต่อไร่ 
 
จากตารางที่ 3.20 จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลประกอบด้วย 
1. ค่าใช้จ่ายคงที่ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบในการจัดเก็บข้อมูล เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่แปรผัน

ตามขนาดพ้ืนที่ ขนาดจังหวัด และเป็นค่าใช้จ่ายรวมของทั้งประเทศ เนื่องจากเป็นการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ทุกจังหวัดใช้ข้อมูลร่วมกัน ในที่นี้จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายคงที่อยู่ที่  ,040,000 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายแปรผัน เป็นค่าใช้จ่ายในการลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล ซึ่งแปรผันตามขนาดพ้ืนที่ ขนาด
จังหวัดที่ต้องลงเก็บข้อมูล ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรในการจัดเก็บข้อมูลไม่เท่ากันในแต่ละจังหวัด 
ดังนั้น ในการคํานวณค่าใช้จ่ายแปรผันของแต่ละจังหวัด จะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายแปรผันต่อไร่ 
คูณกับขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) ของแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์จะใช้ข้อมูลของ
จังหวัดสกลนครเป็นตัวแทนในการหาค่าใช้จ่ายแปรผันต่อไร่ โดยจากตารางที่ 3.21 จะ
เห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายแปรผันของจังหวัดสกลนครคือ 963,000 บาทต่อปี พ้ืนที่ของจังหวัดที่มีการ
จัดเก็บข้อมูลอยู่ในระบบ G-Agro แล้วคือ 2,882,512 ไร่ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายแปรผันต่อปีต่อไร่จึงอยู่ที่ 
0.33 บาทต่อปีต่อไร่ จึงใช้ตัวเลขดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายแปรผันของทุกจังหวัด นําต้นทุน 0.33 
บาทต่อไร่ ไปคํานวณต้นทุนการจัดทําข้อมูลทั้งหมดทั่วประเทศ  
 เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดของประเทศจังหวัดที่มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่ในระบบ 
G-Agro แล้ว มีจํานวน 125,063,448 ไร่ โดยค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูล 0.33 บาทต่อไร่ 
คํานวณต้นทุนในการสํารวจทั้งหมดได้ตามตารางท่ี 3.22 

ตารางท่ี 3 22 ต้นทุนการจัดท าข้อมูล (กรณีก่อนที่จะมีระบบ G Agro) 

รายการ จ านวน หน่วย 
รวมพื้นท่ีเกษตรกรทุกจังหวัดที่ใช้ระบบ Gis-Agro 125,063,448 ไร ่
ต้นทุนเฉลี่ยในการจัดทําข้อมลู ในวิธีการเดิม 0.33 บาทต่อไร ่
รวมค่าใช้จ่ายของทุกจังหวัด 41,781,652 บาท 
ต้นทุนจากค่าใช้จ่ายคงท่ี 1,040,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 42,821,652 บาท 
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22. โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่บนฐานสมดุลเศรษฐศาสตร์ 
(การพัฒนาระบบแผนที่ออนไลน์ G-Agro หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่) 

การคํานวณต้นทุนในการจัดเก็บข้อมูล (ตามวิธีการเดิม)  
รวมพ้ืนที่เกษตรกรทุกจังหวัดที่ใช้ระบบ Gis-Agro = 125,063,448  
ต้นทุนเฉลี่ยในการจัดทําข้อมูล ในวิธีการเดิม = 0.33 บาทต่อไร่  
รวมค่าใช้จ่าย (ผันแปร) ของทุกจังหวัด = 125,063,448 x 0.33 = 41,781,652 บาท 
ต้นทุนจากค่าใช้จ่ายคงที่ = 1,040,000 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด = ค่าใช้จ่ายคงที่ + ค่าใช้จ่ายผันแปร = 1,040,000 + 41,781,652 = 
42,821,652 บาท 
ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการสํารวจขอ้มูลทั้งหมดของประเทศ (กรณไีม่ใช้ข้อมูล G-Agro) คือ 4 ,8  ,652 บาท 
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้หากใช้ข้อมูลของ สทอภ.  

          การมีระบบข้อมูลของ สทอภ. ทําให้แต่ละหน่วยงานไม่ต้องใช้การเก็บข้อมูลแบบเดิม โดยหน่วยงาน
ที่ใช้ประกอบด้วย 3 หน่วยงานคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงมหาดไทย 
หากคํานวณในสมมติฐานว่า มูลค่าการประหยัดได้ ในกรณีที่หน่วยงานทั้ง 3 ไม่ต้องจัดทําข้อมูลเอง คิดเป็น 
4 ,8  ,652 x 3 =   8,464,957 บาท 

 มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า หน่วยงานหลักในการวางแผนการเพาะปลูกของประเทศ คือ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาจะใช้ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินในการวางแผนการเพาะปลูกพืชเป็นรายจังหวัด ทั้งนี้ 
ข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินจะมีการแนะนําการใช้พ้ืนที่ทําการเกษตร (Land Use) ตามระดับความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ในการปลูกพืชแต่ละชนิด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการผลิต ขณะที่ข้อมูลจากระบบ G-Agro จะถูก
นําไปใช้ในการติดตามสถานการณ์ว่าเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้หรือไม่มากกว่า ดังนั้น ข้อมูลที่มีส่วนช่วยในการ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ส่วนให ่จะเป็นข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินมากกว่า 

 การน าไปใช้ในด้านอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังใช้ข้อมูลจากระบบ G-Agro ร่วมกับข้อมูลจากหน่วยงานอื่น  ในการ

คาดการณ์ปริมาณผลผลิต คาดคะเนราคาผลผลิต เพ่ือนําไปใช้ในสําหรับเป็นค่าอ้างอิงในการวิเคราะห์ เพ่ือ
กําหนดมาตรการเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ตัวอย่างเช่น การกําหนดค่าขึ้นยุ้งฉาง ค่าเก็บเกี่ยว ค่าฝากเก็บ 
ปรับปรุงคุณภาพข้าว ฯลฯ จะทําให้สามารถนําไปใช้ในการหาวงเงินสินเชื่อ ให้เป็นร้อยละเท่าใดของค่าต่าง  
เหล่านี้ หรือมาตรการชดเชย ว่าจะจ่ายไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาที่เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งมาตรการเหล่านี้
จะต้องนําค่าอ้างอิงต่าง  ที่กําหนดไว้มาใช้  

สําหรับผลกระทบในด้านของการจัดทําทรัพยากรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว เช่น บริหารรถเกี่ยว รวมถึงการ
นําข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการด้าน Logistic อาจมีการนําไปใช้ในอนาคต แต่ยังไม่เกิดผลในปัจจุบัน     
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22. โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่บนฐานสมดุลเศรษฐศาสตร์ 
(การพัฒนาระบบแผนที่ออนไลน์ G-Agro หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่) 

สําหรับการนําข้อมูลไปใช้ในด้าน Logistic ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าหน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้มีแผนงานในการ
นําไปใช้ในขณะนี้   

กล่าวโดยสรุป ข้อมูลจากระบบ G-Agro ส่วนให ่จะใช้ในการติดตามแผนการดําเนินงานด้านการผลิต 
การคาดการณ์ปริมาณผลผลิต ว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ ซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตามผล
ในลักษณะเดิมที่มีค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้จะนําไปใช้ในการระบุค่าต่าง ที่ใช้ในมาตรการต่าง  ของรัฐ 
เช่น มาตรการการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ มาตรการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการซื้อข้าวจาก
เกษตรกร 

ส่วนในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก จะใช้ข้อมูลจากแหล่งอ่ืนมากกว่า โดยจะใช้แผนที่จาก
กรมพัฒนาที่ดินเป็นหลักในการวางแผน  
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23. แผนงานบริหารทั่วไปด้านบริหารวิชาการ 
(การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา GMIS) 

ข้อมูลโครงการ : เมื่อวันที่  4 เมษายน  560 มูลนิธิชัยพัฒนา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 
สทอภ. ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
โดย สทอภ. จะพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้มูลนิธิชัยพัฒนาใช้ประโยชน์ในการวางแผน ตัดสินใจ แก้ไข
ปั หาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

แบบจ าลองการประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

*ประเด็นในกรอบเส้นประคือ ยังไม่เกิดผลกระทบดังกล่าวในขณะนี้ 

          จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จาก
ระบบฐานข้อมูล GMIS โดยสามารถแบ่งการพิจารณาได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. มูลค่าการประหยัดได้การประหยัดได้จากการมีวิธีการติดตามข้อมูลแบบใหม่ โดยสามารถ
คํานวณมูลค่าได้จากมูลค่าการลงทุนที่ สทอภ. ลงทุนให้แทนที่ค่าใช้จ่ายที่แต่ละหน่วยงานใช้
ในการสํารวจจัดเก็บข้อมูล และรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายเดิม (หากมี) หลังจากท่ีนําข้อมูลไปใช้ 

2. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นจากการน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการผลิต  โดย
สามารถคํานวณได้จากส่วนต่างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรระหว่างพ้ืนที่ที่นําข้อมูล GMIS ไปใช้
ในการวางแผนการผลิต กับพ้ืนที่ที่ไม่ได้นําข้อมูล GMIS ไปใช้ 

 

การจัดเก็บข้อมูล 
จากโครงการ
พระราชดําริ ของ
สมาชิกท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
(ช่ือเกษตรกร รหัส
แปลง  กระบวนการ 
พันธุ์  ฯลฯ

การนําข้อมูลไปวาง
แผนการจัดทาํ 
Zoning เพ่ือให้การ
ปลูกพืชเหมาะสม
กับพ้ืนที่

= ส่วนต่างของ (ผลผลิตต่อไรเ่ฉล่ีย)
ระหว่างพื้นที่ทีไ่ด้นําข้อมูลมาใช้บรหิาร
จัดการ เทียบกับ พื้นทีท่ี่ไมไ่ดใ้ช้ข้อมูล
ในการบรหิารจัดการ
X มูลค่าผลผลิต x จํานวนไรท่ี่ใช้ข้อมูล

ข้อมูลท่ีใช้ในการ
บริหารจัดการ พื้นท่ี 
เช่น พื้นท่ีเส่ียงต่อ
นํ้าท่วมท่ีใด 

การเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร

การลดความ
เสียหายของพื้นที่
การเกษตรจากการ
นําข้อมูลไปแจ้ง
เตือนภัยเช่น พ้ืนที่
เส่ียงนํ้าท่วม โรค
ระบาด ฯลฯ 

= มูลค่าสินค้าทางการเกษตรต่อไร่ x 
จํานวนพื้นที่เสียหาย หากไมม่ีข้อมูล
GISTDA มาใช้ในการจดัการ

การลดความ
เสียหายของสินค้า
ทางการเกษตร

=การลงทุนของ GISTDA ที่ทาํให้
หน่วยงานได้ข้อมูลมาใช้ 

การประหยัดจาก
การจัดเก็บข้อมูล
โดยวิธีการใหม่

การประหยัดได้
จากการทีไ่มต่้อง
ลงทุนระบบเอง
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23. แผนงานบริหารทั่วไปด้านบริหารวิชาการ 
(การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา GMIS) 

3. มูลค่าความเสียหายทางการเกษตรที่ลดลง โดยสามารถคํานวณได้จากมูลค่าความเสียหาย
ทางการเกษตรที่เกิดข้ึน หากไม่มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล GMIS 

ผลการประเมิน : 

         การที่มีระบบข้อมูลจาก สทอภ. จะช่วยให้หน่วยงานเกิดการประหยัดได้จากการที่ไม่ต้องลงทุนระบบ
ต่าง  เอง โดยจะเป็นการลงทุนจาก สทอภ. ซึ่งมีมูลค่า  ,685,096 บาท  

คํานวณจาก : ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในโครงการ x จํานวนหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลในปี 2559 
=  ,685,096 x 1 =  ,685,096 บาท 

 จากการสัมภาษณ์ พบว่า ข้อมูล GMIS สามารถนําไปใช้ในการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
ของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีการปรับรูปแบบการติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ ผ่านข้อมูลแผนที่ออนไลน์ 
จากเดิมที่เป็นการรายงานผ่านเอกสาร รูปถ่าย ซึ่งช่วยให้ทราบสถานการณ์ในพ้ืนที่ที่เป็นปัจจุบัน สามารถ
ช่วยในการติดตามหรือแก้ไขปั หาได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลแผนที่ยังมีรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วน หรือยังไม่
สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด ในทางป ิบัติเจ้าหน้าที่จึงยังต้องลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามโครงการฯ ด้วยตัวเอง โดย
ใช้ข้อมูล GMIS ช่วยในการตรวจสอบพื้นท่ี เพื่อให้ข้อมูลมีความแม่นยํามากยิ่งขึ้น 
 ทั้งนี้ ในปี 2559 ได้มีการจัดเก็บข้อมูลโครงการฯ จํานวน 60 โครงการ รวมทั้งมีการจัดอบรมการใช้
งานข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่แล้ว อย่างไรก็ตาม การใช้งานข้อมูล GMIS หรือแผนที่ออนไลน์ ยังไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนในปีนี้ เนื่องจากข้อจํากัดในการจัดเก็บข้อมูล เช่น 
โครงการบางโครงการอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีสั  าณอินเตอร์เน็ต ต้องใช้เวลาในการนําข้อมูลเข้าสู่
ระบบ ทําให้การนําเข้าข้อมูลยังขาดความต่อเนื่อง และอาจยังไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  
         อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน สทอภ. อยู่ระหว่างเตรียมการพัฒนาระบบรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการฯ ผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มพัฒนาในปี 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในปี 2563 ทั้ งนี้  หากการพัฒนาระบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ ผ่าน Application บน
โทรศัพท์มือถือแล้วเสร็จ คาดว่าจะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างจริงจัง และเกิดผลกระทบที่
เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน 
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24. โครงการจัดท าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)                
เพื่อการท่องเที่ยว (การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 

ข้อมูลโครงการ : ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นระบบที่ถูกพัฒนาให้  เพ่ือใช้
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  และเป็นระบบสืบค้นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการ ประชาชน นักท่องเที่ยว สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน บริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างการมีส่วนรวมจากคนในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างข้อมูลที่มี
ประโยชน์และมีการ update ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยว สามารถปักหมุด
สถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือบอกเล่าความประทับใจ และเป็นข้อมูลให้นักท่องเที่ยวรายอ่ืนสามารถ
นําไปใช้ในการวางแผนท่องเที่ยวได้ 

แบบจ าลองการประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

 จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จาก
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว โดยสามารถแบ่งการพิจารณาได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 

1. มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานไม่ต้องส ารวจหรือสร้างอุปกรณ์ในการส ารวจเอง 
โดยสามารถคํานวณมูลค่าได้จากมูลค่าการลงทุนที่  สทอภ. ลงทุนให้แทนที่ค่าใช้จ่ายที่แต่ละ
หน่วยงานใช้ในการสํารวจจัดเก็บข้อมูล  

2. มูลค่าการประหยัดได้จากการลดระยะเวลาในการส ารวจ จัดเก็บข้อมูล  โดยสามารถ
คํานวณมูลค่าได้จากส่วนต่างระหว่างค่าใช้จ่ายที่แต่ละหน่วยงานใช้ในการสํารวจจัดเก็บข้อมูล 
กับค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีใช้ข้อมูลของ สทอภ. 

3. มูลค่าการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ข้อมูลของ สทอภ  โดยสามารถคํานวณได้จากส่วนต่าง
ของผลรวมค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการใช้ข้อมูลของ สทอภ. 

 

การจัดเก็บข้อมูล 
ด้านการท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีต่าง 
(โรงแรม ร้านอาหาร  
แหล่งท่องเท่ียว ฯลฯ)

การนําข้อมูลไปใช้
ต่อยอดในการทํา
ระบบสารสนเทศให้
นักท่องเที่ยว ฯลฯ

= ค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บข้อมูลของ
หน่วยงานโดยวิธีการเดิม- ค่าใช้จา่ยใน
กรณีทีใ่ช้ข้อมูล GISTDA  

การประหยัดจาก
การสํารวจที่มี
ประสิทธภิาพมากข้ึน

ประหยัดเวลาใน
การสํารวจ 
จัดเก็บข้อมูล

= ส่วนต่างของ (ค่าใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยว x จํานวนนักท่องเที่ยว)
ระหว่างก่อนมีข้อมูลมาใช้ เทียบกับ 
หลังการมีข้อมูล x Contribution Rate

ข้อมูลท่ีให้
นักท่องเท่ียวได้
ทราบ ขณะอยู่ใน
เส้นทาง พื้นท่ี การ
ท่องเท่ียวจุดต่าง 

การเพ่ิมมูลคา่จาก
นักท่องเที่ยว

การนําข้อมูลไปใช้
สร้างเครือข่ายทาง
ธุรกิจ

= มูลค่าทางธุรกิจทีเ่พ่ิมข้ึน 
เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการ
ใช้ข้อมูล GISTDA

การเพ่ิมมูลคา่ทาง
ธุรกิจของชุมชน

การประหยัดได้จากการที่
ไม่ต้องสํารวจหรือสร้าง
อุปกรณ์การสํารวจเอง

การลงทุนของ GISTDA ที่ทาํให้
หน่วยงานต่าง ได้ข้อมูลมาใช้

การประหยัด
งบประมาณ
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24. โครงการจัดท าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)                
เพื่อการท่องเที่ยว (การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 

4. มูลค่าทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ข้อมูลของ สทอภ  โดยสามารถคํานวณได้จากมูลค่าทาง
ธุรกิจของชุมชนที่เพ่ิมข้ึน เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการใช้ข้อมูลของ สทอภ. 

ผลการประเมิน : 
 สทอภ. จัดทําโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการนําเข้าข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน โดยได้ลงพ้ืนที่เพ่ือแนะนําวิธีการใช้งานระบบและการนําเข้าข้อมูลให้กับกลุ่มผู้ใช้งาน
เปูาหมาย เช่น ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ซึ่งจะทําให้ข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวเป็นข้อมูลที่มาจากชุมชนโดยตรง มีการปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่มีความ
เคลื่อนไหว สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงนั้น  ทําให้เกิดเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในระดับ
ชุมชนที่มีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ นักท่องเที่ยวสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการท่องเที่ยวได้ อีกท้ัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวสามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว
ในระดับท่ีให ่ขึ้นได้ นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนยังสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือทราบที่ตั้งและรายละเอียดของผู้ผลิต 
ผู้จําหน่ายสินค้า ตลาด และแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือนํามาสร้างเครือข่าย การรวมกลุ่ม การกระจายสินค้า การขายส่ง 
และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 
         ทั้งนี้ ข้อมูลของ สทอภ. ทั้งในเชิงพิกัดและรายละเอียดพ้ืนที่/แหล่งท่องเที่ยว มีความละเอียดแม่นยํา
เหนือกว่าข้อมูลแผนที่ดาวเทียมอ่ืน  และผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว ชุมชน สามารถปรับปรุงเพ่ิมเติม
รายละเอียดต่าง  ได้ ทําให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของ สทอภ. เป็นข้อมูลเชิงลึกมากกว่าข้อมูลแผนที่
ดาวเทียมอ่ืน  
 สําหรับการดําเนินงานในปี 2559 มีการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลที่ เห็นความร่วมมือของ
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนที่จังหวัดชัยนาท ซึ่งจะนํามาใช้เป็นตัวแทนในการประเมินผลกระทบของ
โครงการ 

 มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานไม่ต้องส ารวจหรือสร้างอุปกรณ์ในการส ารวจเอง โดย
สามารถคํานวณมูลค่าได้จากมูลค่าการลงทุนที่ สทอภ. เป็นผู้ลงทุนและผู้ใช้งานได้นําไปใช้ โดยในปี 2559 
มีการนําไปใช้ในจังหวัดชัยนาท และ ททท. คิดจากมูลค่าที่ สทอภ. จัดทําระบบเท่ากับ 560,000 บาท 

= ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในโครงการ x จํานวนหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลในปี 2559 
= 180,000 x 2 = 560,000 บาท 

 มูลค่าการประหยัดได้จากการลดระยะเวลาของเจ้าหน้าที่ในการส ารวจจัดเก็บข้อมูลท่องเที่ยว 
 มูลค่าของเวลาในการวางแผนสํารวจที่ลดลง 
           จากการสัมภาษณ์ พบว่า ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวของ สทอภ. ช่วยลดระยะเวลา
ในการวางแผนลงพ้ืนที่สํารวจข้อมูลของเจ้าหน้าที่ลงได้ จากเดิมที่ต้องใช้ระยะเวลาราว 30 นาทีต่อครั้ง
ในการวางแผนลงพ้ืนที่สํารวจข้อมูล เหลือเพียง 15 นาทีต่อครั้งต่อคน 
           ในแต่ละเดือนจะใช้แผนที่ในการสํารวจประมาณ 12 ครั้ง ดังนั้น การประหยัดเวลาใน 1 ปี
เท่ากับ ระยะเวลาที่ประหยัดได้ต่อครั้ง x จํานวนครั้งที่ทําการสํารวจใน 1 เดือน x จํานวนเดือนใน 1 ปี 
           = 15 x 12 x 12 = 2,160 นาทีต่อปีต่อคน   
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24. โครงการจัดท าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)                
เพื่อการท่องเที่ยว (การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 

         ระยะเวลาที่ลดลง นํามาประเมินมูลค่าโดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนเฉลี่ยของบุคลากร ในประเภท
ทั่วไประดับป ิบัติการ (อัตราเงินเดือนต่ําสุด 4,630 บาท สูงสุด  8, 80 บาท เฉลี่ย   ,405 บาท) จํานวน
นาทีของการทํางานใน 1 เดือนคือ  0,400 นาที จะได้ค่าจ้างนาทีละ = 11,405/10,400 = 1.10 บาท  
          จากระยะเวลาการวางแผนสํารวจที่ลดลง 2,160 นาที ค่าจ้างนาทีละ 1.10 บาท จํานวนที่ประหยัด
ได้จากการสํารวจต่อคน = 2,160 x 1.10 = 2,368.7 บาทต่อคน 
          บุคลากรที่ใช้ในการสํารวจ 6 คน จะเป็นการประหยัดได้ = 2,368.7 x 6 = 14,212.38 บาทต่อปี 
 

ตารางท่ี 3 23 มูลค่าของระยะเวลาในการวางแผนส ารวจที่ลดลง 
รายการ จ านวน หน่วย 

ระยะเวลาการวางแผนสํารวจท่ีลดลง 2,160 นาทีต่อป ี
ค่าจ้างนาทีละ                   1.10  บาท 
จํานวนเงินท่ีประหยดัได้จากการสาํรวจต่อคน 2,368.7 บาทต่อคน 
บุคลากรที่ใช้ข้อมูล 6 คน คิดเป็นการประหยัดได้ต่อปี 14,212.38  บาทต่อป ี

 
           มูลค่าของการเดินทางสํารวจที่ลดลง 
           จากการสัมภาษณ์ พบว่า ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวของ สทอภ. ช่วยทําให้ลด
ระยะเวลาในการลงพ้ืนที่สํารวจข้อมูลของเจ้าหน้าที่ลงได้ จากเดิมที่ต้องใช้ระยะเวลาราว 116 วันในการลงพ้ืนที่
สํารวจข้อมูล เหลือเพียง 83 วันต่อคน (ลดลง 83 วัน) 
           จํานวนเงินที่ประหยัดได้จากการสํารวจต่อคน = จํานวนวันในการสํารวจที่ลดลง x ค่าจ้างต่อวัน 
x จํานวนบุคลากรที่ลงพื้นที่สํารวจ  
           = 83 x 608.27 x 6 = 302,916.80 บาท 
 

ตารางท่ี 3.24 มูลค่าของการเดินทางส ารวจที่ลดลง 
รายการ จ านวน หน่วย 

ระยะเวลาการเดินทางสํารวจท่ีลดลง  83 วันต่อป ี
ค่าจ้างวันละ                608.27  บาท 
จํานวนเงินท่ีประหยดัได้จากการสาํรวจต่อคน          50,486.13  บาทต่อคน 
บุคลากรที่ใช้ข้อมูล 6 คน คิดเป็นการประหยัดได้ต่อปี          302,916.80 บาทต่อป ี

 
           ค่าน้ํามันท่ีใช้ในการสํารวจที่ลดลง 
           จากการสัมภาษณ์ พบว่า ค่าน้ํามันต่อวันโดยเฉลี่ย เท่ากับ 200 บาท หากรวมค่าน้ํามันที่ประหยัดได้
จากการลดเวลาการสํารวจลง จะได้มูลค่า = ค่าน้ํามันต่อวัน x จํานวนวันสํารวจที่ลดลง x จํานวนเส้นทางต่อวัน  
           = 83 x 200 x 6 = 99,600 บาท 
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24. โครงการจัดท าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)                
เพื่อการท่องเที่ยว (การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 

ตารางท่ี 3 25 มูลค่าของค่าน้ ามันรถที่ลดลง 
รายการ จ านวน หน่วย 

จํานวนวันของการสํารวจท่ีลดลง            83  วัน 
ค่าน้ํามันต่อวัน(เฉลี่ย)                    200  บาทต่อวัน 
รวมทุกเส้นทางต่อป ี              99,600  บาท 

        
           รวมมูลค่าจากการที่มีแผนที่ของ สทอภ. มาช่วยในการเก็บข้อมูล 
           เท่ากับมูลค่ารวมของรายการที่คํานวณ คือ ผลรวมของ (ระยะเวลาการวางแผนสํารวจที่ลดลง  
ระยะเวลาการเดินทางสํารวจที่ลดลง ค่าน้ํามันรถท่ีลดลง)  
           = 14,212 + 302,917 + 99,600 = 416,729 บาท 
 

ตารางท่ี 3 26 รวมมูลค่าทั้งหมด 
รายการ จ านวน หน่วย 

ระยะเวลาการวางแผนสํารวจท่ีลดลง                 14,212  บาท 
ระยะเวลาการเดินทางสํารวจท่ีลดลง             302,917  บาท 
ค่าน้ํามันรถที่ลดลง              99,600 บาท 
รวมมลูค่าจากการที่มีแผนท่ีของ สทอภ. 
มาช่วยในการเก็บข้อมลู 

416,729 บาท 

 
 จากตารางที่ 3. 6 จะเห็นได้ว่าการใช้ข้อมูลของ สทอภ. ทําให้สามารถลดระยะเวลาในการสํารวจ
ข้อมูลลงได้ ทั้งนี้ ในการประเมินมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการประหยัดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล ให้เป็นมูลค่า
ที่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการใช้ระยะเ วลาที่น้อยลง 
416,729 บาทต่อปี 

 มูลค่าการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ข้อมูลของ สทอภ  
 ในการประเมินมูลค่าการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นจากการใช้ข้อมูลของ สทอภ. จะพิจารณาข้อมูล
ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทเป็นตัวแทนในการประเมิน เนื่องจากมีการดําเนินงานที่เห็นผลเป็นรู ปธรรม
ชัดเจน โดยจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ในจังหวัดชัยนาท มีความร่วมมือใน
การส่งต่อลูกค้า/นักท่องเที่ยวระหว่างกัน เช่น หากโรงแรมหรือที่พักมีห้องไม่เพียงพอรองรับนักท่องเที่ยว จะ
มีการส่งต่อหรือแนะนํานักท่องเที่ยวให้ไปพักที่โรงแรมที่เป็นพันธมิตร หรือส่งต่อนักท่องเที่ยวในที่พักให้ไปที่
ร้านอาหาร ร้านค้า ในเส้นทางนั้น เป็นต้น โดยการมีข้อมูลแผนที่ท่องเที่ยวของ สทอภ. ช่วยอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน นอกจากนี้แผนที่จะทําให้นักท่องเที่ยวทราบ
ข้อมูลในด้านแหล่งที่พักมากขึ้น โดยเฉพาะที่พักประเภทโรงแรมระดับ 3 ดาว และรีสอร์ต โฮมสเตย์ ซึ่ง
จะได้ผลชัดเจน เพราะมีขนาดเล็ก เป็นที่รู้จักน้อยและมีข้อมูลปราก น้อยกว่าโรงแรมระดับให ่  
 ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่า การมีข้อมูลแผนที่ของ สทอภ. มีส่วนช่วยให้รายได้ของผู้ประกอบการ
โรงแรม ที่พัก และร้านอาหารเพ่ิมขึ้น และจากการสอบถามในประเด็นคําถาม “ท่านคิดว่าปัจจัยจากการมี
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24. โครงการจัดท าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)                
เพื่อการท่องเที่ยว (การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 

ข้อมูลของ สทอภ. มีสัดส่วนในการเพิ่มขึ้นของรายได้เท่าใดเมื่อเทียบกับปัจจัยที่มี ผลทั้งหมด” ได้ค่า
คําตอบเท่ากับร้อยละ75 นํามาใช้เป็น Contribution Rate = 75% ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์พบว่า
รายได้ของผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก เพ่ิมขึ้นราวร้อยละ 10 จาก 260,566,253 บาท ในปี 2558 เป็น 
284,403,501 บาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้น 23,837,248 บาท ดังนั้น ข้อมูลแผนที่ของ สทอภ. มีส่วน
ช่วยให้รายได้ของผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่า 
 7,877,936 บาท รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3. 7 
 
          สรุปผลการคํานวณได้ดังนี้  
          รายได้ของผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก เพ่ิมขึ้น = รายได้ก่อนการมีข้อมูลจาก สทอภ. (ปี 2559) – 
รายได้หลังมีข้อมูลแผนที่จาก สทอภ. (ป ี2558) = 284,403,501 - 260,566,253 = 23,837,248 บาท 

          รายได้ที่เพ่ิมขึ้น มีผลมาจากปัจจัยด้านข้อมูลแผนที่ของ สทอภ. 75% (Contribution Rate = 75%) 

          รายได้ที่เกิดจากการมีข้อมูลจากแผนที่ของ สทอภ. = 23,837,248 x 75% = 17,877,936 บาท 
 

ตารางท่ี 3 27 รายได้ของผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ข้อมูลแผนที่ของ สทอภ  
รายได้ของผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก (บาท) รายได้เพ่ิมขึ้น 

(บาท) 
รายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการใช้ข้อมลูของ สทอภ  

ปี 2558 ปี 2559 Contribution Rate มูลค่า (บาท) 
260,566,253 284,403,501 23,837,248 75% 17,877,936 

 
* Contribution Rate คือค่าที่ประมาณการว่า ผลกระทบนั้นเป็นผลจากข้อมูลของ สทอภ. ร้อยละเท่าใด 

 มูลค่าทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ข้อมูลของ สทอภ  
 นอกจากที่ข้อมูลแผนที่ท่องเที่ยวของ สทอภ. จะช่วยอํานวยความสะดวกในการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหารแล้ว ยังก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม
ผู้ประกอบการต่าง  ภายในจังหวัด ทําให้มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจต่าง  เพ่ือนําสินค้าจากแต่ละชุมชนมา
จําหน่ายร่วมกัน ซึ่งสามารถเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายสินค้า หรือสามารถไปออกงานแสดงสินค้าร่วมกันได้ใน
นามกลุ่มตัวแทนของจังหวัด โดยข้อมูลแผนที่ท่องเที่ยวของ สทอภ. ทําให้กลุ่มผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มทราบ
พิกัดที่ตั้งของกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนอ่ืน ตลอดจนสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น ตลาด ร้านอาหาร แหล่ง
ชุมชน เป็นต้น ทําให้เกิดการช่วยเหลือกันรวบรวมสินค้าไปจําหน่ายในตลาดเดียวกัน เพ่ือการกระจายสินค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการแนะนําลูกค้าระหว่างกันได้ ซึ่งช่วยยกระดับศักยภาพและเพ่ิมรายได้ในชุมชน 
 ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดชัยนาท พบว่า การรวมกลุ่มของ
ผู้ประกอบการในจังหวัดชัยนาทส่งผลให้รายได้รวมของกลุ่มผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้นจากราว 2,500,000 บาท 
ในปี 2558 เป็นประมาณ 3,500,000 บาท ในปี 2559 หรือเพ่ิมขึ้นประมาณ 1,000,000 บาท โดยผู้ให้
สัมภาษณ์เห็นว่าข้อมูลแผนที่ของ สทอภ. เป็นปัจจัยสําคั ที่มีส่วนช่วยให้รายได้รวมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เพ่ิมขึ้น (Contribution Rate) คิดเป็นร้อยละ 55 เมื่อเทียบกับปัจจัยที่มีผลทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่า 
550,000 บาท รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.28 
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24. โครงการจัดท าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)                
เพื่อการท่องเที่ยว (การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 

สรุปผลการคํานวณได้ดังนี้  
       รายได้ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่พัก  เ พิ่มขึ้น  = รายได้ก่อนการมีข้อมูลจาก  
สทอภ. (ปี 2559) – รายได้หลังมีข้อมูลแผนที่จาก สทอภ. (ปี 2558) = 3,500,000 - 2,500,000 = 
1,000,000 บาท 

          รายได้ที่เพ่ิมขึ้น มีผลมาจากปัจจัยด้านข้อมูลแผนที่ของ สทอภ. 55% (Contribution Rate = 55%) 

         รายได้ที่เกิดจากการมีข้อมูลจากแผนที่ของ สทอภ.  = 1,000,000 x 55% = 550,000 บาท 
 

ตารางท่ี 3.28 รายได้ของวิสาหกิจชุมชนที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ข้อมูลแผนที่ของ สทอภ  
รายได้ของผู้ประกอบการ (บาท) รายได้เพ่ิมขึ้น 

(บาท) 
รายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการใช้ข้อมลูของ สทอภ  

ปี 2558 ปี 2559 Contribution Rate มูลค่า (บาท) 
2,500,000 3,500,000 1,000,000 55% 550,000 

* Contribution Rate คือค่าที่ประมาณการว่า ผลกระทบนั้นเป็นผลจากข้อมูลของ สทอภ. ร้อยละเท่าใด 

          กล่าวโดยสรุป การใช้ประโยชน์จากระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวของ สทอภ. สามารถ
ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นได้จากการประหยัดเวลาในการสํารวจข้อมูลของหน่วยงาน มีส่วนในการสร้าง
มูลค่าการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และมีส่วนช่วยให้รายได้รวมของกลุ่มผู้ประกอบการในชุมชนเพ่ิมขึ้น ดังที่ปราก 
มูลค่าในตารางที่ 3. 9 

ตารางท่ี 3.29 มูลค่าเพิ่มโดยรวมจากการใช้ข้อมูลจาก สทอภ  
 มูลค่าเพ่ิมจากการใช้ข้อมูลจาก สทอภ  จ านวน (บาท) 

มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานไม่ต้องสํารวจหรือสรา้ง
อุปกรณ์ในการสํารวจเอง  

560,000 

มูลค่าการประหยัดได้จากการลดระยะเวลาในการสํารวจข้อมูล 416,729 
มูลค่าการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ข้อมูลของ สทภอ. 17,877,936 
มูลค่าทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ข้อมูลของ สทอภ. 550,000 

มูลค่าเพ่ิมโดยรวม 19,436,317  
 
        มูลค่าเพ่ิมโดยรวมจากการใช้ข้อมูลจาก สทอภ.  
        = มูลค่าการประหยัดได้จากการลดระยะเวลาในการสํารวจข้อมูล + มูลค่าการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นจาก
การใช้ข้อมูลของ สทภอ. + มูลค่าทางธุรกิจที่เพ่ิมข้ึนจากการใช้ข้อมูลของ สทอภ.  
        = 560,000 + 416,729 + 17,877,936 + 550,000 = 19,436,317 บาท 
         นอกจากนั้น หากประมาณการว่า ถ้าหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดต่าง  นําเอาข้อมูลจาก
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวฯ ไปใช้ จะเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจได้มากเท่าใด จะประมาณการได้เท่ากับ
ไม่ต่ํากว่า 253,456,063 บาท ภายใต้สมมติฐานว่า จังหวัดอื่น  นอกเหนือจากชัยนาทจะนําไปใช้เพิ่ม
มูลค่าการท่องเที่ยว โดยมี contribution rate 5%   
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25. โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการจัดการพื้นที่อากาศ (GISAVIA)  
(เฉพาะแอพพลิเคชั่น BAMPEN) 

ข้อมูลโครงการ : ปริมาณการจราจรทางอากาศของโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในภูมิภาค
อาเซียนจากการศึกษาพบว่าปริมาณการจราจรทางอากาศในภูมิภาคนี้จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดและจะป็น
ภูมิภาคที่มีปริมาณการจราจรทางอากาศมากที่สุดในโลกในอนาคตอันใกล้  เพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสทาง
เศรษฐกิจทีด่ีของประเทศไทย ซึ่งมีข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณใจกลางของอาเซียน 
ในการเข้าไปมีบทบาทด้านการคมนาคมทางอากาศในภูมิภาค 

ด้วยเหตุนี้จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบต่าง  ที่เกี่ยวข้องกับ
การจราจรทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการพ้ืนที่อากาศให้มีความสมดุลกับปริมาณการจราจรเพ่ือให้
สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้ตามปริมาณความต้องการที่เพ่ิมมากข้ึน 

จากประสบการณ์ที่ยาวนานของ สทอภ. ในการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการที่  
สทอภ . มีขีดความสามารถอยู่แล้วในปัจจุบันในการพัฒนาและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานเพ่ือ                         
การเดินอากาศคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เหล่านี้ สามารถนํามาพัฒนาต่อยอด                   
โดยพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมสําหรับรับข้อมูล (noitqsquqcA) รวบรวม (Integration/Assimilation) วิเคราะห์ 
(Analysis) และแสดงผลข้อมูลการบิน (Visualization) ที่สามารถนํามาใช้ในการวางแผนการจัดการพ้ืนที่
อากาศและการจัดการจราจรทางอากาศให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับปริมาณ
จราจรทางอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคั อย่างมากต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป 

นอกจากนี้การพัฒนาระบบดังกล่าวยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านการบิน และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้นําด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีการบินในภูมิภาคอาเซียนและนําไปสู่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการบินอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development) 

Gis-AVIA เป็นแอพพลิเคชั่นด้านการจราจรทางอากาศ ที่ใช้ในการบริหารจัดการห้วงอากาศ โดยเป็น 
platform ที่ผนวกข้อมูลต่าง  ที่ต้องการใช้ลงไป เช่น พื้นที่เขตทหาร เขตซ้อมรบ พื้นที่หวงห้าม ชายแดน 
พระราชวัง ฯลฯ ซึ่งจะใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายได้ ตัวอย่างเช่น การหาพ้ืนที่ติดตั้งอุปกรณ์นําร่องอากาศยาน 
การจัดตั้งอากาศยานใหม่ การบริหารจัดการพ้ืนที่ห้วงอากาศ 

การพัฒนาระบบจากโครงการนี้ แบ่งได้เป็นดังนี้คือ 

1. การจัดท าข้อมูลข้อมูลด้านภูมิประเทศและข้อมูลความสูงสิ่งกีดขวาง (ETOD – Electronic 
Terrain and Obstacle Data) เพ่ือความปลอดภัยในการเดินอากาศ ตามข้อกําหนดขององค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO – International Civil Aviation Organization) จะถูกนํามาใช้วิเคราะห์
พ้ืนที่เสี่ยง และสร้างข้อมูลแผนที่และเมื่อแล้วเสร็จจะนําไปเผยแพร่ให้องค์กรอ่ืน  นําไปใช้เพ่ือกําหนดเส้นทาง
การบินต่อไป เพื่อให้หน่วยงานต่าง  มีข้อมูลพื้นฐานเดียวกัน เนื่องจากในขณะนี้แต่ละหน่วยงานจะมีข้อมูลที่
ใช้อยู่ ซึ่งมีความแตกต่างกัน และส่วนให ่ไม่เป็นปัจจุบัน หรือยังไม่ครอบคลุมมาตรฐานทุกด้าน  

การดําเนินงานขณะนี้ยังอยู่ในข้ันตอนของการตรวจสอบข้อมูล (Validation) ยังไม่แล้วเสร็จ 
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25. โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการจัดการพื้นที่อากาศ (GISAVIA)  
(เฉพาะแอพพลิเคชั่น BAMPEN) 

2. ระบบดาวเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการน าทาง (Satellite based Augmentation System 
(SBAS)) เป็นระบบการนําร่องอากาศยาน ซึ่งจะต้องมีประสิทธิภาพกว่าระบบ GPD ทั่วไป จึงต้องมี
การปรับปรุงประสิทธิภาพให้สูงขึ้น ตามมาตรฐานค่าความผิดพลาดที่เป็นไปตามข้อกําหนดของ ICAO  

ประโยชน์ที่ได้คือ หากสามารถนําข้อมูลไปใช้แล้ว จะช่วยในการทําให้การบินแม่นยําขึ้น มีค่าความ
ผิดพลาด น้อยลง ดังนั้นจะสามารถบินได้ใกล้กันมากขึ้น ท่าอากาศยานจึงรองรับเครื่องบินได้มากขึ้น  

การดําเนินงานในขณะนี้อยู่ในระหว่างการเริ่มติดตั้งเครื่องมือทดสอบ และ monitor จัดเก็บบันทึกข้อมูล 
ดูความเสถียร โดยจะต้องมีการดําเนินงานจัดเก็บข้อมูลในระยะแรกประมาณ 6-   เดือน ก่อนนํามาประมวลผล 
นําผลข้อมูลที่ได้จากการประมวลแล้วส่งให้หน่วยงานที่ต้องการ เช่น วิทยุการบิน นําไปใช้ต่อ  

3. ระบบบริหารจัดการกิจกรรมบ้ังไฟบ าเพ็  (Bampen) 

เป็นแอพพลิเคชั่นที่นํามาใช้ในการขออนุ าตการจุดบั้งไฟ โคมลอย เพื่อไม่ให้รบกวนการบิน โดยแต่เดิม
การขออนุ าตจะมีข้ันตอนหลายประการ ผ่านการพิจารณาหลายบุคคล มีการส่งต่อข้อมูลจากหลายหน่วยงาน 
เช่น จากผู้ขออนุ าต กรมการปกครอง วิทยุการบิน และมีการอนุมัติโดยใช้เอกสาร มีการพิจารณาโดยใช้
ข้อมูลเอกสารหลายส่วนมาประกอบกัน เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 

ระบบ GISAVIA จะช่วยในการส่งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว และสามารถประมวลผลข้อมูลได้ 
โดยจะวิเคราะห์ได้ว่าการจุดบั้งไฟขนาดต่าง  ในพ้ืนที่ และในเวลาต่าง  จะมีผลต่อเขตปลอดภัย เขตหวงห้าม 
การจราจรทางอากาศ หรือไม่ ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เหมาะสมควรจะเป็นช่วงระยะเวลาใด  เป็นข้อมูล
ช่วยติดสินใจให้เจ้าหน้าที่ระบุได้ว่าจะอนุ าตหรือไม่ อย่างไร โดยไม่จําเป็นต้องมีความรู้เชิงลึกด้านเทคนิค
มากเท่าเดิม   

นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นจะช่วยในการสื่อสาร ให้ลดขั้นตอนลง และลดการใช้โทรศัพท์ไปที่หอที่วิทยุ
การบินเพ่ือแจ้งการจุดบั้งไฟและโคมลอย ซ่ึงแต่เดิมการโทรศัทพ์ไปแจ้งในช่วงที่มีสั  าณแน่นจะรบกวนการ
ป ิบัติงานด้านการบิน แต่การที่มีระบบนี้ จะสื่อสารให้ทางวิทยุการบินทราบโดยไม่ต้องมีการโทรคุยกัน  
แต่ใช้การสั่งการจากโทรศัพท์มือถือในการให้สั  าณได้   

ระบบนี้ได้มีการนําร่องใช้แล้วที่ยโสธรและศรีสะเกษ ปี 2561  

เนื่องจากการพัฒนาระบบดังกล่าว 3 ระบบ มีเพียงระบบระบบบริหารจัดการกิจกรรมบั้งไฟบําเพ็  
(Bampen) เท่านั้น ที่ดําเนินการแล้วเสร็จถึงขั้นนําไปใช้งานได้จริง ดังนั้น จึงมีการประเมินมูลค่าผลกระทบ
ของการดําเนินงานเฉพาะในส่วนนี้ 
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แบบจ าลองการประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จาก
ระบบ GISAVIA โดยแบ่งการพิจารณาได้ดังนี้ 

1. มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ต้องลงทุนในการจัดท าระบบเอง โดยการที่ 
สทอภ. มีระบบนี้ ทําให้แต่ละหน่วยงานที่นําข้อมูลไปใช้ ไม่ต้องลงทุนเอง   

2. มูลค่าการประหยัดเวลา จากการลดขั้นตอนหรือลดระยะเวลาในการให้อนุ าต  
ประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการให้อนุ าตก่อนหน้านี้ เทียบกับ ระยะเวลาที่ใช้หลังจากมีระบบ 
GISAVIA และคูณด้วยมูลค่าของเวลา  

3. การประหยัดก าลังคน ที่ใช้ในการพิจารณาให้อนุ าต ประเมินจากจํานวนคนที่ใช้ในการพิจารณา
ให้อนุ าตก่อนหน้านี้ เทียบกับระยะเวลาที่ใช้หลังจากมีระบบ GISAVIA และคูณด้วยค่าตอบแทน
แรงงาน 

4. การประหยัดก าลังคน ที่ใช้ในการควบคุมดูแลขณะจุดบั้งไฟ ประเมินจากจํานวนคนที่ใช้ในการ
ควบคุมดูแลในขณะจุดบั้งไฟก่อนหน้านี้ เทียบกับระยะเวลาที่ใช้หลังจากมีระบบ GISAVIA และ
คูณด้วยค่าตอบแทนแรงงาน 

5. มูลค่าที่จะเกิดขึ้นหลังจากการน าระบบ/เทคโนโลยีอ่ืนๆ ของ สทอภ  ไปใช้ประโยชน์ 
ประเมินมูลค่า หากมีการนําระบบ เทคโนโลยีอ่ืน  ของ สทอภ. ไปใช้ประโยชน์ในโครงการนี้ 
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ผลการประเมิน : 

1. มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ต้องลงทุนในการจัดท าระบบเอง 

โดยการที่ สทอภ. มีการจัดทําระบบแอพลิเคชั่น บําเพ็  ทําให้แต่ละหน่วยงานที่นําข้อมูลไปใช้ เช่น 
สํานักงานจังหวัดประจําจังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ รวมทั้ง บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ไม่ต้อง
ลงทุนพัฒนาระบบเอง ทําให้หน่วยงานต่าง  เหล่านี้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่ลงทุน  

เงินลงทุนในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เนื่องจากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใช้บุคลากรภายใน สทอภ. โดยไม่มี
งบประมาณเฉพาะ จึงประเมินมูลค่าจากระยะเวลาที่ใช้ คูณ มูลค่าของเวลา คือ ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่จ่ายไปใช้
ช่วงระยะเวลาที่พัฒนา รวมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทั้งโครงการของทั้งทีมงานเท่ากับ 142,500 บาท 

รายการ ปฏิบัติการ อาวุโส 

A) จํานวนบุคลากรที่ใช้ 3 1 

B) เวลาที่ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น(วัน) 100 10 

C) ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเดือน 25,000 35,000 

D) ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อวัน (C/20) 1,250 1,750 

E) ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการพัฒนาทั้งโครงการ (DxB) 125,000 17,500 

รวมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้ังโครงการของทั้งทีมงาน 142,500 

มูลค่าจากการประหยัดได้ จากการที่หน่วยงานต่าง  ที่ใช้แอพพลิเคชั่นนี้ไม่ต้องลงทุนพัฒนาเอง  

คํานวณจากสูตร : เงินลงทุนในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบําเพ็  x จํานวนหน่วยงานที่ใช้แอพพลิเคชั่นในปี 
 56  

จํานวนหน่วยงานที่ใช้แอพพลิเคชั่นในปี 2561 คือ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีษะเกษ และบริษัทวิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จํากัด (3 หน่วยงาน)  

มูลค่าจากการประหยัดได้ = 142,500 x 3 =  427,500 บาท 

ประหยัดจากการที่หน่วยงานไม่ต้องลงทุนพัฒนาระบบเอง มูลค่า 

มูลค่าการลงทุน 142,500 

กรณีที่มผีู้ใช้ 3 หน่วยงาน 427,500 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 236 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

25. โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการจัดการพื้นที่อากาศ (GISAVIA)  
(เฉพาะแอพพลิเคชั่น BAMPEN) 

2. มูลค่าการประหยัดเวลา จากการลดขั้นตอนหรือลดระยะเวลาในการให้อนุ าต  

ผลจากการสํารวจพบว่า ในทางป ิบัติ การใช้แอพพลิ เคชั่นไม่ได้ช่วยให้เกิดความสะดวก 
ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งในการดําเนินกระบวนการ ขออนุ าต การสื่อสาร การควบคุมการจุดบั้งไฟ 
เมื่อมีการเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการมีแอพพลิเคชั่นใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนเดิม ผู้ที่จะทําการจุดบั้งไฟจะเดินทางเข้ามาขออนุ าตที่สํานักงานที่ว่าการอําเภอ ซึ่งมีการ
กรอกเอกสาร หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบข้อมูล เช่น ที่ตั้ง พิกัด ของตําแหน่งที่จะจุดบั้งไฟ 
ลักษณะ ขนาด ของบั้งไฟ เทียบเคียงกับประกาศ ระเบียบ กฎหมายและข้อมูลต่าง  หลังจากพิจารณาแล้ว
จะนําเสนอให้นายอําเภอลงนาม (ระยะเวลาการอนุมัติประมาณ 1-3 วัน) 

หลังจากนายอําเภอลงนามแล้ว จะส่งเอกสารให้กับผู้ขออนุ าต บริษัทวิทยุการบิน ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน  
เช่น ตํารวจ กํานัน ผู้ให ่บ้าน เพ่ือที่จะได้ใช้เป็นเอกสารยืนยัน และนําไปใช้ในการวางแผน การนัดหมายการ
จุดบั้งไฟต่อไป  

ในการจุดบั้งไฟ ทางบริษัท วิทยุการบินฯ จะนําแผนการจุดบั้งไฟ มาใช้ในการทําแผนและกําหนด
เส้นทางการบิน เพ่ือที่จะให้การจุดบั้งไฟนั้นไม่รบกวนการบิน โดยผู้ขออนุ าตจะจุดบั้งไฟตามข้อกําหนดที่ได้
ขอไว้ และมีการควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้มาสังเกตการณ์ในพ้ืนที่ 

ขั้นตอนใหม่หลังจากการใช้แอพพลิเคชั่น ผู ้ขออนุ าตจะต้องไปที่ทําการอําเภอ เพื่อจะทํา
การลงทะเบียนก่อนที่จะได้รับสิทธิให้ได้รหัสสําหรับการใช้แอพพลิเคชั่น (รหัสนี้มีอายุการใช้ปีต่อปี ดังนั้นในปี
หน้าจะต้องมาขอรหัสใหม่อีก) ในการนี้ เจ้าหน้าที่จะทําการบันทึกข้อมูลและสอนการลงข้อมูลบน
แอพพลิเคชั่นและการใช้แอพพลิเคชั่นแก่ผู้ขออนุ าต หลังจากมีการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ระบบจะทํา
การประมวลผลข้อมูลทั้งหมด และรายงานผลเพ่ือให้นําไปพิจารณาให้อนุมัติต่อไป 

หลังจากนั้นจะต้องรอให้มีการอนุมัติจากนายอําเภอ (ระยะเวลาอนุมัติประมาณ 1-3 วัน) เมื่อให้
อนุ าตแล้ว ผู้ขออนุ าตทราบผลการอนุ าตทางออนไลน์ สามารถใช้แอพพลิเคชั่นในการดําเนินการขอ
อาณัติสั  าณในการจุดบั้งไฟได้ ส่วนทางวิทยุการบินจะได้รับผลการอนุมัติทางออนไลน์ เช่นกัน 
แต่หน่วยงานอื่น  ที่เก่ียวข้องจะยังคงได้รับเอกสารกระดาษอยู่ (แต่อาจมีการส่งให้ทางโทรสารหรือไลน์ได้)  

เมื่อถึงวันที่ทําการจุดบั้งไฟ ทางวิทยุการบินจะให้สั  าณผ่านทางแอพพลิเคชั่น (เป็นสั  าณสี
เขียว แดง) เมื่อให้สั  าณอนุ าตให้จุด ทางผู้ขออนุ าตจึงจะสามารถจุดได้ โดยจะให้สั  าณทีละลูก 

จากการเปรียบเทียบขั้นตอนระหว่างก่อนและหลังการใช้แอพพลิเคชั่น พบว่ายังไม่ได้ทําให้เกิดการ
ประหยัดในด้านของระยะเวลา และกําลังคนที่ใช้ในการดําเนินการ ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลคือ 
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แม้ว่าการมีแอพพลิเคชั่นจะช่วยให้มีการคํานวณเงื่อนไขในการได้อนุมัติได้รวดเร็ว แต่ในทาง
ป ิบัติ จะยังคงรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากนายอําเภออยู่เช่นเดิม ซึ่งขั้นตอนการรอคอยโดยทั่วไปจะไม่
แตกต่างจากก่อนหน้ามีแอพพลิเคชั่น  

นอกจากนั้น หากเป็นกรณีที่ใช้เจ้าหน้าที่พิจารณาแทนการประมวลผลจากแอพพลิเคชั่น โดยทั่วไป
เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาไม่นาน ถ้าเป็นกรณีทั่วไปแบบที่เคยดําเนินการในปีก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น เปลี่ยนลักษณะของบั้งไฟ สถานที่จุด จะต้องพิจารณานาน แต่ในกรณีดังกล่าวนั้น 
หากใช้แอพพลิเคชั่นก็ไม่ได้ช่วยประหยัดเวลาขึ้นแต่อย่างใด เนื่องจากต้องมีการเพ่ิมขั้นตอนการออกไป
ถ่ายภาพ ส่งพิกัด ในพ้ืนที่จริงอีกครั้ง 

3. การประหยัดก าลังคน ที่ใช้ในการพิจารณาให้อนุ าต  

จํานวนเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการดําเนินการไม่ได้ประหยัดจากเดิม เนื่องจากก่อนที่จะขออนุ าตจะต้องมี
การลงทะเบียนเป็นเอกสาร หลังจากนั้นจะต้องกรอกข้อมูลลงในแอพพลิเคชั่น ซึ่งมีข้อมูลจํานวนมาก 
ในหลายครั้งผู้ขออนุ าตยังไม่คุ้นเคยกับแอพพลิเคชั่น เจ้าหน้าที่จึงต้องเสียเวลาในการสอนและช่วยในการ
บันทึกข้อมูลให้ 

4. การประหยัดก าลังคน ที่ใช้ในการควบคุมดูแลขณะจุดบั้งไฟ  

ในวันที่ทําการจุดบั้งไฟ แม้ว่าการใช้แอพพลิเคชั่นจะสามารถระบุพิกัดของการจุดได้ทางออนไลน์ แต่
ในทางป ิบัติจะยังคงต้องมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลอยู่ เนื่องจากทางราชการมีความเห็นว่า การจุดบั้งไฟ
เป็นเรื่องสําคั ด้านความมั่นคง แม้ว่าจะบ่งชี้พิกัดการจุดได้จากแอพ แต่ยังมีความไม่แน่นอน และในทาง
เทคนิคสามารถจะให้ข้อมูลที่ไม่จริงได้ (นอกจากนั้น ในบางครั้ง โทรศัพท์มือถือในสถานที่จุดบั้งไฟรับสั  าณ
ได้ไม่ดี จึงต้องให้คนนอกพ้ืนที่การจุด เป็นผู้ใช้แอพพลิเคชั่นในการให้สั  าณ ซึ่งหากเป็นกรณีเช่นนี้ พิกัดที่
ได้รับจะไม่ตรงกับที่จุดจริง) จึงยังคงต้องส่งกําลังเจ้าหน้าที่ไปควบคุมดูแลอยู่ 

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่บริษัทวิทยุการบินฯ ยังไม่ได้รับความสะดวกกว่าเดิม เนื่องจากการที่มี
แอพพลิเคชั่น แม้ว่ามีการให้สั  าณการจุดทางออนไลน์ แต่จํานวนเจ้าหน้าที่มีน้อยและในการจุดแต่ละวัน
จุดหลายบั้ง เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาเพียงพอใจการให้สั  าณการจุดทีละลูกได้ (ตามหลักเกณฑ์จะต้ องให้
สั  าณการจุดทีละลูก) จึงประหยัดเวลาโดยการให้สั  าณการจุดลูกแรก และลูกสุดท้ายเท่านั้น ระหว่างนั้น 
ผู้จุดสามารถจุดได้โดยไม่ต้องรอสั  าณ 

โดยสรุป การมีแอพพลิเคชั่นบําเพ็ ยังไม่ได้ช่วยให้เกิดการประหยัดเวลา หรือกําลังคน เนื่องจาก
ในทางป ิบัตินั้นยังคงใช้หลายขั้นตอนแบบเดิม ซึ่งยังใช้ระยะเวลาหรือกําลังคนอยู่จํานวนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้ลดลง
ไปจากการที่มีแอพพลิเคชั่นของ สทอภ. 

รวมมูลค่าโครงการ : 

จากการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานไม่ต้องลงทุนพัฒนาระบบเอง 4 7,500 บาท แต่ยังไม่เกิด
มูลค่าจากการนําไปใช้ เนื่องจากยังไม่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ในทางป ิบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานจากเดิม  
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26. โครงการระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ (GMOS) ระยะที่ 1 ปี 2559 และ ระยะที่ 2 ปี 2560 

ข้อมูลโครงการ :  จากอดีตที่ผ่านมา หน่วยงานต่าง  มักประสบปั หาในการวิเคราะห์ และแปลภาพจาก
ข้อมูลดาวเทียมในการผลิตแผนที่เพ่ือพัฒนาต่อยอดภารกิจของหน่วยงานทั้ง  ที่ใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียวกัน 
ข้อมูลชุดเดียวกัน แต่เมื่อนํามาวิเคราะห์แปลภาพและผลิตเป็นแผนที่แล้วปราก ว่าได้ผลลัพธ์ต่างกัน 
(Interpolation) ทําให้เกิดปั หาในการป ิบัติงานระหว่างหน่วยงานเนื่องจากข้อมูลมีความคาดเคลื่อน  
ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถบูรณาการ แลกเปลี่ยน หรือนํามาซ้อนทับกันได้  

ระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ เป็นระบบผลิตแผนที่จากภาพดาวเทียมแบบอัตโนมัติ ซึ่ง สทอภ. มีการ
รับสั  าณข้อมูลดาวเทียมหลากหลายประเภท และหลายดวง ทําให้สามารถเลือกใช้ข้อมูล ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ เช่น ข้อมูลที่สามารถให้ข้อมูลที่มีความถี่สูง (รายวัน) และถ่ายครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง 
เช่น ดาวเทียม TERRA/AQUA MODIS, NOAA, RADARSAT, Cosmo-Skymed, และยังมีดาวเทียมที่ให้
ข้อมูลรายละเอียดปานกลางก็สามารถถ่ายภาพให้ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทยได้ในเวลา  -  สัปดาห์ เช่น 
ดาวเทียม Landsat 8 และดาวเทียมรายละเอียดสูง เช่น Rapid Eye, THAICHOTE ทําให้ข้อมูลดาวเทียม
ดังกล่าว สามารถนํามาวิเคราะห์ร่วมกันกับข้อมูลจากโครงการระบบเรดาร์ชายฝั่งซึ่งเป็น tidaland near-
shore current โดย กรณี current velocity มีความคลาดเคลื่อน อยู่ในระดับน้อยกว่า 7 cm/sec ส่วน 
tidal component อยู่ที่ประมาณ 1-2 cm/sec ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้กับผู้บริหารในการกําหนด
นโยบายได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา โดยระบบจะให้บริการแผนที่กลางพ้ืนฐานที่มีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือ
สนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ใช้เป็นแผนที่สําหรับบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤติ หน่วยงานผู้ใช้งานแผนที่ไม่จําเป็นต้องมีระบบผลิตแผนที่เอง ไม่ต้องลงทุนทางด้าน Hardware 
เพียงแต่มีระบบอินเตอร์เน็ตและสามรถเข้าถึงระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ได้ ก็สามารถนําแผนที่
ออนไลน์มาพัฒนาต่อยอดในภารกิจของตนเองและมีมาตรฐานเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ    

1. พัฒนาระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการชั้นแผนที่กลางผ่านทางเว็บไซต์ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 

 . ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานผู้ผลิตข้อมูลหรือชั้นแผนที่ เชื่อมโยงข้อมูลและให้บริการผ่าน
ระบบแผนที่กลางออนไลน์ 
 
 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 239 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

26. โครงการระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ (GMOS) ระยะที่ 1 ปี 2559 และ ระยะที่ 2 ปี 2560 

แบบจ าลองการประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จาก
ระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ดังนี้  

1. มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ต้องลงทุนในการจัดท าระบบเอง โดยการที่ 
สทอภ. มีระบบนี้ ทําให้แต่ละหน่วยงานที่นําข้อมูลไปใช้ไม่ต้องลงทุนในการจัดทําระบบเอง    

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูงขึ้น จากการน าระบบมาใช้ จากการลดขั้นตอนในการรวบรวม 
วิเคราะห์ แปลภาพ ผลิต และการนํามาใช้ร่วมกัน   

โดยสามารถคํานวณได้จากการลดลงของการใช้ทรัพยากรเช่น ระยะเวลา ต้นทุน ฯลฯ  เปรียบเทียบ
ระหว่างหลังการนําระบบมาใช้และก่อนนําระบบมาใช้ คูณด้วยมูลค่าของทรัพยากร 

3. มูลค่าที่จะเกิดขึ้นหลังจากการน าระบบ/เทคโนโลยีอ่ืนๆ ของ สทอภ  ไปใช้ประโยชน์ 

ประเมินมูลค่า หากมีการนําระบบ เทคโนโลยีอ่ืน  ของ สทอภ. ไปใช้ประโยชน์ในโครงการนี้ 
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26. โครงการระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ (GMOS) ระยะที่ 1 ปี 2559 และ ระยะที่ 2 ปี 2560 

ผลการประเมิน : 

1. มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ต้องลงทุนในการจัดท าระบบเอง โดยการที่ 
สทอภ. มีระบบนี้ ทําให้แต่ละหน่วยงานที่นําข้อมูลไปใช้ไม่ต้องลงทุนในการจัดทําระบบเอง    

ประมาณการจากข้อมูลหน่วยงานที่มีการเข้าถึงระบบข้อมูล 37 แห่ง มี 50% ที่นําไปใช้จริง (จากผล
ของการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง 6 ราย)  

กลุ่มตัวอย่าง 

หน่วยงานที่ทําการสํารวจ จํานวน 6 หน่วยงาน มีเพียง 3 หน่วยงาน ที่ได้นําระบบไปใช้ให้เกิดมูลค่า 
คิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 50%  

หน่วยงาน น าไปใช้ ยังไม่ได้น าไปใช้ 

กรมทรัพยากรน้ํา √  

กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย √  

กรมควบคุมมลพิษ √  

กรมส่งเสริมการเกษตร  X 

กรมการข้าว  X 

สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ  X 

รวม 3 3 

อัตราส่วนหน่วยงานที่นําไปใช้ต่อหน่วยงานท้ังหมด = 50% 

 

ประมาณการประชากรที่นําระบบไปใช้สร้างมูลค่าเพ่ิม 

จากข้อมูลหน่วยงานที่มีการเข้าถึงระบบข้อมูลได้ 37 หน่วยงาน นํามาเป็นค่าประชากรทั้งหมด 
หากนําไปใช้ได้จริง 50% ประเมินเป็นจํานวนประชากรที่เพิ่มมูลค่าได้จากการนําระบบไปใช้เท่ากับ 18.5 
หน่วยงาน  
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26. โครงการระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ (GMOS) ระยะที่ 1 ปี 2559 และ ระยะที่ 2 ปี 2560 
 

รายการ ข้อมูล อธิบาย 

หน่วยงานท่ีมีการเข้าถึงระบบข้อมลู 37 
หน่วยงานหรือองค์กรเช่ือมโยงระบบไปใช้งานจํานวน 
37 หน่วยงาน 

ร้อยละของหน่วยงานท่ีนําไปใช้งานจริง 50% 
ผลการสํารวจ พบว่า ตัวอย่าง 6 หน่วยงาน มีการใช้
งานจริง 3 หน่วยงาน (ร้อยละ 50) 

ประมาณการหน่วยงานที่นําไปใช้งานจริง 18.5 
หน่วยงานที่เข้าถึงระบบข้อมูล 37 หน่วยงาน ใช้งานจริง
ร้อยละ 50 (37 x 50% = 18.5)  

การลงทุนในระบบ 64,334,962 ปี 2558-2560 

ประหยดัได้จากการที่หน่วยงานไมต่้อง
ลงทุนเอง 

1,190,196,795 
จากสมมติฐานคือ หน่วยงานท่ีใช้งาน 18.5 แห่ง  
หากลงทุนเองจะเป็นมลูค่าเท่าใด 

 

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูงขึ้น จากการน าระบบมาใช้ จากการลดขั้นตอนในการรวบรวม 
วิเคราะห์ แปลภาพ ผลิต และการนํามาใช้ร่วมกัน  

       ระบบแผนที่กลางออนไลน์ ได้นําไปใช้กับหน่วยงานต่าง  โดยสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการป ิบัติงาน 
คํานวณจากระยะเวลาที่ประหยัดได้จากเดิม ก่อนที่มีระบบ G-MOS ดังนี้ 
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26. โครงการระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ (GMOS) ระยะที่ 1 ปี 2559 และ ระยะที่ 2 ปี 2560 

การค านวณระยะเวลาที่ประหยัดได้ หลังจากใช้ระบบ G-MOS 

หน่วยงานที่ใชร้ะบบ เปรียบเทียบก่อน-หลัง 

ระยะเวลา
ที่ใช้ต่อ
ครั้ง 
(ชม ) 

(A) 

ความถี่
ต่อเดือน 

(B) 

จ านวน
ครั้งของ
การใช้ต่อ

ปี 

(C) 

จ านวน
ชั่วโมงที่
ใช้ต่อคน

ต่อป ี

(D) 

จ านวน
บุคลากร

ที่ใช ้

(E) 

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่ใช้ใน

หน่วยงาน 

(AxDxE) 

กรมทรัพยากรน้ํา 

 

ก่อนมีระบบ G-MOS 8 2 24 192 2 384 

หลังมีระบบ G-MOS 4 2 24 96 2 192 

A) ประหยัดเวลาได้ (ชั่วโมง) (ก่อนมีระบบ – หลังมีระบบ) 192 

กรมปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 

 

ก่อนมีระบบ G-MOS 8 12.5 150 1,200 2 2,400 

หลังมีระบบ G-MOS 1 12.5 150 150 2 300 

B) ประหยัดเวลาได้ (ชั่วโมง) (ก่อนมีระบบ – หลังมีระบบ) 2,100 

กรมควบคุมมลพิษ 

 

 

ก่อนมีระบบ G-MOS 3 12.50 150 450 1 450 

หลังมีระบบ G-MOS 1.5 12.50 150 225 1 225 

C) ประหยัดเวลาได้ (ชัว่โมง) (กอ่นมีระบบ – หลังมีระบบ) 225 

สรุปเวลาที่ประหยัดได ้จากการนําระบบมาใช้ของแต่ละหน่วยงานดังนี้ 

หน่วยงาน 
เวลาที่ประหยัดได้ 

(ชั่วโมง) 

A) กรมทรัพยากรน้ํา 192 

B) กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,100 

C) กรมควบคมุมลพิษ 225 

จากระยะเวลาที่ประหยัดได้ นําไปคํานวณมูลค่าที่ประหยัดได้ต่อปี โดยประเมินมูลค่าของเวลาจาก
ค่าตอบแทนการทํางานของบุคลากรที่ใช้ระบบ GMOS ในการทํางาน จากข้อมูลดังนี้ 
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26. โครงการระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ (GMOS) ระยะที่ 1 ปี 2559 และ ระยะที่ 2 ปี 2560 
 

 
ระดับ 

ปฏิบัติการ 
ระดับ 

ช านา การ 
พนักงานราชการ* 

E) เงินเดือนขั้นสูง 22,220 36,020 19,000 

F) เงินเดือนขั้นต่ํา 7,940 14,330 18,000 

G) เฉลี่ย (E+F)/2 15,080 25,175 18,500 

H) แต่ละปีมีวันทํางาน  244 244 244 

I) แต่ละปีมีช่ัวโมงทํางาน (Hx8) 1,952 1,952 1,952 

J) ค่าตอบแทนใน 1 ปี (Gx12) 180,960 302,100 222,000 

K) ค่าตอบแทนใน 1 ช่ัวโมง (J/I) 92.70 
(k1) 

154.76 
(k2) 

113.73 
(k3) 

* หมายเหตุ เฉพาะพนักงานราชการกรมควบคุมมลพิษที่ป ิบัติงานระบบ GMOS 

 

จํานวนบุคลากรที่ป ิบัติงานระบบ GMOS ในหน่วยงานต่าง  

 

  
ปฏิบัติการ 

(L) 
ช านา การ 

(M) 
พนักงานราชการ* 

(N) 

กรมทรัพยากรน้ํา 
1 

(L1) 
1 

(m1) 
 

กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

2 
(m2) 

 
กรมควบคุมมลพิษ 

  

1 
(n3) 
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26. โครงการระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ (GMOS) ระยะที่ 1 ปี 2559 และ ระยะที่ 2 ปี 2560 
นํามาคํานวณค่าตอบแทนบุคลากร (ต่อ 1 ชั่วโมง) ได้ดังนี้ 

 

ปฏิบัติการ 
(A) 

ช านา การ 
(B) 

พนักงาน
ราชการ* 

(C) 

รวมค่าตอบแทน 
(1 ชั่วโมง) 

ต่อหน่วยงาน 
(A+B+C) 

กรมทรัพยากรน้ํา   
92.70 

(k1 x L1) 
154.76 

(k2 x m1)  

247.47 
(p1) 

กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

309.53 
(k2 x m2)  

309.53 
(p2) 

กรมควบคุมมลพิษ 
  

113.73 
(k3 x n3) 

113.73 
(p3) 

นํามาคํานวณค่าตอบแทนใน 1 ชั่วโมง เป็นมูลค่าของการเพิ่มประสิทธิภาพจากการประหยัดเวลาดังนี้ 

 
กรมทรัพยากรน้ า 

กรมปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

กรมควบคุมมลพิษ 

บุคลากรที่ป ิบัติงาน 
ระดับชํานา การ 1 คน 
ระดับป ิบัติการ 1 คน 

ระดับชํานา การ 
2 คน 

พนักงานราชการ 
1 คน 

Q) จํานวนช่ัวโมงการทํางาน
ทีป่ระหยัดไดต้่อป ี

192 
(A) 

2,100 
(B) 

225 
(C) 

R) มูลคา่การทํางานต่อช่ัวโมง 

(ของทั้งทีมงาน) 

247.47 
(p1) 

309.53 
(p2) 

113.73 
(p3) 

S) มูลค่าของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพต่อป (Q x R) 

47,514 650,010 25,583 

 S) รวมมลูค่าการเพิ่มประสิทธิภาพต่อปีของ 3 หน่วยงาน  723,113 

T) มูลคา่เฉลีย่ต่อหน่วยงาน (S/3) 241,038 

รวมมูลค่าการประหยัดได้ต่อปี เท่ากับ 7 3,  3 บาท มูลค่าเฉลี่ยต่อหน่วยงาน  4 ,038 บาท นํามูลค่าเฉลี่ย
มาประมาณการมูลค่าท่ีเกิดข้ึนจากหน่วยงานอ่ืน  ต่อไป 
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26. โครงการระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ (GMOS) ระยะที่ 1 ปี 2559 และ ระยะที่ 2 ปี 2560 

การประมาณการมูลค่าการใช้งานจากกลุ่มประชากร :  

เนื่องจากข้อมูลที่ได้ นํามาจากการสัมภาษณ์บางหน่วยงานที่สามารถติดต่อได้ จํานวน 6 หน่วยงาน พบว่า
มีผู้นําไปใช้ 3 หน่วยงาน คิดเป็น 50% ของผู้ที่ได้เข้าถึงข้อมูล มูลค่าเฉลี่ยต่อหน่วยงาน  4 ,038 บาท 

จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนี้ นําไปประมาณการเป็นข้อมูลกลุ่มประชากรที่เข้าถึงข้อมูลได้  

จากการรวบรวมหน่วยงานที่ได้มีการเข้าถึงข้อมูล มีจํานวนอย่างน้อย 37 หน่วยงาน ถ้าประมาณให้มี
การนําไปใช้ได้จริง 50% จะได้จํานวน 18.5 หน่วยงาน ได้มูลค่ารวมเท่ากับ 4,459,200 บาท 

1. มูลค่าผลลัพธ์จากการนําไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพ 

ประมาณการจากมูลค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง 3 หน่วยงาน มาใช้ประมาณการจํานวนหน่วยงานอ่ืน  18.5 
หน่วยงาน มูลค่าจากการเพิ่มประสิทธิภาพเฉลี่ยต่อปี จาก  8.5 หน่วยงานเท่ากับ 4,459, 00 บาท 

รายการ ข้อมูล 

U) หน่วยงานท่ีนําระบบไปใช้ 37 

V) ประมาณการหน่วยงานท่ีนําไปใช้งานจริง 

(ประมาณการกรณีที่นําไปใช้ได้จรงิ 50%) 
18.5 

W) มูลค่าจากการเพิ่มประสิทธิภาพเฉลี่ยต่อปตี่อหน่วยงาน  

(เฉพาะหน่วยงานท่ีนําไปใช้) (T) 
241,038 

X) มูลค่าจากการเพิ่มประสิทธิภาพเฉลี่ยต่อป ีจาก 18.5 หน่วยงาน (VxW) 4,459,200 

2. การประหยัดที่ไม่ต้องลงทุนเอง มูลค่า 1,190,196,795 บาท ตามที่ประเมินในหัวข้อที่ 1  

3. หากระบบนี้ถูกนําไปใช้ได้หลายปี จากสมมติฐาน 5 ปี มูลค่าผลลัพธ์จากการนําไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
คิดเป็นมูลค่ารวม   , 95,999 บาท สามารถนํามาคํานวณเป็นมูลค่าเทียบเท่าในปัจจุบัน (Net present 
value : NPV) ได้เท่ากับ  0,4  ,8 9 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม  ,  0,6 8,6 4 บาท 

รายการ มูลค่า 

A) ประหยดัจากการไมต่้องลงทุนเอง 1,190,196,795 

B) มูลค่าผลลัพธ์จากการนําไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพ 4,459,200 

C) มูลค่าผลลัพธ์จากการนําไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพ 5 ปี (Bx5) 22,295,999 

D) มูลคา่ผลลัพธ์จากการนําไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพ 5 ปี (NPV) 20,421,829 

มูลค่ารวมการนําไปใช้ในอนาคต (A+C) 1,212,492,794 

มูลค่ารวมการนําไปใช้ในอนาคต (NPV) (A+D) 1,210,618,624 
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27  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ (NGIS) 

ข้อมูลโครงการ : 
 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) มีอํานาจหน้าที่ตาม พรฎ. จัดตั้ง
สํานักงานฯ ในการเป็นหน่วยงานในการให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และ
กําหนดมาตรฐานกลางสําหรับระบบสํารวจข้อมูลระยะไกล และภูมิสารสนเทศที่เหมาะสม 
 และโดยที่ สทอภ. ได้รับมอบหมายให้ป ิบัติหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ (กภช.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2546 
โดยให้จัดทํา ขับเคลื่อน และดําเนินการตามแผนป ิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศ
ของประเทศ (พ.ศ.2554 – 2558) เพ่ือให้การจัดทําและใช้งานภูมิสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซ้อน ส่งเสริมการใช้งานข้อมูลร่วมกัน สนับสนุนการเข้าถึงข้ อมูล ตลอดจน
เสริมสร้างขีดความสามารถ ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในแผนดังกล่าว 
ประกอบด้วย 5 แผนงานดังนี้ 
1) การพัฒนาข้อมูลฐาน (Base data) 
2) การพัฒนาชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data Set: FGDS) 
3) การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ (Standards) 
4) การพัฒนาระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (NSDI portal/Data clearinghouse) 
5) การสร้างความพร้อมด้านภูมิสารสนเทศ (Capacity building)  
ซึ่งที่ผ่านมา สทอภ. ได้ดําเนินกิจกรรมต่าง  ภายใต้กรอบแผนป ิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ภูมิสารสนเทศ (พ.ศ. 2554 - 2558) ดังนี้ 

1. การจัดทําโครงการศึกษา เพื่อจัดทําข้อกําหนดของมาตรฐานด้านโครงสร้างเนื้อหาคุณลักษณะ
คุณภาพของชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน (FGDS) ตามมาตราส่วนหลักของประเทศ 

2. การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ สทอภ. ได้มีการศึกษามาตรฐานภูมิสารสนเทศแล้วจํานวน  
23 เรื่อง โดยจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการประกาศโดยคณะกรรมการ  
ภูมิสารสนเทศไปแล้วจํานวน 14 เรื่อง และอยู่ระหว่างรอประกาศอีก 9 เรื่อง 

3. พัฒนาระบบ NSDI Portal โดยประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานผู้ผลิตชั้นข้อมูลหลัก FGDS 
โดยได้จัดทําพ้ืนที่นําร่อง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยโสธรและเพชรบุรี 

4. จัดทําร่างแผนแม่บทระบบภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2563 

ต่อมาได้มีการปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเ พ่ือให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยล่าสุดมติ   
ครม. ได้ให้ความเห็นชอบ ร่างระเบียบฯ ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 และนายกรัฐมนตรี พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เห็นชอบและลงนามในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยคณะกรรมการ 
ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 
ตอนพิเศษ 229 ง วันที่ 23 กันยายน 2558 
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27  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ (NGIS) 
ในระหว่างที่มีการปรับปรุงระเบียบฯ คณะรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 มอบหมายให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวม และจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับ
ความต้องการและแนวทางการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศร่วมกัน โดยให้สามารถตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานของแต่ละหน่วยงานได้ และได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 เห็นชอบ
แนวทางการใช้ประโยชน์ภาพถ่ ายแผนที่ จ ากการสํ ารวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม   
ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ต่อมา
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ให้สํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวเพ่ือบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน โดยให้รวบรวม จัดเก็บและกลั่นกรองข้อมูลในแต่ละด้าน 

ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สทอภ. ได้ปรับปรุงแนวคิดและพัฒนาระบบ
สําหรับการเชื่อมโยงแผนที่พร้อมบริการผ่านเครือข่าย (Web Map Service) ที่พร้อมใช้งานและบูรณาการ
การใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ชื่อว่า “ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 
(NGIS Map Portal)” ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติในการบริหารจัดการ
ระบบภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 

เนื่องจากการดําเนินงานด้านการพัฒนาระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ และจัดทํา
ข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานตามมาตรฐานภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ เป็นภารกิจเร่งด่วน ที่ต้อง
ดําเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรี สทอภ. จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบและ
บริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม ปรับปรุง จัดทําชั้นข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ (FGDS) ร่วมกับหน่วยงานผู้ผลิตหลักและดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสืบค้นและ
บริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) รวมถึงส่งเสริมเผยแพร่การใช้งานระบบ NGIS Portal
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการใช้ประโยชน์ร่วมกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ  560 และ สทอภ. ได้นําเสนอโครงการดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ (กภช.) ครั้งที่    559 เมื่อวันที่  6 กันยายน  559 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
ป ิบัติหน้าที่ประธานการประชุม ได้เล็งเห็นถึงความสําคั ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ จึงมอบนโยบายเกี่ยวกับ
การบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และเร่งรัดให้มีการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน“โดยที่ประชุม
เห็นชอบให้ฝุายเลขานุการฯ (สทอภ.) ดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของ
ประเทศและดําเนินงานอ่ืน  ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านภูมิสารสนเทศ ตามที่เสนอ พร้อมทั้งประสาน ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน ในการบริหารจัดการงานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ และมอบหมายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินงาน โดยเฉพาะเรื่อง การรวบรวม การให้บริการข้อมูล 
แผนที่ ผ่านระบบ NGIS Portal ซึ่งปัจจุบันยังขาดข้อมูลบางส่วน อาทิเช่น ข้อมูลในระดับจังหวัดอําเภอและ
ตําบล” ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่  0 มิถุนายน  560 โดยมีมติเห็นชอบในหลักการ  
(ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ และมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ จํานวน  0 เรื่อง  
(ข้อกําหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน  
(Fundamental Geographic Data Set: FGDS) 
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27  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ (NGIS) 
โดยภายในปี  560 สทอภ. ดําเนินการพัฒนาระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS 
Portal) และเชื่อมโยงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS เพ่ือให้บริการผ่านระบบ 
NGIS Portal ทั้งสิ้นจํานวน  5 จังหวัด รวมทั้งส่งเสริมเผยแพร่การใช้งานระบบสืบค้นและบริการ
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (National Geo-Informatics Infrastructure system : NGIS Portal) 
ให้มีการนําไปประโยชน์ในการสนุนการบริหารจัดการประเทศ ได้อย่างถูกต้อง และเป็นธรรมเพ่ือให้สอดคล้อง
กับเปูาหมายของแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ.  560- 564 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ    
  1) เพ่ือรวบรวม ปรับปรุง จัดทําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ (FGDS) ร่วมกับหน่วยงานผู้ผลิตหลัก เชื่อมโยง

เข้ากับระบบ NGIS Portal และส่งเสริมให้หน่วยงานมีการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศได้ถูกต้อง 
ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน สามารถนําไปใช้ในการอ้างอิงเพ่ือจัดทําชั้นข้อมูลอ่ืนได้อย่างถูกต้อง 
  2) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)  

โดยขยายผลจากระบบ NGIS Map Portal ต้นแบบให้สามารถตอบสนองความต้องการอันจําเป็น  
ต่อการบริหารงานของรัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีเสถียรภาพ และรองรับ
การพัฒนา Application/Solution เพ่ือต่อยอดการใช้ประโยชน์ 

  3) เพื่อพัฒนา Application/Solution สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล เช่น ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร (Zoning) และเป็นต้นแบบ ในการจัดทํา 
Application/Solution ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ นําไปต่อยอดการใช้ประโยชน์ 

  4) เพ่ือส่งเสริม เผยแพร่การใช้งานระบบ NGIS Map Portal เพื่อให้เกิดการบูรณาการใช้ประโยชน์
ร่วมกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  5) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชา  ในการจัดทํา
ข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน และสามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบสืบค้นและ
บริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศได้อย่างถูกต้อง และช่วยแก้ปั หาต่าง  
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27  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ (NGIS) 

แบบจ าลองการประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา การใช้งาน
ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (National Geo-Informatics Infrastructure 
system : NGIS Portal) ดังนี้  

1  มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ต้องลงทุนในการจัดท าระบบเอง โดยการที่ 
สทอภ. มีระบบนี้ ทําให้แต่ละหน่วยงานที่นําข้อมูลไปใช้ ไม่ต้องลงทุนเอง   

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูงขึ้น จากการน าระบบมาใช้ จากการลดขั้นตอนในการรวบรวม 
วิเคราะห์ แปลภาพ ผลิต และการนํามาใช้ร่วมกัน   

โดยสามารถคํานวณได้จากการลดลงของการใช้ทรัพยากรเช่น ระยะเวลา ต้นทุน ฯลฯ  เปรียบเทียบ
ระหว่างหลังการนําระบบมาใช้และก่อนนําระบบมาใช้ คูณด้วยมูลค่าของทรัพยากร 

3. มูลค่าที่จะเกิดขึ้นหลังจากการน าระบบ/เทคโนโลยีอ่ืนๆ ของ สทอภ  ไปใช้ประโยชน์ 

ประเมินมูลค่า หากมีการนําระบบ เทคโนโลยีอ่ืน  ของ สทอภ. ไปใช้ประโยชน์ในโครงการนี้ 
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27  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ (NGIS) 

ผลการประเมิน : 

1  มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ต้องลงทุนในการจัดท าระบบเอง 

รายการ ข้อมูล 

มูลค่าการลงทุน 16,552,713 

จํานวนผู้ใช้ที่เข้าถึงระบบข้อมูล 29 หน่วยงาน 

หากนํามาใช้จริงทั้ง 29 หน่วยงาน จะเกิด
การประหยัดจากการที่ไม่ต้องลงทุนเอง 

480,028,669 

2  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูงข้ึน จากการน าระบบมาใช้  

ผลการส ารวจของการน าระบบ NGIS Portal (ระบบเดิมซ่ึงได้พัฒนาและให้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ ตั้งแต่
ปี 2558)  

         ตามที่ สทอภ. ได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปี  560 เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาระบบและบริการ  
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการตรวจรับระบบฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 
 56  สทอภ. จึงนําระบบ NGIS Portal (เดิม) ที่พัฒนาบน GISTDA Portal มาใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนําไปใช้งานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยดําเนินการสอบถาม
กลุ่มเปูาหมายที่จะเป็นผู้ใช้ข้อมูล (ระบบเดิม) ซึ่งได้มีการอบรมและได้รับรหัส (User ID) ในการใช้ข้อมูลแล้วพบว่า
กลุ่มเปูาหมายส่วนให ่สามารถนําไปใช้ในการป ิบัติงาน ดังนี้ 

กรมชลประทาน 

ได้นําชั้นข้อมูลพ้ืนที่น้ําท่วม น้ําแล้งซ้ําซาก, การใช้ประโยชน์ที่ดิน, เส้นทางน้ํา, แหล่งน้ํา ไปประยุกต์ใช้ในด้าน
การวางแผนการจัดสรรน้ําหรือการเพาะปลูกในพ้ืนที่ชลประทาน และภารกิจการพัฒนาแหล่งน้ํา เพ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการกําหนดพ้ืนที่การสร้างโครงการชลประทาน ทําให้ทราบถึงแหล่งน้ํา การเพาะปลูกพืชในเขต
ชลประทาน ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับการจัดสรรน้ําในแต่ละพ้ืนที่ตลอดจน พ้ืนที่ที่คาดว่าจะมีปั หาในด้าน
น้ําท่วม น้ําแล้ง 

กรมพัฒนาที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดินได้นําชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต และชั้นแผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดิน ไปประยุกต์ใช้ในภารกิจการวางแผนการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา รวมทั้งการสํารวจ จําแนก 
และปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทําให้รอบหรือระยะเวลาในการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินสั้นลง  
ได้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีการปรับปรุง รวดเร็วขึ้น และถูกต้อง ส่งผลให้การทํา งานสะดวก รวดเร็ว 
ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
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27  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ (NGIS) 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ได้นําชั้นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (กรมพัฒนาที่ดิน) แผนที่ภาพดาวเทียมไทยโซต (สทอภ.) ชั้นข้อมูล
คุณภาพลุ่มน้ํา และชั้นข้อมูลเขตปุาสงวน เพ่ือประกอบการพิจารณาพื้นที่ โครงการจัดที่ดินทํากินให้แก่ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล (โครงการ, คทช.)  

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

ได้นําชั้นข้อมูลถนนภายในประเทศไทย ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ชั้นข้อมูลแหล่งน้ํา พื้นที่ชลประทาน 
ศักยภาพน้ําบาดาล และชั้นข้อมูลทางธรณีวิทยาไปประยุกต์ใช้ในภารกิจประกอบการวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล 

ผลการส ารวจของการน าระบบNGIS Portal (ที่พัฒนาใหม่ในโครงการนี้) มาใช้  

(ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเปูาหมายที่เป็นผู้ใช้ข้อมูล) 

จากการสอบถามกลุ่มเปูาหมายที่จะเป็นผู้ใช้ข้อมูลซึ่งได้มีการอบรมและได้รับรหัส (User ID) ในการใช้ข้อมูล
แล้วพบว่ากลุ่มเปูาหมายส่วนให ่ยังไม่ได้นําไปใช้ในการป ิบัติงาน เนื่องจากเหตุผลดังนี้ 

กรมชลประทาน 

ขณะนี้ยังใช้ระบบเก่าอยู่ แม้ว่าจะเคยเข้าอบรมและลองใช้ระบบใหม่แล้ว แต่พบว่ามีข้อผิดพลาด (error) สูง 
ซึ่งเห็นตั้งแต่ขณะอบรมแล้ว แต่ขณะนั้นไม่ทราบว่าเกิดจากตัวระบบหรือจาก network ภายนอก 
แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช้ต่อ  

นอกจากนี้ ในขณะนี้กําลังมีการพัฒนาระบบใหม่ของกรมแล้ว และกําลังจะใช้ NGIS version เดิมในการ
เชื่อมต่อกับระบบของกรม โดยระบบ NGIS จะไปช่วยดึงข้อมูล service ของกรม ที่เราไปบริการภายนอก
ออกมาให้เห็น   

กรมพัฒนาที่ดิน  

พ้ืนที่การป ิบัติงานภายในกรมพัฒนาที่ดินมีหลายพื้นท่ี จากการสอบถามในพ้ืนที่ต่าง  5 พ้ืนที่ พบว่ายังคงใช้
ระบบเดิมอยู่ ไม่ได้ใช้ NGIS ระบบใหม่ เนื่องจากไม่คุ้นเคย และระบบเดิมใช้ได้อยู่ แต่หากมีผู้มาแนะนําและ
กระตุ้น ทําให้ทราบว่าดีกว่าของกรมอย่างไรอาจสนใจทดลองใช้  

กรมส่งเสริมการเกษตร 

ยังไม่ได้นํามาใช้ เนื่องจากขณะนี้กรมกําลังทําการย้ายข้อมูลดึงไปอยู่ระบบใหม่ของกรม (แต่คาดว่าข้อมูลส่วนหนึ่ง
จะนํามาไว้ใน NGIS ด้วย) หากมีการดําเนินแล้วเสร็จคาดว่าจะได้นํามาใช้ 

กรมทรัพย์น้ําบาดาล  

เคยใช้ระบบ NGIS ที่เป็นส่วนของ GMOS เป็นหลัก โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับน้ําท่วมและภัยแล้ง แต่ในช่วงหลัง
เปิดดูไม่ค่อยได้ (ไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากปั หา server ของกรมหรือของใคร) ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ส่งต่อให้คนอื่นได้ใช้ต่อไป  
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27  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ (NGIS) 

ข้อมูลที่ใช้คือพ้ืนที่น้ําท่วมและภัยแล้ง (แต่ในส่วนของข้อมูลภัยแล้งไม่ตรงกับความต้องการของกรมจึงไม่เห็น
ประโยชน์ชัดเจน) 

ส่วนข้อมูลน้ําท่วมจะใช้เฉพาะเมื่อเกิดวิกฤต ปีหนึ่งใช้ช่วงฤดูฝน (ประมาณเดือน ก.ค. - ก.ย.) ความถี่ประมาณ 
10 ครั้งต่อรอบฤด ู

ในภาพรวมสะดวกกว่าเดิม เนื่องจากก่อนหน้าที่จะมีระบบนี้จะต้องดึงข้อมูลมาจากแหล่งอื่น  ที่ไม่ใช่
แหล่งเดียวกัน แต่ไม่สามารถตอบได้ว่าประหยัดเวลาจากเดิมเท่าใด 

รวมมูลค่าโครงการ : 

ยังไม่ปราก การนําไปใช้ที่สามารถประเมินมูลค่าได้ แต่หากนับรวมระบบ GMOS ซึ่งอยู่ภายใน NGIS แล้ว
จะได้มูลค่าผลลัพธ์รวมมูลค่าต่อปี เท่ากับ 4,553,880 บาท โดยในส่วนนี้ได้นําไปประเมินผลในโครงการระบบ
ผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ (GMOS) แล้ว  
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28. โครงการจัดจ้างย้ายระบบบริการเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐาน GI Portal 
และโครงการระบบ GI-Portal เพื่อการบริการแผนที่ Online 

ข้อมูลโครงการ :  

สทอภ. ได้เริ่มดําเนินการศึกษาเตรียมการและพัฒนาระบบ GI Portal เพ่ือการบริการแผนที่ Online ให้เป็น 
Platform ตั้งแต่ในปีงบประมาณ  557 มาเป็นลําดับโดยมีการพัฒนาคลังข้อมูลและพัฒนาความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนเพ่ือทดสอบ Geospatial Portal และได้มีการวางแนวทางเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลและ
การให้บริการ Web Service Standard เพื่อให้สอดคล้องกับการมุ่งสู่ NGIS (National Geographic 
Infrastructure System) และบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่าง  โดยมีแผนที่จะให้
สามารถใช้งานในองค์กรภายในปี  558 และพัฒนาส่วนขยายเพื่อให้ใช้ในระดับประเทศในปี  559 ทั้งนี้
รวมถึงการทํางานร่วมกับ NGIS ซึ่งเป็นนโยบายของชาติและถือเป็นนโยบายสําคั ของ สทอภ. 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 . เพ่ือจัดหาโปรแกรมระบบ GI Portal เพ่ือการบริการแผนที่ Online สําหรับใช้เป็นศูนย์กลางในการ
สืบค้นเชื่อมโยงข้อมูล และ Web Service Standard ที่เป็นไปตามมาตรฐาน FGDS 

 . เพ่ือให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานต่าง  ภายใน 
สทอภ. ซึ่งจะช่วยลดปั หาความซ้ําซ้อนของการจัดทําและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนความเป็นเอกภาพของการ
บริการข้อมูลของ สทอภ. 

3. เพื่อสร้างการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของผู้ให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศต่าง  ของหน่วยงานภายนอก 
ให้สามารถบริการข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ทําให้ผู้ใช้ข้อมูลในระดับต่าง  
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือรองรับการดําเนินการในระดับประเทศใน
อนาคต 
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แบบจ าลองการประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศดังนี้  

1  มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ต้องลงทุนในการจัดท าระบบเอง โดยการที่ 
สทอภ. มีระบบนี้ ทําให้แต่ละหน่วยงานที่นําข้อมูลไปใช้ ไม่ต้องลงทุนเอง   

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูงขึ้นหลังจากการน าระบบมาใช้ โดยมีการใช้ทรัพยากรที่ลดลง 
เช่น ใช้ระยะเวลาลดลง ต้นทุนลดลง ฯลฯ เปรียบเทียบระหว่างหลังการนําระบบมาใช้กับก่อนนําระบบมาใช้
คูณด้วย มูลค่าของทรัพยากร 

3  มูลค่าที่จะเกิดขึ้นหลังจากการน าระบบ/เทคโนโลยีอ่ืนๆ ของ สทอภ  ไปใช้ประโยชน์ 

ประเมินมูลค่า หากมีการนําระบบ เทคโนโลยีอ่ืน  ของ สทอภ. ไปใช้ประโยชน์ในโครงการนี้ 
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1  มูลค่าการประหยัดได้จากการที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ต้องลงทุนในการจัดท าระบบเอง 

หน่วยงานส่วนให ่ยังไม่ได้นํามาใช้งาน ทั้งนี้ หน่วยงานที่นํามาใช้จากการสํารวจมี 3 หน่วยงาน และ
หน่วยงานที่ใช้ระบบ GMOS ซึ่งประมาณการจากค่าเฉลี่ย 18.5 หน่วยงานที่สามารถนําไปใช้งานและประเมิน
มูลค่าได้ และในส่วนนี้ได้นําไปประเมินผลในโครงการระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ (GMOS) แล้ว 

รายการ มูลค่า 

A) มูลค่าการลงทุน 27,274,500 

B) จํานวนหน่วยงานท่ีใช้ได้จริง (ไม่รวม GMOS) 3 

C) จํานวนหน่วยงานท่ีใช้ GMOS 18.50 

D) จํานวนหน่วยงานท่ีใช้ (รวม GMOS) 21.50 

E) มูลค่าการประหยัดได้จากการไม่ต้องลงทุนเอง (AxD) 586,401,750 

 

หน่วยงานที่ได้น าระบบมาใช้ 

1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร นําไปใช้ในการรองรับระบบแอพพลิเคชั่น Thai Fever Risk 
Map เพ่ือระบุพื้นที่เสี่ยงต่อโรคไข้เห็บ หมัด เหา และไรปุา โดยสามารถระบุว่าพ้ืนที่ใดเป็นพื้นที่เสี่ยงของโรคนี้ 
โดยจะใช้ในด้านการช่วยวินิจฉัย เมื่อมีผู้ปุวยที่มีอาการจะสืบประวัติว่าเคยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงหรือไม่ หากพบว่ามี
ความเสี่ยงจะรักษาได้ทันท่วงที (โดยเดิมการทํางานเป็นการกําหนดแผนที่ในกระดาษ มี destination จํากัด 
ให้ข้อมูลน้อย) 

วิธีการประเมินมูลค่า 

สามารถระบุหลักการ และโมเดลที่ใช้ในการประเมินได้ แต่ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าได้เนื่องจากขาดข้อมูล
สําคั คือ จํานวนผู้ปุวยที่ได้การวินิจฉัยโรคโดยใช้แอพพลิเคชั่นนี้ 

ต้นแบบ (Model) การประเมินมูลค่า เป็นดังนี้  

กรณีท่ีมีการเจ็บปุวย แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

กรณีที่   ปุวยแต่หายเองได้ หยุดงาน 3 สัปดาห์ เป็นไข้ หนาวสั่น โอกาสหารายได้ลดลง ประมาณการจาก
ค่าแรงขั้นต่ําเฉลี่ย 317 บาท  

มูลค่าความสู เสีย = จํานวนวันที่ลาหยุด (ประมาณการ 6 วันต่อสัปดาห์ จํานวน 3 สัปดาห์) x ค่าแรงขั้นต่ํา 

= 5,707 บาทต่อครั้ง 
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กรณีท่ี   โรคกําเริบ เป็นมาก หายเองไม่ได้ ต้องรักษานอน ICU 1 สัปดาห์  

มูลค่าความสู เสีย = จํานวนวันที่ลาหยุด (ประมาณการ 6 วันต่อสัปดาห์ จํานวน 3 สัปดาห์) x ค่าแรงขั้นต่ํา 

+ ค่าห้อง ICU 5,000 บาท x 7 วัน = 35,000 บาท 
 

กรณีของการเจ็บปุวย อาการปุวย 
ความสู เสียทาง

เศรษฐกิจ 
มูลค่าความ

สู เสีย 

กรณีที ่1 ปุวย แต่หายเองได้ 
หยุดงาน 3 สัปดาห์  
เป็นไข้ หนาวสั่น 

โอกาสหารายได้ลดลง 5,707 

  มูลค่ารวมต่อครั้ง (บาท) 5,707 

กรณีที ่2 โรคก าเริบ เป็นมาก  
หายเองไม่ได้ ต้องรักษา 

หลังจากเป็นไข ้3 สัปดาห์  
เข้าห้อง ICU 

โอกาสหารายได้ลดลง 5,706.9 

 
นอน ICU 1 สัปดาห ์ ค่าห้อง ICU 35,000 

  
มูลค่ารวมต่อครั้ง (บาท) 40,707 

กรณีที่มีการใช้แอพพลิเคชั่นจะมีค่าตรวจเลือด 750 บาท และ ค่ายา 120 บาท กิน 8 วัน รวม 960 บาท  

เมื่อคํานวณแต่ละกรณีจะประหยัดได้จากการรักษาโดยมีแอพพลิเคชั่นช่วยวินิจฉัยดังนี้ 

 

กรณีที ่1 

ปุวยแต่หายเองได้ 

กรณีที่ 2 

หายเองไม่ได้ ต้องรักษา 

มูลค่าความสู เสียกรณีทั่วไป 5,707 40,707 

ถ้ามีแอพพลิเคชั่นช่วยวินิจฉัย 
  

ค่าตรวจ 750 750 

ค่ายา (120 บาท กิน 8 วัน) 960 960 

ประหยัดได้ต่อรายจากการมีแอพพลิเคชั่น 
ช่วยวินิจฉัย 

4,747 39,747 
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ประเมินมูลค่าของโครงการ  

มูลค่าจากการใช้แอพพลิเคชั่นทั้งหมด  

= จํานวนรายที่วินิจฉัยโดยใช้แอพพลิเคชั่น X การประหยัดค่ารักษาจากการใช้แอพพลิเคชั่น (มูลค่าต่อราย) 

ตัวอย่างการคํานวณตามตารางด้านล่าง  

 
กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 

จํานวนรายที่วินิจฉัยโดยใช้แอพพลิเคชั่น D E 

การประหยัดค่ารักษาจากการใช้แอพพลิเคชั่น 
(มูลค่าต่อราย) 

4,747 38,997 

มูลค่าจากการใช้แอพพลิเคชั่นท้ังหมด F = 4,747 x D G = 38,997 x E 

 
รวม =F+G 

อย่างไรก็ตาม สําหรับกรณีนี้ ยังไม่สามารถคํานวณได้ในขณะนี้เนื่องจาก ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลสําคั  คือ 
จํานวนผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาโดยใช้ข้อมูลจากระบบ GI Portal มาช่วยวินิจฉัยโรค หากในอนาคตมีการจัดเก็บ
จะสามารถนํามาใช้คํานวณต่อไป 

2. ศูนย์บริการวิชาการ/สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA และศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 
กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

นําไปใช้ในการเป็นข้อมูลแทนการสํารวจ และใช้วิเคราะห์ผลวิจัย โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ ในโครงการแผนที่ออนไลน์แสดงระดับทัศนคติและความพึงพอใจของ
ประชาชนในการแก้ไขปั หาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งทําให้เกิดการประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ  

ทั้งนี้ หากไม่มีระบบ GI Portal จะใช้คนสํารวจ ในแต่ละอําเภอจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 บาทต่อทีม 
และมีค่าบริหารจัดการจํานวน 30% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวม  53,500 บาท 
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จังหวัด 
จ านวนอ าเภอ 

(A) 

ค่าใช้จ่ายการส ารวจต่ออ าเภอ 

(B) 

ค่าใช้จ่ายการส ารวจ
รวม (AxB) 

ยะลา 14 5,000 70,000 

ปัตตาน ี 12 5,000 60,000 

นราธิวาส 13 5,000 65,000 

  
E) ค่าใช้จ่ายรวมทุกจังหวัด 195,000 

  
F) ค่าบริหารจดัการทั้งโครงการ (Gx30%) 83,571 

  
G) รวมค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด (E+F) 278,571 

3. ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ พบว่ามีข้อมูลภูมิศาสตร์ที่ดี สามารถระบุข้อมูลต่าง  ในบริเวณพ้ืนที่กัมมันตภาพได้ 
แต่เป็นการใช้จัดทําข้อมูลเพ่ือวางแผนรองรับกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน (ซึ่งยังไม่เกิดขึ้น หากมีเหตุการณ์ 
จะเข้าถึงพ้ืนที่ได้ดี อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่ได้ ไม่ใช่การประหยัดเวลาหรือเร็วขึ้น แต่ทําให้มีข้อมูลมากขึ้น  
โดยสรุปแล้วยังไม่สามารถประเมินมูลค่าเพ่ิมได้ เนื่องจากเป็นการวางแผนงานปูองกันเหตุซึ่งยังไม่ได้เกิดข้ึน  

4. หน่วยงานอ่ืนๆ 

หน่วยงานอ่ืน  ได้รับการประชาสัมพันธ์ การอบรม และได้รับสิทธิในการเข้าถึงระบบแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการ
นํามาใช้จริงในการป ิบัติงาน โดยมีเหตุผลต่าง  คือ  

- การยางแห่งประเทศไทย ได้มีการทดลองใช้ คาดว่าจะมีประโยชน์หากมีการนําไปใช้ โดยจะทําให้การทราบ
และกระจายข่าวกรณีมีโรคระบาด มีไฟไหม้ ใช้เวลารวดเร็วขึ้น แต่ยังไม่ได้ใช้จริงขณะนี้เนื่องจาก การยางแห่ง
ประเทศไทยยังไม่มีเวลาทําการอบรม ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ได้ใช้  

- ศูนย์อํานวยการประสานกํากับติดตามผลการดําเนินงานคําสั่ง หน.คสช. ที่22/2558 

นําไปใช้ในการดูข้อมูลเพ่ือการควบคุมจัดระเบียบ zoning สถานที่อบายมุข เช่น ร้านเหล้า สถานบริการ 
สถานบันเทิง ว่าขัดกับคําสั่ง คสช. หรือไม่ แต่ขณะนี้มีเพียงระบบ Demo กําลังอยู่ระหว่างรองบประมาณเพ่ือ
ทําให้ระบบสามารถนําไปประยุกต์ใช้จริงได้อยู่  

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 259 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

28. โครงการจัดจ้างย้ายระบบบริการเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐาน GI Portal 
และโครงการระบบ GI-Portal เพื่อการบริการแผนที่ Online 

- มูลนิธิแม่ฟูาหลวง 
เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาจึงยังไม่เกิดมูลค่าผลลัพธ์ของการนําไปใช้ที่ชัดเจน แต่หลังจากมีการ
พัฒนาปรับปรุงแล้ว น่าจะเกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และช่วยสนับสนุนงานสํารวจของเจ้าหน้าที่ 

- สหกรณ์ผักผลไม้ครศรีธรรมราช 
มีความเห็นว่าระบบนี้อาจจะนําไปใช้กับแปลงไม้ผลได้ โดยต้องการจะนําไปใช้เรื่องการจัดการพ้ืนที่การปลูก
พืชผัก สวนมังคุด ขณะนี้ได้มีการทดลองใช้บ้าง โดยให้ผู้ช่วยซึ่งได้รับการอบรมมาสอนให้ แต่ยังไม่ได้ สอน
ต่อเนื่อง และยังไม่มีเวลาถ่ายทอดความรู้มากนัก คาดว่าถ้ามีเวลาเพียงพอจะเรียนรู้เพิ่มเติม เพ่ือให้นํามาใช้ได้ 

- แอพพลิเคชั่น ที่พัฒนาโดยนักศึกษา 
ส่วนให ่เป็นโครงการในการเรียนของนักศึกษาปริ  าตรี คณะต่าง  พบว่าหลังจากจบการศึกษาไม่ได้นําไป
พัฒนาหรือได้รับการนําไปใช้งานให้เกิดผลลัพธ์ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น  

FINKEE (Just Find & Keep It Back.) เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ติดตามของหายโดย ธนพัฒน์ จันทร์สระคู  
โดยระบบนี้จะระบุพิกัด และมีการประกาศแจ้ง มีการจับคู่ให้ผู้ที่ทําของหายและผู้ที่พบของ มาพบกัน  เป็น
การพัฒนาโดยนักศึกษา (คณะภูมิสารสนเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) นําไปแข่งขัน GISTDA PORTAL 
ทีม Zircon ได้รางวัลรองชนะเลิศ หลังจากนั้นได้มีการนําเสนอสภานิสิตฯ ให้นําไปใช้ในมหาวิทยาลัย แต่ยัง
ไม่ได้มีการนําไปใช้จริงเนื่องจากกรรมการสภาฯชุดนั้นหมดวาระ จึงไม่มีการสานต่อ   

ThaKradanGeosites เป็นแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แหล่งธรณีวิทยาตําบลท่ากระดาน โดย 
ณัฐกิตต์ แสงสุวรรณ พัฒนาในขณะเป็นนักศึกษา หลังจากนั้นได้มอบให้ชุมชนนําเอา QR Code + URL ไปใช้ต่อ 
แต่ยังไม่ปราก ว่ามีการนําไปใช้ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง  

Find My Condo  เป็นโครงการของนักศึกษา (ณภัทร ตันปกรณ์กุล, สุดารัตน์ ปีหลวง, กฤษณา อุดทารุณ) 
คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการ
ประเมินความสะดวกของอสังหาริมทรัพย์ เช่น หอพัก คอนโดมิเนียม ฯลฯ โดยจะบันทึกข้อมูลสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่าง  ในห้องพัก (เช่น เครื่องซักผ้า อินเตอร์เนต ฯลฯ) และบริเวณภายนอก (เช่น ร้านค้า  
โรงพยาบาล ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ฯลฯ) เพ่ือให้ผู้ใช้ได้ค้นหาข้อมูล หลังจากเรียนจบไม่ได้นําไปใช้งาน  
แต่อาจมีนักศึกษารุ่นหลังได้นําไปใช้ต่อในโครงการวิจัยหรือในการทําโครงการของตนต่อไป อย่างไรก็ตามยัง
ไม่ได้มีการติดตามและไม่มีข้อมูลแน่ชัด 
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28. โครงการจัดจ้างย้ายระบบบริการเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐาน GI Portal 
และโครงการระบบ GI-Portal เพื่อการบริการแผนที่ Online 

5. หน่วยงานอ่ืนๆ ที่น าเอาระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ (GMOS) ไปใช ้

นอกจากนี้มีผู้ใช้จํานวนหนึ่ง ได้มีการใช้ระบบ GMOS (ซึ่งมีโครงการเฉพาะ แต่เป็นระบบที่อยู่ใน GI-Protal ด้วย) 
พบว่านําไปสร้างประโยชน์และสามารถประเมินมูลค่าได้ โดยในส่วนนี้ได้นําไปประเมินผลใน โครงการระบบ
ผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ (GMOS) แล้ว รวมมูลค่าต่อปี เท่ากับ 4,459, 0 บาท 

รวมมูลค่าโครงการ : 

รวมมูลค่าจากการประหยัดได้จากการไม่ต้องลงทุนเอง และมูลค่าการนําไปใช้ และการนําไปใช้จากระบบ 
GMOS ได้มูลค่ารวม 59 , 39,5   บาท 

รายการ มูลค่า 

A) มูลค่าการประหยัดได้จากการไม่ต้องลงทุนเอง 586,401,750 

B) มูลค่าที่ได้จากการนําไปใช้  278,571 

C) มูลค่าที่ได้จากการนําไปใช้ จากระบบ GMOS 4,459,200 

D) รวมมูลค่าผลลัพธ์ (รวม GMOS) (B+C) 4,737,771 

E) รวมมูลค่าการประหยัดรวมผลลัพธ์ (A+D) 591,139,521 

F) มูลค่าผลลัพธ์ในอนาคต หากยังคงใช้งาน 5 ปี (Dx5) 23,688,856 

G) มูลค่าผลลัพธ์ในอนาคต หากยังคงใช้งาน 5 ปี (NPV) 21,697,605 

H) รวมมูลค่าประหยัดได้ และผลลัพธ์ หากยังคงใช้งาน 5 ปี (A+F) 610,090,606 

I) รวมมูลค่าประหยัดได้ และผลลัพธ์ หากยังคงใช้งาน 5 ปี (NPV) (A+G) 608,099,355 

หากระบบนี้ถูกนําไปใช้ต่อเนื่องหลายปี จากสมมติฐาน 5 ปี มูลค่าผลลัพธ์จากการนําไปใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ
คิดเป็นมูลค่ารวม  3,688,856 บาท เมื่อรวมกับมูลค่าประหยัดได้ จะเป็นมูลค่า 6 0,090,606 บาท สามารถ
นํามาคํานวณเป็นมูลค่าเทียบเท่าในปัจจุบัน (Net present value : NPV) ได้เท่ากับ 608,099,355 บาท   
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29. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 

ข้อมูลโครงการ :   

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ได้ดําเนินภารกิจในการ
ให้บริการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตประชาชนและความมั่นคงของชาติมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี
อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในประเทศยังอยู่ในวงจํากัดประกอบ
กับปัจจุบันรายได้จากการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมของ สทอภ. มีแนวโน้มที่จะไม่เพิ่มขึ้น ผู้บริหารจึงมี
นโยบายให้ สทอภ. ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้บริการข้อมูลดาวเทียม (Data Provider) มาเป็นที่ปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพ่ือการแก้ไขปั หาสําหรับหน่วยงาน (Solution Enabler) 

นอกจากนี้ จากการดําเนินงานที่ผ่านมา สํานักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร (สพธ.) พบว่า ผลงานวิจัย
พัฒนาของ สทอภ. หลายโครงการมีศักยภาพ สามารถนําไปต่อยอดทางธุรกิจได้ สพธ. จึงมีความคิดที่จะนํา
หลักการของ Product Development Cycle มาใช้เพ่ือผลักดันโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการที่มี
ศักยภาพ ให้เข้าสู่ตลาดมากขึ้น ด้วยการวิเคราะห์ตลาดตลอดจนการนําผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปทดสอบตลาดกับ
กลุ่มผู้ใช้งานเปูาหมาย เป็นต้น 

เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายของผู้บริหารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพธ. จึงได้นําหลักการ 3Cs (Cluster, 
Collaboration, Co-creation) มากําหนดแนวทางส่งเสริมให้เกิดการนําเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและยั่งยืนโดยมีเปูาหมาย ดังนี้ 

1) สร้าง Community ของ Open Geo-Innovation Platform ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน GISTDA 
Portal 

2) ร่วม Co-Create โครงการขนาดให ่กับหน่วยงานภาครัฐ 

3) ผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการเชิงพาณิชย์ ร่วมกันพันธมิตรทางธุรกิจ 

4) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ บริการ จากงานวิจัยและพัฒนาของ สทอภ. ให้เกิดการนําไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น 

5) พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการในปัจจุบันในอันที่จะต่อยอดไปสู่ความร่วมมือในอนาคต 

6) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนและผู้ประกอบการรายย่อยในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
ภูมิสารสนเทศเพ่ือภารกิจที่หลากหลายมากขึ้น 
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29. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ    

1. เพ่ิมรายได้ของ สทอภ. (Performance Income) ไม่น้อยกว่า 50% 

2. ขยายฐานผู้รับบริการของ สทอภ. 

3. มีผลิตภัณฑ์ บริการที่ตรงตามความต้องการ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 

4. ผลักดันบทบาทของ สทอภ. ในฐานะ SolutionEnabler ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

5. ส่งเสริมการใช้งานระบบ GISTDA Portal ให้แพร่หลาย ทั้งในภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 
ตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 

แบบจ าลองการประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐานดังนี้  

1  มูลค่าการให้ข้อมูลและบริการแก่หน่วยงานต่างๆ เท่ากับ มูลค่าตลาดที่ทําการซื้อขาย (market 
approach) ทั้งข้อมูลดาวเทียม และ Solution ที่หน่วยงานต่าง  ได้ว่าจ้างให้ สทอภ. เป็นผู้ดําเนินการพัฒนา
ระบบให้ ประเมินจากรายได้ของ สทอภ. จากการขายผลิตภัณฑ์  

2  มูลค่าที่จะเกิดขึ้นหลังจากการน าระบบ/เทคโนโลยีอ่ืนๆ ของ สทอภ  ไปใช้ประโยชน์ 

ประเมินมูลค่า หากมีการนําระบบ เทคโนโลยีอ่ืน  ของ สทอภ. ไปใช้ประโยชน์ในโครงการนี้ 
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29. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 

ผลการประเมิน : 

1. มูลค่าการให้ข้อมูลและบริการแก่หน่วยงานต่างๆ ประเมินจากมูลค่าตลาดที่ทําการซื้อขาย (market 
approach) คือ รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ ทั้งส่วนของข้อมูลดาวเทียม บริการ Solution และการฝึกอบรม
และถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้ 

1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์โดยรวมมียอดขายเท่ากับ 37,177,321.92 บาท โดยมีจํานวนหน่วยงาน 169 หน่วยงาน
ได้นําไปใช้  

1.2 มูลค่าบริการ Solution และการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้เท่ากับ 26,725,884.34 บาท 

การให้บริการ มูลค่า 

การให้บริการข้อมูลดาวเทียม ประเภทจําหนา่ย 42,972,053.92 

บริการ Solution และการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู ้ 26,725,884.34 

มูลค่ารวม 69,697,938.26 
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30  แผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพและการส่งเสริมตลาด 

ข้อมูลโครงการ :   

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ได้ดําเนินภารกิจในการ
ให้บริการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตประชาชนและความมั่นคงของชาติมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี
อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในประเทศยังอยู่ในวงจํากัดประกอบ
กับปัจจุบันยอดการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมของ สทอภ. มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องผู้บริหารจึงมี
นโยบายให้ สทอภ. ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้บริการข้อมูลดาวเทียม (Data Provider) มาเป็นที่ปรึกษา
ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพ่ือการแก้ไขปั หาสําหรับหน่วยงาน (Solution Enabler) 

  นอกจากนี้ จากการดําเนินงานที่ผ่านมา สพธ. พบว่า ผลงานของ สทอภ. หลายโครงการน่าสนใจ
และสามารถนําไปต่อยอดทางธุรกิจได้ แต่ในทางป ิบัติพบว่าโครงการดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้
ตามที่คาดหวังไว้ สพธ. จึงมีความคิดที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการต่าง  มากขึ้นด้วยการนํา
หลักคิดทางธุรกิจมาวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ เพ่ือผลักดันโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ
ต่าง  ที่มีศักยภาพ ให้เข้าสู่ตลาดมากขึ้น ด้วยการวิจัยตลาดเพ่ือเสาะหาความต้องการ ตลอดจนการนํา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปทดสอบตลาดกับกลุ่มผู้ใช้งานเปูาหมาย เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของโครงการ    

เพ่ือศึกษาตลาดและพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ เพ่ือพร้อมให้บริการในเชิงพาณิชย์ 

แบบจ าลองการประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 
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30  แผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพและการส่งเสริมตลาด 
จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการถ่ายทอด

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศดังนี้  

จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมดังนี้  

1  การน าผลิตภัณฑ์และบริการของ สทอภ  ไปให้บริการและเกิดรายได้ ประเมินจากมูลค่าตลาดที่
ทําการซื้อขาย (market approach) คือ รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ ทั้งส่วนของข้อมูลดาวเทียม และ 
บริการอ่ืน   

2  การน าผลิตภัณฑ์/บริการของ สทอภ  ไปให้บริการเพื่อสังคม ประเมินมูลค่าโดยใช้หลักการดังนี้ 

- กรณีที่สามารถเทียบเคียงมูลค่าตลาดได้ ให้ใช้หลักการ market approach คือเทียบเคียงว่า หากมี
การซื้อขายจริงมีมูลค่าเท่าใด 

- กรณีท่ีไม่สามารถหามูลค่าตลาดได้ ใช้มูลค่าต้นทุนในการดําเนินงาน ตามหลักการ cost approach 

1  การน าผลิตภัณฑ์และบริการของ สทอภ  ไปให้บริการและเกิดรายได้ ประเมินจากมูลค่าตลาดที่ทํา
การซื้อขาย (market approach) คือ รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

1.1 ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้าวโดยชุมชน 

1.2 ระบบ VOSSCA เพ่ือการแข่งขันทางธุรกิจ  

มูลค่าจากกิจกรรมที่สร้างรายได้ มูลค่า 

A) ระบบภมูิสารสนเทศเพื่อการจดัการข้าวโดยชุมชน 3,759,500 

B) ระบบ VOSSCA เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ (มูลค่าในอนาคต) 20,000,000 

หมายเหตุ ระบบ VOSSCA เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ คาดว่าจะเกิดรายได้ปี 2562 

2  การน าผลิตภัณฑ์/บริการของ สทอภ  ไปให้บริการเพื่อสังคม 

กิจกรรมเพื่อสังคมท่ีมีความสําคั ในโครงการนี้ คือ  

2.1 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการติดตามและบริหารโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดําริของ
มูลนิธิชัยพัฒนา  
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30  แผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพและการส่งเสริมตลาด 
โดย สทอภ. ดําเนินงานร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาที่จังหวัดสุรินทร์ และ เชียงใหม่  โดย สทอภ. ได้สั่งถ่ายข้อมูล
จากดาวเทียมรายละเอียดสูง เพ่ือใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และบ่อน้ํา พระราชทานของกลุ่มผลิต
เม็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ  05 พระราชทาน บ้านหนองไผ่ ตําบลระแงง อําเภอศีขรภูมิ และ บ้านกุง ตําบลสําโรงทาบ 
อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เป็นการสั่งถ่ายข้อมูล เพ่ือนํามาใช้ในการปรับปรุงแผนที่ฐาน ( ฺBase Map) 
ที่ใช้ในระบบของมูลนิธิชัยพัฒนา รวมถึงจัดทําเป็นโปสเตอร์เ พ่ือใช้ประกอบการถวายรายงานแด่  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงที่ท่านเสด็จฯ ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ 
ที่ท่านมีพระราชดําริให้ขุดบ่อน้ําเพื่อการเกษตร ณ จ.สุรินทร์ 

มูลค่าการดําเนินงานในส่วนนี้ 3,500,000 บาท การประเมินใช้แนวคิดการประเมินแบบ Cost approach 
เป็นมูลค่า 3,500,000 บาท 

2.2 การทําต้นแบบแผนที่ 3D รายละเอียดสูงด้วยภาพถ่ายดาวเทียม ให้กับพ้ืนที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ 
ตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี 

เป็นการทําต้นแบบให้กับพ้ืนที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์ โดยจะนํา UAV ขึ้นบินถ่ายภาพ 
ณ พื้นท่ีต้นแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

มูลค่าการดําเนินงานในส่วนนี้  70,000 บาท  

นอกจากนี้ มีส่วนการดําเนินงานของพันธมิตร คือ coconut garden care ทําการสํารวจโดยใช้อากาศยาน
ไร้นักบิน (UAV) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีมูลค่าในการบินประมาณ 2,000 บาท (เทียบกับราคาตลาด)  

  รายการ มูลค่า 

2.1 ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการติดตามและบริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

 
มูลค่าการลงทุนในโครงการ 3,500,000 

2.2 ระบบแผนที่ 3D รายละเอียดสูงด้วยภาพถ่ายดาวเทียม  
 

 
มูลค่าการลงทุนในโครงการ 270,000 

 
มูลค่าจากการให้พันธมิตรสํารวจโดยใช้ UAV 2,000 

 
มูลค่ารวมในโครงการ 272,000 

รวม รวมมลูค่าการดําเนินงานในท้ังสองส่วน 3,772,000 

รวมมูลค่าส่วนของมูลค่าการดําเนินงานเพ่ือสังคมทั้งหมด เท่ากับ 3,772,000 บาท  
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30  แผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพและการส่งเสริมตลาด 
มูลค่ารวมของโครงการ ประกอบด้วยส่วนต่าง  ดังนี้ 

รายการ มูลค่า 

มูลค่าจากกจิกรรมที่สร้างรายได ้
 

A) ระบบภมูิสารสนเทศเพื่อการจดัการข้าวโดยชุมชน 3,759,500 

มูลค่าการดําเนินงานเพื่อสังคม 
 

B) ระบบภูมสิารสนเทศเพื่อการตดิตามและบริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 3,500,000 

C) ระบบแผนท่ี 3D รายละเอียดสงูด้วยภาพถ่ายดาวเทียม 272,000 

D) มูลคา่รวม (A+B+C) 7,531,500 

มูลค่าจากกจิกรรมที่สร้างรายได้ในอนาคต 
 

E) ระบบ VOSSCA เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ (มูลค่าในอนาคต) 20,000,000 

F) ระบบ VOSSCA เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ (มูลค่าในอนาคต) (NPV) 18,851,918 

G) รวมมลูค่าทั้งหมด (รวมรายได้ในอนาคต) (D+E) 27,531,500 

H) รวมมลูค่าทั้งหมด (รวมรายได้ในอนาคต (NPV)) (D+F) 26,383,418 

รวมมูลค่าทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน 7,53 ,500 บาท หากรวมมูลค่าในอนาคตเท่ากับ  7,53 ,500 บาท คิดเป็นมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ  6,383,4 8 บาท 
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31  แผนงานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน 

ข้อมูลโครงการ : 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ได้เห็นชอบการพัฒนาและส่งเสริม

การยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เพ่ือที่จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโต
ได้อย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะอย่างยิ่ งอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  ( Aviat ion and 
Logistics) อย่างไรก็ตาม ปั หาสําคั ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ (Aerospace) ของไทย
คือภาคเอกชนมีความพร้อมของสมรรถนะ (Capabilities) ในลักษณะของการเพิ่มมูลค่า (Value 
Added) ในกระบวนการผลิต หากแต่ยังไม่สามารถสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ต่อ
ยอดองค์ความรู้ที่ได้มา (Endogenous Efforts) จากอุตสาหกรรมเดิมได้ รวมทั้งยังขาดการยกระดับห่วงโซ่
แห่งคุณค่า (Value Chain) ยกตัวอย่างเช่น การผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศไทยยังคงเป็นการผลิต
ชิ้นส่วนในลําดับปลายของห่วงโซ่การผลิตซึ่งมีความซับซ้อนไม่สูงนัก  ซึ่งการที่ประเทศไทยจะสามารถ
ดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมอนาคตดังกล่าวนั้น 
จําเป็นที่จะต้องดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบเพ่ือให้
สอดรับกับนโยบายและเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ    
1. เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผู้ประกอบการไทย ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม 

(IDE) ในอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน เพ่ือสร้างอุตสาหกรรมมูลค่าสูงให้แก่ประเทศ (สอดคล้องกับ
แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 กระทรวงอุตสาหกรรม) 

2. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (SME) ร่วมสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับ สทอภ. ภายในพ้ืนที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) (การใช้ 
SKP เป็นฐานสนับสนุนอุตสาหกรรม (Industry platform)) 

3. เพ่ือส่งเสริมการสร้างสังคมผู้ประกอบการในพ้ืนที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) 
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31  แผนงานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน 

แบบจ าลองการประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศดังนี้  

1. รายได้จากการน า UAV ไปใช้งาน ประเมินจากรายได้จากยอดขายสินค้า บริการที่เพิ่มขึ้น
ภายหลังการประกวด คูณด้วยค่า Contribution Rate  

Contribution Rate คืออัตราส่วน ที่การดําเนินโครงการ มีผลต่อรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ  
(ตัวอย่างเช่น contribution rate 10% คือ ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมประกวด สามารถสร้างรายได้ 10% 
ของรายได้ท้ังหมด)  

ผลการประเมิน : 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนหนึ่งได้รับผลทางเศรษฐกิจจากการประกวด ช่วยทําให้รายได้เพ่ิมขึ้นจากการขาย
สินค้าหรือบริการหลังการประกวด โดยได้รับประโยชน์ต่อเนื่องต่างกัน ตัวอย่างเช่น  

- ผลจากการประกวดได้รางวัลช่วยให้สามารถนําไปขอทุนจากองค์กรต่าง  ได้มากขึ้น  
- ทําให้บริษัทได้รับความรู้จักมีชื่อเสียงซึ่งส่งผลต่อยอดขาย  
- ได้รับแรงผลักดัน แรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนา 

ผลที่เกิดขึ้นต่อการพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจส่วนให ่เป็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้าหรือบริการให้สูงขึ้นจากเดิม 
นอกจากนั้นมีบางส่วนที่ได้รับผลจากการเพิ่มปริมาณการขายหรือบริการ และบางส่วนคือการลดต้นทุน 

จากการสุ่มสัมภาษณ์จํานวนตัวอย่าง 18 ราย (จากกลุ่มประชากรทั้งหมด 24 ราย) พบว่าการเข้าร่วม
ประกวดส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ หรือลดต้นทุน ตามท่ีแสดง  
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31  แผนงานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน 
มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึนจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

= มูลค่าเพ่ิมหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม (รายได้ที่เพ่ิมขึ้น หรือ ต้นทุนที่ลดลง) x Contribution Rate 
 

ผู้เข้าประกวด 

รายได้ที่
เพ่ิมขึ้น 

(A) 

ต้นทุนที่
ลดลง 

(B) 

Contribution 
rate 

(C) 

มูลค่า 

จากกจิกรรม 

(AxC) 

(BxC) 

ชนะเลิศ 
    

นางอรพดี จูฉิม 480,000 
 

20.00% 96,000 

เข้ารอบ 9 ทีม 
    

นายธีรภัทร ์พบครุฑ 540,000 
 

7.50% 40,500 

ดร.รตันะ บุลประเสริฐ 2,000,000 
 

30.00% 600,000 

นายวชิรวัฒน ์อังศุพาณิชย์ 165,000 
 

23.75% 39,188 

นายณัฐพล นาคอ่วม 
 

1,000,000 23.75% 237,500 

ดร.ชินรัฐ บุ ช ู
   

- 

นายทศพร คงสุจรติ 
   

- 

รศ.อนุพงศ์ สรงประภา 
    

เข้ารอบ 24 ทีม 
    

ธีรพงษ ์กา จนกันติกุล 200,000 
 

25.00% 50,000 

นายมนตร ีธนะสิงห ์ 10,695,000 
 

50.00% 5,347,500 

นางสาวทิตยา นับหมื่น 40,000 
 

10.00% 4,000 

นายธีรพงษ ์สุขจิตร 
 

5,300,000 23.75% 1,258,750 

บงกช เศวตามร ์
    

เสาวคนธ์ ภุมมาล ี
    

นายคริษฐ์ มัชปาน 
    

นางนฤมล ทารักษา 
    

นายธรรมสรณ ์หา ผดุงกิจ 
    

รวมมูลค่า 7,673,438 

หมายเหตุ รายชื่อที่แรเงาคือ การเข้าร่วมกิจกรรมยังไม่ก่อให้เกิดมูลค่าที่ชัดเจน 

หากผู้ให้ข้อมูลไมส่ามารถระบุ Contribution rate ได้ จะใช้ค่าเฉลีย่ คือ  3.75% 
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31  แผนงานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน 
ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 18 ราย มูลค่าที่เกิดข้ึนโดยรวมเท่ากับ 7,673,438 บาท 

ประมาณการเป็นมูลค่ารวมของจากผู้แข่งขันทั้งหมด  4 ราย = 7,673,438 /18x24 = 10,231,250 บาท 

หากประมาณการเป็นมูลค่าที่เกิดต่อเนื่อง 5 ปี จะได้ 5 , 56, 50 บาท 

รายการ มูลค่า 

มูลค่าจากกจิกรรมโดยรวม จากกลุ่มตัวอย่าง 18 ราย           7,673,438  

ประมาณการเกิดมลูค่ารวม จากผูแ้ข่งขันทั้งหมด 24 ราย         10,231,250  

หากเกิดมลูค่าต่อเนื่อง 5 ปี        51,156,250  

หากเกิดมลูค่าต่อเนื่อง 5 ปี (NPV)        46,856,129  

 
การคํานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value) ของมูลค่าท่ีเกิดข้ึนแต่ละปี  

      มูลค่ารวมในอนาคต (5 ปี) = 10,231,250 x 5 = 51,156,250 บาท สามารถนํามาคํานวณเป็นมูลค่า
เทียบเท่าในปัจจุบัน (Net present value : NPV) ได้เท่ากับ 46,856,  9 บาท  
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32  โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม  
(การเสริมสร้างโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับแบบปีกนิ่งด้วยแซนวิชคอมโพสิท) 

ข้อมูลโครงการ : สทอภ. มีแผนการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมด้านอวกาศ โดยเฉพาะการ
พัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ซึ่งเริ่มมีการใช้งานกัน
อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในด้านงานสํารวจ สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ต่าง  ได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมพ้ืนที่
บริเวณกว้าง ทําให้งานสํารวจมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
สทอภ. มีให้บริการให้คําปรึกษาแนะนํา และมีการให้บริการสถานที่ อุปกรณ์ แก่ผู้ประกอบการ โดยในปี 
2559  
ได้ให้คําปรึกษาแนะนําแนวทางในการผลิตและสร้างอากาศยานไร้คนขับ ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจํากัด เคที
อาร์ อินโนเวชั่นส์ โดยเป็นโครงการในการอออกแบบการเสริมสร้างโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับ (UAV) แบบ
ปีกนิ่งด้วยแซนวิชคอมโพสิท โดยมีเปูาหมายในการศึกษาโครงสร้างปีกที่มีคุณสมบัติทางกลที่สูงในด้านของ
ความแข็งแรงต่อน้ําหนัก โดยใช้โครงสร้างแบบแซนวิช ซึ่งมีข้อดี คือ น้ําหนักเบา ความแข็งแรงต่อน้ําหนักสูง 
สามารถผลิตได้ง่าย สามารถใช้แทนโครงสร้างปีกท่ีมีความซับซ้อน ซึ่งมีความยากต่อการคํานวณและการผลิต 
ทําให้ช่วยลดระยะเวลาในการผลิต UAV ของผู้ประกอบการได้ 

แบบจ าลองการประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

 จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการได้รับคําปรึกษา
แนะนํา การใช้สถานที่ อุปกรณ์ ของ สทอภ. ในการพัฒนาปรับปรุง Drone โดยสามารถแบ่งการพิจารณาได้
เป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. มูลค่าการประหยัดได้จากการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ของ สทอภ  โดยสามารถคํานวณได้
จากส่วนต่างต้นทุนค่าอุปกรณ์ เครื่องมือ เปรียบเทียบกรณีใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ของ สทอภ. 
กับกรณีไม่ใช้อุปรณ์ เครื่องมือ ของ สทอภ. 

ใหเ้ครื่องมือ 
อุปกรณ์ และ
คําแนะนํา ในการ
พัฒนา UAV  

การให้คาํแนะนํา
จากบคุลากร 
GISTDA 

การประหยัดจากการที่ GISTDA ลงทุน
ให้ โดยไมต่้องลงทุนเอง

การประหยัดจาก
การใช้อุปกรณ์ 
เครื่องมือของ 
GISTDA

สามารถใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือ
โดยไมต่้อง                
ลงทุนเอง

= ระยะเวลาในการให้คาํปรึกษา x  
มูลค่าในการขอคาํปรึกษา โครงการ
อบรม

ประสิทธภิาพที่
เพิ่มข้ึนจากการให้
คําแนะนําของ 
GISTDA

รายได้จากการนํา 
UAV ไปใช้งาน

= รายไดท้ี่คาดการณ์วา่จะไดร้ับต่อปี x 
Contribution Rate

รายได้ของ
ผู้ประกอบการ
เพิ่มข้ึน
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32  โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม  
(การเสริมสร้างโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับแบบปีกนิ่งด้วยแซนวิชคอมโพสิท) 

2. มูลค่าประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้นจากการให้ค าปรึกษาแนะน าของ สทอภ  โดยสามารถ
คํานวณได้จากค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือรับบริการให้คําปรึกษาแนะนําหรือค่าใช้จ่ายใน
การเข้าโครงการอบรมต่าง  

3. รายได้จากการน า UAV ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยสามารถคํานวณได้จากรายได้ต่อปีที่คาดว่า
จะได้รับ คูณด้วย Contribution Rate ที่เกิดขึ้นจากผลของโครงการ 

ผลการประเมิน : 

 มูลค่าการประหยัดได้จากการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ ของ สทอภ  
  จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการสนับสนุนของ สทอภ. ในด้านสถานที่ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ  ในการพัฒนาปรับปรุง UAV ภายใต้โครงการเสริมสร้างโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับแบบปีก
นิ่งด้วยแซนวิชคอมโพสิท ได้ข้อมูลว่า ค่าเช่าใช้สถานที่และอุปกรณ์จากหน่วยงานอ่ืน อยู่ที่ประมาณวันละ 
20,000 บาท แต่หากใช้ของ สทอภ. จะมีค่าใช้จ่ายวันละ 2,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเช่าใช้สถานที่และ
อุปกรณ์ 48 วัน ดังนั้น จึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 864,000 บาทต่อปี  
           คํานวณจาก : (ค่าใช้จ่ายกรณีไม่มี สทอภ. สนับสนุน – ค่าใช้จ่ายกรณีมี สทอภ. สนับสนุน) x 
จํานวนวันที่ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และ สถานที่ 
          = (20,000 - 2,000) x 40 = 864,000 บาท  

 มูลค่าประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มข้ึนจากการให้ค าปรึกษาแนะน าของ สทอภ  
 จากการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการให้ข้อมูลว่าบุคลากรของสทอภ.ได้ใช้คําปรึกษา (รวมกรณีหารือทาง
โทรศัพท์ด้วย) ทั้งหมด 420 นาที ประเมินมูลค่าโดยเทียบเคียงกับ การอบรมของ Drone Thai 
Insurance ซึ่งคิดราคาประมาณ 5,000 บาท ต่อ 4 ชม. นํามาตีเป็นมูลค่าเท่ากับ 8,750 บาท คํานวณได้
ดังนี้ 
          มูลค่าการให้คําปรึกษาจาก สทอภ. = มูลค่าของการปรึกษา (บาทต่อนาที) x ระยะเวลาที่ใช้ใน
การให้คําแนะนําปรึกษา (นาที)   
          โดยมูลค่าของการปรึกษาประเมินจาก ค่าใช้จ่ายในการอบรมของ Drone Thai Insurance เท่ากับ 
5,000 บาท ต่อ 4 ชม. คิดเป็นต่อนาที เท่ากับ = 5,000/(4 x 60) = 20.83 บาท ต่อนาที  
          ระยะเวลาที่ใช้ในการให้คําแนะนําปรึกษาจาก สทอภ. คือ 420 นาที  
          ดังนั้น มูลค่าการให้คําปรึกษาจาก สทอภ. = 420 x 20.83 = 8,750 บาท 

 รายได้จากการน า UAV ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการให้ข้อมูลประมาณการรายได้จากการให้บริการ UAV 45,000 บาท 
ต่อ 10 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นตารางกิโลเมตรละ 4,500 บาท และคาดว่าใน 1 เดือน จะให้บริการ UAV 
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32  โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม  
(การเสริมสร้างโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับแบบปีกนิ่งด้วยแซนวิชคอมโพสิท) 

ราว 3 ครั้ง แต่ละครั้งครอบคลุมพื้นที่ราว  50 ตารางกิโลเมตร ดังนั้น สามารถประมาณการรายได้
จากการให้บริการ UAV ราว 8,100,000 บาทต่อปี  
           สูตรการคํานวนคือ 
           รายได้จากการให้บริการต่อปี = รายได้จากการให้บริการต่อ 1 ตารางกิโลเมตร x จํานวนให้บริการ
ต่อครั้ง x จํานวนครั้งต่อเดือน x จํานวนเดือนใน 1 ปี      
            = 4,500 x 50 x 3 x 12 = 8,100,000 บาท 
           หลังจากนั้น นํามาประเมินว่า รายได้นี้ เป็นผลจาก สทอภ. เท่าใด ทําการประมาณการจากสัดส่วน
ของมูลค่าท่ี สทอภ. ได้ให้แก่ผู้ประกอบการ เทียบกับมูลค่าต้นทุนของโครงการทั้งหมด ซึ่งมีค่าสัดส่วนเท่ากับ 
12.5% จึงนําค่านี้มาใช้เป็น Contribution Rate = 12.5 %  
            ผลการคํานวณ ประมาณการรายได้จากการให้บริการ UAV ที่เป็นผลจากโครงการของ สทอภ. 
เท่ากับ รายได้จากการให้บริการต่อปี x Contribution Rate =  8, 00,000 x   .5% = 1,012,500 บาท 
          ผลรวมมูลค่าที่ได้รับจากโครงการทั้งหมด 1,885,250 บาท 

ตารางท่ี 3 30 รวมมูลค่าที่ได้รับจากโครงการ 
รายการ จ านวน (บาท) 

มูลค่าการประหยัดได้จากการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ของ สทอภ.               864,000  

มูลค่าประสิทธิภาพในการผลิตเพิม่ขึ้นจากการให้คําปรึกษาแนะนําของ สทอภ.                   8,750  

รายได้จากการนํา UAV ไปใช้ในเชิงพาณิชย ์             1,012,500  

มูลค่ารวม             1,885,250  
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33. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม  
(การประยุกต์ใช้ NanoSilica ในยางธรรมชาติเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในใบพัดอากาศยานไร้คนขับ) 

ข้อมูลโครงการ : สทอภ. มีแผนการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมด้านอวกาศ โดยเฉพาะการ
พัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ซึ่งเริ่มมีการใช้งานกัน
อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในด้านงานสํารวจ สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ต่าง  ได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมพ้ืนที่
บริเวณกว้าง ทําให้งานสํารวจมีประสิทธิภาพมากขึ้น สทอภ. จึงมีให้บริการให้คําปรึกษาแนะนํา และมีการ
ให้บริการสถานที่ อุปกรณ์ ในการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ แก่ผู้ประกอบการตั้งแต่ระ ดับ 
Startups ไปจนถึงผู้ประกอบการระดับอุตสาหกรรม 

แบบจ าลองการประเมินมูลค่าผลกระทบของการด าเนินงาน : 

 

 จากแบบจําลองในการประเมินมูลค่าผลกระทบ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการได้รับคําปรึกษา
แนะนํา การใช้สถานที่ อุปกรณ์ ของ สทอภ. ในการพัฒนาปรับปรุง Drone โดยสามารถแบ่งการพิจารณาได้
เป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. มูลค่าการประหยัดได้จากการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ของ สทอภ  โดยสามารถคํานวณได้จาก
ส่วนต่างต้นทุนค่าอุปกรณ์ เครื่องมือ เปรียบเทียบกรณีใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ของ สทอภ. กับกรณีไม่
ใช้อุปรณ์ เครื่องมือ ของ สทอภ. 

2. มูลค่าประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้นจากการให้ค าปรึกษาแนะน าของ สทอภ  โดยสามารถ
คํานวณได้จากค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือรับบริการให้คําปรึกษาแนะนําหรือค่าใช้จ่ายในการ
เข้าโครงการอบรมต่าง  

3. รายได้จากการน า UAV ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยสามารถคํานวณได้จากรายได้ต่อปีที่คาดว่าจะ
ได้รับ คูณด้วย Contribution Rate ที่เกิดขึ้นจากผลของโครงการ 

 

ใหเ้ครื่องมือ 
อุปกรณ์ และ
คําแนะนํา ในการ
พัฒนา UAV  

การให้คาํแนะนํา
จากบคุลากร 
GISTDA 

การประหยัดจากการที่ GISTDA ลงทุน
ให้ โดยไมต่้องลงทุนเอง

การประหยัดจาก
การใช้อุปกรณ์ 
เครื่องมือของ 
GISTDA

สามารถใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือ
โดยไมต่้อง                
ลงทุนเอง

= ระยะเวลาในการให้คาํปรึกษา x  
มูลค่าในการขอคาํปรึกษา โครงการ
อบรม

ประสิทธภิาพที่
เพิ่มข้ึนจากการให้
คําแนะนําของ 
GISTDA

รายได้จากการนํา 
UAV ไปใช้งาน

= รายไดท้ี่คาดการณ์วา่จะไดร้ับต่อปี x 
Contribution Rate

รายได้ของ
ผู้ประกอบการ
เพิ่มข้ึน
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33. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม  
(การประยุกต์ใช้ NanoSilica ในยางธรรมชาติเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในใบพัดอากาศยานไร้คนขับ) 

ผลการประเมิน : 

 มูลค่าการประหยัดได้จากการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ ของ สทอภ  
 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการสนับสนุนของ สทอภ. ในด้านสถานที่ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ในการพัฒนาปรับปรุง UAV ได้ข้อมูลว่า ค่าเช่าใช้สถานที่และอุปกรณ์จากหน่วยงานอื่น อยู่ที่
ประมาณวันละ 20,000 บาท แต่หากใช้ของ สทอภ. จะมีค่าใช้จ่ายวันละ 2,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ
เช่าใช้สถานที่และอุปกรณ์ 50 วัน ดังนั้น จึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 900,000 บาทต่อปี  
           คํานวณจาก : (ค่าใช้จ่ายกรณีไม่มี สทอภ. สนับสนุน – ค่าใช้จ่ายกรณีมี สทอภ. สนับสนุน) x 
จํานวนวันที่ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และ สถานที่ 
          = (20,000 - 2,000) x 50 = 900,000 บาท  

 มูลค่าประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มข้ึนจากการให้ค าปรึกษาแนะน าของ สทอภ  
 จากการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการให้ข้อมูลว่าบุคลากรของ สทอภ. ได้ใช้คําปรึกษา (รวมกรณีหารือ
ทางโทรศัพท์ด้วย) ทั้งหมด 300 นาที ประเมินมูลค่าโดยเทียบเคียงกับ การอบรมของ Drone Thai 
Insurance ซึ่งคิดราคาประมาณ 5,000 บาท ต่อ 4 ชม. นํามาตีเป็นมูลค่าเท่ากับ 6,250 บาท 
          มูลค่าการให้คําปรึกษาจาก สทอภ. = ระยะเวลาที่ใช้ในการให้คําแนะนําปรึกษา (นาที) x มูลค่า
ของการปรึกษา (บาทต่อนาที) 
          โดยมูลค่าของการปรึกษาประเมินจาก ค่าใช้จ่ายในการอบรมของ Drone Thai Insurance เท่ากับ 
5,000 บาท ต่อ 4 ชม. คิดเป็นต่อนาที เท่ากับ = 5,000/(4 x 60) = 20.83 บาท ต่อนาที  
          ระยะเวลาที่ใช้ในการให้คําแนะนําปรึกษาจาก สทอภ. คือ 300 นาที  
          ดังนั้น มูลค่าการให้คําปรึกษาจาก สทอภ. = 300 x 20.83 = 6,250 บาท 

 รายได้จากการน า UAV ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการให้ข้อมูลประมาณการรายได้จากการให้บริการ UAV ประมาณ 
10,000,000 บาทต่อปี หลังจากนั้น นํามาประเมินว่า รายได้นี้ เป็นผลจาก สทอภ. เท่าใด ทําการประมาณ
การจากสัดส่วนของมูลค่าที่ สทอภ. ได้ให้แก่ผู้ประกอบการ เทียบกับมูลค่าต้นทุนของโครงการทั้งหมด 
ผู้ประกอบการให้ข้อมูลเท่ากับ 17.5% จึงนําค่านี้มาใช้เป็น Contribution Rate = 17.5% ผลการคํานวณ
พบว่า ประมาณการรายได้จากการให้บริการ UAV ที่เป็นผลจากโครงการของ สทอภ. ประมาณ 1,750,000 บาท  
         ผลการคํานวณ ประมาณการรายได้จากการให้บริการ UAV ที่เป็นผลจากโครงการของ สทอภ. 
เท่ากับ รายได้จากการให้บริการต่อปี x Contribution Rate = 10,000,000 x  7.5% = 1,750,000 บาท 
         ผลรวมมูลค่าที่ได้รับจากโครงการทั้งหมด 2,756,250 บาท 
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33. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม  
(การประยุกต์ใช้ NanoSilica ในยางธรรมชาติเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในใบพัดอากาศยานไร้คนขับ) 

ตารางท่ี 3.31 รวมมูลค่าที่ได้รับจากโครงการ 

มูลค่าการประหยัดได้จากการใช้อุปกรณ์เครื่องมือของ สทอภ.             900,000  บาท 

มูลค่าประสิทธิภาพในการผลิตเพิม่ขึ้นจากการให้คําปรึกษาแนะนําของ สทอภ.             6,250  บาท 

รายได้จากการนํา UAV ไปใช้ในเชิงพาณิชย์         1,750,000  บาท 

มูลค่ารวม            2,656,250  บาท 

 
          ในอนาคต หากมีบริษัทอ่ืน  มาใช้บริการจาก สทอภ. มากขึ้น จะสามารถเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้น 
โดยประมาณจากการผู้ประกอบการในตลาดที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะใช้บริหารจาก สทอภ. มีประมาณ 
10 บริษัท จะทําให้มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นเป็น  3,687,500 บาท 
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3 3 7  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 ผลจากการการนําข้อมูลจาก สทอภ. ไปใช้พบว่า ข้อมูลจาก สทอภ. สามารถนําไปสร้างประโยชน์แก่
ผู้ใช้งานได้หลากหลายด้าน โดยมีประโยชน์ในด้านของการประหยัดค่าใช้จ่ายจากเดิม เช่น การลดค่าใช้จ่าย
ในการจัดเก็บข้อมูล การที่หน่วยงานผู้ใช้ข้อมูลและระบบไม่ต้องจัดเก็บหรือสร้างระบบภูมิสารสนเทศเอง 
หรือประโยชน์จากการเพิ่มผลผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพ ลดการสู เสีย การปูองกันและลดภัยพิบัติ อันเกิดจาก
การมีข้อมูลช่วยการวางแผน การป ิบัติการ การบริการ รวมทั้งการได้รับข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว ทันกาล 
นําไปสู่การป ิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การมีข้อมูลที่มีคุณภาพดี มีความแม่นยํากว่าที่ได้ใช้อยู่เดิม 
การได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ในการพัฒนาต้นแบบ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร 
รวมทั้งการได้รับความรู้ ทักษะด้านต่าง  จากการดําเนินโครงการอบรม ให้ความรู้ สื่อการเรียนรู้ และ
ประโยชน์อื่น  

 อย่างไรก็ตาม มีประเด็นบางด้านที่ สทอภ. อาจมีการดําเนินงาน พัฒนาการดําเนินงานต่อไปใน
อนาคตเพ่ือให้ผลการดําเนินงานได้นําไปใช้อย่างสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้  

 . ระบบภูมิสารสนเทศบางระบบ เมื่อจัดทําแล้วยังไม่ได้รับการนําไปใช้อย่างเต็มที่ เนื่องจากสาเหตุหลาย
ประการ ตัวอย่างเช่น  

 - กลุ่มเปูาหมายยังไม่ทราบประโยชน์ว่าระบบใหม่ดีกว่าระบบเดิมที่เคยใช้อย่างไร โดยมีความเห็นว่า
ระบบเดิมสามารถตอบสนองความต้องการได้อยู่แล้ว จึงไม่ได้มีการนํามาใช้  

 - กลุ่มเปูาหมายมีระบบที่ใช้งานอยู่แล้ว และมีความคุ้นเคย และเห็นว่าการเรียนรู้ระบบต้องใช้
ระยะเวลาและการฝึกฝน หากไม่มีความจําเป็นและยังไม่มีเวลาเรียนรู้จะยังไม่นํามาใช้ 

 - กลุ่มเปูาหมายรับรู้ว่าระบบที่นําเสนอยังไม่สมบูรณ์ หรือจะมีการปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกว่านี้  
จึงยังไม่ได้นําไปใช้ 

  - ระบบข้อมูลสามารถใช้ได้บางส่วน ครอบคลุมพ้ืนที่ได้น้อย 

 - กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล ยังไม่ทราบว่ามีระบบนี้ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว) 
จึงยังไม่ได้รับความนิยม   

 ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการชี้แจงและกระตุ้นให้กลุ่มเปูาหมายมีความสนใจ เห็นประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศ มีการนําเสนออย่างชัดเจนถึงข้อดีในการใช้งานและการช่วยสนับสนุนภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
ได้มากกว่าเดมิ โดยมีแนวการสอนวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันตามความต้องการ ตามภารกิจที่แตกต่างกันของ
แต่ละหน่วยงาน รวมทั้งมีการส่งเสริมการใช้งานในช่วงแรก เพ่ือให้ทดลองใช้ มีการตอบปั หาและแก้ไข 
จนกว่ากลุ่มเปูาหมายมีความคุ้นเคยและเห็นประโยชน์ในการจัดทําระบบงาน  
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 บางกรณีอาจต้องนําเสนอให้ผู้บริหารขององค์กรได้รับทราบประโยชน์ที่ดีกว่าระบบเดิม เพ่ือให้เห็น
ความสําคั และสร้างความต้องการนํามาใช้ กระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรได้นําไปใช้ในการวิเคราะห์และ
การนําเสนอรายงาน  

 ควรมีคํานึงถึงความสะดวก ความง่ายของการใช้งานระบบ (User-friendly) และการสํารวจความต้องการ
ของผู้ใช้ เพ่ือให้สามารถออกแบบระบบที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ นอกจากนั้น ควรมีการติดตาม
ผลการใช้งานเป็นระยะ หากมีแนวโน้มว่าสิ่งที่พัฒนาไม่ตรงกับความต้องการ อาจพิจารณาการปรับปรุงแก้ไข 
หรือหยุดการพัฒนาเพ่ือใช้ทรัพยากรในการพัฒนาสิ่งอ่ืนที่เหมาะสมมากกว่า หรือในบางกรณี การพัฒนา
ระบบข้อมูลให้อยู่ในรูปของ Application บนมือถือ อาจช่วยให้เกิดความสะดวกในการใช้งานมากข้ึน 

 ระบบฐานข้อมูลที่ต้องการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการนําเข้าข้อมูล เช่น ระบบ
ภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งต้องการให้คนในชุมชน ผู้ประกอบการ ตลอดจน
นักท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการนําเข้าข้อมูล การ update ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่าง  ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์
และกระตุ้นให้กลุ่มเปูาหมายเห็นความสําคั ของการมีส่วนร่วม จะทําให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงข้อมูล  
ได้ข้อมูลที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น 

 . ข้อมูลที่อยู่ในระบบนั้นมีปั หา เช่น  

 - มีความผิดพลาด ข้อมูลไม่ครบหรือไม่มีข้อมูลที่สําคั  ไม่เพียงพอต่อการนําไปใช้งาน 

 - ข้อมูลไม่มีความเป็นปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีผู้มาทําการปรับปรุงให้มีความทันสมัย   

 - ข้อมูลมีการจัดเก็บในเวลาไม่นาน จึงต้องรอให้มีข้อมูลเพ่ิมเติมต่อไปในอนาคต จึงจะสามารถใช้ได้
เต็มที่ และมีความแม่นยํา ระบุแนวโน้มได้  

 ข้อเสนอแนะคือ นอกเหนือจากการสร้างระบบให้ผู้ใช้งานได้ใช้แล้ว ควรมีการวางแผนและหารือว่า
ในอนาคตจะมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และสามารถพัฒนา ปรับปรุงข้อมูลได้
ตามความต้องการเพียงไร เพ่ือให้ข้อมูลนั้นสามารถนําไปใช้ได้ในอนาคต  

 - ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทั่วไป ซึ่งไม่ได้มีการจัดทําให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้ที่
แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นข้อมูลทางเศรษฐกิจ การผลิต ของพ้ืนที่ต่าง  ในกลุ่ม EEC แต่ละจังหวัด แม้ว่าจะมี
ข้อมูลบางส่วนใช้ร่วมกันได้ แต่บางข้อมูลมีความต้องการที่แตกต่างกัน 

 ข้อเสนอแนะคือ ก่อนจะจัดทําระบบภูมิสารสนเทศ จําเป็นต้องหาคือกับผู้ที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้  
หาความต้องการที่แท้จริง หากมีผู้ใช้ข้อมูลหลายกลุ่ม ควรนําผู้แทนกลุ่มต่าง  มาหารือร่วมกัน หรือให้ผู้ใช้งาน
ระบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาและออกแบบฐานข้อมูลด้วย 
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3. ระบบมีความขัดข้อง หรือมีปั หาในเชิงเทคนิค เช่น เปิดใช้ไม่ค่อยได้ มีข้อผิดพลาดสูง ระบบล่มหากมีผู้ใช้
จํานวนมาก    

4. ยังขาดข้อมูลในการติดตามผลการนําไปใช้ หากมีการสํารวจการใช้งาน จะเป็นประโยชน์ในการประเมิน
ความสําเร็จ การวางแผน พัฒนา ปรับปรุง รวมทั้งนํามาวางแผนในการพัฒนาระบบใหม่ในอนาคต 

 ข้อเสนอแนะคือ บางระบบมีการเปิดให้ใช้เป็นสาธารณะ (public) ควรจะมีขั้นตอนการลงทะเบียน
ก่อนนําไปใช้งาน หรือมีการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าใครเป็นผู้ใช้ หน่วยงานใด และใช้งานได้ดีเพียงไร มีความต้องการ
เพ่ิมเติมหรือไม่ เพ่ือที่ สทอภ. จะได้มีข้อมูลในการประเมินความสําเร็จและใช้ในการปรับปรุง พัฒนาระบบต่อไป 
และมีการสํารวจความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ จากผู้ใช้ระบบเป็นครั้งคราว 

5. ผลผลิตบางโครงการ แม้ว่าจะพัฒนาและมีการนําไปใช้แล้ว แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 
เนื่องจากในการดําเนินงานทางป ิบัติ ยังคงใช้วิธีการ ขั้นตอนเดิมอยู่ ตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชั่นบําเพ็  
(BAMPEN) แม้ว่าโปรแกรมจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการอนุ าตได้ แต่ในการใช้
งานจริงจะมีขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้บริหาร ซึ่งต้องมีระยะเวลารอคอยดังเดิม นอกจากนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยังไม่มั่นใจว่าแอพพลิเคชั่นจะสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เนื่องจากมีบางครั้งขณะที่ใช้แอพพลิเคชั่น
ผู้ใช้งานไม่ได้อยู่ที่พิกัดการจุดบั้งไฟจริง จึงยังคงต้องมีการส่งคนไปควบคุมดูแลเช่นเดิม  

หรือในกรณีของข้อมูลพื้นที่ Hotspot ในมุมมองของผู้ใช้ ยังไม่เป็นข้อมูล Real Time เนื่องจากข้อมูลจาก
ดาวเทียมต้องผ่านกระบวนการประมวลผล ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาราว 40 นาที ก่อนที่ข้อมูลจะถูกส่งต่อให้
จังหวัด และจังหวัดจะกระจายให้หน่วยงานต่าง  อีกต่อหนึ่ง 

6. ข้อเสนอแนะอ่ืน  

 - โครงการพัฒนาระบบวางแผนและจัดการพ้ืนที่เพื่อการพัฒนาเชิงมหภาค GGP ในขณะนี้เป็น
ฐานข้อมูลรวมไม่ได้แยกให้แตกต่างกันไปตามบริบทที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ซึ่งต่างกัน ตัวอย่างเช่น 
ข้อมูลการเกษตร มีข้อมูลข้าว มันสําปะหลัง แต่ไม่มีสับปะรด มังคุด ทุเรียน ซึ่งเป็นสินค้าสําคั ของจังหวัด
ระยอง จึงควรมีการจัดเก็บเพ่ิมเติม นอกจากนั้นยังไม่สามารถพิมพ์ผลรายงานข้อมูล ในการนําเสนอผู้ใช้งาน
ต้องใช้วิธีการถ่ายรูปแล้วนําภาพถ่ายไปใช้แทน 

 - ระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ มีข้อเสนอแนะว่า ควรทําให้สามารถเปิดดูวินโดว์ได้พร้อมกัน 
ระหว่างข้อมูลปัจจุบันกับอดีต ตัวอย่างเช่น ข้อมูลปี  0 4- 0 7 ควรเปิดดูพร้อมกันได้ แต่ในปัจจุบันต้องปิด
ข้อมูลเดิมก่อนจึงสามารถเปิดดูอีกข้อมูลได้ 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินระบบการจัดการเพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ 2561 - 2564 
การประเมินระบบการจัดการเพื่อรองวิสัยทัศน์ 2561 – 2564 เป็นการประเมินปัจจัยส าคัญที่มี

อิทธิพลต่อความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงองค์กร อันประกอบด้วยระบบการจัดการ 6 ด้าน สรุปผลการประเมิน
แต่ละระบบได้ ดังนี้ 

3.4 การวางแผนและการจัดสรรงบประมาณ  
 ผลการประเมิน 

ด้วยการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณ เป็นปัจจัยส าคัญของการขับเคลื่อนเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ขององค์กร เมื่อ สทอภ. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การก าหนดและน าองค์กร 
สทอภ. ด้วยมูลค่าหรือคุณค่า รวมทั้งการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความชาญฉลาด 
มุมมองกระบวนการวางแผนงานและและการจัดสรรงบประมาณก็ควรเป็นระบบที่สนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว 
ซึ่งการประเมินผลจะพิจารณากระบวนการวางแผนงานและงบประมาณว่ารูปแบบหรือกระบวนการที่
ด าเนินการ เหมาะสมสนับสนุนกับเป้าหมายในอนาคต โดยจากการประเมินผลพบว่า สทอภ. มีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 – 2564 และ
แผนได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สทอภ. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 โดยการจัดท าแผนฝ่าย
บริหารเข้ามามีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก ให้แนวทาง ทิศทางในอนาคตของอค์กร การจัดท าแผนผ่านคณะท างาน
ที่ผู้บริหารตั้งขึ้น ผ่านกระบวนการ Top Down ตามนโยบายคณะกรรมการและผู้บริหาร และ สทอภ. ยังเข้า
ไปมีบทบาทในการก าหนดทิศทางการการพัฒนาด้านภูมิสารสนเทศของประเทศอีกด้วย ส าหรับการจัดท า
ยุทธศาสตร์องค์กรมีการวิเคราะห์ทิศทางเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ประเทศ มีการวิเคราะห์ SWOT องค์กร 
มีการก าหนดวางเป้าหมายองค์กรและมีการก าหนดเป้าหมายมูลค่าที่เกิดขึ้นไว้อย่างชัดเจน ทั้งมูลค่าที่เป็นตัว
เงินที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน เช่น มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่เกิดขึ้น 
รายได้จากผลิตภัณฑ์/บริการภูมิสารสนเทศ และน าเสนอต่อระดับนโยบายเพ่ือการตัดสินใจ และคุณค่าจ าก
การด าเนินงานขององค์กร เช่น จ านวนมาตรการทางนโยบายหรือข้อเสนอที่ สทอภ. วิเคราะห์ขึ้นภายใต้ GI 
หรือ AIP Platform และน าเสนอต่อระดับนโยบายเพื่อการตัดสินใจ เป็นต้น การวางแผนงานโครงการ
สอดคล้องเชื่อมโยงสนับสนุนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งมีการวิเคราะห์ไปถึงปัจจัยต่างๆ ที่แสดงถึงการ
บ่งชี้เป้าหมายที่เป็น key driver การผลักดันความส าเร็จอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม การวางแผนงาน ยังไม่ได้มี
การวิเคราะห์ในลักษณะแบบ Scenario ในประเด็นที่อาจกระทบจากการเปลี่ยนแปลง หรือเป็นภาพโอกาส
อนาคตที่ต้องการให้เกิด เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ส าหรับการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรที่ผ่าน
มายงัไม่ได้มีวางแผนการจัดสรรโดยพิจารณาจากมูลค่าหรือคุณค่าของแผนงานโครงการ กรณีที่หน่วยงานมีการ
สร้างสรรค์เรื่องใหม่ๆ ที่ยังเป็นคุณค่าหรือมูลค่าแก่องค์กร จะใช้เงินสะสมเป็นหลัก 

ส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็น Value Based Organization และ Geo-Space 
Intellegence สทอภ. ได้ มีการจัดท าแผนแม่บทพัฒนาองค์กรและบุคลากร ปี พ.ศ. 2561 – 2564 โดยแผน
ดังกล่าว ยังไม่เป็นที่รับทราบของคนในองค์กรมากนัก โดยแผนได้ก าหนดแนวทางในการขององค์กรทั้งด้าน
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การปรับวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร การพัฒนาภาวะผู้น า การสร้างความผูกพันต่อองค์กร การยกระดับและ
พัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาระบบงาน และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และปัจจุบัน  
สทอภ. ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการเป็น  Value Based 
Organization และ Geo-Space Intellegence อย่างไรก็ตามการที่จะสามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวประสบความส าเร็จได้ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) ที่ส าคัญที่ สทอภ. 
จะต้องด าเนินการภายหลังการปรับโครงสร้างองค์กรประกอบด้วยการ พัฒนาบุคลากรรองรับโครงสร้างที่
ปรับเปลี่ยน การสร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนา Innovation การสื่อสารวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายให้บุคลากรในแต่ละระดับได้รู้และเข้าใจบทบาททั้งการเป็นผู้น าและผู้ตาม การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยให้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ใหม่ขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

 ข้อเสนอแนะ 
- สทอภ. ควรมีการสื่อสารแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ VBO อย่างเป็นทางการ 
- ควรวางระบบและแนวทางในการติดตามประเมินมูลค่า และคุณค่าของการด าเนินการ  

เพ่ือสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามภารกิจ  
 

 ผลการติดตามประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการ 

จากประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหาร  สทอภ. ขอให้ที่ปรึกษาส ารวจเพ่ิมเติมต่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการ โดยที่ปรึกษาได้ออกแบบเครื่องมือในการส ารวจติดตามประเมินทั้ง
ในมิติของผู้จัดการโครงการและสมาชิกโครงการ โดยประเด็นส าคัญที่น ามาใช้ในการส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้จัดการโครงการ ได้แก่  

 ความชัดเจนในการสื่อสาร นโยบาย หรือเป้าหมายโครงการของผู้บริหารระดับสูง 
 การสนับสนุนด้านงบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการท างานอย่างเพียงพอ 
 ความเพียงพอของบุคลากรร่วมสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 
 ความรู้ความสามารถในการสนับสนุนการด าเนินโครงการ 
 การให้ความร่วมมือ ร่วมใจของสมาชิกโครงการ 
 ระบบงานและระเบียบพัสดุต่างๆ ที่ส่งผลการบริหารจัดการโครงการ 
 การติดตามงาน ให้ความส าคัญตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของผู้บริหารระดับสูง 
 ความพึงพอใจต่อผลงานโครงการโดยรวม 

โดยจากการส ารวจผู้จัดการโครงการพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่คะแนนระดับ 3.9143 
โดยมีผลการส ารวจในแต่ละด้านดังนี้ 
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แผนภาพที่ 3.43 ภาพรวมผลการส ารวจของผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 
 

จากข้อมูลผลการส ารวจพบว่าประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือการให้ความร่วมมือร่วมใจของ
สมาชิกโครงการ ในขณะที่ด้านที่มีผลความพึงพอใจต่ ากว่าด้านอื่นๆ ได้แก่ ความเพียงพอของบุคลากรร่วม
สนับสนุนการด าเนินงานอย่างเพียงพอ เนื่องจากมีปริมาณงานเข้ามาจ านวนมาก และบางคนมีภารกิจ
รับผิดชอบในหลายโครงการ ประกอบกับระยะเวลาที่เร่งด่วน นอกจากนั้นผู้จัดการโครงการยังเห็นว่าประเด็นที่
เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การบริหารจัดการโครงการเกิดประสิทธิภาพลดลงและควรพัฒนาปรับปรุงได้แก่ ระบบงาน
และระเบียบพัสดุต่างๆ ที่ส่งผลการบริหารจัดการโครงการมีเอกสารและขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องด าเนินการจ านวนมาก 
รวมทั้งความรู้ความสามารถในการสนับสนุนการด าเนินโครงการที่ยังต้องพัฒนาต่อเนื่อง เนื่องจากหลายโครงการ
เป็นงานที่เร่งด่วนและมีการจัดจ้างที่ปรึกษาภายนอก ส่งผลให้บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการด าเนินการ  
และเห็นว่าผู้บริหารควรมุ่งเน้นการให้หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเอง  

ส าหรับผลการส ารวจในมิติของสมาชิกโครงการ (Project Member) พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีคะแนนระดับ 3.9708  
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แผนภาพที่ 3.44 ภาพรวมผลการส ารวจของสมาชิกโครงการ (Project Member) 

 
จากผลการส ารวจพบว่าประเด็นที่มีความพึงพอใจมาก คือ ความเชื่อมั่นต่อการให้ความช่วยเหลือต่อ

การแก้ไขปัญหาของผู้จัดการโครงการ ความรู้ความสามารถของผู้จัดการโครงการ และการมอบหมายงานที่
เหมาะสมกับผู้จัดการโครงการ แสดงให้เห็นว่าในมุมมองของสมาชิกโครงการเห็นว่าผู้จัดการโครงการมีการ
บริหารจัดการโครงการอยู่ในระดับที่ดี ส าหรับประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยเป็นด้านความเพียงพอของ
บุคลากรร่วมสนับสนุนรวมทั้งด้านระบบงานและระเบียบพัสดุที่มีความเห็นเช่นเดียวกับผู้จัดการโครงการว่ามี
ความยุ่งยาก เอกสารแบบฟอร์มจ านวนมาก ส่งผลให้สมาชิกภายใต้โครงการต้องใช้เวลากับงานดังกล่าวมาก 
และสมาชิกโครงการยังให้ความเห็นว่า สทอภ. พัฒนาระบบการประเมินผลให้รองรับกับการด าเนินการแบบ
โครงการ มีระบบการประเมินผลที่เชื่อมโยงถึงสมาชิกในทีม โดยการเห็นคุณค่าและสนับสนุน รวมทั้งการให้
ผลตอบแทนหรือรางวัลตามปริมาณงาน และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน  

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการวางแผนงาน ในมิติความเห็นของบุคคลภายนอกใน
ฐานะผู้รับบริการหรือผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลหรือระบบที่ สทอภ. พัฒนายังพบว่า ยังมีประเด็นปัญหาที่ส่งผล
ให้การใช้งานระบบไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจาก สทอภ. ขาดการศึกษาระบบการใช้งาน และ
ท างานร่วมกับผู้ใช้งานระบบ ขาดการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบเท่าที่ควร จึงยังไม่เกิด
ความนิยม ระบบจึงไม่ได้ถูกพัฒนาหรือน าไปใช้ต่อ ขาดการศึกษากระบวนการด าเนินงาน เช่น ระบบงาน ระเบียบ 
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ท าให้ไม่สามารถน าผลผลิตไปสร้างคุณค่าได้ รวมทั้งยังขาดการวางแผนครอบคลุมการ
บ ารุงรักษา และอัพเดทข้อมูล ส่งผลให้ไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้ให้เกิดคุณค่าได้ตรงกับความต้องการ ส่งผลให้
ข้อมูลจ านวนมากไม่ถูกน ามาใช้ แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการโครงการยังขาดการวางแผนที่ดีทั้งระบบและ
พิจารณาครอบคลุมโดยค านึงถึงผู้ใช้งานเป็นที่ตั้ง  
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3.5 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร   
 ผลการประเมิน 

ในการประเมินภาวะผู้น าของ สทอภ. จะพิจารณาบทบาทของผู้น าในแต่ละระดับในการช่วยกัน
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ สทอภ. อาทิเช่น บทบาทของคณะกรรมการบริหารในการก ากับดูแล 
บทบาทของผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในแต่ละระดับที่ร่วมกันขับเคลื่อน  ซึ่ งบทบาทของคณะ
กรรมการบริหารในการก ากับดูแลนั้น คณะกรรมการบริหารได้ก าหนดทิศทางและก ากับการด าเนินการให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ใหม่ของ สทอภ. และจัดให้มีการประชุมประจ าเดือน มีการก ากับ ติดตาม
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามทิศทางหรือวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์อย่างสม่ าเสมอ ผู้บริหาร
ระดับสูงได้ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ใหม่โดยก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่
ชัดเจน มีกลยุทธ์ มโีครงการรองรับการขับเคลื่อน มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้รองรับยุทธศาสตร์ให้สามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรในการบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายได้ โดยจากการส ารวจความเห็นพบว่าพนักงานและ
ผู้บริหารในระดับต่างๆ มีความเชื่อม่ันต่อผู้อ านวยการ สทอภ. ว่าเป็นผู้น าที่สามารถน าการขับเคลื่อนองค์กรได้ 
อย่างไรก็ตามในการด าเนินการและการบริหารการเปลี่ยนแปลงยังอยู่ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่เกี่ยวข้อง
บางส่วน พนักงานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ การเข้ามามีส่วนร่วม ผู้บริหารระดับสูงจึงต้อง โน้มน้าว
ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน รวมทั้งการสร้างให้ทุกคนเกิด commitment ร่วมกันในการ
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย จากการส ารวจความคิดเห็นของพนักงาน พนักงานมีความเข้าใจในหน้าที่
ของตนเองและรู้ว่าจะต้องปฏิบัติงานอย่างไรให้ประสบความส าเร็จตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอยู่ในระดับที่สูง
หรือเท่ากับระดับ 3.9972 มีความภูมิใจในหน้าที่ของตนเองและงานที่ได้รับมอบหมายในเท่ากับระดับ 3.9081 
หรืออยู่ในระดับที่สูงเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าถ้าพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ รู้ว่าจะต้อง
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ยุทธศาสตร์ใหม่บรรลุเป้าหมายได้ พนักงานส่วนใหญ่ก็จะยินดีที่จะปฏิบัติตาม  

ในการสนับสนุนปัจจัยที่จะเอ้ืออ านวย (Supportor/Facilitator) ให้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
บรรลุเป้าหมาย สทอภ. ไดเ้ปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดที่เป็น creative และ innovative สนับสนุน
งบประมาณ จ านวนบุคลากรที่เหมาะสมในการริเริ่มโครงการ  
 

 การด าเนินการต่อของ สทอภ. 
ผู้บริหารระดับสูงทราบดีว่าในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ใหม่ให้บรรลุตามเป้าหมาย

นั้น สทอภ. ต้องได้รับการสนับสนุนและเข้ามาร่วมขับเคลื่อนจากพนักงานในแต่ละระดับมากกว่าที่ผู้บริหาร
ระดับสูงจะต้องเป็นผู้น าอย่างเดียวหรือเป็นเรื่องเฉพาะผู้บริหารเท่านั้น จึงจ าเป็นต้องมีผู้น าในแต่ละระดับเข้า
มาร่วมขับเคลื่อน ในการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้กับพนักงานแต่ละระดับ ผู้บริหารจะคัดเลือกกลุ่มที่มี
ความรู้ความสามารถสูง มีวุฒิภาวะ มีทัศนคติที่ดีเยี่ยมและมีบุคลิกภาพความเป็นผู้น า โดยจะน ากลุ่มนี้มา
พัฒนาและสร้างให้เป็นผู้น าที่เป็นต้นแบบ (Role model) แล้วให้กลุ่มนี้สร้างต้นแบบ (Role model) รุ่นต่อไป  
การแบ่งกลุ่มพนักงานในแต่ละระดับ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อน ผู้บริหารระดับสูงแบ่งกลุ่มพนักงานเป็น 3 กลุ่ม 
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กลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการในการจัดท าวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ใหม่ เป็นกลุ่มที่ทราบ/
เข้าใจเป็นอย่างดี เป็นกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถและมีทัศนคติที่ดี กลุ่มนี้จะเป็นกลไกหลักที่จะช่วยสื่อสาร 
กระตุ้นให้กลุ่มอ่ืนๆ เข้ามาร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ใหม่ จึงต้องพัฒนาบุคลากรในกลุ่มนี้ให้มีภาวะ
ผู้น า (Leadership) สามารถเป็นต้นแบบ (Role Model) ให้กับกลุ่มอื่นได้ 
กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถสูง มีวุฒิภาวะสูง มีทัศนคติที่ดี แต่ไม่ได้เข้าร่วมในการท า วิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ใหม่ เป็นกลุ่มที่เป็นเป้าหมายของกลุ่มแรกที่จะเข้ามากระตุ้น ชักชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อน โดยที่ทั้ง 2 กลุ่มมีเป้าหมายในการสร้างบรรยากาศ การร่วมมือ การช่วยเหลือกัน เพ่ือให้เกิดสังคม
ของการเป็น Value Based Organization (Collaborate) นอกจากนี้อาจมีบุคลากรบางส่วนของกลุ่มที่ 2 
ที่สามารถพัฒนาภาวะผู้น า (Leadership) และสามารถเป็นต้นแบบ (Role Model) ให้กับกลุ่มอื่นได้เช่นกัน 
กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มที่ต้องก าหนดแนวปฏิบัติให้ปฏิบัติตาม จึงต้องมีการให้ความรู้ การสั่งการ (Top down) 

เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการน าวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์มา
ขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมาย และเป้าหมายการเป็น  Value Based Organization และ Geo-Space 
Intellegence นั้น สทอภ. ต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างมากจากปัจจุบัน ทั้งการจัดสรรบุคลากรภายหลังปรับ
โครงสร้างองค์กร การพัฒนาสมรรถนะหรือความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงกระบวนงาน 
เป็นต้น ความเห็นของผู้บริหารระดับสูงต่อบทบาทในการน าการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 

1. แสดงให้บุคลากรในทุกระดับเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงองค์กรตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ใหม่ 
เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างไรและส่งผลต่อแต่ละบุคคลอย่างไร 

2. แสดงให้เห็นว่าความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้โดยร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคน ทุกระดับ 
3. ผู้บริหารระดับสูงต้องท าให้ดูเป็นตัวอย่าง รวมทั้งการเป็นต้นแบบ (Role Model) ที่ด ี
4. เป็นผู้น าในการร่วมสร้าง commitment ร่วมกัน มองภาพเป้าหมายสุดท้ายที่เป็นภาพเดียวกัน

และสร้างกิจกรรมหรือกระบวนการที่จะท าให้เกิด commitment ร่วมกัน 
5. ต้องก ากับ ดูแล สนับสนุนให้แต่ละหน่วยขับเคลื่อน Value ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ รวมทั้งการใช้

ช่องทางการสื่อสารในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้การสนับสนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ร่วมกันก าหนดกิจกรรม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์กลยุทธ์ใหม่ๆ เพ่ือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

องค์กร 
7. กระตุ้นให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร 

แม้ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง หัวหน้างานในระดับต่างๆ ก็มีความส าคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เนื่องจากจะต้องเป็นกลไกที่ช่วยผู้บริหารในการขับเคลื่อนทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจ
หรือชักชวนให้พนักงานในระดับต่างๆ เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อน จากการส ารวจความคิดเห็นพนักงานที่มีต่อ
หัวหน้างานพบว่าหัวหน้างานเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในการท างาน จะอยู่ในระดับสูง โดยเท่ากับ
ระดับคะแนน 3.7107 แต่ในบทบาทอ่ืน เช่น การเป็นผู้น าที่สร้างก าลังใจและกระตุ้นให้ให้มีพลังในการท างาน
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เท่ากับระดับคะแนน 3.5028 หรือการเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะการเป็นผู้น าเท่ากับระดับคะแนน 3.6798 หรืออยู่ใน
ระดับปานกลางเท่านั้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าและทักษะด้าน Soft 
skill อ่ืนๆ ของบุคลากรกลุ่มนี้   

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 คณะกรรมการบริหารฯ มีหน้าที่ในการก าหนดทิศทางและก ากับการด าเนินการให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ใหม่ของ สทอภ. ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ ได้จัดให้มีการประชุมประจ าเดือน มีการ
ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามทิศทางหรือวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตาม
จากวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดให้ สทอภ. เป็นองค์กรด้าน Geo-Space Intellegence และมีภารกิจ
ในการพัฒนา Actionable Intelligence Policy (AIP) Platform นั้น ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างก้าว
กระโดด สทอภ. ต้องน าเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลของ สทอภ . 
ให้ประสบความส าเร็จได้นั้น คณะกรรมการบริหารฯ จะต้องมีบทบาทส าคัญในการก ากับ ติดตามการบริหาร
จัดการสารสนเทศในระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ บทบาทของคณะกรรมการบริหารฯ ต่อการก ากับ
ดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Governance: IT Governance) 
มีดังนี ้

1. ควรจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับองค์กรที่
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร รวมทั้งการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ การพัฒนาปฏิบัติงานตามภารกิจของ สทอภ . การบริหารความเสี่ยง  
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ได้ 

2. บทบาทในการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) 
ประกอบด้วย 

2.1 การประเมิน (Evaluate) โดยคณะกรรมการบริหารฯ จะต้องให้ความส าคัญกับ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจส่งผลต่อการพัฒนา เช่น ถ้าการพัฒนาล่าช้า
กว่าก าหนดและเทคโนโลยีที่ใช้มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว อาจส่งผลให้เทคโนโลยีนั้นล้าสมัย 
เป็นต้น ปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ (Business model) 
สัดส่วนงบประมาณที่ต้องจัดสรรในแต่ละปี โครงสร้างของหน่วยงานด้านสารสนเทศและ
การบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
การปฏิบัติงานอันเป็นผลมาจากความล้มเหลวของระบบสารสนเทศหรือ Cyber Risk 
และความสามารถขององค์กรในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบสารสนเทศต่อไปได้อย่าง
ปกติภายใต้สถานการณ์วิกฤตโดยไม่เกิดผลเสียหรือ Cyber Resilience)  

2.2  การก ากับดูแล (Direct) คณะกรรมการบริหารฯ ควรก าหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ควรก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการด้านการก ากับดูแลด้านสารสนเทศ (IT 
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Governance Committee) ที่ท าหน้าที่ในการกลั่นกรองการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม 

2.3  การติดตาม (Monitor) คณะกรรมการบริหารฯ จะต้องติดตามความคืบหน้าของ
การพัฒนา AIP หรือการพัฒนานวัตกรรมอื่นๆ ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขปัญหาของ
ฝ่ายบริหาร รวมทั้งผลส าเร็จของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ขององค์กรด้วย  

3. ในกรณีที่ สทอภ. มีโครงการด้านพัฒนาระบบสารสนเทศจ านวนหลายโครงการและแต่ละ
โครงการมีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวเนื่องกัน สทอภ . อาจพิจารณาตั้งหน่วยเฉพาะกิจ (Program 
Management Office : PMO) ที่ต้องให้เห็นภาพความเชื่อมโยงของแต่ละโครงการ เพื่อให้
สามารถติดตามและประเมินในระดับภาพรวมได้  

 

3.6 การสื่อสารภายในองค์กร 
 ผลการประเมิน 

การสื่อสารให้พนักงานแต่ละระดับได้ทราบวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ใหม่ ผู้อ านวยการ สทอภ . 
ได้สื่อสารให้กับผู้บริหารระดับรองทราบโดยช่องทางการประชุมของฝ่ายบริหารและให้ผู้บริหารระดับรองฯ  
ได้ถ่ายทอดลงไปในแต่ละระดับ รวมทั้งได้สื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับผ่านช่องทางการประชุมพนักงาน 
(Town hall Meeting) ท าให้ผู้บริหารระดับรองฯ มีความเข้าใจในยุทธศาสตร์ ทิศทางการขับเคลื่อนองค์กร 
อย่างไรก็ตามความเข้าใจของคณะกรรมการบริหารฯ ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ ถ้ามีความเข้าใจที่ไม่
ตรงกัน ไม่ลึกซึ้งหรือไม่มากพอ จะเป็นความเสี่ยงในขั้นแรกที่จะท าให้การร่วมกันขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์ไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์พนักงานในระดับต่างๆ พบว่าการสื่อสารที่จะลงไป
ถึงผู้บริหารในระดับต้นและพนักงานระดับปฏิบัติการนั้นยังไม่ทั่วถึง พนักงานในกลุ่มนี้ยังมีความรู้ความเข้าใจ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ใหม่ทั้งเรื่อง Value Based Organization และ Geo-Space Intellegence 
ที่แตกต่างกัน จึงท าให้ความเข้าใจในบทบาทหรือหน้าที่ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ขาดความเป็นเอกภาพ ทั้งนี้การปรับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ใหม่ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรมาก 
พนักงานจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มากพอและทราบผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ สทอภ . 
สามารถสร้างพลังร่วมเพ่ือช่วยกันขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้  



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 289 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 
แผนภาพที่ 3.45 สัดส่วนบุคลากรที่รับทราบและเข้าใจต่อนโยบายและทิศทางองค์กร 
จากผลการส ารวจการรับรู้นโยบายและทิศทางขององค์กรในระดับภาพรวม พนักงานในทุกระดับ

มีระดับการรับรู้เท่ากับ 3.3362 หรือในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนด้านการสื่อสารทิศทาง นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ใหม่ขององค์กรของผู้บริหาร เท่ากับ 3.3266 การรับทราบและเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์องค์กรของ
พนักงานเท่ากับ 3.2393 และความคิดเห็นต่อนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรเท่ากับ 3.3268 ซึ่งแสดงว่า
พนักงานโดยเฉลี่ยยังมีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับที่ไม่มากพอ ส่งผลให้การให้ความร่วมมือจากพนักงาน
และฝ่ายงานของ สทอภ. อยู่ในระดับปานกลางหรือเท่ากับ 3.4520 

 
แผนภาพที่ 3.46 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการรับรู้ เข้าใจนโยบายและทิศทางขององค์กร 
 

 การด าเนินการต่อของ สทอภ. 
กระบวนการในการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ ผู้บริหารระดับสูงมองว่าผู้บริหารในแต่ละระดับที่

จะต้องเป็นผู้น าสาร จะต้องมีความเข้าใจในวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ใหม่อย่างลึกซึ้งและในระดับเดียวกับ
ผู้บริหารระดับสูง ข้อความที่ต้องการสื่อสารตั้งแต่ในระดับภาพรวม จนถึงการพิจารณาคุณค่า ( Value) 
ในระดับบุคคล ผู้บริหารในแต่ละระดับต้องเข้าใจและสื่อสารเนื้อหาที่ตรงกัน ข้อความที่สื่อสารต้องเข้าใจง่าย 
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ชัดเจน ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกการสื่อสาร จากการแบ่งกลุ่มพนักงานเป็น 3 กลุ่ม ผู้บริหาร
ระดับสูงมองว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มมีแม้จะแตกต่างกัน แต่ก็เป็นกลไกส าคัญที่ช่วยให้ลดช่องว่างในการ
สื่อสาร สร้างความเข้าใจ รวมทั้งเป็นแนวร่วมที่กระตุ้นให้เพ่ือนพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 
บทบาทของแต่ละกลุ่มในการร่วมกันสื่อสารและร่วมขับเคลื่อน มีดังนี้ 
กลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการในการท าวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ใหม่ ที่ต้องพัฒนาบุคลากร
ในกลุ่มนี้ให้มีภาวะผู้น า (Leadership) สามารถเป็นต้นแบบ (Role Model) ให้กับกลุ่มอื่นได้ เป็นกลุ่มที่
คาดหวังว่าจะมีความเข้าใจในวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ใหม่อย่างลึกซึ้ง สามารถถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่ายและ
ตรงประเด็น กลุ่มนี้จะเป็นบุคลากรหลักที่ช่วยสื่อสาร สร้างความเข้าใจทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 
กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีความสามารถ มีวุฒิภาวะสูง มีทัศนคติที่ดี แต่ไม่ได้เข้าร่วมในการท าวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ใหม ่
กลุ่มนี้ภายหลังจากที่ได้ชักชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแล้วจะเป็นแนวร่วมส าคัญที่จะสร้างสังคม
ของการเป็น Value Based Organization (Collaborate)  กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ควรจะได้รับการสื่อสาร
โดยตรงจากผู้บริหารระดับสูงและท างานร่วมกับกลุ่มแรก 
กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มที่ต้องก าหนดแนวปฏิบัติให้ปฏิบัติตาม กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นผู้รับสาร  

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
จากการส ารวจความคิดเห็นของพนักงานในระดับต่างๆ พบว่าช่องทางการสื่อสารที่พนักงานคิดว่า

มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการสื่อสารของหัวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ 31.2 การสื่อสารของหัวหน้างานเป็น
การสื่อสาร 2 ทางที่พนักงานสามารถซักถามข้อสงสัยได้ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในล าดับถัดมาคือ
การประชุมพนักงาน (Town hall Meeting) คิดเป็นร้อยละ 27.2 ซึ่งแม้จะเป็นการสื่อสารโดยตรงจาก
ผู้บริหารระดับสูงไปที่พนักงานในทุกระดับ แต่ก็เป็นการสื่อสารทางเดียวส าหรับพนักงานส่วนใหญ่ การสื่อสาร
ในช่องทางอ่ืน เช่น E Mail เท่ากับร้อยละ 17.0 เอกสารหรือหนังสือเวียน เท่ากับร้อยละ 13.6 ทางสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) เท่ากับร้อยละ 10.5 เป็นต้น เป็นช่องทางการสื่อสารทางเดียวที่พนักงานคิดว่า
มีประสิทธิภาพไม่มากนัก ดังนั้นการเลือกใช้สื่อ (media) และช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมที่สามารถ
สื่อสารเนื้อหาของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย การสื่อสาร 2 ทางที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงต้องใช้วิธีการผสมผสานระหว่างการสื่อสารของหัวหน้างานและการสื่อสารผ่านกลุ่ม
บุคลากรกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 ตามท่ีได้กล่าวไปแล้ว 
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แผนภาพที่ 3.47 สัดส่วนช่องทางการสื่อสารที่บุคลากรเห็นว่า สทอภ. ควรเผยแพร่ด้านทิศทาง 

นโยบายขององค์กร 

 
3.7 กระบวนงานหรือกิจกรรมที่ส าคัญ  

 ผลการประเมิน 
ด้วยทิศทางและภารกิจการด าเนินงาน ในการมุ่งสู่การเป็น Value Based Organization และ 

Geo-Space Intellegence กลไกส าคัญหลักที่จะส่งผลให้การด าเนินการตามเป้าหมายในการน าคุณค่าจาก
อวกาศไปสู่การใช้ประโยชน์ คือ การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยจากการติดตามประเมินผลพบว่า 
สทอภ. มีการก าหนดวัฒนธรรมองค์กร 3C’s ที่จะเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน ได้แก่  

 

» Cluster เป็นผู้ร่วมคิดในการพัฒนานวัตกรรมอันจะส่ง
คุณค่าของ สทอภ. สู่สังคมและประเทศชาติ  
» Connection ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
ความคิดท่ีเอ้ือต่อการสร้างงานร่วมกัน  
» Co-creation ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น าไปใช้ประโยชน์
ร่วมกันได ้
กล่าวคือเป้าหมายการด าเนินงานของ สทอภ. ท าให้ต้องการ
การปรับบทบาทการท างานจากผู้เล่นมาเป็นผู้ร่วม ดังนั้นการ
ด าเนินการสร้างคุณค่าผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
จึงเป็นปัจจัยส าคัญ  

ที่ผ่านมา สทอภ. ได้มีการด าเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องในหลาย
โครงการ เช่น การสร้างความร่วมมือกับบริษัทหน่วยงานชั้นน า จากประเทศญี่ปุ่นทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 
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10 หน่วยงาน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี GNSS โดยตรงในการร่วมกันจัดตั้งศูนย์ GNSS 
Innovation Center (GiNNo) ขึ้น ณ Space Inspirium ในพ้ืนที่อุทยานรังสรรค์ นวัตกรรมอวกาศ การสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศทั้งด้านวิชาการและความร่วมมือด้านเทคโนโลยี นอกจากนั้น  
การด าเนินการทั้งการติดตามสถานการณ์ รวมทั้งการน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนของประเทศ 
สทอภ. ยังเข้าไปร่วมผ่านรูปแบบคณะอนุกรรมแต่ละด้าน โดยการท างานจะเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น การติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม ก็จะมีความ
ร่วมมือกับกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน และส านักเศรษฐกิจการเกษตร  

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามประเมินผลและสัมภาษณ์ผู้ใช้ระบบต่างๆ ยังพบปัญหาที่เกิดขึ้นทั้ง
จากผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมาย ยังไม่เห็นความส าคัญ เนื่องจากระบบที่มีอยู่แล้วสามารถใช้งานได้ดีแล้ว หรือกรณีที่
ผู้ใช้งานบางส่วนมีความคุ้นเคยกับระบบเดิม และยังไม่ต้องการระบบใหม่เนื่องจากไม่คุ้นเคย ต้องมีการฝึก
ใช้งาน หรือพบว่าแม้ว่าระบบจะสามารถใช้งานได้ แต่ข้อมูลที่บันทึกยังไม่สมบูรณ์ เช่น ไม่มีความเป็นปัจจุบัน 
ข้อมูลที่ส าคัญไม่ครบ ยังไม่มีผู้รับผิดชอบในการ update ข้อมูล ท าให้การใช้งานมีข้อจ ากัด ดังนั้น การท างาน
ร่วมกันในการพัฒนาระบบต่างๆ เพ่ือให้เกิดคุณค่าสูงสุด สทอภ. จะต้องมีกระบวนการในการวางแผนและ
ท างานร่วมกัน การพิจารณาถึงระบบที่หน่วยงานมี ความต้องการของผู้ใช้งานทุกระดับ ทั้งฝ่ายบริหารและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน   

 ข้อเสนอแนะ 
ดังนั้น กลไกการท างานที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม คือ การออกแบบระบบจะต้องมีการวิเคราะห์

ความต้องการในการน าไปใช้ประโยชน์ และกลไกการต่อยอดระบบหรือข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ มีอยู่ร่วมกัน   
 

3.8 โครงสร้างและการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 การปรับโครงสร้างองค์กร 

สทอภ. ได้ปรับโครงสร้างองค์กรจากเดิมเป็นโครงสร้างที่แบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ (Function 
based) มาเป็นโครงสร้างที่รองรับการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ใหม่ให้บรรลุเป้าหมาย โดยการปรับ
โครงสร้างองค์กรใหม่แบ่งเป็น 
ภารกิจด้าน Deliver GI&S Innovative Solution เป็นกลุ่มภารกิจที่ยังด าเนินการตามภารกิจเดิม (Geo 
Information) ทั้งการควบคุมดาวเทียม การวางแผนการถ่ายภาพ การผลิตข้อมูลและชั้นข้อมูล ดังนั้น
การปฏิบัติงานตามภารกิจปัจจุบัน สทอภ. ด าเนินการอยู่จะถูกน ามารวมที่ภารกิจนี้ การด าเนินการตามภารกิจ 
คุณค่าหรือ Value จะเกิดระหว่างการส่งมอบระหว่างการปฏิบัติงานภายใน ตั้งแต่กระบวนการปฏิบัติงาน
ต้นทางไปจนถึงปลายทางที่ส่งมอบผลผลิตหรือบริการ (ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า) และ คุณค่า (Value) ที่เกิดจาก
การที่ สทอภ. ส่งมอบผลผลิตหรือบริการไปยังหน่วยงานที่มาขอรับบริการ 
ภารกิจด้าน Economic & Social Innovation เป็นภารกิจในการสนับสนุนงานวิจัย ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ รวมทั้งแก้ไขปัญหาทางสังคม 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 293 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการพัฒนา ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดนโยบายที่สนับสนุนการจัดตั้งอุตสาหกรรมที่
ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
ภารกิจด้าน Actionable Intelligence Policy (AIP) เป็นการพัฒนา Platform ในรูปแบบดิจิตอล (Digital) 
เพ่ือให้หน่วยงานรัฐและภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามาใช้ Platform ในการด าเนินการตามภารกิจหน่วยงาน โดย 
สทอภ. จะท าหน้าที่ในการพัฒนา Platform รวมทั้งพัฒนา tools หรือ functions การใช้งานที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูล Geo Informatic ของ สทอภ. และข้อมูลอื่นๆ
ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งพัฒนา Artificial Intelligence (AI) เพ่ือให้ AIP สามารถที่จะเรียนรู้ (Deep 
learning) และสามารถเสนอ Solution หรือสร้าง Scenario ที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจบน
พ้ืนฐานของข้อมูลและประสบการณ์ที่ผ่านมาได้ ภารกิจด้านนี้จึงต้องมองภาพในระยะเวลาข้างหน้า เช่น 
ภายใน 5 ปี 10 ปีหรือ 20 ปี ถึงความต้องการการใช้งานของผู้ใช้ (User) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกับ
ระยะเวลาในการพัฒนาและการใช้งาน เพ่ือพัฒนาเครื่องมือหรือ Application ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ดังกล่าว 
ภารกิจด้าน Value Creation and Strategic Management โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ใหม่โดยตรง เช่น ในส่วน Strategic Management หรือส่วน Value Based Management เป็นต้น 
เป็นภารกิจที่ต้องสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประสานงาน สร้างความเข้าใจ เชื่อมโยงภารกิจแต่ละภารกิจ รวมทั้ง
ติดตามและประเมินการขับเคลื่อนของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ใหม่ บุคลากรในส่วนนี้เป็นหน่วยงานที่ต้อง
เข้ามาร่วมในการขับเคลื่อน ต้องท างานใกล้ชิดกลุ่มกับผู้บริหารระดับสูง  
 

 การทบทวนและออกแบบกระบวนงานภายหลังการปรับโครงสร้างองค์กร 
1. ออกแบบกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานหลักส าหรับส่วนงานใหม่ตามโครงสร้างที่ได้มี

การปรับ ทั้งนี้ควรพิจารณา คุณค่า (Value) ที่จะต้องส่งมอบและการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบคุณค่า 
(Value) ระหว่างกัน 

2. ปรับปรุงระบบและกระบวนงานหลักที่ยังต้องด าเนินการอยู่ จากการส ารวจความคิดเห็นของพนักงาน
พบว่า สทอภ. มีการพัฒนาระบบและกระบวนการท างานภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการท างาน
ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลางหรือเท่ากับ 3.2507  

3. ทบทวนงานบางประเภทที่งานหรือกิจกรรมที่มีความส าคัญน้อย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ของ
องค์กรน้อย (Low Importance) ควรให้เอกชนด าเนินงานแทน เช่น การจ้าง Outsource การจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว และงานหรือกิจกรรมที่ไม่มีความส าคัญ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร ก็ควร
ยุบหรือยกเลิกงานหรือกิจกรรมดังกล่าว (Abolishment) 
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 ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ณ ปี 2560 สทอภ. มีอัตราก าลังบุคลากรทั้งสิ้น 327 อัตรา เป็นอัตราต าแหน่งผู้บริหาร (ระดับ

หัวหน้าฝ่ายขึ้นไป) 97 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 29.66 ของอัตราก าลัง เมื่อพิจารณาพบว่าอัตราก าลังในส่วนที่เป็น
ต าแหน่งงานหลักขององค์กร ได้แก่ วิศวกร นักภูมิสารสนเทศ นักวิจัย นักเทคโนโลยีอวกาศ นักพัฒนา
นวัตกรรม นักวิชาการเผยแพร่ มีจ านวนทั้งสิ้นรวม 112 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 34.25 

ส าหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล สทอภ. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาองค์และระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวางแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการท างานโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้และทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการ
ขับเคลื่อนภารกิจ สทอภ. การพัฒนากระบวนการ Career path ที่ชัดเจนและการทบทวนโปรแกรมการพัฒนา 

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่มีการปรับโครงสร้างองค์กรแล้ว สทอภ . ควรด าเนินการพัฒนาระบบบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ใหม่บรรลุเป้าหมาย จากการ
ส ารวจความคิดเห็นของพนักงาน พนักงานมีความเชื่อว่าความรู้ความสามารถของพนักงานสามารถสร้างคุณค่า
ให้กับ สทอภ. ได้เท่ากับระดับ 4.0529 หรืออยู่ในระดับที่สูง แสดงให้เห็นว่าถ้า สทอภ . ให้โอกาสพนักงานใน
การปฏิบัติงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถแล้ว พนักงานสามารถส่งมอบคุณค่า (Value) ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานให้กับ สทอภ. ได้ ดังนั้นในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องคัดกรองบุคลากรที่มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการ กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้ทิศ
ทางการพัฒนาตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร สทอภ . ยังต้องจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนารายบุคคล (IDP: 
Individual development plan) เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี มีทิศทางสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ใหม่  

จากที่คณะกรรมการบริหาร สทอภ. ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาได้ศึกษาลักษณะการวางโครงสร้าง
และการวางระบบการประเมินผลแบบ Project Based เพ่ิมเติม ที่ปรึกษาได้สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

 การจัดโครงสร้างบุคลากรแบบ Project Base Organization Structure 
 โครงสร้างบุคลากรแบบ Project Base Organization Structure เป็นการจัดรูปแบบการท างานโดย
พิจารณาจากตัวโครงการเป็นหลัก แต่ละโครงการจะมีทีมงานเป็นของตนโดยเฉพาะ ซึ่งอาจมาจากคนละ
หน่วยงาน แต่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมท าโครงการด้วยกัน เนื่องจากโครงการนั้นต้องการใช้ทีมงาน โดย
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อยู่ในหน่วยงานต่างกันหลายหน่วยงาน จึงน าเอาตัวโครงการมาเป็นหลักใน
การจัดทีมงาน ซ่ึงแตกต่างจากโครงสร้างที่เป็นทางการขององค์กร โดยเป็นลักษณะของการท างานข้ามสายงาน 
(Cross Functional Team)  
 ตัวอย่างเช่น ส านักหนึ่งมีส่วนงานอยู่หลายส่วน แต่มีโครงการหนึ่งที่ต้องใช้บุคลากรที่มีคุณสมบัติ 
ความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้สังกัดในหน่วยงานต่างกัน ผู้บริหารส านักจึงใช้การน าเอา
บุคลากรจากหลายส่วนมารวมกันจัดตั้งทีมงานเฉพาะ และแต่งตั้งหัวหน้าโครงการเพื่อควบคุม ดูแล บริหารงาน
โครงการนั้น  
 การน าแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้กับ สทอภ. จะเป็นการผสมผสานระหว่างโครงสร้างองค์กรอย่างเป็น
ทางการ ซึ่งแบ่งโครงสร้างตามภารกิจ (Functional Base) ผสมกับการจัดโครงสร้างตามลักษณะโครงการ 
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(Project Base) ท าให้เกิดรูปแบบโครงสร้างการบริหารแบบผสมผสานแบบเมตริกส์ (Matrix Organizational 
Structure) ดังนั้น บุคลากรแต่ละรายยังคงมีผู้บังคับบัญชาตามโครงสร้างองค์กรอยู่ แต่อาจได้รับการ
มอบหมายให้รับผิดชอบโครงการบางโครงการเพ่ิมเติมซึ่งอาจเป็นโครงการภายใต้สังกัดส านักของตน หรือ
ภายนอกส านักตนก็เป็นได้ ท าให้เกิดรูปแบบการบังคับบัญชาที่ไขว้กันเป็นแบบเมตริกซ์ ตามแผนภาพนี้ 
 

 
 

แผนภาพที่ 3.48 แสดงการจัดโครงสร้างแบบเมตริกซ์ ซึ่งมีการควบคุมดูแลจากผู้บังคับบัญชาจาก 
ต้นสังกัดตามโครงสร้างองค์กร (Line Authority) และผู้บังคับบัญชาของโครงการ (Project Authority) 
  
 การศึกษาในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีการจัดโครงสร้างในส่วนที่เป็น  Project Base เป็นหลัก และการน าไป
ผสมผสานกับโครงสร้างอย่างเป็นทางการแบบเดิม การจัดสรรก าลังคนตามโครงการ การประเมินผลการ
ด าเนินงานรายโครงการ ซึ่งจะต้องน าไปประเมินรวมกันกับผลงานจากงานประจ า รวมทั้งการอธิบายบทบาท 
หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาของโครงการ และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ในการประเมินผลงานบุคลากรเหล่านั้นด้วย    
 
1. การจัดตั้งทีมงาน การบริหาร และประเมินผล 
 การจัดโครงสร้างแบบ Project Base organization Structure มีหัวหน้าโครงการ (project 
manager) เป็นผู้บริหารสูงสุดในแต่ละโครงการ ท าหน้าที่บริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีทีมงานที่อาจ
มาจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน และอาจมีบางส่วนเป็นบุคลากรภายนอก
องค์กรได ้
 การบริหารโครงการแบบนี้จะให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพ ผลผลิต ผลลัพธ์ ของโครงการ อันเกิด
จากการด าเนินงานของทีมงาน ส่วนใหญจ่ึงมีการก าหนดเป้าหมาย ความคืบหน้า ผลผลิต ผลลัพธ์ ของแต่ละงาน 
และน าเอาผลการด าเนินงานเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับเป้าหมายรายบุคคล  
 ในกรณีที่หน่วยงานนั้นมีโครงการภายในหลายโครงการ ตัวอย่างเช่น ส านักที่มีโครงการภายในหลาย
โครงการ ผอ.ส านัก จะมีบทบาทเป็นหัวหน้าคลัสเตอร์ (Cluster Manager) ท าหน้าที่ควบคุมดูแลโครงการ
ต่างๆ ภายใต้ส านัก ในระดับภาพรวม โดยแต่ละโครงการมีหัวหน้าโครงการดูแลโครงการโดยตรงอีกระดับหนึ่ง  
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 บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าคลัสเตอร์ (Cluster manager) คือ การบริหาร ควบคุมดูแล โครงการต่างๆ
ภายใต้หน่วยงาน ในระดับเหนือกว่าหัวหน้าโครงการ ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งทีมงานของแต่ละโครงการ 
การแต่งตั้งหัวหน้าโครงการ การดูแล ติดตามโครงการ และการด าเนินงานของหัวหน้าโครงการ ให้ค าปรึกษา
หัวหน้าโครงการ การประเมินผลการด าเนินงานโครงการในภาพรวม การประเมินผลหัวหน้าโครงการ เป็นต้น 
  
2. รูปแบบการจัดตั้งทีมงาน และการแต่งตั้ง หัวหน้าคลัสเตอร์ หัวหน้าโครงการ 
 การก าหนดผู้ที่เป็นหัวหน้าโครงการ (Project Manager) หรือหัวหน้าคลัสเตอร์ (Cluster Manager) 
สามารถก าหนดได้หลายระดับ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบังคับบัญชา และลักษณะของโครงการที่จะใช้บุคลากร
ในระดับใด โดยมีตัวอย่างดังนี้ 

- กรณีท่ีภายในส านัก มีโครงการหลายโครงการ และแต่ละโครงการต้องใช้บุคลากรที่มาจากหลายส่วนงาน 
หรือหลายกลุ่มงาน ผอ.ส านัก จะท าการจัดตั้งทีมงานของแต่ละโครงการ เป็นบางส่วน แต่งานส่วนอื่นๆ 
ที่ไม่ใช่งานโครงการ (งานประจ า) ยังด าเนินการตามปกติ  
หัวหน้าคลัสเตอร์ ได้แก่ ผอ.ส านัก (Cluster Manager) ซ่ึงดูแลควบคุมโครงการต่างๆ หลายโครงการ
ภายใต้ส านักนั้นในภาพรวม ส่วนหัวหน้าโครงการ (Project Manager) คือบุคลากรภายในส านักที่ 
ผอ.แต่งตั้งให้ดูแลควบคุมโครงการอย่างใกล้ชิด  
เนื่องจากในแต่ละส านักอาจมีได้หลายโครงการ แต่ละโครงการมีหัวหน้าโครงการแตกต่างกัน ดังนั้น 
บุคลากรคนหนึ่งอาจมีต าแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการในโครงการหนึ่ง แต่มีต าแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติงานใน
อีกโครงการหนึ่งก็เป็นได ้

 
 

แผนภาพที่ 3.49 แสดงการจัดตั้งทีมงานในระดับส านัก 
โดยมีหัวหน้าโครงการรับผิดชอบแต่ละโครงการ และหัวหน้าคลัสเตอร์ (ผอ.ส านัก) รับผิดชอบภาพรวม 

 
- ในกรณีที่ผู้บริหารในระดับสูงกว่าส านักขึ้นไป ต้องการจัดตั้งทีมงานเพ่ือปฏิบัติงานในโครงการพิเศษ 

(Special Project) ซึ่งต้องใช้บุคลากรจากหลายส านักมาร่วมกัน ในที่นี้บุคลากรแต่ละส านักที่
คัดเลือกมาจะรวมเป็นทีมงานแต่ละโครงการ โดยมีหัวหน้าโครงการเป็นผู้ควบคุมงาน 
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 ตัวอย่างเช่น กรณีที่โครงการนั้นเป็นโครงการที่มีรองผอ.ขององค์กรเป็นผู้รับผิดชอบ และต้องการ
บุคลากรซึ่งต้องมีคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญแตกต่างกันจากหลายส านัก จึงจัดตั้งทีมงานเฉพาะเพ่ือท าโครงการ
พิเศษ (Special Project) รองผอ.ของภารกิจนั้นจะเป็นผู้พิจารณาจัดตั้งทีมงาน มอบหมายงาน และ
อาจแต่งตั้งผู้อื่นหรือตนเองเป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอ งโครงการ 
ให้หัวหน้าโครงการท าการควบคุมดูแลงาน โดยรูปแบบของการควบคุมอาจเป็นดังนี้ 

- หากในกรณีที่รองผอ.ภารกิจเป็นผู้ควบคุมดูแลโครงการนั้นโดยตรง รองผอ.ภารกิจนั้นจะมีบทบาทเป็น
หัวหน้าโครงการ (Project Manager)  

 
แผนภาพที ่3.50 ตัวอย่างการจัดตั้งทีมงานเพื่อปฏิบัติงานและควบคุมดูแลในโครงการพเิศษ (Special Project)  
โดยน าบุคลากรจากหลายส านักมาท างานร่วมกัน และมีรองผอ.เป็นหัวหน้าโครงการ (Project Manager) 
 

- แต่หากโครงการที่อยู่ภายใต้รองผอ.ภารกิจนั้น มีหลากหลายโครงการ แต่ละโครงการมีการแต่งตั้ง
หัวหน้าโครงการ (Project Manager) โดยรองผอ.เป็นผู้ควบคุมดูแลโครงการต่างๆ ในภาพรวม ดังนั้น
รองผอ.ภารกิจนั้นจะมีบทบาทเป็นหัวหน้าคลัสเตอร์ (Cluster Manager) 
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แผนภาพที ่3.51 โครงการพิเศษอาจมีหลายโครงการ แต่ละโครงการมีหัวหน้าโครงการ (Project manager)  

ผู้บริหารที่ดูแลภาพรวมทุกโครงการจึงมีบทบาทเป็นหัวหน้าคลัสเตอร์ (Cluster Manager) 
 
บุคลากรด้านงานสนับสนุน 
 นอกเหนือจากบุคลากรหลักแล้ว แต่ละโครงการอาจมีบุคลากรที่ท าหน้าที่เป็นส่วนสนับสนุน (เช่น  
งานด้านบัญชี การเงิน จัดซื้อ สารบรรณ ฯลฯ) โดยอาจน าตัวบุคลากรมาจากส านักบริหารกลาง หรือจัดจ้าง
จากภายนอกได้ ในกรณีนี้ หัวหน้าโครงการจะเป็นผู้บังคับบัญชาและประเมินผลการด าเนิน งานของบุคลากร
สนับสนุนในโครงการนั้น 
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แผนภาพที่ 3.52 กรณีของงานสนับสนุน อาจน าบุคลากรจากหน่วยงานสนับสนุน มาท างานในโครงการ 
แต่จะเป็นการท างานภายใต้การดูแลของหัวหน้าโครงการ (Project manager) 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานรายโครงการและรายบุคคล 
 การประเมินผลตามหลักการบริหารโครงการ (Project-Base Management) มุ่งเน้นการบรรลุผล
สัมฤทธิ์เป็นหลัก ในการด าเนินงานมีการจัดท าแผนงาน ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ มีตัวชี้วัดบ่งชี้
เป้าหมายของความส าเร็จ และประเมินความส าเร็จของโครงการตามเป้าหมายเหล่านั้น  
 นอกจากนั้น อาจมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดหรือเป้าหมายหลักของโครงการลงมาเป็นเป้าหมายรายบุคคลด้วย  
 ในกรณีนี้ การประเมินผลงานบุคลากรในแต่ละโครงการ น าผลการบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
มาเป็นประเด็นหลักของการประเมิน และหากด าเนินงานหลายโครงการจะน าเอาผลประเมินที่ได้รับในแต่ละ
โครงการมาพิจารณารวมกัน แต่อาจน าประเด็นอ่ืนนอกเหนือจากนี้มาร่วมประเมินด้วยได้ เช่น สมรรถนะ 
พฤติกรรม ศักยภาพในการพัฒนา ฯลฯ 
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แผนภาพที่ 3.53 แสดงการประเมินผลบุคลากร  

ที่สอดคล้องกับผลส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ผลการการประเมินบุคลากรในแต่ละโครงการ จะประเมินโดยหัวหน้าโครงการ แล้วจึงน าส่งผล
ประเมินรายบุคคลนั้นให้กับผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นสังกัดของบุคคลนั้นโดยตรง เป็นผู้รวบรวมและน าไป
ประมวลผลในภาพรวม  

3.1 ตัวอย่างการประเมินผลรายบุคคล 
 นายสมชาย เป็นบุคลากรในส านักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร ได้รับมอบหมายจากผอ.ส านักฯ
ให้ท างานในโครงการ A และ B และยังคงท างานหน้าที่รับผิดชอบงานประจ าตามภารกิจของส านักด้วย (job C) 
นอกจากนั้น ยังได้รับมอบหมายให้ไปท างานโครงการพิเศษ (โครงการ S) ขององค์กร ที่รองผอ. (ภารกิจประยุกต์
และบริการภูมิสารสนเทศ) เป็นหัวหน้าโครงการอีกด้วย 
ในกรณีนี้ นายสมชายจะได้รับการประเมินจากโครงการหลากหลาย ดังนี้ 
- การประเมินผลการด าเนินงานในงานภายในส านักตามปกติ (job C)  :  ได้รับการประเมินจากผอ.ส านักฯ 
- การประเมินผลการด าเนินงานในโครงการ A  :  ไดร้ับการประเมินจากหัวหน้าโครงการ A 
- การประเมินผลการด าเนินงานในโครงการ B  :  ได้รับการประเมินจากหัวหน้าโครงการ B 
- การประเมินผลการด าเนินงานในโครงการพิเศษขององค์กร (Special Project) (โครงการ S) ได้รับการประเมิน
จากหัวหน้าโครงการพิเศษ คือ รองผอ. (ภารกิจประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ) 
 ผลการด าเนินงานทั้งหมดจะน ามาให้ต้นสังกัดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงตามโครงสร้างองค์กร 
ได้แก่ ผอ.ส านักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร เป็นผู้ประมวลผล โดยมีการแบ่งค่าน้ าหนักความส าคัญ
ตามท่ีมีการก าหนดไว้แล้ว 
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แผนภาพที่ 3.54 นายสมชาย การท างานของนายสมชาย ภายใต้ส านักพัฒนาธุรกิจฯ และ 

ท างานโครงการของส านักและโครงการพิเศษขององค์กรด้วย 
 

3.2 ตัวอย่างวิธีการค านวณ ประมวลผล การประเมินรายบุคคล 
 เนื่องจากการโครงสร้างการด าเนินงานแบบ Project Base บุคลากรคนหนึ่งอาจรับผิดชอบหลาย
โครงการ โดยผลการประเมินแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน ผู้ที่ประเมินผลภาพรวมของบุคคลนั้น ได้แก่
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด เช่น ผอ.ส านัก จะเป็นผู้ประเมินน้ าหนักความส าคัญของแต่ละโครงการที่บุคลากรนั้น
รับผิดชอบ (เนื่องจากแต่ละโครงการส าคัญไม่เท่ากัน) รวมทั้งค่าความส าคัญของงานประจ าภายในหน่วยงานด้วย 
หลังจากนั้น น าค่าความส าคัญนั้นมาใช้เป็นค่าน้ าหนักเพ่ือใช้ในการประมวลผลรวม ผลการประเมินในภาพรวม
จะค านวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของผลการประเมินในแต่ละโครงการ  

 ขั้นตอนการค านวณ เพ่ือประเมินผลบุคลากรมีดังนี้ 

1) หัวหน้าคลัสเตอร์ก าหนดน้ าหนักความส าคัญของแต่ละโครงการ 
 ผอ.ส านัก จัดตั้งทีมงานภายในเพ่ือบริหารโครงการ A B และ C และแต่งตั้งหัวหน้าโครงการ 
รวมทั้งก าหนดน้ าหนักความส าคัญของแต่ละโครงการด้วย  (พิจารณาน้ าหนักจาก ความส าคัญ ปริมาณงาน 
ความยากง่าย ฯลฯ) 
 

โครงการในส านัก Project A Project B Project C 
หัวหน้าโครงการ สมชาย สมเด็จ สมชาติ 

น้ าหนักความส าคัญ 40 35 25 
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 ส าหรับงานประจ า ผอ.ส านักพิจารณาค่าน้ าหนักเช่นกัน โดยเปรียบเทียบกับค่าน้ าหนักของแต่ละ
โครงการให้เป็นสัดส่วนที่เหมาะสม  
 ส่วนโครงการพิเศษ ซึ่งอยู่ภายนอกส านัก ท าการให้น้ าหนักความส าคัญตามความเหมาะสมเช่นกัน 
 

งานประจ า Job C   โครงการนอกส านัก โครงการ S 
หัวหน้างาน ผอ.ส านัก   หัวหน้าโครงการ รองผอ. 

น้ าหนักความส าคัญ 40   น้ าหนักความส าคัญ 50 
 
2) หัวหน้าโครงการก าหนดน้ าหนักงานของแต่ละบุคลากร  
 ตัวอย่างเช่น โครงการ A หัวหน้าโครงการคือ นายสมชาย จะท าการมอบหมายงาน บุคลากรใน
โครงการ และให้น้ าหนักความส าคัญของงานที่แต่ละบุคลากรรับผิดชอบแตกต่างกันไป เนื่องจากแต่ละบุคคล 
อาจมีภาระงานให้หลายด้าน หลายโครงการ การเข้าร่วมในแต่ละโครงการอาจท าให้บุคลากรภายในทีม
เดียวกันได้รับมอบหมายเนื้องานแตกต่างกัน (เช่น ปริมาณงาน ความรับผิดชอบ ความยากง่าย แตกต่างกัน) 
จึงอาจให้น้ าหนักความส าคัญของเนื้องานแตกต่างกันได้ 
 ส่วนโครงการอื่นๆ ใช้หลักการเดียวกันนี้เช่นกัน 
  

Project A 
 บุคลากร 

สมชาย 
(หัวหน้าโครงการ) 

สมบัต ิ สมชาต ิ รวม 

 น้ าหนัก 40 20 40 100 
 

      Project B 
 บุคลากร 

สมเด็จ 
(หัวหน้าโครงการ) 

สมชาย สมศร ี รวม 

 น้ าหนัก 50 30 20 100 
  

 โครงการพิเศษ (Special Project) ก าหนดค่าคะแนนความส าคัญในท านองเดียวกัน 
 

ตารางที ่3.32 การให้ค่าน้ าหนักความส าคัญ 

Special Project (โครงการ S) 

บุคลากร 
รองผอ. 

(หัวหน้าโครงการ) 
สมชาย สมศร ี สายสมร รวม 

น้ าหนัก 40 20 30 10 100 
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3) การประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละโครงการ 
 นายสมชาย เป็นบุคลากรของโครงการ B จึงได้รับการประเมินจากหัวหน้าโครงการ B แต่เนื่องจาก
นายสมบัติเป็นหัวหน้าโครงการ A จึงต้องได้รับการประเมินจากหัวหน้าคลัสเตอร์ (Cluster Manager) คือ ผอ.
ส านัก  
นอกจากนั้น นายสมชายได้รับมอบหมายงาน C ซึ่งเป็นงานประจ าของส านัก จึงได้รับการประเมินจากต้นสังกัด 
(ผอ.ส านัก) และเนื่องจากรับผิดชอบโครงการพิเศษ (โครงการ  S) จึงได้รับการประเมินจากหัวหน้าโครงการ
พิเศษ คือ รองผอ.ภารกิจด้วย 

 
ตารางท่ี 3.33 ผลการประเมินของนายสมชาย 

การประเมินผล  
นายสมชาย 

ผู้ประเมิน 
คะแนนการ
ประเมิน 

Project A ผอ.ส านัก (หัวหน้าคลัสเตอร์) 5 
Project B หัวหน้าโครงการ B (นายสมเด็จ) 3 
โครงการ S หัวหน้าโครงการพิเศษ (รองผอ.ภารกิจ) 4 

Job C ผอ.ส านัก (หัวหน้าต้นสังกัด) 4 
 
4) ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของบุคลากร น าผลการประเมินแต่ละโครงการมาประมวลผลเป็นภาพรวม 
 หลังจากได้ผลการประเมินรายโครงการแล้ว ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด (ในที่นี้คือผอ.ส านักพัฒนาธุรกิจ
และเครือข่ายพันธมิตร) น าผลการประเมินแต่ละโครงการมาพิจารณาเพื่อหาค่าคะแนนรวมของบุคคลนั้นต่อไป 
 4.1) น าค่าน้ าหนักของแต่ละบุคคล/แต่ละโครงการมาจัดท าเป็นค่าน้ าหนักแต่ละบุคคล 
 ก่อนจะท าการประมวลผลคะแนน จะต้องท าการหาค่าน้ าหนักรายบุคคล โดยน าค่าน้ าหนักของแต่ละงาน/
โครงการมาจัดท าเป็นค่าน้ าหนักแต่ละบุคคลก่อน 
 

ตารางท่ี 3.34 การค านวณค่าน้ าหนักของแต่ละบุคคล 

 
R S T=RxS 

W = 
T/sum(T)x100 

โครงการ 
น้ าหนักของ
โครงการ 

น้ าหนักของงาน
ในแต่ละโครงการ 

ผลคูณ 
ค่าน้ าหนัก
รายบุคคล 

Project A 40 40 1,600 20.92 

Project B 35 30 1,050 13.73 

โครงการ S 50 20 1,000 13.07 

Job C 40 100 4,000 52.29 

Sum 165 190 7,650 100 
 
 เนื่องจากแต่ละโครงการมีค่าน้ าหนักที่แตกต่างกัน และแต่ละโครงการมีค่าน้ าหนักของงานที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นจึงน าค่าน้ าหนักทั้งสองด้านมาประมวลผลร่วมกัน โดยน าผลคูณมาหาค่าถ่วงน้ าหนักเป็นค่าน้ าหนัก
รายบุคคล หลังจากข้ันตอนนี้จะได้ค่าน้ าหนักของบุคคลนั้น จากแต่ละโครงการ  
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 จากตัวอย่างนี้ น้ าหนักโครงการในการประเมินผลของนายสมบัติ โครงการ  A เท่ากับ 20.92  
โครงการ B เท่ากับ 13.73 โครงการพิเศษ (โครงการ S) เท่ากับ 13.07 งานประจ า (Job C) เท่ากับ 52.29 
 4.2) น าผลการประเมินมาท าเป็นค่าคะแนน และท าการประมวลผล  โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก 

ตารางท่ี 3.35 การค านวณผลคะแนนโดยรวม 

การประเมินผล นาย
สมชาย 

ค่าน้ าหนักรายบุคคล 
คะแนนการ
ประเมิน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

Project A 20.92 5 1.05 
Project B 13.73 3 0.41 
โครงการ S 13.07 4 0.52 

Job C 52.29 4 2.09 
Sum 100.00 

 
4.07 

 การประมวลผล โดยน าคะแนนการประเมินของแต่ละโครงการมาท าการคูณค่าน้ าหนักรายบุคคล  
ได้คะแนนถ่วงน้ าหนักของแต่ละโครงการบวกรวมกันเป็นคะแนนเฉลี่ย ค่าคะแนนผลการประเมินโดยรวมของ
นายสมชาย เท่ากับ 4.07  

 
แผนภาพที่ 3.55 การน าผลการประเมินจากแต่ละโครงการมาประมวลผลเป็นคะแนนรวมของนายสมชาย 
 
4. การน าผลคะแนนมาเชื่อมโยงกับแรงจูงใจ 
 การน าผลการประเมินมาเชื่อมโยงกับแรงจูงใจ สามารถด าเนินการน ามาค านวณได้ต่างกันสองรูปแบบ
หลักคือ 
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4.1 น าผลการประเมินรายโครงการรวมกับงานประจ า ก่อนน าไปค านวณผลตอบแทน 
 

ตารางท่ี 3.36 การค านวณแบบน าผลการประเมินรายโครงการรวมกับงานประจ า  
ก่อนน าไปค านวณผลตอบแทน 

งานประจ า (Job D) 50% 
โครงการ A 10% 
โครงการ B 15% 
โครงการ C 25% 
รวม 100% 

 ตัวอย่างเช่น ค่าน้ าหนักรวมก่อนน าไปค านวณเท่ากับ 100% โดยมีอัตราส่วนงานประจ า (Job D)  
50% งานโครงการ  50% น ามาหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  

4.2 น าผลการประเมินรายโครงการมาเป็นส่วนเพิ่ม (Top up) จากงานประจ า  
 ตัวอย่างเช่น งานประจ าคิดค่าน้ าหนักเป็น 100% หลังจากนั้น น าค่าน้ าหนักของโครงการต่างๆ 
มาเพ่ิมเติม ในกรณีนี้ แต่ละบุคคลอาจได้รับส่วนเพิ่มแตกต่างกัน หากคะแนนส่วนเพิ่มต่างกัน  
 
ตารางท่ี 3.37 การค านวณแบบน าผลการประเมินรายโครงการมาเป็นส่วนเพิ่ม (Top up) จากงานประจ า 

นาย ก  นาย ข  นาย ค 
งานประจ า 
(Job D) 100% 

 

งานประจ า
(Job E) 100% 

 

งานประจ า
(Job F) 100% 

โครงการ A 5% 
 

โครงการ A 10% 
 

โครงการ A 1% 
โครงการ B 3% 

 
โครงการ B 5% 

 
โครงการ B 0.5% 

โครงการ C 2% 
 

โครงการ C 10% 
 

โครงการ C 2% 
ส่วนเพิ่ม 10% 

 
ส่วนเพิ่ม 25% 

 
ส่วนเพิ่ม 4% 

 
 ข้อดีของวิธีการนี้คือ สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมาช่วยท างานรายโครงการมากขึ้น เนื่องจากได้รับ
ผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นจากงานประจ า กรณีนี้เหมาะกับองค์กรที่มีงานรายโครงการเป็นงานเสริม งานสนับสนุน 
ที่ไม่ใช่ภารกิจหลักเป็นส่วนใหญ่  
 
5. ข้อดี ข้อเสีย ของการน าโครงสร้างแบบ Project Base มาใช ้
 การน าโครงสร้างแบบ Project Base มาใช้ผสมผสานกับโครงสร้างแบบเดิม มีข้อดีและข้อเสียดังนี้ 
ข้อดี 

- แต่ละโครงการได้บุคลากรที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการมาด าเนินการ เนื่องจากไม่ถูกจ ากัด
ขอบเขตจากโครงสร้างตามสังกัดที่เป็นอยู่ จึงรวบรวมคนที่มีความสามารถสูงจากหน่วยงานหลาย
หน่วยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 
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- บุคลากรแต่ละคนสามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนได้เต็มที่ สามารถมุ่งเน้นการท างานในสิ่งที่
ตนมีความเชี่ยวชาญได้ในหลายโครงการ 

- การจัดโครงสร้างแบบ Project Base ท าให้ทรัพยากรบุคคลถูกแบ่งปันไปใช้ข้ามหน่วยงานกันได้  
ตามความต้องการและความส าคัญมากน้อยในแต่ละโครงการ หากมีโครงการใดที่มีความส าคัญมากต่อ
องค์กร อาจท าการโอนบุคลากรที่มีความสามารถสูง ในปริมาณมาก เข้ามาไว้ในโครงการได้ 

- มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามโครงการขององค์กร ซึ่งในแต่ละช่วงมีมากน้อยต่างกัน หากในช่วงใด
มีโครงการส าคัญน้อย บุคลากรจะท างานประจ าตามภารกิจในสั งกัดของตนเป็นหลัก แต่หากมี
โครงการที่ต้องใช้บุคลากรที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะด้านมาก จะสามารถจัดตั้งทีมงานรับผิดชอบ
โครงการส าคัญนั้นได้รวดเร็ว 

ข้อเสีย 
- ในบางครั้ง อาจมีความขัดแย้งระหว่างหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา เนื่องจากแต่ละบุคลากรมีผู้บังคับบัญชา

ได้หลายคน จึงอาจเกิดการแย่งชิงบุคลากร ระหว่างสายงานกับโครงการ หรือระหว่างแต่ละโครงการ 
ดังนั้นผู้บริหารองค์กร จะต้องมีการมอบหมายต าแหน่งงานที่ท าการตัดสินใจและมีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดสรรก าลังคนให้อยู่ในโครงการต่างๆ ได้ โดยได้รับการยอมรับจากหัวหน้างาน และผู้บังคับบัญชา
ทุกรายได ้

- บุคลากรที่มีความสามารถสูง อาจถูกแย่งชิงตัวไปท างานในหลายโครงการ และไม่สามารถแบ่งเวลา
ให้กับทุกโครงการได้เพียงพอ และอาจเกิดความสับสนในการจัดความส าคัญ ล าดับก่อนหลัง 
(Priorities) ของงาน 

- เกิดความสับสนในด้านเส้นทางความก้าวหน้าในอนาคต (Future Career) เนื่องจากมีหลายเส้นทาง 
ทั้งความก้าวหน้าตามหน่วยงานต้นสังกัด หรือในสถานะผู้เชี่ยวชาญ ผู้ดูแลโครงการ ดังนั้น ทีมงาน
ด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรจะต้องให้ความชัดเจนในด้านนี้แก่บุคลากร  

ขั้นตอนในการขับเคลื่อน สร้างความเปลี่ยนแปลงไปสู่โครงสร้างใหม่ 

 ในการขับเคลื่อน สร้างความเปลี่ยนแปลงไปสู่โครงสร้างใหม่นั้น ประเด็นความท้าทายคือการยอมรับ
ลักษณะการบังคับบัญชาที่ยืดหยุ่นกว่าเดิม บุคลากรแต่ละคนมีบทบาทในการด าเนินงานหลายด้าน การบังคับ
บัญชาไม่ได้ขึ้นอยู่กับหัวหน้าผู้เดียวเหมือนเดิมอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงนี้จึงต้องมีระยะเวลาของการ
เตรียมการ เพื่อให้บุคลากรได้ปรับตัวและก าหนดแนวคิดส่วนบุคคล (mind set) ใหม่ องค์กรจึงควรด าเนินการ
ประเด็นต่างๆ ให้บุคลากรได้ปรับตัวดังนี้ 

 1. การสื่อสารนโยบายองค์กร เกี่ยวกับโครงสร้างแบบ Matrix ลักษณะการด าเนินงาน ข้อดี  
ความเป็นไปได้ในส่วนที่คาดกว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ น าเสนอหรือแสดงตัวอย่างการมอบหมายงาน 
แผนการ ผู้มีส่วนร่วม เพ่ือให้บุคลากรได้รับรู้ เตรียมตัว ยอมรับ และไม่ตื่นตระหนกหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 

 2. การอบรม ให้ความรู้ ผู้บริหารว่าลักษณะการท างานแบบ Project Base เป็นอย่างไร ทั้งการจัดตั้ง
ทีมงาน การบริหาร การประเมินผล และระบุข้อดี ข้อควรระวัง พร้อมกับรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
เพ่ือให้การด าเนินการได้การยอมรับจากทุกฝ่าย  
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 3. วางแผนในการปรับตัวไปสู่โครงสร้างที่ต้องการ โดยอาจคัดเลือกโครงการน าร่องซึ่งมีโอกาสที่จะ
ประสบความส าเร็จสูงมาด าเนินการ เพ่ือแสดงให้องค์กรเห็นว่าการบริหารงานในรูปแบบใหม่มีการด าเนินงาน
อย่างไร มีข้อดีอย่างไร และน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กรได้อย่างไร  

เมื่อด าเนินโครงการไปแล้ว ท าการติดตามผล รายงาน แก้ไข และสื่อสารความคืบหน้าของงานให้บุคลากรใน
องค์กรทราบเป็นระยะ หากโครงการประสบผลส าเร็จ บุคลากรจะเกิดการยอมรับได้ง่าย สามารถเห็น
ความส าคัญของการจัดโครงสร้างแบบ Project Base และร่วมมือกันด าเนินงานในทิศทางนี้มากข้ึน 

 4. การเตรียมการด้านวัฒนธรรมองค์กร โดยก าหนดวัฒนธรรมที่ส าคัญ รวมถึงมุ่งเน้นพฤติกรรมที่บ่งชี้
การน าไปสู่องค์กรที่ร่วมกันท างาน สอดประสานทั้งในแนวตั้งและแนวนอน (Functional Base / Project base) 
โดยค านึงถึงการสร้างคุณค่าขององค์กรเป็นจุดมุ่งหมายหลัก     

 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 สทอภ. มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดสรรบุคลากรให้รองรับกับโครงสร้างใหม่ บุคลากรเหล่านี้ต้องมี
คุณสมบัติเหมาะสม มีศักยภาพในการพัฒนา การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญที่ควรด าเนินการ 
ประกอบด้วย การทบทวนอัตราก าลัง ระบบประเมินผล ระบบ Talent Management ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนให้
การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างได้ผลและต่อเนื่อง สทอภ. ควรด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ทบทวนอัตราก าลังและการปรับโยกย้ายบุคลากรตามโครงสร้างใหม่  
2. ทบทวนค าอธิบายลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน (Job 

Specification) เดิมรวมทั้งการจัดท าค าอธิบายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงานใหม่
ให้สอดคล้องกับภารกิจและการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในภารกิจด้าน Economic & Social 
Innovation และภารกิจด้าน Actionable Intelligence Policy (AIP) และภารกิจ Value Creation 
and Strategic Management โดยเฉพาะที่เป็นส่วนงานใหม่ เช่น ส่วนงาน Strategic Management 
ส่วนงาน Value Based Management เป็นต้น 

3. จัดให้มีระบบ Talent Management โดยคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่มีทักษะและจุดแข็ง 
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรได้ มีความสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้ ความเต็มใจที่จะเรียนรู้
และเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติที่ดี มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ให้มีระบบที่
สามารถเติบโตหรือก้าวหน้าในองค์กรได้เร็วกว่า ระดับผลตอบแทนสูงกว่า 

4. พัฒนาระบบประเมินผลรองรับกลุ่ม Talent และกลุ่มที่ต้องด าเนินการตามภารกิจส าคัญตามนโยบาย 
ปัจจุบันระบบประเมินของ สทอภ .  เป็นการประเมินในรูปแบบแบบ 360 องศา กล่าวคือ
นอกเหนือจากผู้บังคับบัญชาแล้วยังถูกประเมินโดยเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาและผลการ
ประเมินยังไม่มีความต่างกันในระดับที่จะมีนัยส าคัญต่อการทุ่มเทให้องค์กร ระบบประเมินผลจึงควร
พิจารณาน าเอา Value Chain ที่แต่ละภารกิจได้รับมอบหมายมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินและ
ผูกคุณค่า (Value) กับผลตอบแทน (Incentive) ที่จะได้รับ โดยในปีแรกอาจจะให้น้ าหนักน้อยและ
เพ่ิมน้ าหนักขึ้นในปีต่อไป และปรับผลการประเมินของกลุ่มที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น 
(Outperform) ให้มีความต่างในระดับที่ส่งผลต่อการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ 

5. การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และจัดท าเรื่องผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) ในบางต าแหน่งที่มีแนวโน้มจะขาดผู้สืบทอดต าแหน่ง 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 308 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการพัฒนาบุคลากรเป็น Key Success Factor ที่ส าคัญที่สุด โดยเฉพาะใน

การด าเนินการในภารกิจที่จะขับเคลื่อน Core Value ขององค์กร คุณสมบัติที่ส าคัญนอกเหนือจากการที่เป็นผู้
ที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพที่ สทอภ . ได้ด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว สทอภ . ยังต้องสร้าง
ทักษะที่เป็น Soft skill เช่น การสร้างภาวะผู้น าให้กับกลุ่มที่มีศักยภาพในการเติบโต การท างานเป็นทีม  
การมุ่งเน้นผลงานของทีมและขององค์กร การมองภาพรวมมากกว่าการท างานตามขอบเขตที่รับผิดชอบ 
รวมทั้งการพัฒนาทักษะในการบริหารโครงการ สทอภ. จึงต้องปรับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้สอดคล้อง 
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของภารกิจด้าน Economic & Social Innovation ภารกิจ
ด้าน Actionable Intelligence Policy (AIP) และภารกิจ Value Creation and Strategic 
Management โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ใหม่โดยตรง การจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของกลุ่ม Talent รวมทั้งทบทวนแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ในภารกิจอ่ืน  

2. แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) นอกจากความรู้ความสามารถในวิชาชีพแล้ว สทอภ . ต้องเน้นการพัฒนา
ทัศนคติ (Attitude หรือ Mindset) ที่ดี  โดยคัดเลือกผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในกลุ่มที่มีศักยภาพ
จะเป็น Role Model เพ่ือพัฒนาให้เป็นผู้น า (Leader) ในต าแหน่งนั้นๆ โดยเน้นการพัฒนาทักษะ
ด้าน Soft skill เช่น การพัฒนาภาวะผู้น า การชักจูงและการปรับทัศนคติของเพื่อนร่วมงาน  
การท างานเป็นทีม การร่วมสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี 

3. ควรมีการพัฒนาทักษะในการบริหารโครงการหรือการเป็นผู้จัดการโครงการ (Project manager) ที่ดี 
ตั้งแต่การวางแผน การติดตาม การแก้ไขปัญหาและทักษะด้าน Soft skill บางด้าน เช่น การชักจูง 
การท างานเป็นทีม การมองภาพรวม (มองเป้าหมายทีมและเป้าหมายองค์กร) การสนับสนุนการ
ท างานของสมาชิกในทีม เป็นต้น 

4. ในภารกิจด้าน Economic & Social Innovation ต้องเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีความสามารถในการ
ปรับตัว สทอภ. จึงควรเน้นการส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
(Innovation) ได้จากภายใน เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมีการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้เหล่านี้กับหน่วยงานภายนอกหรือภาคธุรกิจ เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในภาคธุรกิจ
ได้หรือมเีป้าหมายที่จะสร้างนวัตกรรม (Innovation) ร่วมกับบุคคลภายนอกได้ โดยใช้ 3C ขับเคลื่อน 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการพัฒนานวัตกรรมของบุคลากรขึ้นกับแรงบันดาลใจ (inspiration) ของแต่ละคน 
จึงควรต้องปรับเรื่องที่จะพัฒนาให้เข้ากับทิศทางที่จะขับเคลื่อนและ สทอภ. จะต้องสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับกลุ่มนี้เพ่ือให้องค์ความรู้ที่จะพัฒนาหรือนวัตกรรมที่จะสร้างสอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับขององค์กร 

5. ส าหรับภารกิจด้าน Actionable Intelligence Policy (AIP) เป็นภารกิจที่ต้องเน้นการพัฒนา
ทั้งความรู้ ความสามารถ (competency) และส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดี เนื่องจากเป็นภารกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการท างานอย่างมากทั้งทีม AIP ใน THEOS 2 ที่ต้องพัฒนา AIP Platform และ



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 309 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

เครื่องมือต่างๆ (tools) ใน AIP ร่วมกับที่ปรึกษาและทีมที่จะต้องปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการให้ความรู้ พัฒนาความสามารถในการใช้งานเครื่องมือบน AIP platform 
ให้กับกลุ่มผู้ใช้งาน เช่น หน่วยราชการหรือภาคเอกชน รวมทั้งติดต่อ (connect) กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้ (User) หน่วยงานที่จะต้องเชื่อมโยงข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น
ซึ่งต้องใช้ทักษะและการท างานที่แตกต่างจากการท างานเดิม รวมทั้งในอนาคต  สทอภ. อาจต้อง
พิจารณาพัฒนาทีมที่ต้องปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล Big data (Data Analytic) เพ่ือรองรับ
การวิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายที่เหมาะสมให้รัฐบาลพิจารณา ตัดสินใจ จึงควรมีการจัดสรร
อัตราก าลังรองรับต าแหน่งงานดังกล่าว เช่น ต าแหน่งงาน Data Scientist ดังนั้น สทอภ. จะต้องมี
แผนพัฒนาในระยะยาว (Road Map) และจัดท าแผนการพัฒนารายบุคคลให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาในระยะยาว (Road Map) ดังกล่าว  

6. การพัฒนาบุคลากรแม้ว่าจะมีความส าคัญ แต่กระบวนการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม  
ก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 

 

3.9 วัฒนธรรมองค์กร  
 ผลการประเมิน 

วัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ใหม่ สทอภ. จึงต้องให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อให้เกิดการขับเคลื่อน เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จากการส ารวจความเห็นของพนักงานมีความภาคภูมิใจ
ในความเป็น สทอภ. ในระดับสูงหรือเท่ากับ 3.8296 มีความห่วงใยองค์กร เท่ากับ 4.0950 หรือในระดับสูง
เช่นกัน รวมทั้งเชื่อมั่นในระดับที่สูงว่า สทอภ. เป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญของประเทศในด้านข้อมูล
ภูมิสารสนเทศรวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ดังนั้น แสดงให้
เห็นว่าพนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร จึงสามารถกระตุ้นหรือชักชวนให้มาร่วมมือกันสร้างคุณค่า (Value) 
ให้กับองค์กร เพ่ือที่ สทอภ. จะส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้กับผู้รับบริการ แม้ว่าผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นใน
การผลักดันให้บรรลุเป้าหมายที่วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ โดยการเปลี่ยนแปลง สทอภ . ร่วมกัน 
แต่ในการปฏิบัติงานยังอยู่ในรูปแบบการท างานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบในขอบเขตที่ก าหนดในแต่ละ
ต าแหน่งงาน ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้างานในระดับต่างๆ จึงควรกระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากร
ท างานด้วยความภาคภูมิใจในคุณค่าของงาน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจบุคลากรในการสร้างสรรค์นวัตกรรม/
กระบวนการท างานในรูปแบบใหม่ๆ หรือสนับสนุนบรรยากาศการท างานที่เอื้อให้บุคลากรได้สร้างสรรค์งาน  
เพ่ือสร้างคุณค่าให้เพ่ิมข้ึน 

อย่างไรก็ตาม สทอภ. ประกอบด้วยพนักงานหลายรุ่นคน (Generation) ท าให้วัฒนธรรมองค์กร
มีความหลากหลายและการบริหารการเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรมองค์กร จ าเป็นต้องค านึงถึงทัศนคติ วิธีคิด 
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แรงจูงใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วม วิถีชีวิตและครอบครัว รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบด้วย รุ่นคน (generation) 
ของ สทอภ. แบ่งได้ดังนี้ 

- บุคลากรที่อยู่ในช่วงอายุ 51 ขึ้นไป มีสัดส่วนร้อยละ 3.1 บุคลากรกลุ่มนี้มีน้อยและเป็นบุคลากรที่ร่วม
สร้างและเป็นก าลังขับเคลื่อนภารกิจของ สทอภ. ที่ผ่านมา จึงมีความภูมิใจในความส าเร็จในอดีต 
มีความพอใจในงานที่ท าอยู่ปัจจุบันและมองว่างานที่ท ายังเป็นภารกิจส าคัญของ สทอภ. ในอนาคต 
บุคลากรกลุ่มนี้บางส่วนขาดแรงจูงใจในการพัฒนา เป้าหมายในการพัฒนาของกลุ่มนี้จึงพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับงานตามภารกิจ  อย่างไรก็ตามบุคลากรบางส่วน ถ้าสามารถปรับ
ทัศนคตไิด้ ก็เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเพื่อเข้ามาร่วมเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน  

- บุคลากรที่อยู่ในช่วงอายุ 40 ถึงอายุ 50 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 21.3 บุคลากรกลุ่มนี้มีไม่มากและหลังจาก
ที่กลุ่มที่มีอายุ 51 ปีเกษียณอายุ สทอภ. อาจขาดบุคลากรที่จะขึ้นมาทดแทนในบางต าแหน่งงาน 
จึงควรจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ในบางต าแหน่งงานที่มีความเสี่ยงจะหาคน
ขึ้นมาทดแทนไม่ได้ อย่างไรก็ตาม สทอภ. อาจใช้วิธีการสรรหาบุคลากรในต าแหน่งเหล่านี้แทน ถ้าไม่
สามารถพัฒนาบุคลากรภายในขึ้นมาทดแทนได้ทัน 

- ส าหรับบุคลากรที่อยู่ในช่วงอายุ 31 ถึงอายุ 39 ปี ที่มีสัดส่วนร้อยละ 37.5 ในช่วงอายุ 22 ถึงอายุ 30 ป ี
มีสัดส่วนร้อยละ 37.8 และในช่วงอายุต่ ากว่า 22 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 0.3 เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อาจ
มาจากภาคเอกชนหรือเข้ามาที่ สทอภ. เป็นหน่วยงานแรกส่วนใหญ่จึงสามารถปลูกฝังให้เป็นกลุ่มที่มี
ทัศนคติที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และยังสามารถเข้ามาร่วมขับเคลื่อนองค์กรได้ 

 

 
 จากการส ารวจที่มาหรือหน่วยงานที่พนักงาน เคยท างานมาก่อนมาเป็นพนักงาน สทอภ. พบว่า
พนักงานที่มาจากภาคเอกชนมี สูงสุดถึงร้อยละ 41.5 และเข้ามาที่ สทอภ. เป็นหน่วยงานแรกมีร้อยละ 36.1 
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ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มบางส่วนเป็นกลุ่มที่มีทัศนคติที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย จึงสามารถคัดเลือก
บุคลากรในกลุ่มนี้ ให้ เข้ามาเป็นแนวร่วมในการเปลี่ยนแปลงได้  ส าหรับพนักงานที่ โอนย้ายมาจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เท่ากับร้อยละ 14 และจาก สกว เท่ากับร้อยละ 6.3 และบุคลากรบางส่วนในกลุ่มนี้ก็
สามารถคัดเลือกให้เข้ามาเป็นแนวร่วมในการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน 

 
 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การที่ สทอภ. จะส่งมอบคุณค่า (Value) ของการท างานทั้งภายในองค์กรและส่งมอบให้กับลูกค้าหรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างต่อเนื่อง สทอภ. จะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรของการตระหนักรู้ คุณค่า (Value) 
การร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยกัน การท างานเป็นทีม เพ่ือให้การส่งมอบคุณค่า (Value) เกิดขึ้นในทุกกระบวนการ
ท างาน โดยน าค่านิยมองค์กร มาใช้เป็นกรอบหรือแนวปฏิบัติในการก าหนดกิจกรรมที่จะสร้างวัฒนธรรม
องค์กรและเป้าหมาย โดยปัจจุบันการปฏิบัติงานที่อยู่ในรูปแบบต่างคนต่างท าตามขอบเขตหรือความ
รับผิดชอบในงานของตนเอง ยังคงอยู่ในจุดที่ยังมีโอกาสในการพัฒนาได้อีกมาก  

ค่านิยมองค์กรของ สทอภ. ประกอบด้วย Governance (การมีธรรมาภิบาล) Integrity (การปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง มั่นคงและมีคุณธรรม จริยธรรม)  Sustainability (ความยั่งยืน) Tributary (การอุทิศตน) 
Determination (ความมุ่งมั่น) และ Affection (ความรักในงานที่ท า/ในองค์กร) โดย สทอภ. ต้องน าวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์และค่านิยมองค์กรมาก าหนดคุณค่า (Value) ที่จะขับเคลื่อน การสร้างคุณค่า (Value) ของแต่ละคน 
การส่งต่อคุณค่า (Value) ของแต่ละคนให้กับกระบวนการท างานถัดไปหรือให้กับ สทอภ . และให้กับ
ผู้รับบริการหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการปฏิบัติงานนอกจากจะตระหนักถึงคุณค่า (Value) ของการ
ท างานแต่ละบุคคลที่ส่งต่อจนถึงระดับ สทอภ. และลูกค้าแล้ว ผู้บริหารในระดับต่างๆ ยังต้องมีกลยุทธ์ในการ
หลอมรวมกระบวนการปฏิบัติงานให้คุณค่า (Value) ของแต่ละคนมารวมกันให้เกิดวัฒนธรรมการท างานที่ดีใหม่ 
(การสร้าง Harmonization)  
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 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร   
ในการสร้างวัฒนธรรมในการท างาน สทอภ .  จะต้องสร้างสังคมการท างานที่ช่วยเหลือกัน  

สร้างบรรยากาศที่น่าท างาน มีการท างานเป็นทีม มีความร่วมมือในการท างานที่มุ่งเป้าหมายของ สทอภ . 
นอกเหนือจากการท างานตามขอบเขตหน้าที่ของตน ขณะเดียวกัน สทอภ . ยังต้องพัฒนาทัศนคติหรือ 
mindset ของบุคลากรควบคู่กันไปด้วย เพ่ือให้สามารถปรับบุคลากรที่มีวิธีคิด ทัศนคติที่แตกต่างกันสามารถ
ท างานร่วมกันได้ ในการสร้างวัฒนธรรมในการท างานที่ดี ประกอบด้วย 

1. การสร้างบรรยากาศในการท างาน (working environment) ให้มีการท างานที่ช่วยเหลือกัน 
ร่วมมือกันท างานทั้งภายในส านักและระหว่างส านักโดยยึดเป้าหมายของ สทอภ. เป็นเป้าหมายเดียว  

2. มีการท างานที่ประสานกัน (Harmonization) โดยที่แต่ละคนรู้คุณค่า (Value) ของตนเอง 
รู้คุณค่า (Value) ของส านักที่ต้องส่งมอบ รู้คุณค่า (Value) ของ สทอภ. และในการปฏิบัติงานจะต้องตระหนัก
ถึงคุณค่า (Value) ที่เกิดจากการท างานของแต่ละบุคคล ส่งผลต่อคุณค่า (Value) ที่จะเกิดกับคุณค่า (Value) 
ของส านักแลคุณค่า (Value) ของ สทอภ.  

3. มีรูปแบบการท างาน (working style) ที่ท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายในระดับ
ภาพรวมร่วมกัน  

4. มีการปลูกฝังคุณสมบัติที่ดีให้กับบุคลากร เช่น การรู้หน้าที่ การทุ่มเท การเสียสละ การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์ของ สทอภ. ซึ่งคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการสร้างบรรยากาศ สังคมการ
ท างานที่ดีและส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมการท างานท่ีดีได้ 

5. การส่งเสริมให้บุคลากรใน สทอภ. ให้ความเคารพบทบาท หน้าที่ของแต่ละคน การตัดสินใจของ
ผู้บริหารในแต่ละระดับ ถึงแม้สมาชิกในหน่วยงานหรือทีมจะมีความเห็นที่แตกต่างและให้โอกาสสมาชิกในทีม
ได้แสดงความเห็น ถ้าผู้บริหารหรือผู้น าตัดสินใจแล้ว ทุกคนในหน่วยงานหรือในทีมต้องปฏิบัติตาม เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นทีม ไปในทิศทางเดียวกันและแม้ว่าการตัดสินใจอาจจะไม่ถูกต้อง บุคลากรในทีมก็ควรที่จะต้อง
ช่วยกัน ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาหรือสถาณการณ์นั้นๆ ให้ทีมผ่านไปได้ 

6. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ต้องเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน การยกเว้นควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 
เพ่ือให้การน ากฎ ระเบียบไปปฏิบัติในระดับต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แนวปฏิบัติหรือถ้ามีข้อยกเว้น
ก็ต้องชัดเจนและสามารถตอบกับทุกคนได ้

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการก าหนดกิจกรรมส าหรับสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
สทอภ. ควรจะจัดกิจกรรมที่จะปลูกฝังค่านิยมองค์กร โดยตัวอย่างรูปแบบของกิจกรรมควรมุ่งเน้น

การปรับปรับทัศนคติ การสร้างบรรยากาศในการท างานที่จะเอ้ือต่อการขับเคลื่อน ตัวอย่างรูปแบบของ
กิจกรรมมีดังนี ้

1. ตัวอย่างการจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดคุณค่า (Value) โดยการ
ก าหนดคุณค่า (Value) แบ่งเป็น 
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 ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดคุณค่า (Value) ของ สทอภ. ที่ต้องส่งมอบให้กับลูกค้าและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 แต่ละสายงาน/ส านักร่วมกันก าหนดคุณค่า (Value) ที่แต่ละสายงาน/ส านักจะต้องส่งมอบให้
องค์กร 

 แต่ละคนก าหนดคุณค่า (Value) ที่เกิดจากการท างานของตน    
2. ตัวอย่างการจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการปรับทัศนคติของพนักงาน รูปแบบกิจกรรมควรมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือปรับทัศนคติในการท างานระหว่างผู้บริหารและทีมงานในฝ่ายนั้นๆ และการปรับ
ทัศนคติระหว่างฝ่ายต่างๆ ให้เกิดความรัก ความสามัคคีและเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันและให้ความร่วมมือ
ระหว่างกันด้วยความเต็มใจ เพ่ือ สทอภ. และส่วนรวม รวมทั้งกระตุ้นความรักในองค์กรให้อยู่ในใจ
พนักงานมากยิ่งข้ึนและน าความรู้ ความสามารถมาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม 
เนื้อหาของหลักสูตร 

 เข้าใจ subconscious needs ที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมมนุษย์ 

 เข้าใจ People’s Map (ทั้งของเราและของผู้อื่น) 

 การเปลี่ยนทัศนคติจากลบเป็นบวก ทั้งในการท างานและการด าเนินชีวิต 

 การก าหนดเป้าหมายที่มีความหมาย ทั้งในชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว เพ่ือกระตุ้นตัวเอง 

 การเรียนรู้วิธีการ inspire ตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือให้การท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการสื่อสาร 

 Know how ที่จะขับเคลื่อนเป้าหมายในประสบความส าเร็จ (desire outcomes) 

 พลังแห่งการกระท าท่ีมุ่งเน้น (Power of Focus) 
3. ตัวอย่างการจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีม รูปแบบกิจกรรมควรมีวัตถุ ประสงค์ 
เพ่ือให้การท างานระหว่างผู้บริหารและทีมงานในฝ่ายนั้นๆ และการท างานระหว่างฝ่ายต่างๆ มีการ
ท างานเป็นทีม สร้างบรรยากาศที่ดี ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ท าให้การท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยรูปแบบหลักสูตรควรจะเน้นเพ่ือให้เกิด Managerial Team Synergy กัน 
เนื้อหาของหลักสูตร 

 การท าหน้าที่เป็นนักบริหารของ สทอภ.   

 พันธกิจของนักบริหารสมัยใหม่  

 ความเข้าใจในบทบาทของการเป็นนักบริหารและการท างานเป็นทีม 

 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการท างานเป็นทีม  

 เงื่อนไขการสร้างความส าเร็จเป็นทีมอย่างยั่งยืน  

 การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นนักบริหารที่ประสบความส าเร็จ  
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การเตรียมความพร้อมและการวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ผู้บริหารระดับสูงก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและระยะเวลาในการบรรลุเป้าหมายที่ชัดเจน ก าหนด

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์รองรับการขับเคลื่อนเพ่ือให้วิสัยทัศน์บรรลุเป้าหมายและเพ่ือให้การขับเคลื่อนเป็นไปตาม
เป้าหมาย สทอภ. จะต้องเตรียมความพร้อมและวางแผนส าหรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง
จะต้องมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership) อย่างไรก็ตาม 
สทอภ. จะต้องบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยจะต้องจัดท าแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง (VBO Transformation 
Plan) ส าหรับการเป็น Value Based Organization โดยองค์ประกอบของ Transformation Plan 
ควรประกอบด้วย 
− แผนการจัดสรรอัตราก าลังและปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญรองรับโครงสร้างองค์กรใหม่  
− แผนการสื่อสารเพ่ือให้บุคลากรใน สทอภ. เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร 
− แผนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

แผนการปรับโครงสร้างองค์กรและการปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญรองรับโครงสร้างองค์กรใหม่ 
ประกอบด้วย 

1) ก าหนดผู้ที่รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนแผนการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่  Value Based 
Organization และบทบาทหลักของผู้ที่รับผิดชอบ 

2) การสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงนิยามของคุณค่า (Value) ทั้งส่วนคุณค่า (Value) ของ สทอภ. ที่ต้อง
ส่งมอบให้ลูกค้าและส่วนของคุณค่า (Value) ภายในองค์กร โดยก าหนดคุณค่า (Value) ออกมาถึง
คุณค่า (Value) ที่ในแต่ละส่วนงานต้องส่งมอบต่อกัน 

3) ทบทวนกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานหลักตามภารกิจเดิม เพ่ือปรับปรุงการท างานให้
สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีการส่งมอบคุณค่า (Value) ระหว่างกัน 
จึงควรวิเคราะห์ Value Chain ของแต่ละกระบวนงาน ระบุคุณค่า (Value) ที่เกิดขึ้นและการส่งมอบ
คุณค่า (Value) ระหว่างกันได้นั้นในแต่ละกระบวนงานจะต้องปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างไร  

4) ทบทวนค าอธิบายลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน (Job 
Specification) ใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจและการปฏิบัติงาน 

5) ทบทวนอัตราก าลัง การปรับโยกย้ายบุคลากรให้เหมาะสมกับโครงสร้างใหม่ 
6) ออกแบบกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานหลักส าหรับส่วนงานตามโครงสร้างใหม่ ทั้งนี้ควร

พิจารณาคุณค่า (Value) ที่จะต้องส่งมอบและการปฏิบัติงานเพ่ือส่งมอบคุณค่า (Value) ระหว่างกัน
ด้วยเช่นกัน 

7) จัดท าค าอธิบายลักษณะงาน (Job Description/Job Specification) และทบทวนต าแหน่งงานตาม
โครงสร้างใหม่ 

8) จัดท าสมรรถนะ (Competency) ในแต่ละต าแหน่งงานตามโครงสร้างใหม่  
9)  ประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งตามโครงสร้างใหม่ โดยเฉพาะบุคลากรตามภารกิจ

ด้าน Economic & Social Innovation และภารกิจด้าน Actionable Intelligence Policy (AIP) 
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 ผลส ารวจความพึงพอใจต่อการท างานและความผูกพันต่อองค์กร 
การส ารวจความผูกพันต่อองค์กรในครั้งนี้ ที่ปรึกษาได้ส ารวจความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งสิ้น 361 คน โดยมีข้อมูล ดังนี้ 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

ตารางท่ี 3.38 จ านวนและร้อยละของเพศผู้ตอบแบบส ารวจ 
 

 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 152 42.70 

หญิง 204 57.30 

รวม 356 100.00 

จากตารางที่ 3.38 จะเห็นว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามในหัวข้อเพศจ านวน 356 คน เป็นเพศหญิง 
204 คนคิดเป็นร้อยละ 57.30 และเป็นเพศชายจ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 42.70 

 

ตารางท่ี 3.39 จ านวนและร้อยละของอายุผู้ตอบแบบส ารวจ 

 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 22  ปี 1 0.28 

22 – 30 ปี 135 37.82 

31 – 39 ปี 134 37.54 

40 - 50 ปี 76 21.29 

51 ปีขึ้นไป 11 3.08 
รวม  357 100.00 

 

จากตารางที่ 3.39 จะเห็นว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามในหัวข้ออายุจ านวน 357 คน ส่วนใหญ่มี
อายุในช่วงกลุ่ม Gen Y โดยเป็นกลุ่มในช่วงอายุ 22–30 ปี ซึ่งเป็นกลุ่ม Gen Y ตอนปลาย จ านวน 135 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.82 กลุ่มอายุ  31-39 ปี ซึ่งเป็นกลุ่ม Gen Y ตอนต้น จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.54 รองลงมาเป็น มีอายุในช่วง 40–50 ปี ซึ่งเป็น Gen X จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 21.29 และมีอายุ
ในช่วง 51 ปีขึ้นไป ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Boomers II or Generation Jones จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.08 
ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่ของ สทอภ. เป็นกลุ่มคน Gen Y ซึ่งลักษณะนิสัยกลุ่มคน Gen Y 
โดยเฉพาะ Gen Y ตอนปลาย จะเป็นเด็กรุ่นใหม่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบ
เงื่อนไข คนกลุ่มนี้ต้องการความชัดเจนในการท างานว่า สิ่งที่ท ามีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร อีกทั้ง
ยังมีความสามารถในการท างานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร และยังสามารถท างานหลายๆ ต้องการลักษณะ
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งานที่สร้างสรรค์และท้าทาย เหมาะสมกับความสามารถ และโดยทั่วไปกลุ่มคน Gen Y จะเอาตัวเองเป็น
ที่ตั้ง โดยให้ความส าคัญกับครอบครัว กลุ่มเพื่อน และตัวเองมากกว่าองค์กร  ดังนั้น ช่วง Generation ของ
คนส่วนใหญ่ในองค์กรที่เปลี่ยนไป ท าให้องค์กรรวมทั้ง สทอภ. ต้องจัดการรับมือกับวิธีคิด ความต้องการของกลุ่ม
คนเหล่านี้   โดยดึงจุดแข็งและศักยภาพของกลุ่มคน Gen Y ใช้ความต้องการ และความชอบให้เป็น
ประโยชน์กับองค์กร เช่น มอบหมายงานที่ท้าทาย สื่อสารเป้าหมายความต้องการที่ชัดเจน ซึ่งเมื่อการท างาน
มีความชัดเจนต่อภารกิจ ขอบเขตและความต้องการขององค์กรมากขึ้น อาจท าให้สามารถบริหารจัดการและ
ไม่กระทบกับชีวิตส่วนตัว กรณีที่ต้องให้คนกลุ่ม Gen Y ปรับ lifestyle มาให้เข้ากับองค์กร เช่น การทุ่มเท
กับการท างาน และอาจมีกระทบวันหยุดบ้าง การมีการ ad hoc เพ่ิมเติมเร่งด่วน เป็นต้น ก็อาจต้องมีสิ่งจูงใจ
พิเศษเพ่ิมข้ึน 

ตารางท่ี 3.40 จ านวนและร้อยละของระยะเวลาที่ท างานในองค์กร 

 

ระยะเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 1 ปี 43 11.98 

1 ปีขึ้นไปแต่ไมเ่กิน 3 ปี    71 19.78 
3 ปีขึ้นไปแต่ไมเ่กิน 5 ปี  58 16.16 
5 ปีขึ้นไปแต่ไมเ่กิน 10 ปี   71 19.78 

10 ปีขึ้นไป   116 32.31 
รวม 359 100.00 

 

จากตารางที่ 3.40 จะเห็นว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามในหัวข้อระยะเวลาที่ท างานในองค์กร
จ านวน 359 คน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการท างานในช่วง 10 ปีขึ้นไป โดยมีจ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.31 รองลงมาเป็นผู้ที่มีระยะเวลาการท างานกับองค์กร 1-3 ปี และ 5-10 ปี จ านวนกลุ่มละ 71 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.78 เป็นกลุ่มที่มีระยะเวลาการท างาน 3–5 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 16.16 และ
มีระยะเวลาการท างานต่ ากว่า 1 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.98 ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 3.41 จ านวนและร้อยละของต าแหน่งปัจจุบัน 

 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
กลุ่ม 1 26 7.30 
กลุ่ม 2 108 30.34 
กลุ่ม 3 119 33.43 
กลุ่ม 4 10 2.81 
กลุ่ม 5 13 3.65 
กลุ่ม 6 80 22.47 
รวม 356 100.00 
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จากตารางที่ 3.41 จะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามหัวข้อต าแหน่งปัจจุบันจ านวน 356 คน ส่วนใหญ่เป็น
บุคลากรกลุ่มที่ 3 ซึ่งประกอบด้วนกลุ่มงานสนับสนุน (นักจัดการงานทั่วไป /  นักการคลัง / นักพัสดุ /  
นักทรัพยากรบุคคล /นักยุทธศาสตร์ / นักวิเทศสัมพันธ์ / นักบริหารวิชาการ / นักสื่อสารองค์กร / นักการตลาด / 
นักพัฒนาธุรกิจ / นักเทคโนโลยีสารสนเทศ / นักตรวจสอบภายใน / นิติกร / เลขานุการ / นายช่างเทคนิค) 
รองลงมาเป็นกลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มงานหลัก (นักวิจัย / วิศวกร / นักเทคโนโลยีอวกาศ / นักภูมิสารสนเทศ / 
นักพัฒนานวัตกรรม / นักวิชาการเผยแพร่) รองลงมาเป็นกลุ่มที่ 6 ได้แก่ ลูกจ้างโครงการ กลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็น
กลุ่มอ านวยการ (ระดับสูง รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ / 
อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับกลาง ผู้อ านวยการส านัก / ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับต้น หัวหน้าฝ่าย)  กลุ่มที่ 5 ลูกจ้าง สทอภ. และ
กลุ่มที่ 4 ซึ่งเป็นกลุ่มงานปฏิบัติการ (พนักงานธุรการ / พนักงานเทคนิค / พนักงานสนับสนุน / พนักงานขับรถ) 
ตามล าดับ 

ตารางท่ี 3.42 จ านวนและร้อยละของกลุ่มที่มาของพนักงานในองค์กร 

 

ลักษณะงาน 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เข้ามา สทอภ. เป็นหน่วยงานแรก 127 36.08 

มาจากภาคเอกชน 146 41.48 
โอนย้ายมาจากส านักงาน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ 5 1.42 

โอนย้ายมาจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 22 6.25 

โอนย้ายจากที่อื่นๆ 52 14.77 

รวม 352 100.00 
 

จากตารางที่ 3.42 จะเห็นว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มาจากภาคเอกชน จ านวน 
146 คน คิดเป็นร้อยละ 41.48 รองลงมาเป็นผู้ที่เข้ามาท างานที่ สทอภ. โดยตรงไม่ได้มีการโอนย้ายมาจาก
หน่วยงานอื่นๆ มีจ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 36.08 เป็นผู้ที่โอนย้ายมาจากหน่วยงานอ่ืนๆ จ านวน 52 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.77 เป็นผู้โอนย้ายมาจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.25 และโอนย้ายมาจากส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.42  

 

 ผลส ารวจการล าดับความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลให้บุคลากรผูกพันกับองค์กร 
จากผลการส ารวจของบุคลากรในองค์กรพบว่าบุคลากรของ สทอภ. ให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ส่งผล

ต่อความผูกพันกับองค์กร โดยการล าดับความส าคัญนั้น หมายถึงว่าบุคลากรในองค์กรให้ความส าคัญและเป็น
ปัจจัยที่ยังคงผูกพันอยู่กับองค์กร มีผลการส ารวจตามล าดับ ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 3.56 ล าดับความส าคัญต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรของ สทอภ. 

 
จากผลการส ารวจพบว่าปัจจัยส าคัญที่บุคลากรให้ความส าคัญเป็นล าดับแรก ได้แก่ ผลตอบแทน ซึ่ง

บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่าผลตอบแทนที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนและสวัสดิการ เป็นปัจจัยที่ท าให้ผูกพันอยู่กับ
องค์กร รองลงมาอันดับ 2 เป็นความสัมพันธ์กับเพ่ือร่วมงาน โดยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าบุคลากร
ส่วนใหญ่ของ สทอภ. ซึ่งท างานมาหลายปีจะมีความผูกพันกับเพ่ือนร่วมงานมากและเห็นว่าเพ่ือนร่วมงานหรือ
ทีมงานเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้การท างานมีความราบรื่น เกิดความร่วมมือ น ามาซึ่งบรรยากาศที่ดีซึ่งเป็นล าดับที่  
3 ซึ่งเป็นผลต่อเนื่อง ได้แก่ สภาพแวดล้อมบรรยากาศการท างาน โดยบุคลากรของ สทอภ.  เห็นว่า
สภาพแวดล้อมบรรยากาศในการท างานที่ส าคัญ ไม่ใช่เพียงแค่องค์ประกอบเพียงกายภาพ เช่น ห้องท างาน 
คอมพิวเตอร์ สถานที่ แต่ที่ส าคัญคือการร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการท างาน ล าดับที่ 4 ได้แก่ 
การท างานและระบบงาน ทั้งในด้านความท้าทายและปริมาณงานซึ่งข้ึนกับการถูกมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
รวมถึงระบบขั้นตอนการท างานที่ดีและมีความชัดเจน และอันดับที่ 5 คือความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ซึ่งบุคลากรในองค์กรเห็นว่า พร้อมจะทุ่มเทอยู่กับองค์กร หากมีความชัดเจนว่าจะมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของตนเอง โดยที่ผ่านมา บุคลากรรับทราบว่ามีการจัดท า Career path ขององค์กร แต่เห็นว่าการน ามาใช้ยัง
ขาดความชัดเจน หลายกรณีก็ยังเป็นดุลพินิจที่บุคลากรยังมีความสงสัยไม่ชัดเจน ส าหรับประเด็นการปฏิบัติ
ของผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปพบว่า บุคลากรให้ความส าคัญในล าดับน้อยที่สุด โดยจากการสัมภาษณ์
พบว่าส่วนใหญ่การท างานได้รับการยอมรับหรือสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี ผู้บังคับบัญชาที่ให้การ
สนับสนุน เล็งเห็นศักยภาพให้โอกาสทั้งในการเรียนรู้  
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 ผลส ารวจความผูกพันต่อองค์กร 
จากการส ารวจประเด็นที่แสดงถึงความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรพบว่า บุคลากรมีความพึง

พอใจหรือเห็นด้วยต่อประเด็นต่างๆ โดยมีผลคะแนนภาพรวมที่ระดับ 3.4338  

 
แผนภาพที่ 3.57 ผลการส ารวจการแสดงถึงความผูกพันต่อองค์กร 

 
จากแผนภาพที่ 3.57 จะเห็นว่าเมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่าบุคลากรมีความภูมิใจในงานที่ท า

ในระดับ “ปานกลาง” ที่ระดับคะแนน 3.6722 โดยพนักงานมีความภูมิใจที่จะบอกใครๆ ว่าเป็นพนักงานที่  
สทอภ. เนื่องจากมีความภูมิใจต่อองค์กร และเห็นว่าองค์กรมีบทบาทส าคัญต่อประเทศ ส าหรับประเด็นการนึกถึง
องค์กรในทางที่ดี มีระดับคะแนนความผูกพันต่อองค์กรในระดับ “ปานกลาง” ที่ระดับคะแนน 3.6542 โดยมี
ความห่วงใยต่อความอยู่รอดขององค์กร แต่ก็ไม่คิดจะชักชวนเพ่ือนหรือบุคคลภายนอกที่รู้จักให้มาท างาน
ร่วมกับ สทอภ. เนื่องจากเห็นว่ามีผลตอบแทนไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ และส าหรับประเด็น
ความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กร มีระดับคะแนนความผูกพันต่อองค์กรในระดับ “ปานกลาง” ที่ระดับคะแนน 
2.9751 โดยประเด็นความมั่นคงของชีวิตในการท างานกับองค์กรมีความเห็นในระดับต่ า โดยประเด็นการไม่
เคยคิดจะลาออกไปท างานที่อ่ืน มีบุคลากรที่ไม่เห็นด้วยเป็นจ านวนมากที่สุดถึงร้อยละ 36.49 ของจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับประเด็นอ่ืนๆ จากการสัมภาษณ์พบว่ามีประเด็นการรู้สึกถึงความมั่นคงของชีวิตใน
การท างานกับองค์กร ประเด็นการเลือกท่ีจะอยู่กับองค์กรแม้ว่ามีโอกาสที่จะได้รับงานในต าแหน่งเดียวกันนี้กับ
องค์กรอ่ืน และประเด็นการไม่ลาออกจากองค์กรเพียงเพราะว่ามีโอกาสได้ค่าตอบแทนหรือสวั สดิการสูงกว่า 
สทอภ. มีบุคลากรที่ไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 23.12 ร้อยละ 36.49 และร้อยละ 1.11 ของจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตามล าดับ 

โดยภาพรวมจากผลการส ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร และผลการส ารวจการแสดง
ถึงความผูกพันต่อองค์กรพบว่าปัจจัยภายในเป็นองค์ประกอบหลักส าคัญต่อการอยู่และผูกพันกับองค์กร โดย 
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พบว่าบุคลากรทั่วไปยังเห็นว่าหากมีโอกาส มีงานที่น่าสนใจมากกว่า หรือมีผลตอบแทนที่ดีก็อาจลาออกจาก
องค์กร ทั้งนี้ ความเห็นต่อปัจจัยดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยส่วนบุคคล ที่บุคลากรของ สทอภ. ส่วนใหญ่ 
อยู่ในช่วง Generation Y คือมีอายุในช่วง 22 – 39 ปี การคิดเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงาน เป็นสิ่งที่ท าได้ง่าย 
เป็นกลุ่มที่กล้าเสี่ยง ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ บริบทสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มคน Generation Y 
ดังนั้น การคัดเลือกบุคลากรที่พร้อม สร้างวิธีคิดและทัศนคติที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ชอบความท้าทาย  
และพร้อมทุ่มเทกับการท างาน และหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมในแบบของ สทอภ. อาจท าให้บุคลากรในองค์กร
พร้อมที่จะน า สทอภ. สู่องค์กรระดับประเทศที่เป็นผู้น าด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ  

 

 ผลส ารวจความพึงพอใจต่อปัจจัยการท างาน 
จากผลการส ารวจความพึงพอใจต่อปัจจัยการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร พบว่ามี

ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ที่คะแนนระดับ 3.4447 โดยมีผลคะแนนแต่ละปัจจัยดังแสดงใน
แผนภาพที่ 3.58 

 
แผนภาพที่ 3.58 ความพึงพอใจต่อปัจจัยการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร 

 
จากผลการส ารวจเมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าปัจจัยที่ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจใน

ระดับสูง คือมีผลการส ารวจความพึงพอใจในระดับ 3.68 ขึ้นไป ได้แก่ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน มีผลคะแนนที่ระดับ 4.0458 ส าหรับปัจจัยอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีผลคะแนนสูงที่สุดคือด้าน
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 - 321 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

การท างานและระบบงาน มีความพึงพอใจที่คะแนนระดับ 3.6667 และด้านการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา 
มีความพึงพอใจที่คะแนนระดับ 3.6116 และจากผลการส ารวจจะเห็นว่าบุคลากรในองค์กรให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยความส าคัญกับเพ่ือนร่วมงานเป็นอันดับต้นๆ และผลการส ารวจก็อยู่ในระดับที่ดี ในขณะที่ ปัจจัยด้าน
ผลตอบแทน เป็นปัจจัยล าดับแรกท่ีบุคลากรให้ความส าคัญ แต่ผลการส ารวจพบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจต่อ
ผลตอบแทนที่ได้รับน้อยที่สุด ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่อาจส่งผลให้คนในองค์กรที่ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า 
โดยเฉพาะกลุ่มปฏิบัติการ  

จากผลการส ารวจพบว่ากลุ่มปฏิบัติการ อันได้แก่ พนักงานธุรการ พนักงานเทคนิค พนักงาน
สนับสนุน หรือพนักงานขับรถ มีความภูมิใจต่องานที่ท าและความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กรต่ ากว่ากลุ่มอ่ืนๆ 
และต่ ากว่าลูกจ้างของ สทอภ. และลูกจ้างโครงการด้วย 

 

 
แผนภาพที่ 3.59 ความคิดเห็นต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กรเทียบตามกลุ่มต าแหน่ง 

ผลการส ารวจยังพบว่าบุคลากรขององค์กรในกลุ่มสนับสนุนจะมีความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่า
บุคลากรหลัก กล่าวคือ มีความภูมิใจในงานที่ท า นึกถึงองค์กรในทางที่ดี และปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กรสูง
กว่าบุคลากรหลัก โดยปัจจัยที่บุคลากรหลักมีความพึงพอใจในระดับที่ต่ ากว่ากลุ่มอ่ืนๆ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลตอบแทน ปัจจัยด้านนโยบาย ปัจจัยด้านระบบบริหารผลการด าเนินงาน  และปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร 
ส าหรับกลุ่มสนับสนุน ผลการส ารวจพบว่ามีความพึงพอใจต่อปัจจัยความก้าวหน้าในสายอาชีพ สภาพแวดล้อม
บรรยากาศในการท างานน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ และเมื่อพิจารณากลุ่มอ านวยการ พบว่ามีความพึงพอใจต่อ
ความสัมพันธ์ของเพ่ือนร่วมงานและทีมงานและมีความพึงพอใจต่อผลตอบแทนต่ ากว่าปัจจัยด้านอ่ืนๆ 
รายละเอียดผลการส ารวจเป็นไปตามแผนภาพที่ 3.59 

และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของบุคลากรจ าแนกตามประสบการณ์ท างานกับ สทอภ.  พบว่า
บุคลากรที่มีอายุการท างานต่างกันมีความคิดเห็นทั้งด้านความภูมิใจในงานที่ท า  การนึกถึงองค์กรในทางที่ดี 
และความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กรไม่แตกต่างกันมากนัก 

3.7600
3.5561

2.9135

3.5981 3.6542

2.8949

3.7395 3.7480

3.1009

3.4000
3.6333

2.5500

3.8504

3.1795

2.8654

3.6508 3.6270

2.9852

ความภูมิใจในงานที่ท า การนึกถึงองค์กรในทางที่ดี ความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กร

ความผูกพันของบุคลากร สทอภ.เทียบตามกลุ่มต าแหน่ง

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มงานหลัก กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานปฏิบัติการ กลุ่มลูกจ้าง สทอภ. กลุ่มลูกจ้างโครงการ
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 3 - 322 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 
แผนภาพที่ 3.60 ความคิดเห็นต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กรเทียบตามประสบการณ์ 

ท างานในองค์กร
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3.6009 3.7136

2.9261

3.7241 3.6839
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3.6578 3.5691

2.9528

ความภูมิใจในงานท่ีท า การนึกถึงองค์กรในทางท่ีดี ความปรารถนาท่ีจะอยู่กับองค์กร

ความผูกพันของบุคลากร สทอภ.เทียบตามประสบการณ์ท างานในองค์กร

น้อยกว่า 1 ปี 1 ปีข้ึนไปแต่ไม่เกิน 3 ปี   3 ปีข้ึนไปแต่ไม่เกิน 5 ปี 5 ปีข้ึนไปแต่ไม่เกิน 10 ปี  10 ปีข้ึนไป  
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 3 - 323 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 
แผนภาพที่ 3.61 ความพึงพอใจต่อปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรเทียบตามกลุ่มต าแหน่ง 

 
แผนภาพที่ 3.62 ความพึงพอใจต่อปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความผูกพันเทียบตามประสบการณ์ท างานในองค์กร
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ปัจจัยด้านนโยบายขององค์กร ปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจัยด้านการท างานและระบบงาน ปัจจัยด้านระบบบริหารผลการด าเนินงาน ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท างาน ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ปัจจัยด้านการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา

ความพึงพอใจต่อปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความผูกพันเทียบตามกลุ่มต าแหน่ง

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มงานหลัก กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานปฏิบัติการ กลุ่มลูกจ้าง สทอภ. กลุ่มลูกจ้างโครงการ
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ปัจจัยด้านนโยบายขององค์กร ปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจัยด้านการท างานและระบบงาน ปัจจัยด้านระบบบริหารผลการด าเนินงาน ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท างาน ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ปัจจัยด้านการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา

ความพึงพอใจต่อปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความผูกพันเทียบตามประสบการณ์ท างานในองค์กร

น้อยกว่า 1 ปี 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3 ปี   3 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 5 ปี 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ปี  10 ปีขึ้นไป  
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 3 - 324 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

จากผลการส ารวจความคิดเห็นและการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรของ สทอภ. ทั้งในระดับ
ผู้บริหาร และระดับเจ้าหน้าที่ สามารถสรุปผลการส ารวจและความคิดเห็นของบุคลากรแต่ละปัจจัยได้ ดังนี้ 

 

 ปัจจัยด้านนโยบายขององค์กร 
จากผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านนโยบายขององค์กรใน

ระดับ “ปานกลาง” ที่ระดับคะแนน 3.3362 โดยบุคลากรมีความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 3.63 ความคิดเห็นต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กรเทียบตามประสบการณ์ 

ท างานในองค์กร 
โดยผลการส ารวจพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ยังเห็นว่าการสื่อสารต่อนโยบาย วิสัยทัศน์ใหม่ของ

องค์กรยังไม่ชัดเจน องค์กรยังไม่มีการสื่อสารผ่านลายลักษณ์อักษรเป็นทางการ  แม้คนส่วนใหญ่จะทราบว่า
มีการก าหนดยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ใหม่และทราบต่อทิศทางเป้าหมายการเป็น Value Based Organization  
แต่ทราบมาจากที่บางกลุ่มที่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารก็จะได้รับข่าวสารหรือข้อมูลด้านยุทธศาสตร์
ใหม่บ้าง หรือบางสายงานที่หัวหน้าฝ่ายมีการสื่อสารภายในให้ได้ทราบ ส่งผลให้ความเข้าใจต่อทิศทาง
ยุทธศาสตร์ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งโครงสร้างองค์กรที่จะมีการปรับเปลี่ยนนั้น ส่วนใหญ่ก็ยังไม่
ทราบรายละเอียดว่าตนเองกระทบมากน้อยเพียงใด และต้องปรับตัวอย่างไร โดยเฉพาะสายงานสนับสนุน 
อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อนโยบายวิสัยทัศน์ในการเป็น Value Based Organization 
พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วย และบางส่วนเห็นว่าที่ผ่านมาภารกิจงานที่รับผิดชอบ สร้างคุณค่าต่อองค์กรตาม
เป้าหมายอยู่แล้ว   

ดังนั้น จากผลการส ารวจ สทอภ. จึงมีความจ าเป็นต้องสื่อสาร สร้างความเข้าใจต่อนโยบายและ
ทิศทาง รวมทั้งโครงสร้างองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยควรจะมีแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมในการรองรับ
การปรับเปลี่ยน มีกิจกรรมการสื่อสารที่เป็นรูปธรรม ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการสื่อสาร 
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 ปัจจัยด้านผลตอบแทน 
จากผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลตอบแทนในระดับ  

“ปานกลาง” ที่ระดับคะแนน 3.0268 โดยมีความพึงพอใจต่อผลตอบแทนที่ได้รับ เช่น เงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง เป็นต้น ในระดับปานกลางและมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการของ สทอภ. ค่อนไปทางต่ า ดังแสดงใน
แผนภาพ 

 
แผนภาพที่ 3.64 ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลตอบแทน 

 โดยเห็นว่าการปรับฐานเงินเดือนครั้งล่าสุดช่วยยกระดับค่าตอบแทนเป็นที่พึงพอใจมากขึ้น  
แต่ส่วนใหญ่เห็นว่าผลตอบแทนและสวัสดิการของ สทอภ. นับว่าอยู่ในระดับกลางๆ เมื่อเทียบกับภารกิจงาน
และองค์การมหาชนอื่น และยังเห็นว่าแม้ผลตอบแทนเป็นปัจจัยที่ให้ความส าคัญสูงสุดต่อการที่จะอยู่กับองค์กร 
แต่การตัดสินใจที่จะลาออกหรือไม่ ก็จะพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ เข้ามา เช่น การได้รับผิดชอบงานที่มีความท้าทาย 
และงานที่ท ายังมีคุณค่าและความส าคัญระดับประเทศ นอกจากนั้น สทอภ. มีเทคโนโลยีอวกาศที่มีความทันสมัย
ที่เป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้ในการท างานมากกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ และจากการวิเคราะห์ผลการส ารวจจ าแนกตาม
กลุ่มพบว่าบุคลากรกลุ่มที่เป็นงานหลักจะมีความพึงพอใจต่อผลตอบแทนในระดับที่ต่ ากว่ากลุ่มอ่ืนๆ และเมื่อ
พิจารณาตามประสบการณ์ที่อยู่กับองค์กร พบว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ท างานกับองค์กร 3 - 5 ปี มีความพึงพอใจ
ต่อผลตอบแทนต่ ากว่ากลุ่มอายุงานอื่นๆ  

 
 ปัจจัยด้านการท างานและระบบงาน 

จากผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการท างานและระบบงาน
ในระดับ “ปานกลาง” ที่ระดับคะแนน 3.6667 โดยจากข้อมูลผลการส ารวจและสัมภาษณ์พบว่า ส่วนใหญ่เห็น
พ้องกันว่างานของ สทอภ. เป็นงานที่สร้างคุณค่าต่อประเทศเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาหน่วยงาน สทอภ. เข้าไปมี
บทบาทเป็นที่รู้จักมากข้ึน โดยผลการส ารวจในประเด็นส าคัญพบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
โดยจากการสัมภาษณ์พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่าแม้ปริมาณงานจะมีเข้ามามากขึ้น โดยเฉพาะในระยะที่
ผ่านมาท่ี สทอภ. เข้าไปมีบทบาทต่อการน าข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือบริหารจัดการ
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ต่างๆ มากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยังรับและบริหารจัดการและรักษาความสมดุลของงานและชีวิตได้ ส าหรับระบบ
และกระบวนการท างาน บางคนให้ความเห็นว่าปริมาณงานที่มีเข้ามามาก ส่งผลให้บางอย่างต้องมีการจัดจ้าง 
และเจ้าหน้าที่ต้องไปบริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้างและก ากับโครงการแทนที่จะเป็นผู้พัฒนาเอง ซึ่งจะได้ ใช้
ความรู้และเป็นงานที่ท้าทายมากกว่า   

 
 

แผนภาพที่ 3.65 ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการท างานและระบบงาน 
 

 ปัจจัยด้านระบบบริหารผลการด าเนินงาน 
จากผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านระบบบริหารผลการ

ด าเนินงานในระดับ “ปานกลาง” ที่ระดับคะแนน 3.3371 

 
แผนภาพที่ 3.66 ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านระบบการบริหารผลการด าเนินงาน 
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ระบบการประเมินผลของ สทอภ. ในปัจจุบัน สทอภ. ก าหนดกรอบการประเมินผลการ
ด าเนินงานโดยมีการน าระบบ KPI โดยการก าหนด KPI แบ่งออกเป็น 1) Core KPI ที่เป็นการประเมินโดย
ถ่ายทอดมาจาก 3 ส่วน ได้แก่ KPI ที่ถูกวัดผลโดยหน่วยงานภายนอก KPI ภายในที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ หรือข้อสั่งการต่างๆ และตัวชี้วัดตามสมรรถนะของต าแหน่ง  2) Common KPI ซึ่งพิจารณา
เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ การประชุมภายในส านัก และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  นอกจากนั้น สทอภ. 
ยังน าเครื่องมือการประเมิน 360 มาใช้ในการประเมินผล โดยเป็นการประเมินที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
ค่านิยมองค์กร G-I-S-T-D-A 

อย่างไรก็ตามจากการส ารวจ บุคลากรบางส่วนมีความเห็นว่า การประเมินงานบางอย่างไม่
เหมาะสม เช่น การจัดท าคู่มือ หรือ KPI บางตัวไม่เหมาะสม เนื่องจากมีการเพ่ิมจ านวนขึ้นไปต่อเนื่องทุกปี โดย
ไม่ค านึงถึงประสิทธิภาพการก าหนด KPI แต่ละส านักยังมีมีมาตรฐานต่างกัน ดังนั้น ควรมีการก าหนดนิยามสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันในการวางระดับความท้าทายหรือค่าความยากของงานต่างๆ เพ่ือให้สามารถเทียบเคียงผลการ
ประเมินได้   

 
 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 

จากผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
ในระดับ “ปานกลาง” ที่ระดับคะแนน 3.1089  

 
 
โดยจากผลการส ารวจพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ เห็นว่าการท างานที่ สทอภ. มีโอกาสเรียนรู้และ

ได้รับประสบการณ์ใหม่ในการท างาน แต่จากการสัมภาษณ์พบว่าพนักงานส่วนใหญ่รับทราบต่อแนวทาง
หลักเกณฑ์ความก้าวหน้าในสายอาชีพ แต่ส่วนใหญ่เห็นว่า Career Path ที่ก าหนดไว้ขององค์กร การน าไป
ปฏิบัติในกาปรรับเลื่อนต าแหน่งต่างๆ ยังไม่ชัดเจน หลายกรณียังไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ประกาศไว้ ทั้งนี้ 
แผนกลยุทธ์การพัฒนาองค์และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2561 – 2564 จะมีการทบทวนการจัดท า 
Career Path ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งการท าแผนรองรับการพัฒนาบุคลากรในกลุ่ม Talent ผู้สืบทอด
ต าแหน่ง (Successor) และผู้บริหาร 
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 ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร 
จากผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากรใน

ระดับ “ปานกลาง” ที่ระดับคะแนน 3.4682   

 
แผนภาพที่ 3.67 ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร 

ที่ผ่านมา สทอภ. มีระบบการพัฒนาบุคลากรต่อเนื่องโดยมีการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
ซึ่งการพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมที่เป็นการฝึกอบรม และกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา
นอกเหนือจากการฝึกอบรม แต่อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์พบว่าบุคลากรของ สทอภ. มีความคาดหวังกับ
การพัฒนาบุคลากรที่จะต้องพัฒนาขึ้น ที่ผ่านมาแม้จะมีการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล แต่บางส่วนยังมี
ความเห็นว่าการพัฒนารูปแบบการอบรมส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรซ้ าๆ สทอภ.  ควรก าหนดหลักสูตรสอบถาม
ความต้องการของบุคลากรและหัวหน้าสายงาน และควรเป็นการศึกษาดูงานบ้าง เพ่ือเปิดโลกทัศน์ รวมทั้งการ
ให้โควต้าส าหรับการพัฒนาเฉพาะแต่ละสายงาน รวมทั้งควรมีการก าหนดชั่วโมงการอบรมไว้ในการประเมินผล
บุคคลและการประเมินหัวหน้าฝ่ายงาน เพ่ือให้มีการส่งเสริมการพัฒนาอย่างจริงจัง นอกจากนั้นบางคนยังมี
ความเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรยังมีความไม่เท่าเทียมกันของบุคลากรแต่ละระดับ และพบว่าบางรายที่มี
ภารกิจงานมากก็ไม่มีเวลาในการเข้ารับการพัฒนา   

 
 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท างาน 

จากผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการท างานเฉลี่ยในระดับ “ปานกลาง” ที่ระดับคะแนน 3.4007 
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บุคลากรมีความพึงพอใจสูงต่อสถานที่ท างาน และเครื่องใช้ส านักงานที่มีประสิทธิภาพ มีความ

ทันสมัย เอ้ือประโยชน์ต่อการท างาน การเดินทางมาท างานเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยและเดินทางเป็นปกติแล้วจึง
ปรับตัวได้ แม้จะมีภาวะรถติดบ้าง อย่างไรก็ตาม บางรายยังเห็นว่าอากาศในตึกไม่ถ่ายเท อึดอัด แสงสว่างใน
บางพ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับการท างาน การมีมาตรการหรือจัดพ้ืนที่ส าหรับผู้น าบุตรหลานเล็กมาเลี้ยงในพ้ืนที่
ท างาน เพ่ือไม่ให้รบกวนการปฏิบัติงานของผู้อ่ืน นอกจากนั้น สทอภ.  ควรมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 
ปรับปรุงสถานที่ท างาน ให้น่าอยู่มากข้ึนหรือมีพ้ืนที่ ช่วงเวลาที่เป็นกิจกรรมให้พนักงานได้ผ่อนคลายมากขึ้น 

 
 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

จากผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงานในการท างานเฉลี่ยในระดับ “สูง” ที่ระดับคะแนน 4.0458  

 
โดยจากการสัมภาษณ์พบว่าพนักงานในองค์กร โดยเฉพาะในระดับเดียวกันหรือในทีมงาน  

มีความร่วมมือท างานร่วมกันได้ดีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีเพ่ือนที่จะปรึกษาหารือ ร่วมแก้ไขปัญหาในการ
ท างานร่วมกันได้ หลายคนที่อยู่ในองค์กรมานานหลายปี มีความผูกพันกับเพ่ือนร่วมงาน จนเป็นปัจจัยหลักที่
ท าให้เกิดความผูกพันกับองค์กร  
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 ปัจจัยด้านการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา 
จากผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการปฏิบัติของ

ผู้บังคับบัญชาภาพรวมเฉลี่ยในระดับ “ปานกลาง” ที่ระดับคะแนน 3.6323  

 
จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของพนักงานพบว่า มีความเชื่อมั่นต่อผู้บริหารสูงสุดที่คาดว่าจะ

ผลักดันเป้าหมายและทิศทางการด าเนินองค์กรให้ประสบผลส าเร็จตามที่วางไว้ได้ อย่างไรก็ตาม มีบางส่วนเห็น
ว่าผู้บริหารยังเข้าถึงได้ยาก ส าหรับความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในระดับหัวหน้างานขึ้นไป พบว่าส่วนใหญ่ให้
การสนับสนุนการท างานอย่างเต็มที่ รับฟังความคิดเห็นเปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอแนะ มีความคิด
สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ  

อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่เรื่องการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูง ผ่านมายังผู้บริหารระดับต้น 
เพ่ือสื่อสารให้กับพนักงาน พบว่าหลายเรื่องไม่มีความชัดเจน มีทั้งเกิดจากการสื่อสารไม่ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นทาง 
และเกิดจากการที่ผู้บริหารระดับต้นไม่เข้าใจ จึงไม่สามารถถ่ายทอดนโยบายหรือเป้าหมายแผนงานมายัง
ผู้ปฏิบัติได้โดยตรง นอกจากนั้น กรณีที่ผู้บริหารระดับสูงสั่งงานตรงมายังเจ้าหน้าที่โดยไม่ผ่านหัวหน้างาน  
ส่งผลให้การปฏิบัติงานบางอย่างไม่เป็นที่รับทราบ หัวหน้างานไม่สามารถช่วยสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาให้กับ  
ผู้ปฏิบัติได้ จึงเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงควรมอบหมายงานตามล าดับหรือสั่งการโดยผ่านหัวหน้าสายงาน เพ่ือให้
สามารถวางแผนในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 จากผลการส ารวจความผูกพันของบุคลากรในองค์กร ที่ปรึกษาพบประเด็นข้อสังเกต   
ที่หน่วยงานจะต้องไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป ดังนี้ 

1. บุคลากรส่วนใหญ่ขององค์กรจะเป็นบุคลากรที่มีอายุการท างานกับองค์กรนาน มีความ
ผูกพันกับเพ่ือนร่วมงานและองค์กรสูง และมีความภูมิใจต่อบทบาทของ สทอภ. ที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่
เป็นผู้ให้บริการข้อมูล แต่ปัจจุบันเป็นผู้ให้ค าปรึกษาที่จะน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาและ
ตัดสินใจเชิงนโยบายต่างๆ 
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2. บุคลากรมีความเข้าใจต่อการเป็น VBO ที่แตกต่างกัน โดยหน่วยงานหลัก จะมีความเข้าใจ
บทบาทการท างานของตนเองต่อยุทธศาสตร์ นโยบายใหม่ มากกว่าหน่วยงานสนับสนุน ดังนั้น สทอภ.  ควรมี
การสื่อสารอย่างเป็นทางการ ทั้งในระดับการสื่อสารโดยผู้บริหารสูงสุด และระดับหัวหน้าสายงาน 

3. จากการสัมภาษณ์พบว่าจะมีบางต าแหน่ง โดยเฉพาะนักวิจัย และวิศวกร มีความไม่
แน่นอนที่จะอยู่กับองค์กรสูง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่กับองค์กรไม่นาน ยังไม่มีความผูกพันกับองค์กรมากนัก และ
ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า หาก สทอภ. ต้องการสร้างความผูกพันกับกลุ่มนี้  การพัฒนาและน าระบบ Talent 
Management เข้ามาใช้ในการรองรับและการจูงใจ 
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ด้วยโครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในช่วงระยะเวลา 2 ปี (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) ได้ก าหนดให้ที่ปรึกษา
จะต้องน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ 
ผู้อ านวยการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มผู้บริหาร นั้น  

เพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตงานตามข้อก าหนดของโครงการที่ปรึกษาได้น าเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร 2 ครั้ง โดยมีข้อสรุปแต่ละครั้งดังนี้ 

ครั้งที่ 1 น าเสนอเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ได้น าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ผู้อ านวยการ และ
เจ้าหน้าที่กลุ่มผู้บริหาร โดยการน าเสนอผลการประเมิน ที่ปรึกษาได้น าเสนอกรอบแนวคิดการประเมินผลการ
ประเมินโดยสรุป และน าเสนอผลการประเมินซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 : ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กร แบ่งการน าเสนอเป็น 3 ส่วนได้แก่  

(1) ผลการประเมินความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ 

จากการประเมินผลสรุปได้ว่าการด าเนินงานของ สทอภ. สนับสนุนการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ อันได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
นโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์ ไม่พบ Missing Link โดยการด าเนินงานของ 
สทอภ. สนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการพัฒนาคนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
การสร้างความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการลดความเหลื่อมล้ า  แต่อย่างไรก็ตาม 
การสนับสนุนการพัฒนาดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การน าเสนอในรูปแบบที่
สอดคล้องกับการน าไปใช้งานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาแม้ สทอภ.  จะมีบทบาทในการส่งต่อข้อมูล
ภูมิสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการในระดับประเทศที่ส าคัญทั้งภาคการเกษตร การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การน าข้อมูลไปใช้ในการแก้ปัญหาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า แต่พบว่ายังมีข้อจ ากัดในการ
ด าเนินการหลายประการที่ส่งผลให้การน าไปใช้ประโยชน์ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ควรจะเป็น ซึ่งนโยบายการพัฒนา 
Actionable Intelligence Policy (AIP) อาจช่วยสามารถให้การบริหารจัดการภาพรวมทั้งระบบเกิด
ประสิทธิภาพ ที่จะส่งผลสัมฤทธิ์ในการน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้มากข้ึน 

(2) ผลการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์  

ที่ปรึกษาได้สรุปผลการประเมิน โดยได้น าเสนอผลการติดตามประเมินโครงการในภาพรวม 
ซึ่งพบว่าโครงการส่วนใหญ่ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ส าหรับโครงการที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย เกิดจาก
โครงการขนาดใหญ่ที่มีการเตรียมการ ความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ สทอภ. นอกจากนั้น พบว่า
โครงการส่วนใหญ่ ไม่ได้มีการติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบ รวมทั้งผลกระทบและความยั่งยืนของโครงการ
ส่วนใหญ่ก็ข้ึนกับหน่วยงานที่น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์เป็นส าคัญ  

บทท่ี 4 
รายงานสรุปผลการน าเสนอผลการประเมิน 

และรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการบรหิาร 
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(3) ผลการประเมินความคุ้มค่าของผลผลิตตามภารกิจที่ส าคัญของ สทอภ. 

ในการติดตามประเมินความคุ้มค่า ที่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบจากการด าเนินโครงการส าคัญ 
โดยได้น าเสนอผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการด าเนินงานของโครงการที่เลือกมาเป็นตัวแทนในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงาน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่ โครงการด้านการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การสร้าง
ระบบภูมิสารสนเทศให้หน่วยงานต่างๆ ได้น าไปประยุกต์ใช้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปให้บริการและสร้างรายได้ 
และการส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน โดยจากการติดตามประเมินผลพบว่า โครงการต่างๆ 
สามารถน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้ถึง 3,813 ล้านบาท  

 ระบบภูมิสารสนเทศบางระบบ เมื่อจัดท าแล้วยังไม่ได้รับการน าไปใช้เท่าที่ควร เนื่องจาก
สาเหตุหลายประการ เช่น ความไม่เข้าใจต่อประโยชน์หรือบางระบบยังไม่สมบูรณ์หรือ 
ไม่ได้เกิดประโยชน์ส่วนเพ่ิมที่จะทดแทนระบบเดิมที่ใช้งาน ความไม่คุ้นเคยกับระบบ และ
เห็นว่าการเรียนรู้ระบบต้องใช้ระยะเวลาและการฝึกฝน   

 บางกรณีพบว่าระบบที่สร้างขึ้นมีคุณภาพแต่ข้อมูลที่อยู่ในระบบนั้นมีปัญหา เช่น ข้อมูลที่ใช้
เป็นข้อมูลทั่วไป ซึ่งไม่ได้มีการจัดท าให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกัน 
ตัวอย่างเช่นข้อมูลทางเศรษฐกิจ การผลิต ของพ้ืนที่ต่างๆ ในกลุ่ม EEC แต่ละจังหวัด 
แม้ว่าจะมีข้อมูลบางส่วนใช้ร่วมกันได้ แต่บางข้อมูลมีความต้องการที่แตกต่างกัน ยังมี
ความผิดพลาด ข้อมูลไม่ครบหรือไม่มีข้อมูลที่ส าคัญ ข้อมูลไม่มีความเป็นปัจจุบัน  

 ยังขาดข้อมูลในการติดตามผลการน าไปใช้ หากมีการส ารวจการใช้งาน จะเป็นประโยชน์ใน
การประเมินความส าเร็จ การวางแผน พัฒนา ปรับปรุง รวมทั้งน ามาวางแผนในการพัฒนา
ระบบใหม่ในอนาคต 

 ผลผลิตบางโครงการ แม้ว่าจะพัฒนาและมีการน าไปใช้แล้ว แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นยังไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดหวัง เนื่องจากในการด าเนินงานทางปฏิบัติ ยังคงใช้วิธีการ ขั้นตอนเดิมอยู่  

 สถิติจ านวนผู้เข้าชม Space Inspirium มีแนวโน้มลดลง โดยการจัดนิทรรศการอาจต้องมี
การปรับเปลี่ยนหรือสร้างกิจกรรม (Event) อย่างต่อเนื่องเพ่ือดึงดูผู้เข้าชม 

จากปัญหาในภาพรวม ที่ปรึกษาเห็นว่า สทอภ. จะต้องมีการท างานที่มีการติดตาม ท างาน
ร่วมกับหน่วยงานที่น าข้อมูลหรือระบบไปใช้อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง โดยอาจต้องเป็นการน าร่องหรือทดลอง
การใช้งานและพัฒนาต่อเนื่องร่วมกันในช่วงเวลาหนึ่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการก็จะต้องมีทีมงานที่
ครอบคลุมทั้งการพัฒนาข้อมูล การติดตามหลังการน าระบบและข้อมูลไปใช้ นอกจากนั้น การต้องก าหนดกลุ่ม
ลูกค้าผู้ใช้งานให้มีความชัดเจน และวางระบบในการที่จะสามารถติดตามผลหลังการใช้งานได้ เช่น ระบบ
ฐานข้อมูลที่เปิดสาธารณะให้ประชาชนทั่วไปใช้งาน ก็ควรมีระบบการลงทะเบียนที่จะทราบตัวตนการใช้ 
งานด้วย  
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ส่วนที่ 2 : ผลการประเมินระบบการจัดการเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ 2561 – 2564 
 

ที่ปรึกษาได้น าเสนอผลการประเมินระบบการจัดการใน 6 ด้าน ได้แก่ การวางแผนและ
การจัดสรรงบประมาณ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร กระบวนงานหรือกิจกรรมที่ส าคัญ  
โครงสร้างและการบริหารทรัพยากรบุคคล และวัฒนธรรมองค์กร โดยผลการด าเนินงานในภาพรวมสรุปได้ว่า 
ที่ผ่านมา สทอภ. ยังอยู่ระหว่างการเตรียมการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ใหม่ ก ารชี้แจงเรื่อง
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร รวมทั้งการวางแผนงานระบบงานต่างๆ รองรับ โดยจากลการส ารวจพบว่า
บุคลากรส่วนใหญ่ของ สทอภ. เห็นด้วยกับการปรับบทบาทของ สทอภ. เพื่อให้สามารถส่งต่อคุณค่าอวกาศสู่
การพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง และเชื่อมั่นต่อผู้บริหารสูงสุดที่จะน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จดังกล่าวได้ 
พร้อมให้ความร่วมมือกับการขับเคลื่อนภารกิจการด าเนินงาน แต่บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าตนเองต้อง
ปรับตัวอย่างไร และต้องการการสื่อสารอย่างใกล้ชิดแบบ Two way Comunication และจากการส ารวจ
พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความภูมิใจต่อองค์กรและงานในระดับค่อนไปทางสูง ในขณะที่มีความปรารถนาที่จะ
อยู่กับองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง  และในระยะถัดไป เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและการวางแผนรองรับ
การเปลี่ยนแปลง สทอภ. ควรก าหนดผู้ที่รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนแผน VBO ทบทวนกระบวนงานและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานหลักตามภารกิจเดิม เพ่ือปรับปรุงการท างานให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ และเพ่ือให้
การปฏิบัติงานมีการส่งมอบคุณค่า (Value) ระหว่างกัน จึงควรวิเคราะห์ Value Chain ของแต่ละกระบวนงาน 
ระบุคุณค่า (Value) ที่เกิดขึ้นและการส่งมอบคุณค่า (Value) ระหว่างกันได้นั้นในแต่ละกระบวนงานจะต้อง
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างไร ตลอดจน สทอภ. ควรทบทวนอัตราก าลังและการปรับโยกย้ายบุคลากรตาม
โครงสร้างใหม่ การทบทวนค าอธิบายลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน 
(Job Specification) จัดให้มีระบบ Talent Management และพัฒนาระบบประเมินผลรองรับกลุ่ม Talent 
และจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้มีความชัดเจนและจัดท าเรื่องผู้สืบทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan) ตลอดจนเน้นการพัฒนาทัศนคติ (Attitude หรือ Mindset) ที่ดี  โดยคัดเลือก
ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในกลุ่มที่มีศักยภาพจะเป็น Role Model เพ่ือพัฒนาให้เป็นผู้น า (Leader) ควรเน้น
การพัฒนาทัศนคติ (Attitude หรือ Mindset) ที่ดี โดยคัดเลือกผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในกลุ่มที่มีศักยภาพ
จะเป็น Role Model เพ่ือพัฒนาให้เป็นผู้น า (Leader) ตลอดจนพัฒนาทักษะในการบริหารโครงการหรือ
การเป็นผู้จัดการโครงการ (Project manager) รวมทั้งเน้นการส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างองค์ความรู้
หรือนวัตกรรม (Innovation) ได้จากภายใน เพ่ือพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมี
การเชื่อมโยงองค์ความรู้เหล่านี้กับหน่วยงานภายนอกหรือภาคธุรกิจ สทอภ. พัฒนาทีมที่ต้องปฏิบัติงานด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูล Big data (Data Analytic) และจัดสรรอัตราก าลังรองรับต าแหน่งงานดังกล่าว เช่น 
ต าแหน่งงาน Data Scientist 

หลังจากการน าเสนอผลการประเมิน ผู้อ านวยการ สทอภ. ได้ให้ความเห็นว่า ในช่วงที่ที่ปรึกษา
สัมภาษณ์และประเมินผล สทอภ. ยังอยู่ในช่วงของการเตรียมการสื่อสารวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การเป็น 
VBO ส่งผลให้ผลการส ารวจของที่ปรึกษาพบว่าบุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจต่อนโยบาย
ดังกล่าวและไม่ทราบว่าตนเองจะกระทบและต้องปรับตัวอย่งไร ส าหรับวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม ผู้อ านวยการ 
สทอภ. เห็นด้วยกับที่ปรึกษาในการสื่อสารแบบสองทาง ซึ่งได้วางแนวทางการสื่อสารโดย  1) การคัดเลือก
ตัวแทนบุคลากร 10-20 คนทั้งส่วนที่รับผิดชอบ AIP และ VBO เพ่ือสื่อสารให้คนกลุ่มดังกล่าวได้มีความเข้าใจ
ต่อ VBO เพ่ือให้ตัวแทนสื่อสารต่อกับผู้อ่ืน 2) สื่อสารผ่านหัวหน้างาน และ 3) การประชุม Townhall  
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คณะกรรมการบริหารได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. ปัจจุบัน สทอภ.  มีการวางแนวทางการบริหารจัดการแบบ Project Based Management และที่

ผ่านมาโครงการจะถูกมอบหมายไปตามโครงสร้างแบบแนวดิ่ง (Vertical) ในขณะที่ยุทธศาสตร์ใหม่จะ
เป็นการวางคนโครงการ ซึ่งอาจข้ามสายงาน โดยอยากให้มีการศึกษาว่าการวาง บทบาทหน้าที่ตาม 
Vertical Silo เหมาะสมกับหน่วยงานราชการที่ไม่หวังผลก าไร และการศึกษาเรื่องการบริหารคนบน 
Project องค์ประกอบของบุคลากรจะวางการโยกย้ายอย่างไรให้คล่องตัว โดยข้อเสนอแนะดังกล่าวที่
ปรึกษาจะต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมซึ่งอยู่นอกเหนือขอบข่ายจากขอบเขตการด าเนินงาน โดยจะต้องมี
การศึกษารูปแบบการวางโครงสร้างที่รองรับภารกิจงานแบบ Project Based ว่ามีรูปแบบอย่างไรบ้าง 
และการวางแบบ Vertical Silo หรือแบบ Matrix ของหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก าไรสามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่ ตลอดจนให้ข้อเสนอะแนะหรือแนวทางที่ สทอภ.  จะต้องเตรียมการ หรือ
วางกลไกเพ่ือให้การวางโครงสร้างรูปแบบดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2. การประเมินผลขอให้สะท้อนโดยพิจารณาบนพ้ืนฐานของโครงการ กล่าวคือประเมินผลสัมฤทธิ์ไปถึง
ระดับเนื้องาน ตลอดจนการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรภายในโครงการเพ่ือสะท้อนการบริหาร
จัดการ ซึ่งข้อเสนอแนะดังลกล่าว ส่งผลให้ที่ปรึกษาต้องมีการออกแบบเครื่องมือและส ารวจความ
คิดเห็นของบุคลากรเพ่ิมเติม เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลในลักษณะแบบโครงการ  ซึ่งต่างจากกรอบ
แนวคิดตามขอบเขตงานที่ก าหนดไว้เดิมที่เป็นการวิเคราะห์แบบภารกิจการด าเนินงาน  

3. ผลการประเมินควรสะท้อนแบบองค์กร อยากให้ที่ปรึกษาสะท้อนภาพใหญ่ โดยฉายภาพว่าจาก
โครงการทั้งหมด น าไปสู่การเลือกสุ่มประเมิน เป็นสัดส่วนอย่างไร และสามารถเป็นตัวแทนของภารกิจ
ส าคัญได้มากน้อยอย่างไร โครงการส าคัญต้องเชื่อมโยงเข้ากับภารกิจงานและข้อเสนอแนะก็ควร
เป็นไปในภาพรวมว่าหน่วยงานควรด าเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งข้อเสนอแนะประเด็นนี้ ในการประเมินผล
ได้ด าเนินการครอบคลุมและจะปรับเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอครั้งต่อไปให้ครอบคลุมสะท้อน
ภาพดังกล่าว 

4. สทอภ. ควรระบุลูกค้าของ สทอภ. คือใคร เพื่อให้การออกแบบและการพัฒนาอาจต้องปรับ
กระบวนการเพ่ือสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย และ สทอภ. จะต้องสื่อสารและให้ความรู้กับลูกค้า 
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ที่เก่ียวข้องแจ้งความคืบหน้าการด าเนินการในประเด็นดังกล่าว 

จากประเด็นความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาได้น าผลไปพิจาราณาปรับปรุงรายงานให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยที่ปรึกษาได้มีการปรับปรุงและใส่ในรายละเอียดบทที่ 3 ส่วนที่ 1 : ผลการประเมินตาม
วัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กร หัวข้อ 3.3 และส่วนที่ 2 ผลการประเมินระบบการจัดการเพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ 2561 
– 2564 หัวข้อที่ 1) การวางแผนและการจัดสรรงบประมาณ และหัวข้อที่ 5) โครงสร้างและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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ครั้งที่  2 น าเสนอเมื่อวันที่  22 มีนาคม 2562 โดยที่ปรึกษาได้น าเสนอผลการศึกษาและผล
การด าเนินงานที่คณะกรรมการได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาศึกษาและวิเคราะห์เพิ่มเติมใน 3 ส่วน ประกอบด้วย 

1. การน าเสนอผลการประเมินขอให้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานครอบคลุมภารกิจและโครงการ
ส าคัญของ สทอภ. ทั้งหมด ซึ่งอาจมีนอกเหนือจากโครงการที่ที่ปรึกษาคัดเลือกมาประเมินผล
เพ่ิมเติมในครั้งนี้ ที่ปรึกษาจึงได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของ สทอภ. โดยได้มีการปรับปรุงรายงานและน าเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการบริหาร  

2. ขอให้ที่ปรึกษาศึกษาเพ่ิมเติมว่า สทอภ. สามารถวางโครงสร้างเพ่ือรองรับภารกิจงานแบบ 
Project Based ในรูปแบบ Matrix ได้หรือไม่ และรูปแบบดังกล่าวเหมาะสมกับหน่วยงาน
ราชการที่ไม่หวังผลก าไรหรือไม่ รวมทั้งศึกษาเรื่องการบริหารคนบน Project องค์ประกอบของ
บุคลากรจะวางการโยกย้ายอย่างไรให้คล่องตัว ซึ่งที่ปรึกษาได้สรุปผลการศึกษาและน าเสนอไว้
ในรายงานบทที่ 3 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินระบบการจัดการเพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ 2561 - 2564
หน้า 3-294 ถึง 3-307  

3. ขอให้ที่ปรึกษา วิเคราะห์ผลการประเมินระบบการบริหารจัดการโดยพิจารณาบนพ้ืนฐานของ
โครงการ กล่าวคือประเมินผลสัมฤทธิ์ไปถึงระดับความคิดเห็นของบุคลากรภายในโครงการ  
เพ่ือสะท้อนการบริหารจัดการ ซึ่งที่ปรึกษาได้มีการออกแบบเครื่องมือการส ารวจและสรุปผล
การส ารวจเพ่ิมเติมไว้ในบทที่ 3 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินระบบการจัดการเพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ 
2561 – 2564 หน้า 3-282 ถึง 3-284 
เอกสารการน าเสนอเป็นไปตามภาคผนวก 9 
ทั้งนี้ ในการน าเสนอคณะกรรมการบริหารได้มีความเห็นและขอให้ทริสสรุปผลในข้อสังเกตของ

คณะกรรมการบริหาร โดยทริสได้สรุปวิเคราะห์เพิ่มเติมในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

1.1 ให้ที่ปรึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าบุคลากรของ สทอภ. วางแผนโครงการเป็นหรือไม่ รู้จักเชื่อมโยง
เนื้องานตัวเองกับยุทธศาสตร์หรือไม่ engage ตัวเองไปกับคุณค่าขององค์กรได้หรือไม่  

จากผลการประเมินการด าเนินงานในรอบ 2 ปีพบว่าโครงการจ านวนมากน าไปสร้างคุณค่าขององค์กร
ได้ส าเร็จตามจุดประสงค์ แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่น าไปสู่การสร้างคุณค่าที่ต้องการได้ โดยส่วนหนึ่งของปัญหา
ต่างๆ เกิดจากการวางแผนงานซึ่งยังขาดการค านึงถึงคุณค่าที่ผู้รับบริการหรือผู้ที่ใช้ประโยชน์จากระบบและ
ข้อมูลต้องการหลายประการ ได้แก่  

1. ขาดการพิจารณาระบบงานที่หน่วยงานต่างๆ ใช้อยู่ก่อนแล้ว และผลผลิตของ  สทอภ. สามารถสร้าง
คุณค่าเพ่ิมจากเดิมอย่างไร (ตัวอย่างเช่น ระบบ GIS-Agro ของกรมส่งเสริมการเกษตร และ NGIS ของ
กรมพัฒนาที่ดิน และกรมชลประทาน ที่ยังไม่ได้น าไปใช้มากนัก เนื่องจากมีระบบเดิมที่ตอบสนอง
ความต้องการได้อยู่แล้ว ยังและกลุ่มเป้าหมายยังไม่เห็นว่าระบบใหม่ของ สทอภ. จะมีคุณค่ามากกว่า
เดิมอย่างไร)  

2. ยังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบเท่าที่ควร ระบบจึงยังไม่เป็นที่รู้จัก ไม่ได้ถูก
น าไปใช้พัฒนาต่อยอดหรือน าไปใช้ต่อให้เกิดความคุ้มค่า ตัวอย่างเช่น ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีการน าไปใช้น้อยมากแม้ระบบจะรองรับความต้องการได้มากและ
หลากหลาย   
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3. เนื่องจาก สทอภ. น าส่งข้อมูลและพัฒนาระบบโดยมิได้วางแผนหรือพิจารณาข้อจ ากัดของการน าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งบางหน่วยงานมีข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมาย เช่น ระบบ Gis-Agro ยังไม่
ถูกน าไปใช้ในการพิจารณาการชดเชยค่าเสียหายด้านการเกษตรที่ประสบภัยพิบัติ เนื่องจากมีระเบียบ
ไว้ว่า การประเมินความเสียหายจะใช้คณะกรรมการพิจารณา และต้องมีการลงพ้ืนที่ แต่ไม่รับรองการ
ใช้ระบบผลผลิตของ สทอภ. 

4. ขาดการศึกษาแนวคิดของผู้เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การใช้แอพพลิเคชัน บ าเพ็ญ การด าเนินงานจริงยัง
ต้องรอการอนุมัติจากผู้บริหาร และยังต้องมีเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างๆ  มาเฝ้าดูการปฏิบัติงานอยู่ 
เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐไว้วางใจ เชื่อถือได้มากกว่าแอพพลิเคชั่น  แม้จะน า 
แอพพลิเคชันไปใช้ แต่ก็ไม่เกิดคุณค่าที่ต้องการเช่น คุณค่าในด้านประสิทธิภาพ ลดระยะเวลา   
แต่อย่างใด 

5. การพัฒนาโดยไม่ทราบรายละเอียดว่าข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ได้มา สร้างคุณค่าตรงกับที่ผู้ใช้งาน
ต้องการหรือไม่ มีรายละเอียดเพียงใด ผลผลิตจึงยังไม่ถูกน ามาใช้ เช่น ระบบวิธีวิเคราะห์ลักษณะการ
ไหลเวียนกระแสน้ าและรูปแบบคลื่น โดยใช้ระบบเรดาห์ชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยยังไม่ถูกน ามาใช้
ออกแบบท่าเรือ เนื่องจากยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ 

6. ขาดการค านึงถึงการบ ารุงรักษา และอัพเดทข้อมูล ข้อมูลล้าสมัย ส่งผลให้ไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้ให้
เกิดคุณค่าได้ตรงกับความต้องการ ข้อมูลจ านวนมากไม่ถูกน ามาใช้ ผู้จะน าไปใช้ไม่มั่นใจว่ามึคุณภาพจริง 
ตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาระบบวางแผนและจัดการพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาเชิงมหาภาค PM-GGP ปีที่ 2 
(EEC) 

ข้อเสนอแนะ คือ การท างานภายใต้แนวคิดแบบ Project Base ควรจะน าเอาผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบงานมาเป็น
ทีมงาน นอกเหนือจากผู้ผลิตผลงานแล้ว มีบุคลากรด้านการตลาด การบริการผู้บริโภค มาร่วมงานด้วย และ
ท าการปรึกษา วางแผน หาความต้องการของผู้ใช้งาน พฤติกรรม แนวคิด ของผู้ใช้ รวมถึงศึกษา ระบบงานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้งาน และการบ ารุงรักษาข้อมูลหลังจากการน าไปใช้แล้วด้วย นอกจากนั้น ควรมีการติดตาม
ความส าเร็จของการด าเนินงาน นอกเหนือจากการประเมินความคืบหน้า การสร้างผลผลิตแล้ว ควรมีตัวชี้วัด
ด้านคุณค่า ผลสัมฤทธิ์ของการน าไปใช้ด้วย เช่น ระดับความพึงพอใจ จ านวนผู้น าไปใช้งาน ผลลัพธ์จากการใช้งาน 
มูลค่าเพ่ิมจากการใช้งาน เพ่ือหาว่าผลผลิตนั้นได้ถูกน าไปสร้างคุณค่าได้หรือไม่เพียงไร    

1.2 องค์กรมี Vertical culture จะสร้าง horizontal management ได้อย่างไร ผู้น าเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญมาก จะเสนอมาตรการที่จะขับเคลื่อน หรือสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

 ในการขับเคลื่อน สร้างความเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างวัฒนธรรมใหม่นั้น ประเด็นความยาก ท้าทาย ของ
การจัดรูปองค์กรใหม่ คือการยอมรับลักษณะการบังคับบัญชาที่ยืดหยุ่นกว่าเดิม และสร้างบทบาทบุคลากร
แต่ละคนได้หลายบทบาท การบังคับบัญชาไม่ได้ขึ้นอยู่กับหัวหน้าผู้เดียวเหมือนเดิมอีกต่อไป ลักษณะเช่นนี้จึง
ต้องมีระยะเวลาของการเตรียมการ เพ่ือให้บุคลากรได้ปรับตัวและก าหนด mind set ใหม่ องค์กรจึงควร
ด าเนินการประเด็นต่างๆ ให้บุคลากรได้ปรับตัวดังนี้ 

1. การสื่อสารนโยบายองค์กร เกี่ยวกับโครงสร้างแบบ Matrix ลักษณะการด าเนินงาน ข้อดี ความเป็นไปได้
ในส่วนที่คาดกว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ น าเสนอหรือแสดงตัวอย่างการมอบหมายงาน แผนการ 
ผู้มีส่วนร่วม เพ่ือให้บุคลากรได้รับรู้และเตรียมตัว ยอมรับ และไม่ตื่นตระหนกหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
มีการบริหารการเปลี่ยนแปลง (change management)  
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2. การอบรม ให้ความรู้ ผู้บริหารว่าลักษณะการท างานแบบ Project Base เป็นอย่างไร ทั้งการจัดตั้ง
ทีมงาน การบริหาร การประเมินผล และระบุข้อดี ข้อควรระวัง พร้อมกับรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เพ่ือให้การด าเนินการได้การยอมรับจากทุกฝ่าย  

3. สรรหาและสร้างผู้น าในการด าเนินงาน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรให้เป็นหัวหน้าโครงการ  
ตามความถนัดที่แต่ละคนเป็น เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบในตัวงาน การเป็นเจ้าของงาน โดยผู้บริหาร
ระดับสูงเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนผู้บริหารระดับต่างๆ 

4. วางแผนในการปรับตัวไปสู่โครงสร้างที่ต้องการ คัดเลือกประเด็น โครงการตัวอย่าง โครงการทดลอง 
โดยเลือกโครงการที่บุคลากรภายในมีความเห็นร่วมว่ามีความส าคัญสูง และมีความพร้อมด้านบุคลากร 
มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จสูง (Quick win) มาด าเนินการ เพ่ือแสดงให้องค์กรเห็น ว่าการบริหาร
วิธีการนี้มีการด าเนินงานอย่างไร มีข้อดีอย่างไร  

5. เมื่อด าเนินโครงการไปแล้ว ให้ท าการติดตามผล รายงาน แก้ไข เป็นระยะ หากโครงการส าเร็จ 
บุคลากรจะเกิดการยอมรับได้ง่าย สามารถเห็นความส าคัญของการจัดโครงสร้างแบบ Project Base 
และร่วมมอืกันด าเนินงานในทิศทางนี้มากขึ้น 

6. การเตรียมการด้านวัฒนธรรมองค์กรโดยก าหนดวัฒนธรรมที่จะปลูกฝัง และสังเกตพฤติกรรมที่บ่งชี้
การน าไปสู่องค์กรที่ร่วมกันท างาน สอดประสานทั้งในแนวตั้งและแนวนอน (สามารถท างานทั้ง 
Functional Base / Project base / Horizontal / Vertical ไดท้ั้งหมด) ประสานกันไปสู่คุณค่าของ
องค์กร มากกว่าจะคิดถึงการถูกบังคับบัญชาจากต้นสังกัด แต่น าเอาคุณค่าขององค์กรเป็นตัว
จุดมุ่งหมายหลัก     

ตัวอย่างวัฒนธรรมที่ควรจะปลูกฝัง (Cultivate) มีดังนี้  

1. Impact Focus มุ่งเน้นคุณค่า ซึ่งก็คือการสามารถส่งมอบคุณค่าให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 
รวมถึงต้องแสวงหาคุณค่าที่องค์กรมี (เช่น ท าการระบุความรู้ ทักษะ ของบุคลากรขององค์กร ว่าด้านใด อยู่ที่ใด) 
เพ่ือน าเอาบุคลากรมาสร้างทีมที่น าเอาคุณค่าของตนมาสร้างคุณค่าของโครงการให้สูงสุด รวมทั้งการปรับปรุง
ผลลัพธ์ ผลกระทบของการท างาน โดยมุ่งเน้นความต้องการของผู้รับบริการ มากกว่าระเบียบการ การสั่งงาน
ของต้นสังกัด ฯลฯ 

2. Share value คือการมองเห็นคุณค่าของทีมงานและผู้อื่นเพ่ือสร้างคุณค่าร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เสมอ 
ไม่ปิดกั้น และสร้างความรู้ข้ามสายงาน หน่วยงานได้ รวมทั้งการแสวงหาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ  
เพ่ือน ามาก าหนดคุณค่า เป้าหมาย ของแผนงาน  

3. Co-Creation/Collaboration/Connectivity รวมทั้งการร่วมมือระหว่างทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
เพ่ือไปสู่จุดหมายเดียวกัน มีการสร้างร่วมมือกันระหว่างภายในและภายนอก การท างานแบบสอดประสาน 
(สามารถท างานเป็นทีมได้ แม้ว่าจะอยู่ข้ามสังกัด ทีมงานกัน แบบ cross functional) สร้างพันธมิตร 
เพ่ือร่วมกันไปสู่การสร้างคุณค่าแก่ผู้ใช้งาน ประชาชน ในขั้นสุดท้าย 
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4. Categories &Cluster 

นอกเหนือจากจะตระหนักในหน้าที่ของตนแล้วจะต้องค านึงถึงการส่งมอบคุณค่าในขั้นสุดท้าย ซึ่งอาจท าได้โดย
ส่งต่อคุณค่าที่ให้หน่วยงานอื่นในองค์กรท าต่อ เพ่ือที่จะได้คุณค่าในขั้นสุดท้าย 

ตัวอย่างเช่น การสร้างข้อมูลพ้ืนฐาน ที่ให้องค์กรอ่ืนน าไปประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อ ให้เป็นระบบขององค์กรนั้น
โดยเฉพาะจะต้องค านึงถึงคุณค่าที่กลุ่มผู้ใช้ต้องการ ท าให้ผู้ใช้งานข้อมูลมองว่าเราเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาระบบของเขา  

ลักษณะพฤติกรรมท่ีบ่งชี้วัฒนธรรมใหม่ที่มุ่งเน้นคุณค่าเป็นหลัก  
หลังจากด าเนินการสร้างวัฒนธรรมแล้ว ข้อสังเกตที่บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรที่ engage ตนเองไปสู่
คุณค่าองค์กรจะเป็นดังนี้ 

1. การด าเนินงานต่างๆ ถูกขับดัน ขับเคลื่อน ด้วยประโยชน์คุณค่าทั้ง 2 ระดับ คือ คุณค่าของหน่วยงาน 
ซึ่งสอดรับผลักดันไปยังคุณค่าขั้นสุดท้ายของส่วนรวม  

2. พิจารณาติดตามว่า ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายเป็นอย่างไร มีการแก้ไขหากผลลัพธ์ยังไม่ตรงความต้องการ   
3. การประเมินผลส าเร็จของงาน พิจารณาไปถึงคุณค่า การน าไปใช้เพ่ือสร้างคุณค่าต่อผู้รับบริการ (ไม่ใช่

เพียงแค่ท าตามแผน ท าถูกต้องตามกระบวนการ เท่านั้น แต่จะดูว่าความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลัก) 
4. การสร้างทัศนคติว่า stakeholder เป็น partnership ด้วย การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก มองว่า

ความส าเร็จร่วมกัน ไม่ใช่ขององค์กรเราผู้เดียว ดังนั้น จึ งมีการก าหนดเป้าหมายรวมของกลุ่มของ
ประเทศ ภาพรวม ไม่ใช่ของหน่วยงาน องค์กร เท่านั้น 

5. สร้างแรงจูงใจให้ท างาน โดยสิ่งที่จูงใจอาจไม่ใช่ผลตอบแทน แต่คือ การท าให้บุคลากรแต่ละคนเห็น
คุณค่าของตัวเขา ได้รับการตระหนักจากผู้บังคับบัญชา และผู้ที่ได้รับผลงานไปใช้ 

6. สร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของร่วม ของผลงาน มีความยินดีเมื่อผลลัพธ์ขั้นสูงสุดบรรลุผล องค์กร
มีการติดตาม สื่อสารตลอดว่าผลลัพธ์ขององค์กรได้ถูกน าไปใช้สร้างคุณค่าต่อส่วนรวมในระดับใดบ้าง 
ท าให้บุคลากรภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันคุณค่านั้น   
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1.3 ในการส่งเสริมการท างานบนระบบ Project-Base Management ขอค าแนะน าในเรื่อง pattern 
ของการประเมินจะมีรูปแบบอย่างไร 

การประเมินควรมีการวัดผลที่มุ่งเน้นความส าเร็จในตัวงานเป็นหลัก เช่น ตัวชี้วัดความคืบหน้า ผลลัพธ์
การด าเนินงาน ซึ่งอาจถ่ายทอดจากวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามแผนงาน มาเป็นตัวชี้วัด
รายบุคคล ท าการประเมินผลบุคลากรตามตัวชี้วัดนั้น เนื่องจากบุคลากรแต่ละคน อาจรับผิดชอบหลาย
โครงการ ดังนั้น ผลการประเมินจากหลายโครงการจึงต้องมีการน ามาประมวลเป็นภาพรวม โดยจะต้องมีการ
ระบุน้ าหนักความส าคัญของแต่ละโครงการไว้ รวมทั้งน้ าหนักความส าคัญของงานประจ าอีกด้วย และน าผลการ
ประเมินของแต่ละโครงการ และของงานประจ า มาหาค่าเฉลี่ยโดยมีการถ่วงน้ าหนักที่ก าหนดไว้ 

ตัวอย่างวิธีการค านวณ ประมวลผล การประเมินรายบุคคล 

1) ต้นสังกัดก าหนดน้ าหนักความส าคัญของแต่ละโครงการ 

โดยต้นสังกัดท าการแต่งตั้งหัวหน้าโครงการ รวมทั้งก าหนดน้ าหนักความส าคัญของแต่ละโครงการด้วย  
(พิจารณาน้ าหนักจาก ความส าคัญ ปริมาณงาน ความยากง่าย ฯลฯ 

ตัวอย่างนี้จะเห็นว่าโครงการแต่ละโครงการงานประจ า และโครงการนอกส านัก มีความส าคัญต่างกัน การก าหนด
น้ าหนักจึงต่างกันด้วย 

ตารางที่ 4.1 แสดงค่าน้ าหนักของโครงการ 

โครงการในส านัก Project A Project B Project C 
หัวหน้าโครงการ สมชาย สมเด็จ สมชาติ 

น้ าหนักความส าคัญ 40 35 25 

 

งานประจ า Job C   โครงการนอกส านัก Project S 
หัวหน้างาน ผอ .ส านัก    หัวหน้าโครงการ รองผอ. 

น้ าหนักความส าคัญ 40   น้ าหนักความส าคัญ 50 
 

2) หัวหน้าโครงการก าหนดน้ าหนักงานของแต่ละบุคลากร ตามความส าคัญของงาน 

ตัวอย่างตามตารางด้านล่างนี้ 
ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าน้ าหนักแต่ละบุคลากรในแต่ละโครงการ 

Project A 

บุคลากร 
สมชาย 

)หัวหน้าโครงการ(  
สมบัต ิ สมชาต ิ รวม 

น้ าหนัก 40 20 40 100 
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Project B 

บุคลากร 
สมเด็จ 

(หัวหน้าโครงการ) 
สมชาย สมศร ี รวม 

น้ าหนัก 50 30 20 100 
 

Special Project (Project S) 

บุคลากร 
รองผอ. 

(หัวหน้าโครงการ) 
สมชาย สมศร ี สายสมร รวม 

น้ าหนัก 40 20 30 10 100 
 

3) การประเมินผลหลังจากการด าเนินงาน 

 การประเมินผลตามหลักการบริหารโครงการ (Project-Base Management) มุ่งเน้นการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นหลัก ในการด าเนินงานมีการจัดท าแผนงาน ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ 
มีตัวชี้วัดบ่งชี้เป้าหมายของความส าเร็จ (KPI) และประเมินความส าเร็จของโครงการตามเป้าหมายเหล่านั้น 
 นอกจากนั้น อาจมีการมอบหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ให้กับบุคลากรแต่ละคน โดยถ่ายทอด
ตัวชี้วัดหรือเป้าหมายหลักของโครงการลงมาเป็นเป้าหมายรายบุคคลด้วย  
 

 
 

4) ผู้บังคับบัญชาตามสังกัดของบุคลากร น าผลการประเมินแต่ละโครงการมาประมวลผล
เป็นภาพรวม 

การประเมินผล  
นายสมชาย 

ผู้ประเมิน 
คะแนนการ
ประเมิน 

Project A ผอ.ส านัก (หัวหน้าคลัสเตอร์) 5 
Project B หัวหน้าโครงการ B (นายสมเด็จ) 3 
โครงการ S หัวหน้าโครงการพิเศษ (รองผอ.ภารกิจ) 4 

Job C ผอ.ส านัก (หัวหน้าต้นสังกัด) 4 
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 4.1) น าค่าน้ าหนักของแต่ละโครงการและค่าน้ าหนักของแต่ละบุคลากรในแต่ละโครงการ มาจัดท า
เป็นค่าน้ าหนักแต่ละบุคคล 

 
R S T=RxS 

W = 
T/sum(T)x100 

โครงการ 
น้ าหนักของ
โครงการ 

น้ าหนักของแต่ละ
บุคลากรในแต่ละ

โครงการ 
ผลคูณ 

ค่าน้ าหนัก
รายบุคคล 

Project A 40 40 1,600 20.92 

Project B 35 30 1,050 13.73 

Project S 50 20 1,000 13.07 

Job C 40 100 4,000 52.29 

Sum 165 190 7,650 100 
 

 4.2) น าผลการประเมินมาท าเป็นค่าคะแนน และท าการประมวลผล โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
การประเมินผล  

นายสมชาย 
ค่าน้ าหนักรายบุคคล 

คะแนน 
การประเมิน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

Project A 20.92 5 1.05 
Project B 13.73 3 0.41 
Project S 13.07 4 0.52 

Job C 52.29 4 2.09 
Sum 100.00 

 
4.07 

 

1.4 เป้าหมายของ สทอภ. คือการขับเคลื่อน 6 cluster ขอให้ที่ปรึกษาแนะน าของ Process จะท างาน
อย่างไร   

การด าเนินงานเพ่ือไปสู่การผลักดันความส าเร็จของ 6 Cluster เกิดจากการค านึงถึงคุณค่า และการ
ท างานแบบ Project Base เพ่ือน าไปสู่การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ใช้ (ซึ่งคือคุณค่าที่ส่งมอบ) และเนื่องจากใน
อนาคต ที่ใช้ THEOS-2 ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของ AIP ท าให้ต้องมีองค์ประกอบของการบูรณาการข้อมูล  
(Integration) จากหลายหน่วยงาน เพ่ือให้ข้อมูล และให้แนวทางการแก้ไขปัญหา (solution) อีกด้วย 

ขั้นตอน กระบวนการ (Process) หลัก ที่จะต้องด าเนินการทั้ง 6 Cluster จะมีลักษณะเดียวกัน คือ 
การค านึงถึงคุณค่าของผู้ใช้ก่อนเป็นอันดับแรก แล้วท าการตอบสนองเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ไปสู่คุณค่านั้น โดยการ
ใช้การด าเนินงานแบบ Project Base เป็นโครงสร้างงานหลัก ขับเคลื่อนด้วยการวัดประเมินเป้าหมาย 
ตามแผนการที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นการสร้างผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณค่า โดยต้องใช้ประโยชน์ของระบบการบูรณาการข้อมูล
ที่ได้จากหน่วยงานหลากหลาย โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 

1. ก าหนดคุณค่าของการด าเนินงาน ทั้ง 6 cluster ว่าข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลอ่ืนๆ ที่จะสร้างขึ้น 
ตอบสนองคุณค่าใดของผู้ใช้ข้อมูลบ้าง รวมทั้งประเด็นปัญหา ที่ต้องการวิธีการแก้ไข (Solution) ในทางใด โดย
เริ่มท าการส ารวจความเห็นของผู้ใช้ข้อมูล ศึกษาหาความต้องการ เป็นล าดับต้นก่อน แล้วท าการวิเคราะห์เพ่ือ
หาทิศทางที่จะสร้างคุณค่าที่ต้องการ ก่อนการวางแผนการต่อไป 
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การด าเนินงานเริ่มจากการศึกษาความต้องการและปัญหาของผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายก่อน เพ่ือให้การ
ท าโครงการสามารถส่งมอบคุณค่าซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างแท้จริง และถ้าหากผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายมีการใช้
ระบบข้อมูลภูมิสารสานเทศอยู่แล้ว ให้ศึกษาด้วยว่าระบบการใช้งานแบบเดิมมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ประเด็น
ปัญหาที่ต้องการให้ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศใช้เพ่ือแก้ไข วางแผน คืออะไร พร้อมทั้งระบบงานและเงื่อนไขต่างๆ
ที่จะท าให้ระบบที่ได้มาใหม่ ถูกน ามาใช้อย่างตรงกับปัญหา และน าไปสู่การตัดสินใจได้ดี 

ทั้งนี้ จะเห็นไว้ว่ากลุ่มบุคลากรในทีมงานของโครงการ จะต้องมีทีมงานด้านการตลาดหรือการศึกษา
ความต้องการของผู้บริโภคอยู่ด้วย เพ่ือที่จะหาว่าคุณค่าที่แท้จริงของระบบใหม่ที่จะด าเนินการคืออะไร จะส่งมอบ 
information & solution อย่างไร หลังจากนั้น จะน าสิ่งที่มาเป็นแกนหลักในการก าหนดแผนงาน  
วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ผลส าเร็จของงาน 

การศึกษาข้อมูลจะต้องหาคุณค่าในมิติต่างๆ  กัน ทั้งในเชิงบริบท (context) กลุ่มประชาคม 
(community) พ้ืนที ่(area) เวลา (time) และอาจต้องมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องให้ครบกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ (Stakeholder) กระตุ้นให้เกิดการคิดในแง่มุม บริบทต่างๆ เพ่ือค านึงถึงปัญหาและคุณค่า
ในระยะเวลาทั้งสั้นและยาว  

กระบวนการนี้ แม้ว่าจะใช้เวลานาน และต้องศึกษาผู้เกี่ยวข้องทั้ง 6 cluster แต่ก็มีความจ าเป็น 
เนื่องจากหากเข้าใจการใช้งาน การส่งมอบคุณค่าท่ีผิด จะมีผลเสียต่อทิศทางการด าเนินงานต่อไปสู่ง 

2. การจัดตั้งโครงสร้างทีมงานแบบ Project Base ซึ่งจะสร้างกระบวนการใหม่ โดยเปลี่ยนจากการน า
บุคลากรในสายงานใดสายหนึ่งมาท า เป็นการน ารวบรวมทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก สทอภ. มาท างาน
ร่วมกัน (ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับสายงานใดก็ตาม หากมีความสามารถ สามารถท างานแบบข้ามสายงานได้) ท าให้ได้
บุคลากรที่มีความสามารถสูงในหลายด้านที่เป็นด้านเฉพาะทางมาร่วมท าโครงการ 

3. ท าการผลักดันทั้ง 6 cluster ให้มุ่งเน้นไปสู่คุณค่าที่ก าหนด ซึ่งในอนาคตจะเป็นการบูรณาการ
ข้อมูลไปสู่การสร้าง Solution มากกว่าเพียง Information แต่ละโครงการใน Cluster นั้น โดยจะต้องมีการ
ด าเนินงานดังนี้ 

3.1 จากคุณค่าที่ถูกก าหนดไว้ น ามาสร้างรูปแบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ ที่จะสร้างการส่งมอบ
ข้อมูลที่ต้องการ และการแก้ไขปัญหา (solution) ว่าต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง ออกแบบฐานข้อมูลที่จะ
น ามาใช้ในการสร้าง Solution นั้น โมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การสร้าง Solution ในแนวทางต่างๆ 
รวมถึงการสร้างทางเลือก (Scenario) ต่างๆ 

3.2 ก าหนดโมดูลของข้อมูล ซึ่งอาจมาจากหลายๆ แหล่ง นอกเหนือจากข้อมูลดาวเทียมของ 
สทอภ. เช่น ข้อมูลด้านสาธาณูปโภคจากการไฟฟ้า การประปา เส้นทางโทรคมนาคม การคมนาคม ข้อมูล
ประชากร ฯลฯ เพ่ือน ามาประสาน บูรณาการ (integration) กับข้อมูลของ สทอภ. เพ่ือน ามาสู่ข้อมูลเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาอย่างสบบูรณ์ 

3.3 สร้างระบบสารสนเทศ ที่รองรับการน าข้อมูลต่างๆ มาบูรณาการ วิเคราะห์ ประมวลผล 
และแสดงผลให้เห็นถึงข้อมูล solution ที่เสนอแนะในแนวทางต่างๆ ที่ตอบสนองคุณค่าที่เราได้ไปศึกษามา
ก่อนหน้านั้นแล้ว  

3.4 ระหว่างด าเนินงานในข้อต่างๆ ตามลักษณะ Project base จะมีการประเมินผล ติดตาม
โครงการโดยการวัดผลสัมฤทธิ์ เช่น ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ เป็นครั้งคราว โดยตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
จะต้องเชื่อมโยงกับคุณค่าที่ผู้ใช้ต้องการ ดังนั้น จะเกิดการติดตามอยู่เสมอ ว่าผลงานได้มีความคืบหน้า และ
น าไปสู่การสร้างคุณค่าที่ผู้ใช้ต้องการเพียงไร  
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4. การติดตามเพ่ือประเมินการสร้างตอบสนองปัญหาและสร้างคุณค่า หลังจากการท าโครงการแล้วเสร็จ 
จะติดตามต่อไป ว่าข้อมูลและsolution ทั้ง 6 cluster ได้ตอบสนองความต้องการได้หรือไม่ สร้างคุณค่าได้จริง
เท่าใด มีความคุ้มค่าหรือไม่ โดยการติดตามการน าไปใช้งาน การประเมินมูลค่าเพ่ิม ความคุ้มค่าต่อไป 

 
 1.5 ขอให้ที่ปรึกษาสรุปผล End goal ของ สทอภ. ในรูปแบบท่ีวัดได้ (measurement) แบบ Onepage    

 

จากไดอะแกรมในแผนภาพแสดงการบริหารจัดการ นโยบาย และแผนงาน ที่ไปสู่การปฏิบัติการที่
สร้างคุณค่าในด้านต่างๆ ซึ่ ง เป็น เป้าหมายขั้นสุดท้าย ( end goal )  รวมทั้ งการประเมิน วัดผล
อธิบายส่วนประกอบต่างๆ 3 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านเศรษฐกิจ โดยมีตัวอย่างของ การบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ในด้านต่างๆ เช่น 
อุตสาหกรรมอวกาศ อุตสาหกรรมการบิน การเกษตร การท่องเที่ยว เป็นต้น 

2. ด้านสังคม เช่น ในด้านของ สุขภาพอนามัย  การศึกษา ความม่ันคง สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 
ความเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น 

3. ด้านขององค์ความรู้ ทั้งในด้านขององค์ความรู้ที่อยู่ภายในบุคคล และภายนอกบุคคล  
การพัฒนาบุคลากรโดยการปฏิบัติงานให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น Software 
ทางดาวเทียม ทางภูมิสารสนเทศ และการสร้างฐานข้อมูล และการน าข้อมูลต่างๆ  
มาประมวลผล วิเคราะห์ เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา (solution) งานวิจัยด้านต่างๆ เป็นต้น 
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ทั้งนี้ การประเมินผลความส าเร็จในภาพรวม สามารถประเมินจากตัวบ่งชี้ต่างๆ เช่น  
1. ด้านเศรษฐกิจ อาจประเมินจาก มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของการด าเนินงาน (Economic 

Value Added) ผลกระทบทางการเงินของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ สทอภ. เข้าไปผลักดัน 
สนับสนุน มูลค่าเพ่ิมของผลผลิตต่างๆ จากโครงการ ตัวเลขทางการเงินของผลผลิตในส่วนที่
สร้างรายได้และส่วนบริการสังคม รวมถึงตัวชี้วัดทางการเงินและเศรษฐกิจต่างๆ ตามแต่ละ
ประเด็นที่สนใจ 

2. ด้านสังคม อาจประเมินจาก ดัชนีชี้วัดทางสังคม (เช่น ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษา 
รายได้ครัวเรือน ฯลฯ) ที่เกิดจากพ้ืนที่หรือกลุ่มป้าหมายที่ได้รับผลของการด าเนินงานของ 
สทอภ. มูลค่าเพ่ิมทางสังคม (SROI)   

3. ด้านองค์ความรู้ อาจประเมินจาก การน าเอาเทคโนโลยี ผลงานวิจัย ไปประยุกต์ใช้ต่อเนื่อง 
หรือการที่บุคลากรมีความรู้ ทักษะเพ่ิมขึ้น ซึ่งมีเกณฑ์คะแนนบ่งชี้แตกต่างกัน โดยอาจมีการ
ทดสอบหรือมีเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งการประเมินมูลค่าองค์ความรู้ให้เป็นมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ เป็นต้น 

Project : Project value, Deriverable, การ measure ทั้ง 3 แกน (quality, เงิน, เวลา)  
น าผลการประเมินต่างๆ ที่ได้กล่าวมา เทียบเคียงกับ ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ไปคือ งบประมาณ 
ระยะเวลาที่ใช้ จ านวนบุคลากร โดยเทียบกับคุณภาพของผลงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น 
การประเมินผลความคืบหน้า ผลผลิต ผลลัพธ์ คุณค่าที่ส่งมอบ เทียบกับ ระยะเวลาที่ด าเนินการเทียบ
กับแผนงาน จ านวนคนที่ใช้ การน ามูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจมาใช้เทียบกับจ านวนงบประมาณเพื่อดู
ความคุ้มค่า หรือ การเทียบเคียงกับมาตรฐาน BENCHMARK หรือองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบอัตราส่วน
เหล่านี้  

Process ขององค์กรที่จะน าไปสู่เป้าหมาย  
1. ค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้งาน (CUSTOMENR FOCUS) แทนที่จะน าตัวองค์กรมาเป็น
ศูนย์กลางการปฏิบัติงาน แต่มุ่งเน้นการหาว่าคุณค่าที่จะส่งมอบให้กับผู้ใช้งานคืออะไร เริ่มต้นการ
ก าหนดโครงการจากความต้องการของผู้ใช้งาน  
2. การค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ซึ่งอาจผลักดันโดยการบริหารงานแบบ PROJECT-BASE 
MANAGEMENT มีตัวชี้วัดความคืบหน้า ผลลัพธ์การด าเนินงาน การควบคุมความคืบหน้า โดยใช้
ทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการในแต่ละองค์กรให้เต็มที่ และอาจมีการถ่ายทอด
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์มาเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลด้วย  
3. การสร้างภาวะผู้น า (LEADERSHIP) ในการเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้ง
การสร้างผู้น าในลักษณะผู้บริหารโครงการต่างๆ ที่หลากหลายตามโครงสร้างการบริหารแบบ 
PROJECT-BASE เพ่ือผลักดันให้องค์กรเกิดความส าเร็จ และสร้างวัฒนธรรม น าไปสู่คุณค่าหลักในขั้น
สุดท้าย 
4. การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ให้ค านึงถึงการสร้างคุณค่าต่างๆ เช่น มุ่งเน้นผลกระทบที่สร้างคุณค่า 
IMPACT FOCUS การสร้างคุณค่าร่วมกันของทีมงานและผู้เกี่ยวข้ออื่น (SHARE VALUE ) การสอด
ประสานงานเพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์ (CO-CREATION/ COLLABORATION/CONNECTIVITY) เป็นต้น 
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 4 - 15 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

5. สร้างระบบค่านิยมองค์กร (CORPORATE VALUE SYSTEM) เช่น GOVERNANCE (มีจิตส านึก 
มีการมุ่งเน้นคุณธรรม ค านึงถึงจริยธรรม ให้ความเห็นเอาใจใส่มุ่งเน้นตรวจตราความโปร่งใส จริยธรรม)  
TRIBUTARY (อุทิศตนให้แก่งาน ค านึงถึงส่วนรวม และผู้ได้รับการส่งมอบบริการก่อนส่วนตน (อันนี้
แสดงรายละเอียดแล้วในข้อแรก) SUSTAINABILITY (มุ่งเน้นผลประโยชน์ระยะยาว มองการณ์ไกล 
ค านึงถึงอนาคตอันไกล มุ่งเน้นไปสู่วิสัยทัศน์ ค านึงถึงคุณค่าขององค์กรและหน่วยงานที่มีต่อสังคม
ประเทศในภาพรวม เพ่ือส่งเสริมคุณค่าของสังคมโดยรวม INTEGRITY (ความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ 
ทั้งในด้านคุณสมบัติ คุณธรรม ความรับผิดชอบ) AFFECTION (มีความสามัคคี ท างานเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน มุ่งเน้นความส าเร็จ ผลประโยชน์ส่วนรวม) DETERMINATION (การมุ่งไปสู่ เป้าหมาย 
ขับเคลื่อนไปอย่างมุ่งมั่น รวมทั้งการร่วมมือระหว่างทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือไปสู่จุดหมาย
เดียวกัน)  

 

 

 

 

 

 

 





รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
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  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
เกณฑ์การประเมินแผนงานโครงการ 

  





รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ในช่วงระยะเวลา 2 ปี (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 1 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

เกณฑ์การประเมินแผนงานโครงการ 

มิต ิ 1 2 3 4 5 ประเด็นการวิเคราะห์ เคร่ืองมือ/การสรุปผล 

1. ด้านความสอดคล้อง        

1.1 ความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์การ
จัดตั้งโครงการ แผนงาน อ านาจ
หน้าที่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐบาล 

ไม่เชื่อมโยง เกิด 
missing link 

- - - สอดคล้องและ
เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

 Chain วิเคราะห์ missing link 
การสรุปผล 
โครงการเกิด missing หรือไม่ 
เกิด missing ที่จุดไหน  

1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนด าเนิน
โครงการ 

       

1.2.1 มีการน าข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ/Stakeholder มา
ประกอบการก าหนดกิจกรรมให้
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกจิ 

มีการศึกษาความ
ต้องการ
กลุ่มเป้าหมาย 
เช่น การส ารวจ
ความเห็นก่อน
ก าหนดกจิกรรม  

 น าผลการส ารวจ
มาปรับปรุงรูปแบบ
กิจกรรมให้
เหมาะสม 

 ผลการจัดกิจกรรม
ตรงกับความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและ
ตรงกับวัตถุประสงค์
โครงการ 

 สัมภาษณ ์
การสรุปผล 
มีการน าข้อมูลมาประกอบ
หรือไม่ รูปแบบใด 

1.2.2 การวิเคราะหโ์ครงการ ไม่มีการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของ
โครงการ 

- - - มีการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของ
โครงการ 

 พิจารณาเฉพาะโครงการขนาด
ใหญ่ที่ควรจะต้องมีการท า 
Feasibility Study ก่อน 

1.2.3 การหาพันธมิตร เครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อให้การด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์โครงการบรรลุเป้าหมาย 

มีความจ าเป็นแต่
ไม่ได้ด าเนินการหา
พันธมิตร 

มีความจ าเป็น
ด าเนินการหาแต่ไม่
มีพันธมิตรมาร่วม
ด้วย 

มีความจ าเป็นและ
ได้ด าเนิน การหา
พันธมิตรหรือไม่มี
ความจ าเป็น แต่
การหาพันธมิตรจะ
ช่วยท าให้มโีอกาส
บรรลุวัตถุประสงค์
โครงการมากขึ้น 

มีความจ าเป็น 
ด าเนินการหาและ
ได้พันธมิตร 

มีความจ าเป็น  
ได้พันธมิตรและ
ด าเนินการร่วมกับ
พันธมิตร 

o ไม่มีความจ าเป็นในการ
หาพันธมิตร 

 

สัมภาษณ ์
การสรุปผล 
หา success case ที่การหา
พันธมิตรช่วยท าให้การด าเนิน
โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.2.4 การน าผลการด าเนินการ ในปีที่ผ่านมา 
มาปรับปรุงการปฏบิัติงาน 

ไม่มีกระบวนการ 
feedback ผล 

 

มีกระบวนการใน
การปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน แต่ไม่
เกิดผล (ยังเกิด
เหมือนเดิม) 

 

มีกระบวนการใน
การปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน และ
เกิดผล  

 

การปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน ท าให้
เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

มีกระบวนการใน
การปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานและมี
นวัตกรรมเกิดขึ้น  

 สัมภาษณ ์
การสรุปผล 
หา success case โครงการที่มี
การปรับปรุงและเกิดผลหรือมี
การปรับปรุงและมีนวัตกรรม
เกิดขึ้น 
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 2 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

มิต ิ 1 2 3 4 5 ประเด็นการวิเคราะห์ เคร่ืองมือ/การสรุปผล 

1.3 ความเพียงพอของปัจจยัน าเข้า 
(Input) 

       

1.3.1 ปัจจัยน าเข้า = ความรู้ ความสามารถ 
(Competency) ของบุคลากรหลักใน
การบริหารโครงการและบุคลากรที่
สนับสนุนการด าเนินโครงการ 

บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถไม่
เพียงพอ แต่ส่งผล
ต่อความส าเร็จทั้ง
เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพอยา่งมี
นัยส าคัญ 

- บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถไม่
เพียงพอ แต่ส่งผล
ต่อความส าเร็จทั้ง
เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพบางส่วน 

- บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถเพยีง
พอที่จะบริหาร
โครงการให้ประสบ
ความส าเร็จทั้งเชิง
ปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

 สัมภาษณ ์

การสรุปผล 

ระบุ Competency ที่ไม่
เพียงพอ ความเห็นในการ
พัฒนา Competency เหล่านั้น 

หรือวิธกีารแก้ไข 

1.3.2 ปัจจัยน าเข้า = อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักร 

อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ไม่เพียงพอ และ
ส่งผลต่อ
ความส าเร็จทั้งเชิง
ปริมาณและเชิง
คุณภาพอยา่งมี
นัยส าคัญ 

- อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ไม่เพียงพอ และ
ส่งผลต่อ
ความส าเร็จทั้งเชิง
ปริมาณและเชิง
คุณภาพบางส่วน 

- อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เพียงพอที่จะบรหิาร
โครงการให้ประสบ
ความส าเร็จทั้งเชิง
ปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

 สัมภาษณ ์

การสรุปผล 

ระบุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ไม่
เพียงพอ ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการด าเนินโครงการหรือไม่ 
อย่างไร  
สอบถามความเห็นในการแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้น 

1.4 การก าหนดวัตถุประสงค์ ผลผลิต 
เป้าหมาย 

       

1.4.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ ผลผลิต 
เป้าหมายของโครงการที่เป็นรูปธรรม 
วัดผลได้ 

มี-1 หัวข้อ  มี-2 หัวข้อ ครบทั้ง-3 หัวข้อ แต่
หัวข้อที ่2 และ 3 

ไม่ครบทุกผลผลิต
หรือเป้าหมายไม่
เป็นรูปธรรม ไม่
สอดคล้องกับ
เป้าหมายองค์กรใน
ทุกผลผลิต 

ครบทั้ง-3 หัวข้อ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์
โครงการ 

2) ก าหนดผลผลิตครบตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

3) ก าหนดเป้าหมายที่เป็น
รูปธรรม สอดคล้องกับ
เป้าหมายองค์กร 

สัมภาษณ ์

การสรุปผล 

พิจารณาวัตถปุระสงค์โครงการ 
ผลผลิตและเป้าหมายว่ามีความ
สอดคล้องกันหรือไม่ 
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ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 3 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

มิต ิ 1 2 3 4 5 ประเด็นการวิเคราะห์ เคร่ืองมือ/การสรุปผล 

2. ด้านประสิทธิภาพ        

2.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ 

80 85 90 95 100 − ระบุ % ของการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 

 

2.2 ความส าเร็จของการบริหารระยะเวลา
ของโครงการ 

       

2.2.1 โครงการที่ด าเนินการเอง ล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนดไว ้

- ตามที่แผนก าหนดไว ้ เร็วกว่าทีแ่ผนฯ
ก าหนดไว้  
 

เร็วกว่าทีแ่ผนฯ
ก าหนดไว้และ
กลุ่มเป้าหมายหรือ 
Stakeholder ได้
ประโยชน์  
 

 ล่าช้ากว่าแผนทีก่ าหนดไว ้
โดยมีสาเหตุมาจาก 

o 1. การเตรียมการกอ่นเร่ิม
โครงการ 

o 2. การด าเนินการระหว่าง
โครงการ 

กรณีเร็วกว่าที่แผนฯก าหนด
ไว้ ให้ระบุเหตุผลที่เร็วกวา่ 
 

 

2.2.2 โครงการจ้างที่ปรึกษา ล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนดไว ้

- ตามที่แผนก าหนดไว ้ เร็วกว่าทีแ่ผนฯ
ก าหนดไว้  
 

เร็วกว่าทีแ่ผนฯ
ก าหนดไว้และ
กลุ่มเป้าหมายหรือ 
Stakeholder ได้
ประโยชน์  
 

 ล่าช้ากว่าแผนทีก่ าหนดไว ้
โดยมีสาเหตุมาจาก 

o 1.กระบวนการจัดซ้ือ  
จัดจ้าง 

o 2.การด าเนินการ หลังจัด
จ้างเสร็จ 

o กระบวนการตรวจรับงาน  
กรณีเร็วกว่าที่แผนฯ ก าหนดไว้ 
ให้ระบุเหตุผลที่เร็วกว่า 

สัมภาษณ ์
การสรุปผล 
ระบุสาเหตุที่ล่าช้า/เร็วกว่าแผนฯ
ก าหนด 
ระบุระยะเวลาที่ล่าช้า/เร็วกวา่
แผนฯก าหนด 

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 60 70 80 90 100 ระบุ % ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

2.4 ประสิทธิภาพในการบรหิารโครงการ        

2.4.1 การลงนาม ลงนามหลังไตรมาส 
1 

- - - ลงนามภายใน 

ไตรมาส 1 
 

 สัมภาษณ ์
การสรุปผล 
ระบุสาเหตุที่ลงนามล่าช้า 
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 4 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

มิต ิ 1 2 3 4 5 ประเด็นการวิเคราะห์ เคร่ืองมือ/การสรุปผล 

2.4.2 การติดตาม ก ากับโครงการ ไม่มีการติดตาม 
ก ากับโครงการ 

- มีการติดตาม ก ากับ
โครงการ อยา่ง
สม่ าเสมอ ราย 6 
เดือน 

มีการติดตาม ก ากับ
โครงการ อยา่ง
สม่ าเสมอ รายเดือน 
หรือรายไตรมาส 

มีการติดตาม ก ากับ
โครงการ อยา่งเป็น
ระบบและอย่าง
สม่ าเสมอ รายเดือน 
หรือรายไตรมาส 

 
 

สัมภาษณ ์
การสรุปผล 
ระบุเครื่องมือมาช่วยติดตาม 
ก ากับโครงการ 

2.4.3 การน าเครื่องมือ/ระบบสารสนเทศ 
(IT) เข้ามาช่วยติดตาม ก ากับ
โครงการ 

ไม่มีเครื่องมือที่ช่วย
ก ากับ ติดตาม
โครงการ 

- มีเครื่องมืออย่างใด
อย่างหนึ่ง 

- มีเครื่องมือช่วยใน
การก ากับ ติดตาม
โครงการและมี
เครื่องมือที่ช่วย
บริหารความเส่ียง
โครงการ 

o มีการน าเครื่องมือมาช่วย
ติดตาม ก ากับโครงการ 
เช่น PERT/CPM การ
บริหารความเส่ียง
โครงการ เป็นต้น 

o น าระบบ IT เข้ามาช่วยใน
การติดตาม ก ากับ
โครงการ  

สัมภาษณ ์
การสรุปผล 
ระบุผลที่เกิดจากการใช้
เครื่องมือ/ระบบ ITนั้น 

2.4.4 การแก้ไขปัญหาระหว่างด าเนิน
โครงการ (กรณีโครงการเกิดปัญหา) 

ยังอยู่ระหว่างการ
แก้ไขปัญหา 

มีการแก้ไขปัญหา
ได้แล้วเสร็จ แต่
ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งผลต่อผลผลิตทั้ง
เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 
 

มีการแก้ไขปัญหาได้
แล้วเสร็จ แต่ปัญหาที่
เกิดส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการ
ด าเนินการแต่
สามารถด าเนินการ
เสร็จได้ทันเมื่อจบ
โครงการ 

 มีการแก้ไขปัญหา
ได้แล้วเสร็จ ภายใน
เวลาที่ไม่ส่งผลให้
เกิดความล่าช้าใน
การด าเนินการตาม
แผนฯ ไม่ส่งผลต่อ
ผลผลิตทั้งเชิง
ปริมาณและเชิง
คุณภาพ 
 

 สัมภาษณ ์
การสรุปผล 
หา success case ที่เกิดและมี
การแก้ไขปัญหาได้แล้วเสร็จ 

3. ด้านประสิทธิผล        

3.1 ร้อยละเฉลี่ยถว่งน้ าหนกัในการบรรลุ
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 

80 85 90 95 100 % ผลผลิตเทียบกับเป้าหมาย  

3.2 ร้อยละเฉลี่ยถว่งน้ าหนกัผลผลิต
โครงการที่บรรลุเป้าหมายเทียบ
ผลผลิตของโครงการทั้งหมด 

80 85 90 95 100 % จ านวนผลผลิตที่บรรลุ
เป้าหมายเทียบผลผลิตทั้งหมด
ของโครงการ 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 5 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

มิต ิ 1 2 3 4 5 ประเด็นการวิเคราะห์ เคร่ืองมือ/การสรุปผล 

3.3 ผลผลิตเชิงคุณภาพ ไม่มีการก าหนด
ผลผลิตเชิงคุณภาพ 

มีการก าหนด
ผลผลิตเชิงคุณภาพ 

มีการประเมินผล
ผลิตเชิงคุณภาพ 

- -  สัมภาษณ ์
การสรุปผล 
กรณีมีการก าหนดให้ระบุ
ผลผลิตเชิงคุณภาพ รูปแบบ 
วิธีการการประเมินผล 

3.4 การประเมินความคุ้มค่า ไม่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลและไม่มีการ
ประเมินผล 

มีการจัดเก็บขอ้มูล
แต่ไม่มีการ
ประเมินผล 

มีการเก็บข้อมูล 
และมีการประเมิน
ความคุ้มค่า
โครงการอย่างเป็น
ระบบ 

มีการประเมินความ
คุ้มค่าโครงการและ
ผลการประเมิน
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
มีการจัดเก็บขอ้มูล
อย่างเป็นระบบ 

มีการประเมินความ
คุ้มค่าโครงการและ
ผลการประเมิน
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
น าผลไป
ประกอบการ
ก าหนดกจิกรรม/
โครงการปีถัดไป 

 สัมภาษณ ์
การสรุปผล 
กรณีมีการเก็บข้อมูล ให้ระบุ
รูปแบบ วิธีการ การเก็บข้อมูล 
การประเมินความคุ้มค่า ผลการ
ประเมินความคุ้มค่า 

4. ด้านผลกระทบ        

4.1 มีการประเมินผลกระทบ ไม่มีการเก็บข้อมูล
และไม่มีการ
ประเมินผลกระทบ 

- มีการเก็บข้อมูลแต่
ไม่มีการประเมินผล
กระทบ 

- มีการเก็บข้อมูลและ
ประเมินผลกระทบ 
 

  

4.2 ผลการประเมิน ไม่เกิดผลกระทบ เกิดผลกระทบเชิง 
ลบ แต่ไม่ได้น าผล
การเกิดมาพจิารณา
เพื่อปรับปรุง
กิจกรรม 

เกิดผลกระทบเชิง 
ลบและน าผลการ
เกิดมาพิจารณาเพือ่
ปรับปรุงกิจกรรม 

เกิดผลกระทบเชิง 
บวกมิติเดียว 

เกิดผลกระทบเชิง 
บวกหลายมิต ิ

 เกิดผลกระทบเชิงบวก 
o เกิดผลกระทบเชิงบวกใน

มิติด้านเศรษฐกิจ 
o เกิดผลกระทบเชิงบวกใน

มิติด้านสังคม 
o เกิดผลกระทบเชิงบวกใน

มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
o เกิดผลกระทบเชิงบวกใน

มิติด้านความมั่นคง 
o เกิดผลกระทบเชิงบวกใน

มิติด้านอื่นๆ 
ระบุ………………………… 

สัมภาษณ ์
การสรุปผล 
กรณีเกิดผลกระทบทางบวก ให้
ระบุเกิดผลกระทบเชิงบวกใน
มิติต่างๆ พร้อมทั้งยกตวัอยา่ง 
success case 
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 6 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

มิต ิ 1 2 3 4 5 ประเด็นการวิเคราะห์ เคร่ืองมือ/การสรุปผล 

5. ด้านความยั่งยืน        

5.1 การน าผลผลิตของโครงการไปใช้
ประโยชน ์

ไม่มีน าผลผลิตของ
โครงการไปใช้
ประโยชน ์

- กลุ่มเป้าหมาย
โครงการน าผลผลิต
ของโครงการไปใช้
ประโยชน์ได้บาง
กลุ่ม 

- กลุ่มเป้าหมาย
โครงการน าผลผลิต
ของโครงการไปใช้
ประโยชน์ได้ทุก
กลุ่ม 

กลุ่มเป้าหมายนอกโครงการ 
สามารถน าผลผลิตของ
โครงการไปใช้ประโยชน์ได้  

สัมภาษณ ์
การสรุปผล 
กรณีมีการน าผลผลิตของ
โครงการไปใช้ประโยชน์ ให้ระบุ
การใช้ประโยชน์ในแต่ละกลุ่ม 
พร้อมทั้งยกตัวอย่าง success 
case 

5.2 การน าผลผลิตของโครงการไปต่อยอด - - ไม่มีการน าผลผลิต
ของโครงการไปต่อ
ยอด 

- กลุ่มเป้าหมาย
โครงการน าผลผลิต
ของโครงการไปต่อ
ยอด 
 

 สัมภาษณ ์
การสรุปผล 
กรณีมีการน าผลผลิตของ
โครงการไปต่อยอด ให้
ยกตัวอย่าง success case 

5.3 การน าผลผลิตของโครงการไปพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ไม่มีการน าผลผลิต
ของโครงการไป
พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

- กลุ่มเป้าหมายมี
แนวคิดการน า
ผลผลิตของ
โครงการไปพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

กลุ่มเป้าหมายก าลัง
พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 

กลุ่มเป้าหมาย
พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว 
 

 สัมภาษณ ์
การสรุปผล 
กรณีมีการน าผลผลิตของ
โครงการไปพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ระบุตัวอย่าง 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ แนวทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
ประเด็นการประเมินด้านการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณ 
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ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

1 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ประเด็นการประเมินด้านการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณ 

 ประเด็นและข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ ค าอธิบาย/รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1) ระบบวางแผนและการจัดสรรงบประมาณ   

  การวางแผนระยะยาวและแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

 

 - เป็นการวางแผนท่ีค านึงโอกาสและ
อุปสรรค จากการมองอนาคต 
(Scenario based planning) 

มีการวาง Scenario ในประเด็นท่ีอาจกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
หรือเป็นภาพโอกาสอนาคตที่ต้องการให้เกิด เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี การร่วมมือของหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ 

 - เป็นการวางแผนท่ีมรีูปแบบ Top 
down ด้วย ไม่ใช่ Bottom up  
เพียงอย่างเดียว 

ในการคิดออกแบบแผนงานโครงการและเป้าหมายที่จะผลักดัน 
Value ฝ่ายบริหารต้องเข้ามาร่วม บางอย่างอาจต้องเป็นนโยบายให้
ด าเนินการแบบ Top Down  

 - แผนฯ มีการก าหนดเป้าหมายมลูค่าที่
เกิดขึ้น (ก่อน) และสามารถประเมนิผล
ความส าเร็จได้หลังสิ้นสุดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการก าหนด Value เป้าหมายตามแผนระยะยาว และ 

มีการก าหนดความส าเรจ็ในเชิง Value ในระยะสั้น  

 - แผนงานโครงการสอดคล้องเชื่อมโยง
สนับสนุนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

กิจกรรม/สิ่งที่ด าเนินการสอดคล้อง และสามารถน าไปสู่ความส าเร็จ
ตามเป้าหมายได ้

 - แผนปฏิบัติการประจ าปฯี สามารถบ่งช้ี
เป้าหมายที่เป็น key driver การผลักดัน
ความส าเร็จอนาคตได ้ 

ต้องสามารถบ่งช้ีได้ว่ากลยุทธ์หรือกระบวนการใดที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จของอนาคตได้ มีความคาดหวังต่อ Step ความส าเร็จ
อย่างไร 

 - การวางแผนการจัดสรรทรัพยากร
ค านึงถึงมูลค่า/คุณค่ามาประกอบ ได้แก่ 
บุคลากร งบประมาณ 

- งานท่ีน าไปสู่ Value มาก จัดสรรงบประมาณ และบคุลากรมาก 

- งานท่ีสร้างนวัตกรรม หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่แบบท้าทาย แม้จะมี
ความเสีย่ง แต่อาจสนับสนุนมากเพราะหากส าเรจ็ น ามาซึ่งมลูค่า/
คุณค่ามาก 

- เน้นการจัดสรรทรัพยากรไปยังนวัตกรรมหรือการพัฒนา 
 - มีการบรหิารจดัการความเสี่ยงของ

โครงการ /หรือองค์กรที่ส่งผลต่อ
วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่งท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และความเสี่ยงจากการเลือก
หรือไมเ่ลือกด าเนินการ 
ออกแบบแผนและด าเนินการ โดยค านึงถึง Chain ทั้งระบบ ไมไ่ด้
ค านึงเฉพาะสิ่งที่จะด าเนินการ และเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนหรือมี
ปัจจัยที่ระยะยาวอาจไม่บรรล ุ

  การวางแผนงานรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ 
VBO 

 

 - มีแผนงานหรือการด าเนินการที่ส าคัญ
ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ 
VBO เช่น แผนงานด้าน HR /  
แผนการปรับ Culture / แผน KM / 
Intelligence Org. เป็นต้น 

แผนงานรองรับการเปลีย่นแปลงเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ VBO 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
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2 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 ประเด็นและข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ ค าอธิบาย/รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  การสื่อสาร  

 - มีกระบวนการสื่อสารแผน เป้าหมาย 
และก ากับดูแลการด าเนินการที่ชัดเจน 

 

มีการสื่อสารแผน และเป้าหมาย (โดยเฉพาะงาน/กิจกรรม/
กระบวนการใหม่) ให้กับคนในองค์กรไดเ้ข้าใจต่อความจ าเป็นทิศทาง 
รวมทั้งสื่อสารการก ากับดูแล 

 - หน่วยท่ีน าแผนไปปฏิบัตหิลัก  
มีความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ วิสยัทัศน์
เป้าหมายทีส่อดคล้องกับเป้าหมาย 
ฝ่ายบรหิาร (Top Management) 

พิจารณาความเข้าใจสัมภาษณ์ทิศทางจากผู้บริหาร และฝ่ายงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 แนวทางการติดตามประเมินผล 
 

 - การวางแผนการก ากับติดตาม มุ่งเน้น
ผลลัพธ์ และวัดในสิ่งที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลง หรือเป็น Key Driver   

พิจารณาแนวทางการก ากับติดตามว่าให้ความส าคัญกับประเด็น
ส าคัญที่เป็น Key Driver หรือไม่  

 - มีการจัดเก็บข้อมูลส าหรับประเมิน
ความส าเร็จโครงการและมูลค่าที่เกิดขึ้น 

สอดคล้องกับ Value เป้าหมายยทุธศาสตร์ใหม่ที่ก าหนด 

 - แผนการตดิตามประเมินผลบุคคล   
มีการมุ่งเน้นพฤติกรรมหรือการปฏิบัติที่
จะเช่ือมโยงกับกลยุทธ์และ
ประสิทธิภาพขององค์กรได้  

ต้องการ Change หรือสร้าง Value อย่างไร คนต้องปรับและกระท า
อย่างไร ประเมินสิ่งนั้นด 
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  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
ประเด็นการประเมินด้านภาวะผู้น า 
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ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 1 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ประเด็นการประเมินด้านภาวะผู้น า 

หัวข้อ ภาวะผู้น า ประเด็นการตรวจประเมิน ค าถามในแบบสอบถาม ค าถาม In-depth Interview 
1. การก าหนดทิศทางที่ชัดเจน 

(Vision) 

   

1.1 การก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางที่
ชัดเจน 

− มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ระบุเป้าหมายและ
ระยะเวลาในการบรรลุ เป้าหมายที่ชัดเจน  
มียุทธศาสตร์ กลยุทธ์รองรับการขับเคลื่อน
เพ่ือให้วิสัยทัศน์บรรลุเป้าหมาย 

− มีการก าหนดวิสัยทัศน์ แต่ไม่ได้ระบุเป้าหมาย
และระยะเวลาในการบรรลุเป้าหมายที่ชัดเจน 

− ไม่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  

  

2. Transformation Leadership 

เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
   

2.1 การเตรียมการ / การวางแผน
ส าหรับการเปลี่ยนแปลง 

− ก าหนดผู้ที่รับผิดชอบในการวางแผนการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ VBO และเข้ามามี
บทบาทหลักในการก าหนดผู้ที่รับผิดชอบ 

− มีการจัดท าแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง (VBO 

Trans format ion P lan และ Dig i ta l  

Transformation Plan) 
− มีการชี้แจง ท าความเข้าใจในการด าเนินการ

ตามแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง 

− ท่านทราบหรือไม่ว่ามีการ
จั ด ท า แ ผ น ร อ ง รั บ ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  ( V B O  

Transformation Plan และ 
Digital Transformation Plan) 

− ท่านทราบบทบาทของท่าน
ในการด าเนินการตามแผน
รองรับการเปลี่ยนแปลง  

− ขอทราบแผนรองรับการ
เปลี่ยนแปลง  

− บทบาทของท่ าน ในกา ร
ด าเนินการตามแผนรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 2 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

หัวข้อ ภาวะผู้น า ประเด็นการตรวจประเมิน ค าถามในแบบสอบถาม ค าถาม In-depth Interview 
2.2 การปรับโครงสร้ างองค์กร เ พ่ือ

สอดคล้อง/รองรับกับวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์องค์กรและมีความ
เหมาะสม สามารถขับ เคลื่ อน
องค์กรในการบรรลุวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายได ้

− โครงสร้างองค์กรมีหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการ
เป็น VBO 
 

 − ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง
โครงสร้างในการขับเคลื่อน
องค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายได ้

− ปัญหา  อุปส ร รค ในกา ร
ปฏิบัติงานตามโครงสร้างใน
รูปแบบ Function based 
และ Project Based และ 

2.3 องค์ประกอบของ 
Transformation Plan 

− มี แ ผ น ร อ ง รั บ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  ( VBO 
Trans format ion P lan และ Dig i ta l  
Transformation Plan) 

− มีการปรับโครงสร้างองค์กร เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

− มีแผนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

− มีแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญ      
ที่ส่งผลต่อการเป็น VBO และต่อการท า DT 

− มีแผนการสื่อสารเพ่ือให้บุคลากรในองค์กร
เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
องค์กร 

− ท่ า น ท ร า บ แ ผ น ร อ ง รั บ
การเปลี่ยนแปลงหรือไม ่

− แผนรองรับการเปลี่ยนแปลง
มีความเหมาะสมหรือไม่ 

− ความเหมาะสมของแผน
รองรับการ เปลี่ ยนแปลง 
(VBO Transformation Plan 
และ Digital Transformation 
Plan) /แ ผ น ก า ร พั ฒ น า
สมรรถนะของบุคลากร /
แ ผ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการท างานที่ส าคัญ/
แผนการสื่อสาร 

3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง /  
การด าเนินการตาม 
Transformation Plan  
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 3 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

หัวข้อ ภาวะผู้น า ประเด็นการตรวจประเมิน ค าถามในแบบสอบถาม ค าถาม In-depth Interview 
3.1 ความสามารถในการโน้มน้าวให้ทีม

ขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายองค์กร 

− mobilize ให้บุคลากรในองค์กรเข้ามามีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร 

− การ mobil ize ท าให้บุคลากรส่วนใหญ่มี 
commitment ในการด าเนินการเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย 

− จากบทบาทในการน าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
ระดับสูง กระตุ้นให้ท่านเข้า
ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ขับเคลื่อนองค์กร 

− จากบทบาทในการน าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
ร ะ ดั บ สู ง ท า ใ ห้ ท่ า น มี 
commi tmen t  ใ นก า ร
ด า เ นิ น ก า ร เ พ่ื อ บ ร ร ลุ
เป้าหมาย 

− บ ท บ า ท ใ น ก า ร น า ก า ร
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
ระดับสูงที่กระตุ้นให้ท่านเข้า
ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ขับเคลื่อนองค์กร 

− commitment ของท่านใน
การด าเนินการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย 

3.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลงในด้าน
วัฒนธรรมองค์กร 

– เป็นคนริ เริ่มความคิด กลยุทธ์ใหม่ๆ  เพื่อ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร 

– การ implement ส่งผลให้ เกิดพลังบวก 
เกิดการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง 

– เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร 
– เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับที่คาดว่าจะส่งผล

ต่อความร่วมมือ ร่วมใจในการบรรลุเป้าหมาย 

− ท่านเข้าร่วมด าเนินการตาม
แผนรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
หรือเข้ามามีส่วนร่วมเ พ่ือ
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง 

− ท่านเห็นว่าการด าเนินการ
เ ริ่ ม ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ ย นแปลง วัฒนธ ร รม
องค์กร 

− ความคิด กลยุทธ์ใหม่ๆ ของ
ผู้ บริห ารระดับสู ง ในการ
เปลี่ ย นแปลงวัฒนธรรม
องค์กร 

− การด าเนินการตามแผนแผน
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

− การด าเนินการเริ่มก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์กรอย่างไร  
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ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 4 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

หัวข้อ ภาวะผู้น า ประเด็นการตรวจประเมิน ค าถามในแบบสอบถาม ค าถาม In-depth Interview 
3.3 มีการติดตามความคืบหน้าในการ

ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 

– มีการติดตามอย่างน้อยรายไตรมาส 
 

  

4. การสนับสนุนปัจจัยที่จะเอ้ืออ านวย 
(Supportor/Facilitator) 

   

4.1 การส่งเสริมความคิดท่ีเป็น 
creative และ innovative 

− มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้เสนอ
ความคิดที่เป็น creative และ innovative 
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ VBO 

− มีกระบวนการ หลักเกณฑ์ในการคัดกรอง
ความคิดดังกล่าว 

− ความคิดที่ผ่านกระบวนการคัดกรองถูกน ามา 
implement  

− ผลการ implement บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมาย 

− ผู้ บ ริ ห าร ระดับสู ง ได้ เปิ ด
โอกาสให้บุคลากรในองค์กร
ไ ด้ เ ส น อ ค ว า ม คิ ด ที่ เ ป็ น 
creative และ innovative 
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่ VBO 

− ผู้บริหารระดับสูงได้พิจารณา
และส่งเสริมให้  creative 

และ innovative idea มา
ขยายผลในทางปฎิบัติ 

 

4.2 การจัดสรรงบประมาณ  − มีหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
จากผลการประเมินมูลค่า 

− น าผลการประเมินมูลค่ามาประกอบการ
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ 

 − ขอทราบความเห็นในการน า
ผลการประเมินมูลค่ ามา
ประกอบการพิจารณาการ
จัดสรรงบประมาณ 

4.3 การจัดสรรทรัพยากรบุคคล − มีแผนการปรับอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างองค์กร 

− จัดสรรบุคลากรให้พอเพียง 
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ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 5 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

หัวข้อ ภาวะผู้น า ประเด็นการตรวจประเมิน ค าถามในแบบสอบถาม ค าถาม In-depth Interview 
5. การบริหารการเปลี่ยนแปลง เมื่อ

สถานการณ์/บริบทเปลี่ยน (Policy 
/ Technology Focus) 

− เ ข้ า ใจสถานการณ์  ประ เมินบริ บทและ
สถานการณ์ที่ ส่ งผลการ เป็น  VBO และ 
Intelligence Agency 

− พ ร้ อ ม ที่ จ ะ ป รั บ ก ล ยุ ท ธ์  วิ ธี ก า ร  เ มื่ อ
สถานการณ/์บริบทเปลี่ยน 

− สามารถปรับกลยุทธ์ วิธีการได้อย่างเหมาะสม 
(มีสถานการณ/์บริบทเปลี่ยน) 

 − ข อ ใ ห้ ช่ ว ย ย ก ตั ว อ ย่ า ง
สถานการณ์ที่ส่งผลการเป็น 
VBO และการปรับกลยุทธ์ 
วิธีการที่เหมาะสม 

6. การปรับระบบประเมินผลและ
ระบบแรงจูงใจให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์องค์กร 

− มีนโยบายในการปรับระบบประเมินผลและ
ระบบแรงจูงใจ  

− อยู่ระหว่างการด าเนินการตามนโยบายในการ
ปรับระบบประเมินผลและระบบแรงจูงใจ 

− มีระบบประเมินผลและระบบแรงจูง ใจที่
เหมาะสม 

− ระบบประเมินผลและระบบ
แรงจูงใจในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมหรือไม่ 

− ท่านเห็นว่าควรปรับระบบ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ ร ะ บ บ
แรงจูงใจให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

− ท่านเห็นว่าควรปรับระบบ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ ร ะ บ บ
แรงจูงใจให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ที่จะ
เปลี่ยนแปลง อย่างไร 
 

7. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
บุคลากรในองค์กร 

− มีการด าเนินการเพื่อสร้างความเชื่อม่ัน 
− บุคลากรในองค์กรมีความเชื่อมั่นว่าผู้บริหาร

ระดับสูงสามารถน าพาให้บรรลุ เป้าหมาย
องค์กรได ้

− ท่ า น มี ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ต่ อ
ผู้ บ ริ ห ารระดับสู ง ในการ
น าพาองค์กรหรือไม่ 
 

− ท่านคิดว่าผู้บริหารระดับสูง
จะต้องด าเนินการอย่างไรใน
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ท่าน 
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  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4 
ประเด็นการประเมินด้านการสื่อสาร 
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ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 1 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ประเด็นการประเมินด้านการสื่อสาร 

หัวข้อ การสื่อสาร ประเด็นการตรวจประเมิน ค าถามในแบบสอบถาม ค าถาม In-depth Interview 
1. การสื่อสารให้พนักงานในแต่ละ

ระดับ 

− ระบุช่องทางการสื่อสาร 

− การประชุมฝ่ายบริหาร / 

ประชุมพนักงาน 

− Web site 

− Intranet   

− บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

- ท่านทราบผ่านช่องทางใด 

 

− ช่องทางที่คิดว่ามีประสิทธิภาพใน
การสื่อสาร 
(ถามผู้บริหารและพนักงาน) 

2. ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ ห้ กั บ
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่
ได้รับผลกระทบจากทิศทางและ
เป้าหมายการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป 

− ก า ห น ด ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย 
(Stakeholder) (ระบุกลุ่มเป้าหมาย) 

− พิ จ า ร ณ า ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ เ กิ ด กั บ
กลุ่มเป้าหมาย (Stakeholder) จาก
การปรับเปลี่ยน 

− เลือกรูปแบบการสื่อสารในแต่ละ
กลุ่ มเป้ าหมาย (ระบุรูปแบบการ
สื่อสาร) 

 − การปรับเปลี่ ยนวิสัยทัศน์ของ 
สทอภ . ส่งผลกระทบต่อความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท่านอย่างไร 

3. การติดตามประเมินสถานการณ์และ
รับฟังความเห็น 

− มีรูปแบบการติดตาม ประเมินที่
บุคลากรในองค์กรสามารถสื่อสารได้
ง่ายและหลากหลายรูปแบบ 

− การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา เมื่อมี
สถานการณ์ที่อาจท าให้เป้าหมายไม่
บรรลุผล 

 

 

 − ในการปรับเปลี่ยนองค์กร มีความ
ขั ด แ ย้ ง เ กิ ด ขึ้ น ห รื อ ไ ม่  ถ้ า มี
ผู้บริหารระดับสูงทราบได้อย่างไร 
มีการด าเนินการอย่างไร 

− (ถามหน่วยงานที่ท างานร่วมกับ 
สทอภ.) 
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 2 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

หัวข้อ การสื่อสาร ประเด็นการตรวจประเมิน ค าถามในแบบสอบถาม ค าถาม In-depth Interview 
4. ผลสัมฤทธิ์จากการสื่อสาร (ความเข้าใจ

ของคนในองค์กร การตระหนัก และ
ร่วมมือ) 

 - ท่านทราบวิสัยทัศน์และทิศทางของ 
สทอภ. หรือไม ่

- ท่านทราบการเป็น VBO เป็นองค์กร
ที่มีลักษณะอย่างไร 

- ท่านทราบบทบาทของท่านที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อน สทอภ. ให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์หรือไม่ 

− นิยามของ VBO ในความเห็นของ
ท่าน 

− ขอทราบบทบาทของท่านในการ
ขับเคลื่อน สทอภ . ให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ 
(ถามผู้บริหารและพนักงาน) 
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  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 5 
เกณฑ์การประเมินวัฒนธรรมองค์กร 
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ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 1 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

เกณฑ์การประเมินวัฒนธรรมองค์กร 

หัวข้อ วัฒนธรรมองค์กร ประเด็นการตรวจประเมิน ค าถามในแบบสอบถาม ค าถาม Indepth Interview 
1. การร่วมมือกันสร้างคุณค่าที่มุ่งไปสู่คุณค่า
สูงสุดของผู้รับบริการ 

   

1.1 ผู้น าองค์กร มุ่งเน้นการกระตุ้นจูงใจ 
เหนี่ยวน า ให้ไปสู่วิสัยทัศน์  และ
การเปลี่ยนแปลงองค์กรร่วมกัน 

− ผู้บริการองค์กรได้สร้าง กระตุ้น ให้
บุคลากรเห็นความส าคัญของการ
น าไปสู่วิสัยทัศน์อยู่เสมอ 

− บริการองค์กรได้สร้าง กระตุ้น ให้
บุคลากรเห็นความส าคัญของการ
น าไปสู่องค์กรที่สร้างคุณค่า (VBO) 
ร่วมกัน 

− การกระตุ้นจูงใจสื่อสารขององค์กร 
สามารถท าให้ท่านทราบว่า จะท า
อย่างไรในการไปสู่วิสัยทัศน์และเป็น
องค์กรที่สร้างคุณค่า (VBO)    

− บุ คล าก รมี ค ว าม เชื่ อ มั่ น  ว่ า
วิสัยทัศน์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เป็น
ทิศทางท่ีจะต้องด าเนินการไปสู่  

− บุ คล าก รมี ค ว าม เชื่ อ มั่ น  ว่ า
แนวคิดและแนวทางไปสู่  VBO 
นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง มีวิธีการที่ด ี 

− ท่านทราบว่า จะท าอย่างไรใน
การไปสู่วิสัยทัศน์นั้น 

− ท่านทราบว่า จะท าอย่างไรใน
การมุ่งไปสู่องค์กรที่สร้างคุณค่า 
(VBO) 

− ท่านได้รับการกระตุ้น ให้เห็น
ความส าคัญของการน า ไปสู่
วิสัยทัศน์และการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ VBO อยู่เสมอ 

ได้มีกิจกรรมการสร้าง กระตุ้น
บุคลากรเห็นความส าคัญของ
การน าไปสู่วิสัยทัศน์และ VBO 
โดยวิธีการใด 
− มีสิ่ งบ่ งชี้หรือวิ ธีการที่ จะ

ทราบ feedback ของการ
กระตุ้นนั้นหรือไม่ อย่างไร 

1.2 มีการสื่อสารในด้านการ
ตั้งเป้าหมายของความส าเร็จของ
ผลงานทั้งในภาพรวมและแต่ละ
ส่วนงาน  

− องค์ ก ร มี ก า ร สื่ อ ส า ร เ ป้ า หม า ย
ความส า เร็จที่ มุ่ ง เน้นถึ งคุณค่าที่
ต้องการ ในระดับภาพรวม และระดับ
หน่วยงาน รวมถึงวิธีการแผนงาน 

− ท่ า น ไ ด้ รั บ ท ร า บ เ ป้ า ห ม า ย
ความส า เร็ จ ในภาพรวมของ
องค์กรท่านอย่างไร  

− ความส าเร็จของท่าน เกียวข้อง

− ได้มีกิจกรรม เช่น ประชุม 
สัมมนา สื่อสาร ให้บุคลากร
เห็นเป้าหมายความส าเร็จใน
ภาพรวม อย่างไร 
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ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 2 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

หัวข้อ วัฒนธรรมองค์กร ประเด็นการตรวจประเมิน ค าถามในแบบสอบถาม ค าถาม Indepth Interview 
 − การสื่อสารผลส าเร็จ จะประเมินจาก

คุณค่าที่เกิดขึ้นโดยรวม และน าเสนอ
คุณค่าที่เกิดขึ้นของแต่ละหน่วยงาน
ว่าได้สร้างคุณค่าการสนับสนุนต่อกัน
และกันอย่างไร  

กับคุณค่าของหน่วยงานและ
องค์กรในภาพรวมอย่างไร 

− ท่านได้รับการสื่อสาร จูงใจที่ดี 
ในการท าให้ท่านมุ่งเน้นผลลัพธ์
ความส า เร็จของทีมงานและ
องค์กรโดยรวม  

− มีการกระตุ้นให้บุคลากร
มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าเพ่ือ
ไปสู่ความส าเร็จโดยรวม
อย่างไร 

1.3 ผู้บริหารผลักดันการด าเนินงานให้
บุ ค ล า ก ร ท า ง า น ด้ ว ย ค ว า ม
ภาคภูมิใจในคุณค่าของงานเป็น
หลัก (ไม่ใช่จากการควบคุมบังคับ
เป็นหลัก)  

− องค์กรมีแผนงาน ออกนโยบาย 
สื่อสารกับผู้บริหาร (ผ่านทางการ
ประชุม สัมมนา สื่อสารทางตรง รับ
ฟังความคิดเห็นพนักงาน ฯลฯ) โดยมี
กิจกรรม วิ ธีการการโน้มน้ าว ให้
บุคลากรเห็นความส าคัญภาคภูมิใจ
ในความส าเร็จ   

− ผู้ น าอ งค์ กรมี ก ารสื่ อ สา ร  จู ง ใ จ 
เ ห นี่ ย ว น า  ใ ห้ บุ ค ล า ก ร เ ห็ น
ความส าคัญในการเต็มใจ มุ่ งมั่น 
ขับ เคลื่ อนพลั งไปสู่ การบรรลุผล
ส าเร็จ 

− เมื่อมีการสื่อสารถึงการบรรลุ
เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง อ ง ค์ ก ร แ ล ะ
หน่วยงานท่านมี “ความรู้สึกร่วม” 
ว่าภาคภูมิใจ ยินดีด้วย มากน้อย
เพียงไร 

− ท่านรู้สึกว่าตนเป็นส่วนส าคัญต่อ
ความส าเร็จขององค์กรเพียงไร 

− องค์การได้ท าให้ท่านเห็นคุณค่า
ของตัวท่านที่ได้ อุทิศตนให้กับ
ความส าเร็จขององค์กร 

− ผู้น าองค์กรได้สร้างแรงกระตุ้นให้
ท่านอุทิศความสามารถเพ่ือไปสู่
ความส าเร็จได้เต็มที่  

− มีการท ากิจกรรมที่ท า ให้
บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจ
ต่อความส าเร็จในภาพรวม
อย่างไร 

− ผู้ น าอ งค์ กร ได้ ส ร้ า งแร ง
ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ ท่ า น อุ ทิ ศ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ พ่ื อ ไ ป สู่
ความส าเร็จได้เต็มที่  

− มีสิ่ งบ่ งชี้หรือวิ ธีการที่ จะ
ทราบ feedback ของการ
กระตุ้นนั้นหรือไม่ อย่างไร 

1.4 มองว่าหน่วยงานภายใน/องค์กร
ภายนอกต่างเป็นผู้ร่วมทีมงาน
เดียวกันเพ่ือจะไปสู่ความส าเร็จ
เดียวกัน   

− มีการสร้างพ้ืนที่ วาระ เพ่ือท าให้เกิด
การร่วมมือ ระดมความคิดเห็น ใน
กา รห า วิ ธี ก า ร ส ร้ า งคุณค่ า จ าก
ความส าเร็จร่วมกันจากหน่วยงาน

− ท่านทราบหรือไม่ว่าหน่วยงาน
ภายในที่มีความเกี่ยวข้องกับงาน
ข อ ง ท่ า น ส า ม า ร ถ น า ไ ป สู่
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ภ า พ ร ว ม มี

− องค์กรได้เปิดโอกาสในการ
น าเอาหน่วยงานต่าง  ๆมาระดม
ความคิดเห็นในการสร้าง
คุณค่า ความส าเร็จโดยวิธีใด 
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 3 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

หัวข้อ วัฒนธรรมองค์กร ประเด็นการตรวจประเมิน ค าถามในแบบสอบถาม ค าถาม Indepth Interview 
ภายในและองค์กรภายนอก เช่น การ
ประชุมระดมสมองก่อนการจัดท า
แผน การสัมมนา ฯลฯ  

− และจะต้องมีการสื่อสารให้บุคลากร
ทราบ เพ่ือให้เห็นภาพว่าหน่วยงาน/
องค์กรต่างๆ ท างานสอดประสานกัน
ในแบบพันธมิตรอย่างไร  

− เปิดโอกาสในการตัดสินใจ วางแผน 
โดยมีทั้ง Top-down and bottom-
up balance 
 

หน่วยงานใดบ้าง 
− ท่านได้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ

ภายในได้มีการร่วมมือกันสร้าง
คุณค่า ความส าเร็จ ในการไปสู่
เป้าหมายได้อย่างไร 

− ท่ านทราบหรื อ ไม่ ว่ า อ งค์ ก ร
ภายนอกที่ด าเนินการเกี่ยวข้อง
เ พ่ื อ น า ไ ป สู่ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น
ภาพรวม มีองค์กรใดบ้าง  

− แล ะ ร่ ว มมื อ กั น ส ร้ า ง คุ ณ ค่ า
อย่างไร 

− ท่ านรู้ สึ กว่ าหน่ วยงานที่ ท่ าน
ท างานอยู่มีความส าคัญและมี
บทบาทในการไปสู่ เป้ าหมาย
โดยรวม 

− ในการประชุม ให้ความเห็นต่างๆ 
ท่านรู้สึกว่าแผนงานต่างๆ จ านวน
ม า ก เ กิ ด จ า ก ค ว า ม คิ ด ข อ ง
บุคลากรทั่ ว ไปนอกเหนือจาก
ผู้บริหาร 

 

 
 

− มีการสื่อสารให้บุคลากร
ทราบ เพ่ือให้ เห็นภาพว่า
หน่ วยงาน /องค์กรต่ า งๆ
ท างานสอดประสานกันใน
แบบพันธมิตรอย่างไร 

− ในการว า งแผน  ได้ เ ปิ ด
โ อ ก า ส ใ ห้ บุ ค ล า ก ร 
หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม
ในการวางแผน และน าไปสู่
ก า รปฏิ บั ติ ที่ มี คุณค่ า ใ น
องค์กรอย่างไร 
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 4 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

หัวข้อ วัฒนธรรมองค์กร ประเด็นการตรวจประเมิน ค าถามในแบบสอบถาม ค าถาม Indepth Interview 
2. มีการสร้างแรงจูงใจบุคลากรในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่วิธีการใหม่เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณค่าที่
สร้างข้ึน  

   

2.1 การสร้างสิ่งที่สนับสนุนกระตุ้นการ
สร้างสรรค ์

− มีกิจกรรมใน/นอกเวลางาน ที่กระตุ้น
การคิด  จู ง ใจ  ให้ รางวั ล  ในการ
สร้างสรรคมี์ 
 

− ท่านมีความเห็นกว่ากิจกรรม
ต่างๆ ที่องค์กรได้ท าคือเพ่ือช่วย
กระตุ้ นความคิดสร้ า งสรรค์
ได้มากเพียงไร 

− มีกิจกรรมใน/นอกเวลางาน 
ที่กระตุ้นการคิด จูงใจ ให้
รางวัล ในการสร้างสรรค์
อย่างไร 

2.2 สนับสนุนบรรยากาศการท างาน
เพ่ือให้บุคลากรได้สร้างสรรค์งาน 

− สร้างบรรยากาศการท างาน ที่เปิด
โอกาสให้ได้คิด จินตนาการ มีข้อมูล 
เครื่องมือ ตัวอย่าง ที่จูงใจให้ เป็น
วัตถุดิบในการคิด ให้เวลาในการคิด  

− มีพ้ืนที่/เวที/ช่องทางในการน าเสนอ
ความคิดหลายแบบ 

− บ ร ร ย า ก า ศ ใ น ก า ร ท า ง า น 
(สถานที่ การเปิดโอกาสให้ได้ใช้
เวลาในการคิด เครื่องมือที่ช่วย
ให้ท่านได้คิดสร้างสรรค์งาน เช่น 
สื่อต่างๆ ข้อมูลต่างๆ ตัวอย่าง
ของความส าเร็จ ฯลฯ) ได้น าไปสู่
การท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์

− องค์กรอ านวยความสะดวกให้
ท่ า น ไ ด้ น า ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ไ ป
น าเสนอได้อย่างไม่มีการปิดก้ัน  

− ท่านได้มีแผนงาน แนวคิด 
ในการสร้าง สิ่งที่เปิดโอกาส
ใ ห้ ไ ด้ คิ ด  จิ น ต น า ก า ร  
มีข้อมูล เครื่องมือ ตัวอย่าง 
ที่จูงใจให้เป็นวัตถุดิบในการคิด 
การจัดสรรอย่างไร 

2.3 กระตุ้นให้บุคลากรใช้ความคิด 
ความรู้ของตนในการน ามาใช้
พัฒนาสิ่งใหม่ๆ 

− มุ่งเน้นการตั้งค าถาม (เช่น ในการ
ประชุม) เพ่ือให้คนตอบ แบบเปิด
กว้าง เพ่ือหาวิธีการใหม่ๆ หรือไม่ใน
การสร้างคุณค่า จากข้อมูลใหม่/
ความต้องการใหม ่

− ผู้บริหารมีการยกตัวอย่าง กรณีที่

− ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม  สั ม ม น า 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ 
ผู้ น าการประชุม ได้มี การตั้ ง
ประเด็นที่กระตุ้นให้ท่านได้คิดหา
ค าตอบใหม่ๆ  ที่ ไม่ เคยถูกคิด
มาก่อน  

− ใน เวลาที่ ผ่ านมา  มี กา ร
กระตุ้นให้บุคลากรได้คิดหา
ค าตอบ ในการสร้ า งสิ่ ง
ใหม่ๆ หรือไม่ อย่างไร 

− มีสภาพแวดล้อมใหม่ ความ
ต้องการใหม่  นโยบายรัฐ
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 5 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

หัวข้อ วัฒนธรรมองค์กร ประเด็นการตรวจประเมิน ค าถามในแบบสอบถาม ค าถาม Indepth Interview 
ประสบผลส าเร็จ (success case) 
ในด้านการสร้างสรรค์คุณค่า เพ่ือให้
บุคลากรได้แนวความคิดใหม่ในการ
ไปสู่ความส าเร็จ 

− ท่านทราบว่าสภาพแวดล้อมใหม่ 
ความต้องการใหม่ ฯลฯ ที่มีผล
ท าให้ต้องพัฒนา ปรับเปลี่ยน
ก า ร ท า ง า น  เ ป้ า ห ม า ย  มี
อะไรบ้าง และท าให้ท่านต้อง
ท างานโดยมีการพัฒนาสิ่งใหม่
อย่างไร  

− ผู้บริการท าให้ เห็นตัวอย่างที่
ประสบผลส าเร็จ และได้จูงใจ 
กระตุ้น ให้ท่านอยากจะสร้างสิ่ง
ใหม่ที่ท่ีมีคุณค่าได้มากเพียงไร 

ฯลฯ อะไรบ้าง ที่ต้องการ
การปรับเปลี่ยน พัฒนาการ
ด าเนินงาน 

− ท่านได้สื่ อสารสิ่ ง เหล่ านี้
อย่างไร  

− ท่านได้หาวิธีการในการสร้าง
ส่วนร่วมจากบุคลากรในการ
ช่ ว ย ป รั บ เ ป ลี่ ย น ก า ร
ด าเนินงานนั้นอย่างไรใน
การปรับตัวไปสู่สิ่งเหล่านี้ 

2.4 กระตุ้นในการน าความคิด
สร้างสรรค์ไปสู่การปฏิบัติ 

− มีการย้ าเตือน ประเด็น ความคิด
สร้างสรรค์ ให้ยังคงถูกน ามาใช้ใน
การสร้างคุณค่าผลงานอยู่เสมอ 

− น าเอาความคิดที่ดีมาจัดท าแผนงาน 
วิ ธี ก า ร  ก ร ะ บ ว น ก า ร  แ ล ะ
ประเมินผลที่ได้รับ  

− น า เอาผลส าเร็จมาสื่ อสาร เช่น 
น าเสนอความคืบหน้า การบรรลุผล 
ในลักษณะที่สร้างความภาคภูมิใจ 
เห็นคุณค่า ความส าคัญของการน า
ไอเดียของบุคลากร ทุกระดับ ไป
ปฏิบัติ  เ พ่ือ ให้ ทุ กระดับ เห็นว่ า
องค์กรให้ความส าคัญต่อไอเดียของ
บุคลากรทุกคน 

− ความคิดสร้างสรรค์ที่ท่านได้ท า
ให้เกิดมีหรือไม่ในช่วงปีที่ผ่านมา 
คืออะไร 

− ท่านพบว่า องค์กรมีการ เห็น
ความส าคัญในการน าแนวคิดไป
ใช้อย่างจริงจังในการพัฒนา 

− ท่านมีความเห็นว่ามีตัวอย่าง
จ านวนมาก ที่ความส าเร็จ การ
พัฒนานั้น เกิดจากความคิดของ
บุคลากรทั่วไปในองค์กร ไม่ใช่
เฉพาะของผู้บริหาร   

− ท่ า น ไ ด้ รั บ ไ อ เ ดี ย จ า ก
บุคลากรต่างๆ  ผ่ านการ
กระตุ้ น ในลักษณะต่ างๆ
อะไรบ้าง 

− ไอเดีย แนวคิดนี้ ถูกน ามา
คั ด ก ร อ ง  น า ไ ป ป ฏิ บั ติ
อย่างไร มีสิ่งใดบ้าง ผลงาน
ใดบ้าง 

− มีการสื่อสารถึงความส าเร็จ 
ความส าคัญของบุคลากรที่
อุทิศความคิดนีอ้ย่างไร 
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 6 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

หัวข้อ วัฒนธรรมองค์กร ประเด็นการตรวจประเมิน ค าถามในแบบสอบถาม ค าถาม Indepth Interview 
3. มีการสร้างพฤติกรรมที่น าไปสู่ค่านิยมร่วม
ขององค์กร   

   

3.1 Governance 
 

− มีการสื่อสาร ย้ าเตือน สร้างแนวคิด 
ทัศนคติที่มุ่งเน้นจริยธรรม ความ
โปร่งใส เช่น ผู้บริหารมีการสื่อสารที่
ย้ าเตือนประเด็นนี้ 

− มีการยกตัวอย่างที่ดีและไม่ดี ให้เห็น
ภาพเ พ่ือน าไปใช้ประยุกต์ ใช้กับ
ตนเอง 

− ท่านพบว่าองค์กรมีการสื่อสาร 
กระตุ้นการกระท าที่ มุ่ ง เน้น
จริยธรรม ความโปร่งใสอยู่เสนอ 

− ท่านเห็นว่าการสื่อสาร กระตุ้น
การกระท าที่มุ่งเน้นจริยธรรม 
ความโปร่งใส ที่องค์กรได้ท า มี
ส่วนในการสร้างความคิดเหล่านี้
แก่ท่านจริงจนเป็นนิสัย ที่จะ
ค า นึ ง ถึ ง สิ่ ง เ ห ล่ า นี้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของบุคลากรจริง 

− มีการท ากิจกรรมที่ท าให้
บุคลากรเกิดกระท าที่มุ่งเน้น
จริยธรรม ความโปร่งใสอยู่
เสมอ  

− มีสิ่ งบ่งชี้หรือวิธีการที่จะ
ทราบ feedback ของการ
กระตุ้นนั้นหรือไม่ อย่างไร 

3.2 Integrity − มีการกระตุ้น (ผ่านผู้น า/กิจกรรม) 
ขับเคลื่อนให้มุ่ งมั่น ภาคภูมิใจใน
คุณค่าของผลงานที่มีความสมบูรณ์
แบบ ไว้วางใจได้ 
 

− ผู้น า/กิจกรรมได้ขับเคลื่อนให้
ท่านมุ่งมั่น ภาคภูมิใจในคุณค่า
ของผลงานที่มีความสมบูรณ์
แบบ  จนท า ใ ห้ ส ร้ า ง ค ว า ม
น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ โดยมิต้อง
บังคับ ตรวจสอบ 

− มีการกระตุ้น (ผ่านผู้น า/
กิ จกรรม)  ขับ เคลื่ อนให้
มุ่งมั่น ภาคภูมิใจในคุณค่า
ของผลงานที่มีความสมบูรณ์
แบบ เชื่ อ ถื อ ไว้ ว า ง ใ จ ได้
อย่างไร 

3.3 Sustainability − ประ เมินผลส า เ ร็ จ โดยค านึ งถึ ง
ความส าเร็จ/คุณค่า ระยะยาว ยั่งยืน   

− โ ด ย ก า ร สื่ อ ส า ร  ย้ า เ ตื อ น 
(นอกเหนือจากแผนงาน) ให้มุ่งไปสู่
วิสัยทัศน์ ความส าเร็จในระยะยาว 

− ท่านทราบหรือไม่ว่าองค์กรท่าน
มีวิสัยทัศน์ ความส าเร็จในระยะ
ยาวที่มุ่งหวังสิ่งใดบ้าง 

− ท่านทราบว่าการด าเนินงานของ
ตนผลงานของตนสนับสนุนสิ่ง

− ได้มีการก าหนดเป้าหมาย
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ส า เ ร็ จ โ ด ย
ค านึงถึงความส าเร็จ/คุณค่า 
ระยะยาว ยั่งยืนอย่างไร  

− มี ก า ร สื่ อ ส า ร  ย้ า เ ตื อ น 
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ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

 7 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

หัวข้อ วัฒนธรรมองค์กร ประเด็นการตรวจประเมิน ค าถามในแบบสอบถาม ค าถาม Indepth Interview 
− การน าผลการประเมิน มาพิจารณา

ว่านอกจากจะบรรลุเป้าหมายแล้ว 
ยังส่งผลต่อระยะยาวหรือไม่ 

− ท า ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ท ร า บ ว่ า ก า ร
ด า เนินงานของตนสนับสนุนสิ่ ง
เหล่านั้นอย่างไร 

เหล่านั้นอย่างไร (อธิบาย) บุคลากรให้มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ 
ความส าเร็จในระยะยาว 

− ท าให้บุคลากรทราบว่าการ
ด าเนินงานของตนสนับสนุน
สิ่งเหล่านั้นอย่างไร  

3.4 Tributary − สร้างพฤติกรรมการท างานที่อุทิศตน
ให้แก่ทีมงานและองค์กรโดยรวม ทั้ง
ระดับสูงและระดับล่างร่วมคิดร่วม
ท าในการสร้างคุณค่าของงาน   

− (ประเมินแล้วในหัวข้ออ่ืน) (1.3) 

  

3.5 Determination − มุ่ ง เน้นผลลัพธ์ความส า เร็ จของ
ทีมงานและองค์กรโดยรวม คุณค่า
ความต้องการของส่วนรวม ไม่ใช่
เพียงเฉพาะหน้าที่ของตน  

− (ประเมินแล้วในหัวข้ออ่ืน) (1.4) 
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ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 6 
ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 

บุคลากรเจ้าหน้าที่ 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน) 
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ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

  

 
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. ฝ่ายงานสังกัดตามโครงสร้างใหม่ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาการท างานกับ 
สทอภ. และต าแหน่ง 

2. ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าและบทบาทของ สทอภ. 
3. ความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ใหม่ขององค์กร  
4. ความคิดเห็นต่อการสื่อสารยุทธศาสตร์ใหม่ขององค์กร  
5. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร และความเชื่อม่ันต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป้าหมายใหม่ และ 

ท่านคิดว่าผู้บริหารระดับสูงจะต้องด าเนินการอย่างไรในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับท่าน 

6. ความคิดเห็นต่องานที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน (เป็นงานที่เป็นความรับผิดชอบตาม JD หรือไม่ 
เป็นงานที่ชอบหรือไม่ และคาดว่าตนเองมีความสามารถในการด าเนินการได้มากน้อยเพียงใด)  

7. ท่านคิดว่างานที่หัวหน้าได้มอบหมายในปัจจุบันเป็นงานที่สร้างคุณค่าได้ตามยุทธศาสตร์ใหม่ 
หรือไม่อย่างไร  

8. ความเห็นต่อผลตอบแทนที่ได้รับ รวมทั้งความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

9. ปัจจัยที่จะท าให้ท่านลาออกจาก สทอภ. 
10. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาขององค์กร 

 

ทั้งนี้ ค าถามต่างๆ อาจปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมไปตามสถานการณ์ในการสัมภาษณ์ 
 
 

ประเด็นการสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-Depth Interview) 
บุคลากรเจ้าหน้าท่ี 

ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
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ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 7 
แบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจต่อการท างาน 

และความผูกพันต่อองค์กร 
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ค าชี้แจง 

การส ารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นต่อปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ และความผูกพันใน
การท างานกับ สทอภ. รวมทั้งการรับรู้ ความเข้าใจต่อวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สทอภ. ขอความกรุณาจากท่านในการให้
ข้อมูลตามความเป็นจริง ค าตอบของท่านจะถือเป็นความลับ ซึ่งทริสจะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวมเพื่อน าข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของ สทอภ. ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกบัข้อมูลของท่าน 

1. เพศ 
(  1  )  ชาย  (  2  )  หญิง 
 

2. อาย ุ
(  1  )  ต่ ากว่า 22  ปี (  2  )  22 – 30 ปี  (  3  )  31 – 39 ปี   
(  4  )  40 - 50 ปี  (  5  )  51 ปีขึน้ไป   
 
 

3. ระยะเวลาที่ท่านท างานในองค์กร 
(  1   )  น้อยกว่า 1 ปี (  2  )  1 ปีข้ึนไปแต่ไม่เกิน 3 ป ี  (  3  )  3 ปีข้ึนไปแต่ไม่เกิน 5 ปี  
(  4   )  5 ปีข้ึนไปแต่ไมเ่กิน 10 ปี   (  5  )  10 ปีขึ้นไป   
 

4. ที่มาของบุคลากรก่อนเป็นพนักงานของ สทอภ. 
(  1  )  เข้ามา สทอภ.เป็นหน่วยงานแรก  (  2  )  มาจากภาคเอกชน 

(  3  )  โอนย้ายมาจากส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ (  4  )  โอนย้ายมาจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

(  5  )  โอนย้ายมาจากหน่วยงานอื่นๆ (ระบุ) 
 

5. กลุ่มต าแหน่งปัจจุบัน 
(  1  )  กลุ่มที่ 1  กลุ่มอ านวยการ (ระดับสูง รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ / อธิการ

สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับกลาง ผู้อ านวยการส านัก / ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ ระดับต้น หัวหน้าฝ่าย) 

(  2  )  กลุ่มที่ 2  กลุ่มงานหลัก (นักวิจัย / วิศวกร / นักเทคโนโลยีอวกาศ / นักภูมิสารสนเทศ / นักพัฒนานวัตกรรม / 
นักวิชาการเผยแพร่) 

(  3  )  กลุ่มที่ 3  กลุ่มงานสนับสนุน (นักจัดการงานทั่วไป / นักการคลัง / นักพัสดุ / นักทรัพยากรบุคคล / นักยุทธศาสตร์ /  
นักวิเทศสัมพันธ์ / นักบริหารวิชาการ / นักสื่อสารองค์กร / นักการตลาด / นักพัฒนาธุรกิจ / นักเทคโนโลยี
สารสนเทศ / นักตรวจสอบภายใน / นิติกร / เลขานุการ / นายช่างเทคนิค)  

(  4  )  กลุ่มที่ 4 กลุ่มงานปฏิบตัิการ (พนักงานธุรการ / พนักงานเทคนิค / พนักงานสนับสนุน / พนักงานขับรถ) 
(  5  )  กลุ่มที่ 5 ลูกจ้าง สทอภ. 
(  6  )  กลุ่มที่ 6 ลูกจ้างโครงการ 

 

 

 

แบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจต่อการท างานและความผูกพันต่อองค์กร 
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ส่วนที่ 2 การแสดงความคิดเห็น    

ค าช้ีแจง โปรดอ่านข้อความในแตล่ะข้อแล้วใสเ่ครื่องหมาย “วงกลม” ลงในช่องที่ตรงกับท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว  
โดยมเีกณฑด์ังนี ้
 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ/ 
เห็นด้วยปานกลาง 

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

อย่างยิ่ง 
5 4 3 2 1 

ท่านเห็นด้วยกับ
ข้อความนั้นอย่างมาก 

ท่านเห็นด้วยกับ 

ข้อความนั้นเป็นส่วนใหญ ่
ท่านเฉยๆ หรือเห็นด้วย 

กับข้อความนั้นปานกลาง 
ท่านไม่เห็นด้วยกับ

ข้อความนั้นเป็นส่วนใหญ ่
ท่านไม่เห็นด้วยกับ

ข้อความนั้นอย่างมาก 
 

2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้และเข้าใจถึงนโยบายและทิศทางขององค์กร 
 เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย เฉยๆ/ 

เห็นด้วย 

ปานกลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

อย่างยิ่ง 

1. ผู้บริหารมีการสื่อสารทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ใหม่ของ
องค์กรให้ทราบอย่างชัดเจน  

5 4 3 2 1 

 ช่องทางในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
(  1  )  การประชุม Town hall        (  2  )  ผ่านอีเมล ์
(  3  )  ผ่านหัวหน้าสายงาน      (  4  )  เอกสาร/หนังสือเวียน 
(  5  )  ผ่านสื่อ Social Media ภายใน เช่น ไลน์กลุม่  (  5  )  อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………….. 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร 

เป็นอย่างด ี

5 4 3 2 1 

 (  1  )  ทราบและยอมรบั และรู้วา่ต้องปรับตัวอย่างไร      (  2  )  ทราบและยอมรบั แตไ่ม่แน่ใจว่าต้องปรับตัวอย่างไร 
(  3  )  ทราบ แต่ไม่ยอมรับ เหตผุลเนื่องจาก ………………………………………………………………………………………………………………………. 
(  4  )  ทราบ แต่ยังไม่เข้าใจ                                         (  5  )  ยังไม่ทราบ   

3. ข้าพเจ้าเห็นว่านโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร 

มีความเหมาะสม สามารถพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า 
5 4 3 2 1 

4. การปรับเปลี่ยนวสิัยทัศน์ของ สทอภ. ไดร้ับความร่วมมือจาก
ท่านและฝา่ยงานของท่าน 

5 4 3 2 1 

5. คุณค่าของ สทอภ. ที่จะส่งถึงบุคคลภายนอก (ระบุ)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. บทบาทของท่านในการขับเคลื่อน สทอภ. ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ในการเป็น Value Based Organization (VBO)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย เฉยๆ/ 
เห็นด้วย 

ปานกลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

อย่างยิ่ง 

7. 
 
 

วัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบัน เอื้อตอ่การผลักดันการเป็น Value Based Organization (VBO) (วงกลมข้อที่ท่านเห็นด้วยไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
(  1  )  มีกิจกรรมการสร้าง กระตุน้ใหบุ้คลากรเห็นความส าคญัของการน าไปสู่ VBO 
(  2  )  มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมเพื่อน าไปสู่การปฏิบตัทิี่มีคุณค่า เช่น ร่วมวางแผนในการปรับกระบวนงาน เป็นต้น  
(  3  )  หัวหน้างานมกีารส่งเสริมกระตุ้นให้บุคลากรคิดวิเคราะหส์รา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
(  4  )  บรรยากาศในการท างาน (สถานท่ี รวมทั้งการเปดิโอกาสให้ได้ใช้เวลาในการคดิ เครื่องมือท่ีช่วยให้ท่านได้คดิสร้างสรรค์งาน เช่น 

สื่อ ข้อมูลต่างๆ ตัวอย่างของความส าเรจ็ ฯลฯ)  
(  5  )  ท่านสามารถน าความคดิเห็น หรือข้อเสนอใหม่ๆ  ไปน าเสนอได้อย่างไม่มีการปดิกั้น 
(  6  )  มีการส่งเสริมสนบัสนุนกับผู้ที่เสนอความคิดเห็น สรา้งสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการพัฒนางานให้เกิดคุณค่า เช่น รางวัล  

 หรือผลตอบแทนอ่ืน 
(  7  )  มีการส่งเสริมการท างานรว่มกับหน่วยงานภายนอก เพื่อผลกัดันให้ผลงานของ สทอภ. ได้น าไปใช้ประโยชน ์
(  8  )  องค์กรมีการสื่อสารกระตุน้การกระท าท่ีมุ่งเน้นจริยธรรมความโปร่งใสอยูเ่สมอ 
(  9  )  มีกิจกรรม เช่น การกระตุน้จากผู้บริหาร กิจกรรมส่งเสริมภายในท่ีท าให้ท่านมุ่งมั่นภาคภมูิใจในคุณค่าของผลงาน  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้วัฒนธรรมการท างานขององค์กรเอื้อต่อการเป็น VBO  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานที่ สทอภ. 
 เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย เฉยๆ/ 

เห็นด้วย 

ปานกลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

อย่างยิ่ง 

1. ปัจจัยด้านผลตอบแทน  

1. ข้าพเจ้าพอใจกับผลตอบแทนที่ไดร้ับ เช่น เงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง เป็นต้น ซึ่งเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และ
บทบาทหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

5 4 3 2 1 

2. ข้าพเจ้าพอใจต่อสวัสดิการของ สทอภ. ซึ่งดูแลข้าพเจ้าและ
ครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกัน
ชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร เป็นต้น 

5 4 3 2 1 

2. ปัจจัยด้านการท างานและระบบงาน  
1. ข้าพเจ้าพอใจต่อหน้าที่ท่ีไดร้ับในปจัจุบัน เพราะตรงกับความรู้ 

ความสามารถ 

5 4 3 2 1 

2. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองและรู้ว่า
จะต้องปฏิบัติงานอย่างไรให้ประสบความส าเร็จตามหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน 

5 4 3 2 1 

3. ข้าพเจ้ามีความภูมิใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองและงานท่ี
ได้รับมอบหมาย  

5 4 3 2 1 

4. ข้าพเจ้าเช่ือว่างานท่ีข้าพเจ้าปฏิบตัิอยู่มีผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร 

5 4 3 2 1 

5. ข้าพเจ้าเช่ือว่าความรู้ความสามารถของข้าพเจ้าสร้างคุณค่าต่อ
องค์กร 

5 4 3 2 1 
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 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย เฉยๆ/ 
เห็นด้วย 

ปานกลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

อย่างยิ่ง 

6. ข้าพเจ้าพอใจต่อปริมาณงานท่ีได้รบั สอดคล้องกับระยะเวลาที่
ก าหนดให้ด าเนินการแล้วเสร็จ 

5 4 3 2 1 

7. ข้าพเจ้าไม่ขัดข้องที่จะท างานนอกเวลาเพื่อให้งานที่รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ 

5 4 3 2 1 

8. ข้าพเจ้าสามารถรักษาความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิต
ส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

9. องค์กรมีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาและการท างานท าให้ข้าพเจ้า
สามารถรักษาความสมดลุระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัวได้ 

5 4 3 2 1 

10. ข้าพเจ้าสามารถแสดงความคดิเหน็ในงานท่ีรับผิดชอบได้อย่าง
เต็มที ่

5 4 3 2 1 

11. เมื่อไดร้ับมอบหมายงานอย่างหนึ่ง ข้าพเจ้าจะทุ่มเทให้กับงาน
ที่ท าอย่างเต็มที่ทุกครั้ง 

5 4 3 2 1 

12. องค์กรมีการพัฒนาระบบและกระบวนการท างานภายในอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการท างานให้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ   

5 4 3 2 1 

13. ข้าพเจ้ามั่นใจว่าภาพรวมขององค์กรมีการท างานอย่างซื่อตรง 
ไม่มีการทุจรติ คอร์รัปช่ัน 

5 4 3 2 1 

3. ปัจจัยด้านระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน  

1. ผู้บังคับบัญชาสื่อสารถึงความคาดหวังในผลการปฏิบัติงานของ
ข้าพเจ้าให้ทราบอย่างชัดเจน 

5 4 3 2 1 

2. ข้าพเจ้ารับทราบหลักเกณฑ์และเห็นด้วยกับระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานท่ีใช้อยู ่

5 4 3 2 1 

3. ข้าพเจ้าเห็นว่าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสะท้อนผลงาน
และความสามารถของข้าพเจ้าเปน็อย่างดี  

5 4 3 2 1 

4. ข้าพเจ้ามั่นใจว่าระบบการประเมนิผลการปฏิบตัิงานมีความ
เหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม 

5 4 3 2 1 

4. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชพี  

1. ข้าพเจ้าทราบถึงเส้นทางการท างานและความกา้วหน้าในอาชีพ
ในอนาคตของข้าพเจ้าใน สทอภ. เป็นอย่างดี 

5 4 3 2 1 

2. ข้าพเจ้ามั่นใจว่าจะไดร้ับโอกาสหรอืการตอบแทนท่ีดีขึ้น  
เมื่อท างานด้วยความพยายามและทุ่มเท 

5 4 3 2 1 

3. ข้าพเจ้ามั่นใจว่าระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพและ 

ปรับระดับต าแหน่งมีความเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม 
5 4 3 2 1 

4. ข้าพเจ้าไดม้ีการพดูคุยกับผูบ้ังคับบัญชาในเรื่องเป้าหมาย 

การพัฒนาตนเองและจุดมุ่งหมายในอาชีพของข้าพเจ้า 

5 4 3 2 1 

5. ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร  

1. องค์กรมีการสนบัสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่าง
สม่ าเสมอ 

5 4 3 2 1 
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 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย เฉยๆ/ 
เห็นด้วย 

ปานกลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

อย่างยิ่ง 

2. ข้าพเจ้ามีโอกาสอบรมและพัฒนาความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและการพัฒนาตัวเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

5 4 3 2 1 

3. ข้าพเจ้ามีโอกาสในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
ในการท างานกับเพ่ือนร่วมงานอยา่งสม่ าเสมอ 

5 4 3 2 1 

6. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท างาน  

1. ข้าพเจ้ามีความพอใจกับสถานท่ีท างาน เช่น การถ่ายเทของ
อากาศ ความสะอาด ความปลอดภัย เป็นต้น 

5 4 3 2 1 

2. องค์กรมีอุปกรณ/์เครื่องใช้ส านักงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
เอื้อประโยชน์ต่อการท างาน 

5 4 3 2 1 

3. การเดินทางมาท างาน เป็นเรื่องที่ไม่ยากล าบากส าหรับข้าพเจ้า 5 4 3 2 1 

4. องค์กรมีนโยบายจัดกิจกรรมหรือบรรยากาศในการท างานท่ี 

ท าให้รู้สึกผ่อนคลายระหว่างการท างาน ท าให้การท างานมี
ความสุขเพิ่มขึ้น 

5 4 3 2 1 

7. ปัจจัยด้านความสมัพันธก์ับเพ่ือนร่วมงาน  

1. ข้าพเจ้ามีเพื่อนร่วมงานในส านักเดยีวกันที่สามารถพูดคุยเชิง
สร้างสรรค์ และปรึกษาการท างานได ้

5 4 3 2 1 

2. ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานในส านกัเดียวกันร่วมมือร่วมใจกัน
ท างานในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 

3. ส านักของข้าพเจ้า มีการร่วมมือในการท างานกับหน่วยงาน
อื่นๆ ภายใน สทอภ. เป็นอยา่งด ี

5 4 3 2 1 

4. ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของทีมและเป็นท่ียอมรับของเพื่อน
ร่วมงานในส านักเดียวกัน 

5 4 3 2 1 

5. ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของทีมและเป็นท่ียอมรับของเพื่อน
ร่วมงานใน สทอภ. 

5 4 3 2 1 

8. ปัจจัยด้านการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา (ในระดับเหนือขึน้ไป
ที่เป็นหัวหน้างาน) 

 

1. ข้าพเจ้ามีความเชื่อใจ ไว้ใจ ในตัวผู้บังคับบัญชา 5 4 3 2 1 
2. ข้าพเจ้ารู้สึกได้ว่าผู้บังคับบัญชาใหก้ารยอมรับในตัวข้าพเจ้า 5 4 3 2 1 
3. ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าเป็นผู้น าเสรมิสร้างการท างานเป็น

ทีมได้ด ี
5 4 3 2 1 

4. ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าเป็นผู้น าที่สร้างก าลังใจให้กับทีมงาน 
และกระตุ้นให้คนอื่นมีพลังในการท างานอยู่เสมอ  

5 4 3 2 1 

5. ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้ามักกล่าวค าชมเชยหรือแสดงออกถึง
ความช่ืนชม เมื่องานท่ีมอบให้ท าประสบความส าเรจ็ 

5 4 3 2 1 

6. ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าจะกล่าวตักเตือนเมื่อพบความ
ผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง เพื่อปรบัปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ ด้วยถ้อยค าทีสุ่ภาพ และท่าทีที่เหมาะสม 

5 4 3 2 1 
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 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย เฉยๆ/ 
เห็นด้วย 

ปานกลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

อย่างยิ่ง 

7. ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้ามอบหมายงานที่เหมาะสม  
มีความส าคัญ และท้าทายความสามารถ ให้ข้าพเจ้าท าอยูเ่สมอ 

5 4 3 2 1 

8. ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้ากระจายงานให้ทีมงานทุกคนอย่าง
เหมาะสม  

5 4 3 2 1 

9. ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้ามีความยุติธรรม ไมล่ าเอียง  5 4 3 2 1 
10. ข้าพเจ้าสามารถแสดงความคดิเหน็ต่อผู้บังคับบัญชาของ

ข้าพเจ้าได้อย่างเสร ี
5 4 3 2 1 

11. ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าให้ข้อแนะน าและสอนงานท่ีถูกต้อง
อย่างสม่ าเสมอ 

5 4 3 2 1 

12. ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าเข้ามาให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
อุปสรรคข้อขัดข้องในการท างาน เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วง
รวดเร็วและมีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 

5 4 3 2 1 

13. ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าเป็นผู้ทีม่ีวุฒิภาวะการเป็นผู้น า 5 4 3 2 1 
 

2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ สทอภ. 
 เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย เฉยๆ/ 

เห็นด้วย 

ปานกลาง 

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

อย่างยิ่ง 

1. เมื่อเอ่ยช่ือ สทอภ. คนส่วนใหญ่รู้จกัและเป็นที่ยอมรับ 5 4 3 2 1 

2. ข้าพเจ้าภูมิใจท่ีจะบอกใครๆ ว่าเปน็พนักงานของ สทอภ. 5 4 3 2 1 

3. ข้าพเจ้ามั่นใจว่า สทอภ. เป็นองค์กรที่จะมีบทบาทส าคัญของ
ประเทศในด้านข้อมลูภมูิสารสนเทศรวมทั้งการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 

5 4 3 2 1 

4. ข้าพเจ้ามีความห่วงใยในความอยู่รอดขององค์กร  5 4 3 2 1 

5. ข้าพเจ้ามีความรู้สึกต่อต้านเมื่อมีผูพู้ดถึงองค์กรในทางที่ไม่ดี 
และจะไมร่่วมพูดคยุซ้ าเติมด้วย 

5 4 3 2 1 

6. ข้าพเจ้ามักชวนเพ่ือนหรือบุคคลภายนอกที่รู้จักให้มาท างาน
ร่วมกันที่องค์กรนี ้

5 4 3 2 1 

7. ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความมั่นคงของชีวิตในการท างานกับองค์กร 5 4 3 2 1 

8. แม้มีโอกาสที่จะได้รับงานในต าแหน่งเดียวกันนี้กับองค์กรอื่น 
ข้าพเจ้ายังคงเลือกที่จะอยู่กับองคก์รนี้ 

5 4 3 2 1 

9. ข้าพเจ้าไมเ่คยคดิจะลาออกไปท างานท่ีอื่น 5 4 3 2 1 

10. ข้าพเจ้าจะไม่ลาออกจากองค์กรเพยีงเพราะว่ามโีอกาสได้
ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการสูงกว่า สทอภ. 

5 4 3 2 1 
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กรุณาเรียงล าดับตามความส าคัญจากมากไปหาน้อย (1 – 10) ตามความส าคัญท่ีส่งผลให้ท่านคงอยู่ร่วมงานกับ สทอภ.  

(      )  ปัจจัยด้านนโยบายขององค์กร   

(     )  ปัจจัยด้านผลตอบแทน 

(     )  ปัจจัยด้านการท างานและระบบงาน 

(     )  ปัจจัยด้านระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 

(     )  ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 

(     )  ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร 
(     )  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท างาน 

(     )  ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

(     )  ปัจจัยด้านการปฏบิัติของผูบ้ังคับบัญชา 
(     )  ปัจจัยด้านอ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................................... 

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ    

- ท่านมีความคิดเห็นว่าองค์กรควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ?  

ด้านนโยบายขององค์กร…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

ด้านผลตอบแทน………………………………………………………………………………………….............………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

ด้านการท างานและระบบงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

ด้านระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

ด้านการพัฒนาบุคลากร…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท างาน………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

ด้านความสัมพันธก์ับเพ่ือนร่วมงาน………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

ด้านการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

ด้านอื่นๆ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ของส านกังานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ในช่วงระยะเวลา 2 ปี (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

1 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ ผลการคัดเลือกโครงการ 

 ประเด็นที่ใช้ในการคัดเลือกโครงการ จะเป็นไปตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ โดยโครงการที่ไม่ได้รับการ
คัดเลือกจะเกิดจากการที่ไม่สอดคล้องกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือบางประเด็น ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญ  
ดังต่อไปนี้  

ตารางท่ี 1 เหตุผลโครงการที่ไม่น ามาประเมินผลกระทบ 

โครงการ เหตุผล 

1. โครงการส่งเสริมการตัดสินใจลงทุน
ในอาเซียนด้วยข้อมูลเชิงพ้ืนที่  

 

ไม่ประเมิน เนื่องจากด าเนินการได้เพียงแบบจ าลอง (Demo) 

เท่านั้น และยังไม่ได้มีการน ามาใช้งาน จึงยังไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบ 

2. ระบบตัดสินใจการบริหารจัดการ
ด้านเกษตรเชิงพ้ืนที่บนฐานสมดุล
เศรษฐศาสตร์ : เกษตรเชิงพ้ืนที่ 

ไม่ประเมิน เนื่องจากลักษณะการประเมินผลกระทบเป็นไปตาม
การประเมินโครงการ G-Agro (การพัฒนาระบบแผนที่ออนไลน์ 
G-Agro หรือระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเกษตร
เชิงพ้ืนที่) ที่เคยประเมินมาแล้ว 

3. โครงการ  ศึกษา อัลกอริทึ่ ม เ พ่ือ
ปรับปรุงแบบจ าลองจุดความร้อน
และปรับปรุงการจ าแนกพ้ืนที่เผา
ไหม้ในระดับภูมิภาค/สวภ. 

ไม่ประเมิน เนื่องจากระบบนี้ สามารถแก้ไขข้อมูลเดิมให้มีความ
แม่นย ามากขึ้นเล็กน้อย ประโยชน์ที่ได้รับที่เห็นชัดเจน คือความ
น่าเชื่อถือในเครื่องมือการตรวจวัดเท่านั้น แต่ เนื่องจาก  
ผลการศึกษาพบว่า สามารถลดความคลาดเคลื่อนประมาณจาก
เดิมประมาณ 1.8% จากเดิม ซึ่งน้อยมาก จนไม่มีผลมากนักต่อ
การปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการเพ่ือให้สามารถน าไปสู่การ
ลดพ้ืนที่เผาไหม้ให้มากกว่าเดิม จึงไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ 
(พ้ืนที่ไฟป่าที่ลดลง) อย่างมีนัยส าคัญ 

4. กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและแสวงหาพันธมิตร
ทางธุรกิจของ สทอภ. 

ไม่ประเมิน เนื่องจาก เป็นกิจกรรมสนับสนุน เพ่ือให้เกิดการ
ร่วมมือ และน าไปสู่ผลประโยชน์ทางธุรกิจต่อไป ยังไม่ใช่
กิจกรรมที่จะน าไปสู่ผลกระทบโดยตรง แต่จะเป็นการสนับสนุน
กิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือให้กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นภารกิจหลักนั้นน าไป
สร้างผลกระทบอีกต่อหนึ่ง 

5. โครงการประมวลผลข้อมูลไลดาร์
เพ่ือจัดท าข้อมูลค่าระดับความสูง
เ ชิ ง เ ล ข ร า ย ล ะ เ อี ย ด สู ง ลุ่ ม น้ า
เจ้าพระยา 

ไม่ประเมิน เนื่องจากเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
ยังไม่ได่ด าเนินการจริง จึงยังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
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2 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

โครงการ เหตุผล 

6. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ติดตามทางบกและทางทะเลด้าน
ดาวเทียม 

 

ไม่ประเมิน เนื่องจาก เป็นงานประจ าวัน (Routine) ในการ
ติดตามสถานการณ์ต่างๆโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ซึ่งเป็นงาน
ประจ าที่ต้องท าอยู่แล้ว ไม่ได้เป็นงานลักษณะโครงการที่
ก าหนดกระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดผลผลิตใหม่ แต่
ก าหนดรูปแบบเป็นงานรายโครงการเนื่องจากความสะดวกใน
การบริหารงานกับส านักงบประมาณ 

7. โครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ
ด้ ว ย เทคโน โลยี อ วกาศและภู มิ
สารสนเทศ 

ไม่ประเมิน เนื่องจาก ผลผลิตของงานคือฐานข้อมูลระบบแผนที่
ออนไลน์ ซึ่งยังไม่ได้เปิดใช้ 

8. โครงการระบบติดตาม เตือนภัย
มลพิษ และภัยพิบัติทางทะเล 

ไม่ประเมิน เนื่องจาก ลักษณะการประเมินผลกระทบเป็นไป
ตามการประเมินโครงการ วิธีวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนที่ของ
น้ ามันรั่วฯ และวิธีวิเคราะห์ลักษณะการไหลเวียนกระแสน้ าและ
รูปแบบคลื่น โดยใช้ระบบเรดาห์ชายฝั่งบริเวณอ่าวไทย ที่เคย
ประเมินมาแล้ว 

9. โครงการระบบเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ติดตาม คาดการณ์ และประเมิน
ความเสียหายจากภัยพิบัติ  และ
ผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน 

ไม่ประเมิน เนื่องจาก ลักษณะการประเมินผลกระทบเป็นไป
ตามการประเมินโครงการ การพัฒนาอุปกรณ์ Field Server 
ที่เคยประเมินมาแล้ว 

 

10. โครงการสุวรรณภูมิในบริบทของการ
เชื่อมโยงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
สังคมของเอเชีย 

ไม่ประเมิน เนื่องจาก ผลผลิตที่ได้รับจากโครงการ คือสรุปผล
การสัมมนา ยังไม่ได้น าไปก่อให้เกิดผลกระทบที่ชัดเจน 

 

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษายังอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล โดยจะมีการคัดเลือกโครงการเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประเมินผลกระทบเพ่ิมเติม เพ่ือให้ครอบคลุมและสะท้อนความคุ้มค่าในการด าเนินงานตามภารกิจส าคัญของ 
สทอภ.
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3 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ตารางท่ี 2 การคัดเลือกโครงการที่น ามาท าการประเมิน 

 
 

ตรงยุทธศาสตร์
และภารกิจหลัก 
Strategically 

relevant 

เกิดผลต่อเนื่อง
Replicable 

การได้ข้อมูลท่ี
ไม่เคยศึกษา 

มาก่อน
Innovative 

การมีข้อมูลท่ีจะสามารถประเมินได้ 
Available of Information 

ทรัพยากรที่ใช้ 
Resources 

used 

ประโยชน์ที่
เกิดขึ้น 

Beneficiaries 

 
 

   ข้อมูล ไม่มี
ความเพียงพอ 

ไม่สามารถ
แยกแยะได้ว่า

เกิดขึ้นจากสิ่งใด 

ไม่สามารถจะ
คาดการณ์ได้ 

ไม่แล้วเสร็จ   

1. 
โครงการ ส่งเสรมิการตัดสินใจ
ลงทุนในอาเซียนด้วยข้อมลูเชิงพื้นที ่

   
   

ระบบไม่
เสร็จได้
เพียง 

DEMO 

 

ไม่ได้มีการถูก
น ามาใช้ 

2. 

ระบบตดัสินใจการบริหารจัดการ
ด้านเกษตรเชิงพื้นที่บนฐานสมดลุ
เศรษฐศาสตร์ : เกษตรเชิงพื้นที่ 

 

ลักษณะการ
ประเมินจะ

เป็นตามที่เคย
ประเมิน
มาแล้ว 

       

3. โครงการ Space Inspirium (26)  
        

4. 
นิทรรศการภายนอกอาคาร
พิพิธภัณฑ ์Space Inspirium (32) 

 
        

5. 

โครงการ ศึกษาอัลกอริทึ่มเพื่อ
ปรับปรุงแบบจ าลองจุดความร้อน
และปรับปรุงการจ าแนกพื้นที ่
เผาไหม้ในระดับภมูิภาค / สวภ. 

        

ไม่เห็น
ผลกระทบ

อย่างมี
นัยส าคญั 
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4 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 
 

ตรงยุทธศาสตร์
และภารกิจหลัก 
Strategically 

relevant 

เกิดผลต่อเนื่อง
Replicable 

การได้ข้อมูลท่ี
ไม่เคยศึกษา 

มาก่อน
Innovative 

การมีข้อมูลท่ีจะสามารถประเมินได้ 
Available of Information 

ทรัพยากรที่ใช้ 
Resources 

used 

ประโยชน์ที่
เกิดขึ้น 

Beneficiaries 

 
 

   ข้อมูล ไม่มี
ความเพียงพอ 

ไม่สามารถ
แยกแยะได้ว่า

เกิดขึ้นจากสิ่งใด 

ไม่สามารถจะ
คาดการณ์ได้ 

ไม่แล้วเสร็จ   

6. 
โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมอื
เพื่อการจัดการพื้นท่ีอากาศ 
(GISAVIA) 

    
     

7. 
กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
อวกาศและภมูิสารสนเทศ 

    
     

8. 
กิจกรรมการสร้างความ สัมพันธ์กบั
ผู้รับ บริการและแสวงหาพันธมติร
ทางธุรกิจของ สทอภ. 

เป็นกิจกรรม
สนับสนุน         

9. 
โครงการพัฒนาระบบวางแผนและ
จัดการพื้นที่เพ่ือการพัฒนาเชิง 
มหาภาค 

         

10. 

โครงการประมวลผลข้อมลูไลดาร์
เพื่อจัดท าข้อมูลค่าระดับความสูง
เชิงเลขรายละเอยีดสูงลุ่มน้ า
เจ้าพระยา 

        

เป็นผล
การศึกษายัง
ไม่ได้ใช้ให้

เกิดผลกระทบ 

11. 

โครงการภูมิสารสนเทศเพื่อลด
ความเลื่อมล้ าของสังคมและรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากร : 
สังคม ทรัพยากร และภัยพิบัต ิ
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5 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 
 

ตรงยุทธศาสตร์
และภารกิจหลัก 
Strategically 

relevant 

เกิดผลต่อเนื่อง
Replicable 

การได้ข้อมูลท่ี
ไม่เคยศึกษา 

มาก่อน
Innovative 

การมีข้อมูลท่ีจะสามารถประเมินได้ 
Available of Information 

ทรัพยากรที่ใช้ 
Resources 

used 

ประโยชน์ที่
เกิดขึ้น 

Beneficiaries 

 
 

   ข้อมูล ไม่มี
ความเพียงพอ 

ไม่สามารถ
แยกแยะได้ว่า

เกิดขึ้นจากสิ่งใด 

ไม่สามารถจะ
คาดการณ์ได้ 

ไม่แล้วเสร็จ   

12. 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบ
ติดตามทางบกและทางทะเลด้าน
ดาวเทียม 

เป็นงานประจ า 
(Routine)         

13. 
โครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ
ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 

        

เป็นฐานข้อมูล 
ยังไม่น าไปสู่
ผลกระทบ 

14. 
โครงการระบบตดิตาม เตือนภยั
มลพิษ และภัยพิบัติทางทะเล      

เหตุที่จะ
เกิดขึ้น 

ท านายไมไ่ด ้
   

15. 

โครงการระบบเพิม่ประสิทธิภาพ
การติดตาม คาดการณ์ และ
ประเมินความเสียหายจากภยัพิบตัิ 
และผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน 

  
เคยมีการ

ประเมินแล้ว       

16. 
โครงการระบบผลติแผนท่ีกลาง
แบบออนไลน ์          

17. 
โครงการสุวรรณภูมิในบริบทของ
การเช่ือมโยงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
และสังคมของเอเชีย 

        

ผลผลติยัง
ไม่ให้ก่อ

ผลกระทบ 
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  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 9 
แบบส ารวจประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
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ค าชี้แจง 

การส ารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นต่อปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหาร
โครงการในปี 2559 – 2560 โดยแบบส ารวจจะแบ่งออกเป็น 2 ชุดค าถาม ได้แก่ ชุดส ารวจส าหรับผู้จัดการโครงการ 
(Project Manager) และชุดส ารวจส าหรับสมาชิกในโครงการ (Project members) โดยผู้ตอบแบบส ารวจ จะตอบเฉพาะ
ในโครงการที่เกี่ยวข้องตามสถานะความรับผิดชอบในโครงการเท่านั้น  

ค าชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อแล้วเลือกตอบลงในช่องที่ตรงกับท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว  
โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ/ 
เห็นด้วยปานกลาง 

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

อย่างยิ่ง 
5 4 3 2 1 

ท่านเห็นด้วยกับ
ข้อความนั้นอย่างมาก 

ท่านเห็นด้วยกับ 

ข้อความนั้นเป็นส่วนใหญ ่
ท่านเฉยๆ หรือเห็นด้วย 

กับข้อความนั้นปานกลาง 
ท่านไม่เห็นด้วยกับ

ข้อความนั้นเป็นส่วนใหญ ่
ท่านไม่เห็นด้วยกับ

ข้อความนัน้อย่างมาก 
 

1. ผู้ตอบแบบส ารวจ (ระบุชื่อ – สกุล)  
 
 
 
 

2.1 ชุดส ารวจส าหรับผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 
 เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย เฉยๆ/ 

เห็นด้วย 

ปานกลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

อย่างยิ่ง 

1. ผู้บริหารระดับสูงมีการสื่อสาร นโยบาย หรือเป้าหมาย
โครงการอย่างชัดเจน เพื่อให้ท่านสามารถวางแผนการ
ด าเนินงานและบริหารโครงการใหบ้รรลตุามเป้าหมายได้ 

5 4 3 2 1 

2. โครงการได้รบัการสนับสนุนด้านงบประมาณ และวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือในการท างานอย่างเพียงพอ 

5 4 3 2 1 

3. โครงการมจี านวนบุคลากรร่วมสนบัสนุนการด าเนินงานอย่าง
เพียงพอ 

5 4 3 2 1 

4. สมาชิกโครงการมีความรู้ความสามารถในการสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการ 

5 4 3 2 1 

5. สมาชิกโครงการให้ความร่วมมือ รว่มใจในการด าเนินโครงการ
ให้บรรลเุป้าหมายที่วางไว ้

5 4 3 2 1 

6.  ระบบงานและระเบียบพสัดุต่างๆ ที่ส่งผลการบริหารจัดการ
โครงการ 

5 4 3 2 1 

แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

 



2 | 3 

 

 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย เฉยๆ/ 
เห็นด้วย 

ปานกลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

อย่างยิ่ง 

7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการตดิตามงาน ให้ความส าคญัต่อ
โครงการวมทั้งตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาเมื่อผู้จัดการโครงการ
ขอค าแนะน า 

5 4 3 2 1 

8. ในฐานะเป็นผู้จดัการท่านมีความพงึพอใจต่อผลงานโครงการ
โดยรวม 

     

9. ข้อเสนอแนะต่อการสนับสนุนของผู้บริหาร (ระบุ)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. ข้อเสนอแนะต่อการสนับสนุนของสมาชิกภายใต้โครงการ (ระบุ)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ข้อเสนอแนะต่อระบบ ระเบียบงานเพื่อให้การบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพ (ระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2.2 ชุดส ารวจส าหรับสมาชิกในโครงการ (Project members) 
 

 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย เฉยๆ/ 
เห็นด้วย 

ปานกลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

อย่างยิ่ง 

1. ผู้จัดการโครงการมีการสื่อสารแผนการด าเนินงานและ
เป้าหมายโครงการที่ชัดเจน  

5 4 3 2 1 

2. ผู้จัดการโครงการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ 

5 4 3 2 1 

3. โครงการได้รบัการสนับสนุนด้านงบประมาณ และวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือในการท างานอย่างเพียงพอ 

5 4 3 2 1 

4. โครงการมจี านวนบุคลากรร่วมสนบัสนุนการด าเนินงานอย่าง
เพียงพอ 

5 4 3 2 1 

5. ระบบงานและระเบียบพสัดุต่างๆ ที่ส่งผลการด าเนินโครงการ 5 4 3 2 1 

6. ผู้จัดการโครงการมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกับ
โครงการ 

5 4 3 2 1 

7. ผู้จัดการโครงการมีการติดตามงานอย่างใกล้ชิด  5 4 3 2 1 

8. ผู้จัดการโครงการให้ความช่วยเหลอืแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ข้อขัดข้องในการท างาน เพื่อให้งานส าเรจ็ลลุ่วงรวดเร็วและ 

มีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 

5 4 3 2 1 

9. ท่านมีความเช่ือมั่นต่อผู้จัดการโครงการในการบริหารโครงการ
ให้ส าเรจ็ มีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

5 4 3 2 1 
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 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย เฉยๆ/ 
เห็นด้วย 

ปานกลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

อย่างยิ่ง 

10. ผู้จัดการโครงการมีวุฒิภาวะการเป็นผู้น า และสามารถน า
ทีมงาน สร้างบรรยากาศท่ีดตี่อความร่วมมือร่วมใจ 

5 4 3 2 1 

11. ท่านสามารถเสนอแนะ ให้ความเห็นหรือแนวคิดในการ
สนับสนุนการด าเนินงานได ้

     

12. ผู้จัดการโครงการให้ข้อแนะน าและสอนงานท่ีถูกต้องอย่าง
สม่ าเสมอ 

5 4 3 2 1 

13. ในฐานะเป็นสมาชิกโครงการ ท่านมีความพึงพอใจต่อผลงาน
โครงการโดยรวม 

     

14. ข้อเสนอแนะต่อการสนับสนุนของผู้จัดการโครงการ (ระบุ)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

15. ข้อเสนอแนะต่อการสนับสนุนของสมาชิกภายใต้โครงการ (ระบุ)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

16. ข้อเสนอแนะต่อระบบ ระเบียบงานเพื่อให้การบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพ (ระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 





รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 10 
รายช่ือโครงการที่ติดตามประเมินผล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 

  





รายชือ่โครงการที่ติดตามประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ
1 พัฒนาจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ ระยะที่ 5 - ภายใต้ PM Space 2559
2 พัฒนาระบบรับสัญญาณดาวเทียมส ารวจโลกย่านความถี่ C-Band 2560
3 โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการควบคุมและทดสอบ ประกอบดาวเทียม Phase D - ภายใต้ PM Space 2559
4 โครงการพัฒนาเคร่ืองมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพ ภายใต้ PM Space 2559
5 โครงการพัฒนาเคร่ืองมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพ ระยะที่ 3 (OPTEMIS) 2560
6 โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม ภายใต้ PM Space 2559
7 โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม ระยะที่ 2 2560
8 แผนงานบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 2559
9 แผนงานบริหารอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 2560
10 แผนงานบริหารอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (ส่วนพัสดุ) 2560
11 พัฒนาพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศประจ าปี 2560 ในส่วนที่จ าเป็นเร่งด่วน 2560
12 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม ระยะที่ 4 ภายใต้ PM Space 2559
13 อาคารที่พักอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ 2559
14 พัฒนาพื้นที่ Co Innovating Space (CIS) เชื่อมโยงกับ Space Inspirium 2560
15 แผนงานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน 2560
16 กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 2560
17 นิทรรศการภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium 2559
18 โครงการ Space Inspirium 2559
19 แผนงานบริหาร Space Inspirium 2560
20 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติภายใต้ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร 2559
21 กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ภูมิสารสนเทศสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม 2559
22 สนับสนุนศูนย์ภูมิภาคฯ ทั้ง 5 แห่ง 2559
23 พัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2560
24 โครงการขยายผลระบบ EMERALD ให้สามารถท าการค านวณวงโคจรกับดาวเทียมดวงอื่นๆ ระยะที่ 1 2560
25 การขับเคล่ือนโครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) และสนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการเจรจา 

(TNT คัดเลือกประเทศ เจรจาสัญญา) - ภายใต้ PM Space
2559

26 โครงการขับเคล่ือนโครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อการพัฒนา 2560
27 Priority Mission โครงการภูมิสารสนเทศเพื่อลดความเล่ือมล้ าของสังคมและรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร : สังคม ทรัพยากร และ

ภัยพิบัติ
2559

28 Priority Mission โครงการภูมิสารสนเทศเพื่อลดความเล่ือมล้ าของสังคมและรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร : สังคม ทรัพยากร และ
ภัยพิบัติ

2560

29 กิจกรรมสนับสนุนการขับเคล่ือนภารกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและขับเคล่ือนองค์กร 2559
30 แผนงานสนับสนุนการขับเคล่ือนภารกิจหลัก ของ สทอภ. 2560
31 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบสืบค้นและบริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการประเทศ 2559
32 แผนงานสร้างความตระหนักและถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ และด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ 

(NSDI)
2559

33 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบและบริการภูมิสาสรสนเทศของประเทศ 2560
34 แผนงานจัดหาข้อมูลส ารวจโลก 2559
35 แผนงานจัดหาข้อมูลส ารวจโลก 2560
36 แผนงานการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานระบบปฏิบัติการภาคพื้นดิน 2559
37 ระบบ GI Portal เพื่อการบริการแผนที่ online 2559
38 ระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 2560
39 เพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในระบบจักรกลเสมือน 2560
40 โครงการประมวลผลข้อมูลไลดาร์เพื่อจัดท าข้อมูลค่าระดับความสูงเชิงเลขรายละเอียดสูงลุ่มน้ าเจ้าพระยาและวิเคราะห์ผลเพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการพื้นที่ (ตติยะ/สผภ.)
2559

41 โครงการระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ 2559
42 โครงการระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ 2559
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รายชือ่โครงการที่ติดตามประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ
43 โครงการจัดท าภูมิสารสนเทศพื้นฐาน 2560
44 การพัฒนาศักยภาพในการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมแบบองค์รวม 2560
45 แผนงานการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานระบบปฏิบัติการภาคพื้นดิน 2560
46 แผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพและการส่งเสริมตลาด 2560
47 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 2560
48 บ ารุงรักษาอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) 2560
49 Priority Mission พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีอวกาศ : Space Technology Infrastructure 2559
50 โครงการจัดท ายุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติและโครงสร้างองค์การอวกาศ (เดิม โครงการขับเคล่ือนโปรแกรมอวกาศแห่งชาติ) 2560
51 โครงการสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร 2560
52 แผนงานการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ 2559
53 แผนงานพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 2559
54 แผนงานพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 2560
55 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน ในช่วงระยะเวลา 2 ปี (ต.ค. 56 - ก.ย. 58) 2559
56 โครงการระบบจานรับสัญญาณดาวเทียมทดแทนของเดิม 2559
57 ความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศ 2559
58 แผนงานความร่วมมือเครือข่ายต่างประเทศเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ สทอภ. 2560
59 แผนงานการบริหารและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ 2559
60 แผนงานการบริหารและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ 2560
61 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิอากาศจากข้อมูลดาวเทียม 2560
62 โครงการวิจัยและการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์แปลตีความพื้นที่ป่าแบบอัตโนมัติ 2560
63 แผงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้าน GNSS 2560
64 โครงการพัฒนาดาวเทียมขนาดจิ๋วและออกแบบดาวเทียม 3U CubeSat 2560
65 โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมูลและบ ารุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ 2 -  ภายใต้ PM Space 2559
66 โครงการทดลองในอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง National Space Exploration 2560
67 โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนน้ าป่าไหลหลาก (Flash Flood Warning System) และคาดการณ์พื้นที่น้ าท่วมของประเทศไทย 2560
68 โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมของ สทอภ. (GISTDA Innovation Center) 2560
69 แผนขับเคล่ือนงานวิจัย 2560
70 Priority Mission โครงการส่งเสริมการตัดสินใจลงทุนในอาเซียนด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ (the Grand Geospatial Platform founded on 

ASEAN Economic Clustering Map)
2559

71 ระบบตัดสินใจการบริหารจัดการด้านเกษตรเชิงพื้นที่บนฐานสมดุลเศรษฐศาสตร์ : เกษตรเชิงพื้นที่ 2559
72 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่บนฐานสมดุลเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 2560
73 โครงการศึกษาและพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อการจัดการพื้นที่อากาศ (GISAVIA) 2560
74 พัฒนาระบบการผลิตข้อมูลและบ ารุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ 3 2560
75 ศึกษาอัลกอริทึ่มเพื่อปรับปรุงแบบจ าลองจุดความร้อนและปรับปรุงการจ าแนกพื้นที่เผาไหม้ในระดับภูมิภาค 2560
76 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2559
77 กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจของ สทอภ. 2559
78 โครงการพัฒนาระบบวางแผนและจัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนาเชิงมหาภาค 2560
79 โครงการ สุวรรณภูมิในบริบทของการเชื่อมโยงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมของเอเชีย 2559
80 โครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2560
81 โครงการระบบเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม คาดการณ์ และประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติ และผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน 2560
82 โครงการระบบเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม คาดการณ์ และประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติ และผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน 2559
83 โครงการระบบติดตาม เตือนภัยมลพิษ และภัยพิบัติทางทะเล 2560
84 โครงการระบบติดตาม เตือนภัยมลพิษ และภัยพิบัติทางทะเล 2559
85 จัดสร้างศูนย์ผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายจากดาวเทียมแบบพร้อมใช้ ระยะที่ 1 2559
86 โครงการพัฒนาการจัดแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้นักบิน (UAV) 2559 2559
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รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ในช่วงระยะเวลา 2 ป ี(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) 

 

  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 11 
สรุปผลความสอดคล้องเชื่อมโยง 

 

 
 





1) พฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและ

ภมูิสารสนเทศให้
เปน็ความรู้

ที่ไร้พรมแดนและ
เกดิประโยชน์แก่

ส่วนรวม

2) ศึกษาวิเคราะห์
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2559 พัฒนาจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ ระยะที่ 5-ภายใต้ PM Space 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

2560 พัฒนาระบบรับสัญญาณดาวเทียมส ารวจโลกยา่นความถี่ C-Band 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

2559 โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการควบคุมและทดสอบ ประกอบดาวเทียม Phase D -  ภายใต้ PM Space 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

2559 โครงการพัฒนาเคร่ืองมือวางแผนและเพิม่ประสิทธิภาพการถา่ยภาพ ภายใต้ PM Space 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

2560 โครงการพัฒนาเคร่ืองมือวางแผนและเพิม่ประสิทธิภาพการถา่ยภาพ ระยะที่ 3 (OPTEMIS) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

2559 โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม ภายใต้ PM Space 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

2560 โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม ระยะที่ 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

2559 แผนงานบริหารจัดการอทุยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

2560 แผนงานบริหารอทุยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

2560 แผนงานบริหารอทุยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (ส่วนพัสดุ) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

2560 พัฒนาพืน้ที่อทุยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศประจ าปี 2560 ในส่วนที่จ าเป็นเร่งด่วน 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

2559 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม ระยะที่ 4 ภายใต้ PM Space 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

2559 อาคารที่พักอทุยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

2560 พัฒนาพืน้ที่ Co Innovating Space (CIS) เชื่อมโยงกบั Space Inspirium 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

2560 แผนงานส่งเสริมการพัฒนาอตุสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

2560 กจิกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศอทุยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

2559 นิทรรศการภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

2559 โครงการ Space Inspirium 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

2560 แผนงานบริหาร Space Inspirium 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

2559 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติภายใต้ศูนยภ์ูมิสารสนเทศสิรินธร 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

2559 กจิกรรมพัฒนาองค์ความรู้ภูมิสารสนเทศสู่ชุมชนเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

2559 สนับสนุนศูนยภ์ูมิภาคฯ ทั้ง 5 แห่ง 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0

2560 พัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

2560 โครงการขยายผลระบบ EMERALD ให้สามารถท าการค านวณวงโคจรกบัดาวเทียมดวงอื่นๆ ระยะที่ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

2559 การขบัเคล่ือนโครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพือ่การพัฒนา (THEOS-2) และสนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
เจรจา (TNT คัดเลือกประเทศ เจรจาสัญญา) - ภายใต้ PM Space

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

2560 โครงการขบัเคล่ือนโครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพือ่การพัฒนา 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

2559 Priority Mission โครงการภูมิสารสนเทศเพือ่ลดความเล่ือมล้ าของสังคมและรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร : สังคม 
ทรัพยากร และภัยพิบัติ

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

วัตถุประสงค์จดัตั้งองค์กร ยทุธศาสตร์องค์กรชือ่โครงการปีงบประมาณ
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2560 Priority Mission โครงการภูมิสารสนเทศเพือ่ลดความเล่ือมล้ าของสังคมและรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร : สังคม 
ทรัพยากร และภัยพิบัติ

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

2559 กจิกรรมสนับสนุนการขบัเคล่ือนภารกจิ
ยทุธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและขบัเคล่ือนองค์กร

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

2560 แผนงานสนับสนุนการขบัเคล่ือนภารกจิหลัก ของ สทอภ . 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

2559 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบสืบค้นและบริการขอ้มูลสารสนเทศเพือ่การพัฒนาและบริหารจัดการประเทศ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2559 แผนงานสร้างความตระหนักและถา่ยทอดความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ และด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานภูมิสารสนเทศของ

ประเทศ (NSDI)
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

2560 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบและบริการภูมิสาสรสนเทศของประเทศ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

2559 แผนงานจัดหาขอ้มูลส ารวจโลก 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

2560 แผนงานจัดหาขอ้มูลส ารวจโลก 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

2559 แผนงานการบ ารุงรักษาโครงสร้างพืน้ฐานระบบปฏิบัติการภาคพืน้ดิน 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

2559 ระบบ GI Portal เพือ่การบริการแผนที่ online 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

2560 ระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

2560 เพิม่พืน้ที่จัดเกบ็ขอ้มูลในระบบจักรกลเสมือน 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

2559 โครงการประมวลผลขอ้มูลไลดาร์เพือ่จัดท าขอ้มูลค่าระดับความสูงเชิงเลขรายละเอยีดสูงลุ่มน้ าเจ้าพระยาและวิเคราะห์ผลเพือ่
สนับสนุนการบริหารจัดการพืน้ที่ (ตติยะ/สผภ.)

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2559 โครงการระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2559 โครงการระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2560 โครงการจัดท าภูมิสารสนเทศพืน้ฐาน 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

2560 การพัฒนาศักยภาพในการให้บริการขอ้มูลจากดาวเทียมแบบองค์รวม 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

2560 แผนงานการบ ารุงรักษาโครงสร้างพืน้ฐานระบบปฏิบัติการภาคพืน้ดิน 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

2560 แผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพและการส่งเสริมตลาด 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

2560 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

2560 บ ารุงรักษาอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2559 Priority Mission พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยอีวกาศ : Space Technology Infrastructure 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

2560 โครงการจัดท ายทุธศาสตร์อวกาศแห่งชาติและโครงสร้างองค์การอวกาศ (เดิม โครงการขบัเคล่ือนโปรแกรมอวกาศแห่งชาติ) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

2560 โครงการสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

2559 แผนงานการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

2559 แผนงานพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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2560 แผนงานพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

2559 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน ในช่วงระยะเวลา 2 ปี (ต.ค. 56 - ก.ย. 58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2559 โครงการระบบจานรับสัญญาณดาวเทียมทดแทนของเดิม 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

2559 ความร่วมมือกบัหน่วยงานระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยอีวกาศภูมิสารสนเทศ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2560 แผนงานความร่วมมือเครือขา่ยต่างประเทศเพือ่สนับสนุนยทุธศาสตร์ สทอภ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2559 แผนงานการบริหารและขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์แบบบูรณาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2560 แผนงานการบริหารและขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์แบบบูรณาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2560 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิอากาศจากขอ้มูลดาวเทียม 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

2560 โครงการวิจัยและการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์แปลตีความพืน้ที่ป่าแบบอตัโนมัติ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

2560 แผงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้าน GNSS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

2560 โครงการพัฒนาดาวเทียมขนาดจิ๋วและออกแบบดาวเทียม 3U CubeSat 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

2559 โครงการพัฒนาระบบเพิม่ศักยภาพการผลิตขอ้มูลและบ ารุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ 2 -  ภายใต้ PM 
Space

1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0

2560 โครงการทดลองในอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถว่ง National Space Exploration 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

2560 โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนน้ าป่าไหลหลาก (Flash Flood Warning System) และคาดการณ์พืน้ที่น้ าท่วมของประเทศไทย 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0

2560 โครงการปรับปรุงพืน้ที่เพือ่จัดต้ังศูนยน์วัตกรรมของ สทอภ . (GISTDA Innovation Center) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

2560 แผนขบัเคล่ือนงานวิจัย 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0

2559 Priority Mission โครงการส่งเสริมการตัดสินใจลงทุนในอาเซียนด้วยขอ้มูลเชิงพืน้ที่ (the Grand Geospatial Platform 
founded on ASEAN Economic Clustering Map)

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

2559 ระบบตัดสินใจการบริหารจัดการด้านเกษตรเชิงพืน้ที่บนฐานสมดุลเศรษฐศาสตร์ : เกษตรเชิงพืน้ที่ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

2560 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการเกษตรเชิงพืน้ที่บนฐานสมดุลเศรษฐกจิ ระยะที่ 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

2560 โครงการศึกษาและพัฒนาเคร่ืองมือเพือ่การจัดการพืน้ที่อากาศ (GISAVIA) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

2560 พัฒนาระบบการผลิตขอ้มูลและบ ารุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0

2560 ศึกษาอลักอริทึ่มเพือ่ปรับปรุงแบบจ าลองจุดความร้อนและปรับปรุงการจ าแนกพืน้ที่เผาไหม้ในระดับภูมิภาค 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

2559 กจิกรรมการถา่ยทอดเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

2559 กจิกรรมการสร้างความสัมพันธ์กบัผู้รับบริการและแสวงหาพันธมิตรทางธุรกจิของ สทอภ . 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

2560 โครงการพัฒนาระบบวางแผนและจัดการพืน้ที่เพือ่การพัฒนาเชิงมหาภาค 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

2559 โครงการ สุวรรณภูมิในบริบทของการเชื่อมโยงวัฒนธรรม เศรษฐกจิ และสังคมของเอเชีย 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2560 โครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
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1) พฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและ

ภมูิสารสนเทศให้
เปน็ความรู้

ที่ไร้พรมแดนและ
เกดิประโยชน์แก่

ส่วนรวม

2) ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลจากภาพถ่าย
ดาวเทียมและเปน็
ศูนย์ข้อมูลด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ
จากข้อมูลดาวเทียม

3) ใหบ้ริการข้อมูลที่
ได้จากเทคโนโลยี
อวกาศและภมูิ
สารสนเทศ ซ่ึง

รวมทั้งบริการอืน่
ที่เกีย่วข้อง

4) ใหบ้ริการให้
ค าปรึกษาและ

พฒันาบคุลากรใน
ด้านส ารวจข้อมูล

ระยะไกลด้วย
ดาวเทียมและ
ภมูิสารสนเทศ

5) ศึกษา ค้นคว้า 
วิจยั พฒันา และ
ด าเนินการอืน่ที่
เกีย่วข้องหรือ
ต่อเนื่องกบั

เทคโนโลยีอวกาศ
ซ่ึงรวมทั้งการพฒันา
และสร้างดาวเทียม

ส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ขนาดเล็กเองได้

6) เปน็หน่วยงาน
หลักก าหนด

มาตรฐานกลาง
ส าหรับระบบส ารวจ
ข้อมูลระยะไกลและ
ระบบภมูิสารสนเทศ

ที่เหมาะสม

1) การขับเคล่ือน
นโยบายด้วยอวกาศ
และภมูิสารสนเทศ

2) ส่งเสริมและ
พฒันาเศรษฐกจิ

อวกาศ

3) การสร้างคุณค่า
และมูลค่า
จากระบบ

ภมูิสารสนเทศ
องค์รวม

4) วิจยั สร้าง
นวัตกรรมและ 
Knowledge 
Platform ด้าน
อวกาศและภมูิ

สารสนเทศ

5) พฒันาและสร้าง
ความเข้มแข็งองค์กร

วัตถุประสงค์จดัตั้งองค์กร ยทุธศาสตร์องค์กรชือ่โครงการปีงบประมาณ

2560 โครงการระบบเพิม่ประสิทธิภาพการติดตาม คาดการณ์ และประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติ และผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

2559 โครงการระบบเพิม่ประสิทธิภาพการติดตาม คาดการณ์ และประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติ และผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

2560 โครงการระบบติดตาม เตือนภัยมลพิษ และภัยพิบัติทางทะเล 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

2559 โครงการระบบติดตาม เตือนภัยมลพิษ และภัยพิบัติทางทะเล 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

2559 จัดสร้างศูนยผ์ลิตภัณฑ์ภาพถา่ยจากดาวเทียมแบบพร้อมใช้ ระยะที่ 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0

2559 โครงการพัฒนาการจัดแผนที่ภาพถา่ยทางอากาศด้วยอากาศยานไร้นักบิน (UAV) 2559 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
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ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ส านักงานใหญ่  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

เลขท่ี 120 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท์ 0 2141 4444 
www.gistda.or.th 




