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ผลการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ ประจำป 2565 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห และประเมินศักยภาพการ

ดำเนินงานดานบริการภูมิสารสนเทศของ สทอภ. ใหมีประสิทธิภาพตรงตามกลุมผูรับบริการ 2. เพื่อศึกษาทัศนคติ 

พฤติกรรม ความตองการ ความคาดหวัง และความกังวลของผูรับบริการที่มีตอการผลิตภัณฑและบริการทั้งหมดของ 

สทอภ. 3. เพื่อสำรวจความพึงพอใจที่มีตอผูบริหารระดับสูงของ สทอภ. และ 4. เพื่อประเมินความเชื่อมั่น 

ภาพลักษณของ สทอภ. ในความคิดของผูรับบริการ จำนวน 279 ตัวอยาง แบงเปน เชิงปริมาณ จำนวน 269 

ตัวอยาง และเชิงคุณภาพ จำนวน 10 ตัวอยาง ประกอบดวย ผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ 

จำนวน 40 ตัวอยาง ผูรับบริการการถายทอดองคความรู จำนวน 125 ตัวอยาง ผูรับบริการที่ปรึกษาโครงการ 

จำนวน 11 ตัวอยาง ผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab จำนวน 3 ตัวอยาง และผูใชบริการ Application 

จำนวน 90 ตัวอยาง 

ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ประกอบดวย การวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Methodology) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ใชสถิติพื้นฐานในการ

วิเคราะห ไดแก แจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean score Χ ) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard-Deviation) การแปลผลขอมูลใชวิธีเชิงพรรณนา มีรายละเอียดดังนี้ 
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1.  ความพึงพอใจโดยรวมตอการใหบริการของ สทอภ. 

1.1  ความพึงพอใจโดยภาพรวม 

ความพึงพอใจโดยรวมตอการใหบริการของ สทอภ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากการสำรวจ

ผูรับบริการของ สทอภ. ตั้งแตเดือนเมษายน 2564 - เดือนมีนาคม 2565 รวม 269 ราย จากจำนวนผูรับบริการ

ทั้งหมด 1,168 ราย พบวา มีความพึงพอใจโดยรวมตอการใหบริการของ สทอภ. อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด  

โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.35 คะแนน หรือคิดเปนความพึงพอใจ รอยละ 87.00 เมื่อจำแนกตามกลุม

ผูรับบริการ พบวา ทุกกลุม มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด นอกจากกลุม ผูรับบริการการ

ถายทอดองคความรูและผูใชบริการ Application มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก โดยเรียงตามลำดับ

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปนอย ไดแก ผู รับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab  (รอยละ 98.40) 

ผูรับบริการที่ปรึกษาโครงการ (รอยละ 90.20) ผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ (รอยละ 87.20) 

ผูใชบริการ Application  (รอยละ 83.60) ผูรับบริการการถายทอดองคความรู  (รอยละ 82.20) ตามลำดับ  

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจโดยรวมตอการใหบริการ จำแนกตามกลุมผูรับบริการของ สทอภ. 

หัวขอท่ีประเมิน 

ความพึงพอใจ 

โดยรวม 

ความพึงพอใจ จำแนกตามกลุมผูรับบริการของ สทอภ. 

ผูรับบริการขอมูล

ดาวเทียมและขอมูล

ภูมิสารสนเทศ 

ผูรับบริการ 

การถายทอดองค

ความรู 

ผูรับบริการ 

ท่ีปรึกษาโครงการ 

ผูรับบริการ 

หองทดสอบ 

GALAXI Lab 

ผูรับบริการ

Application 

คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

ความพึงพอใจ

โดยรวมตอการ

ใหบริการของ 

สทอภ. 

4.35 87.00 4.36 87.20 4.11 82.20 4.51 90.20 4.92 98.40 4.18 83.60 

จำนวนตัวอยาง 269 40 125 11 3 90 

หมายเหตุ: ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด มีชวงคะแนนระหวาง 4.21 – 5.00 คะแนน และระดับความพึงพอใจมาก มีชวง
คะแนนระหวาง  3.41 – 4.20 คะแนน 



รายงานผลความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ ประจำป 2565 สำนกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)                                                                                           หนา ค 

1.2  ความพึงพอใจโดยภาพรวม จำแนกตามหัวขอที่ประเมิน 

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจโดยรวมจำแนกในแตละดานที่ใหบริการของ สทอภ. พบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมสูงสุดในดานบุคลากรที่ใหบริการ (4.50 คะแนน) รองลงมา 

คือ ดานกระบวนการใหบริการ (4.41 คะแนน) ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ (4.40 คะแนน) ดานราคา (4.35 คะแนน) และ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก (4.09 คะแนน) ตามลำดับ  

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจโดยรวมตอการใหบริการ จำแนกตามหัวขอการประเมิน 

หัวขอท่ีประเมิน 

ความพึงพอใจ 

โดยรวม 

ความพึงพอใจ จำแนกตามกลุมผูรับบริการของ สทอภ. 

ผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและ

ขอมูลภูมิสารสนเทศ 

ผูรับบริการ 

การถายทอดองคความรู 

ผูรับบริการ 

ท่ีปรึกษาโครงการ 

ผูรับบริการ 

หองทดสอบ GALAXI Lab 

ผูรับบริการApplication 

คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

ดานกระบวนการใหบริการ 4.41 88.20 4.40 88.00 4.03 80.60 4.58 91.60 5.00 100.00 4.03 80.60 

ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.50 90.00 4.42 88.40 4.35 87.00 4.55 91.00 5.00 100.00 4.19 83.80 

ดานคุณภาพของผลติภณัฑ/บริการ 4.40 88.00 4.33 86.60 4.13 82.60 4.45 89.00 4.92 98.40 4.19 83.80 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.09 81.80 - - 4.09 81.80 - - - - - - 

ดานราคา 4.35 87.00 4.28 85.60 3.98 79.60 4.45 89.00 4.67 93.40 - - 

*ความพึงพอใจโดยรวม 

ตอการใหบริการ ของ สทอภ. 

4.35 87.00 4.36 87.20 4.11 82.20 4.51 90.20 4.92 98.40 4.18 83.60 

จำนวนตัวอยาง 269 40 125 11 3 90 

หมายเหตุ :  1. ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด มีชวงคะแนนระหวาง 4.21 – 5.00 คะแนน และระดับความพึงพอใจมากมีชวงคะแนนระหวาง  3.41 – 4.20 คะแนน 
                2. ดานสิ่งอำนวยความสะดวกไมมีการเก็บขอมูลในป 2564 ในงานบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ งานบริการท่ีปรึกษาโครงการ งานบริการหองทดสอบ GALAXI Lab งาน
บริการApplication 
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1.3  ความพึงพอใจและความคาดหวัง 

จากการสำรวจความพึงพอใจเทียบกับความคาดหวังที่มีตอการใหบริการของ สทอภ. พบวา ผูรับบริการ 

มีความพึงพอใจโดยรวมจากการใชบริการ มากกกวาความคาดหวังโดยรวมกอนใชบริการ โดยดานกระบวนการ

ใหบริการมีความพึงพอใจสูงกวาความคาดหวัง เทากับ 0.33 คะแนน รองลงมา คือ ดานบุคลากรที่ใหบริการ เทากับ 

0.31 คะแนน และดานสิ่งอำนวยความสะดวก เทากับ 0.16 คะแนน ตามลำดับ 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจกับความคาดหวังตอการใหบริการของ สทอภ. 

ดาน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 
ความแตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ดานกระบวนการใหบริการ 4.08 4.41 0.33 มากที่สุด 

ดานบุคลากรที่ใหบริการ 4.19 4.50 0.31 มากที่สุด 

ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 4.25 4.40 0.15 มากที่สุด 

ดานสิง่อำนวยความสะดวก 3.93 4.09 0.16     มาก 

ดานราคา 4.25 4.35 0.10 มากที่สุด 

ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

โดยรวมตอการใหบริการของ สทอภ. 

4.14 4.35 0.21 มากที่สุด 

1.4  ความไมพึงพอใจตอการใหบริการของ สทอภ. จำแนกรายผลิตภัณฑ 

     สรุปจากผลการสำรวจผูรับบริการไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมตอความไมพึงพอใจ (พึงพอใจ 1-2 คะแนน) 

ตอการบริการที่ไดรับในชวงปทีผ่านมา สรุปไดดังนี ้

1) กลุมผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ สิ่งที่ไมพึงพอใจ คือ การติดตอสอบถาม

ผานชองทาง E-mail ใชระยะเวลาคอนขางนาน ไมมีการแจงผู รับบริการถึงขอบกพรองของภาพที่ไมตรงกับ

วัตถุประสงคการใชงาน มาตรฐานความคมชัดของภาพถายดาวเทียม บางคร้ังก็ไมตางจาก Google Maps ใชได

เพียงบางสวน ทำใหตองเสียเงินและเวลาแกไข การกำหนดข้ันต่ำในการซื้อตอตารางเมตร บางคร้ังใหญเกินความ

จำเปน 

2) กลุมผูรับบริการการถายทอดองคความรู สิ่งที่ไมพึงพอใจ คือ ระยะเวลาและเนื้อหาไมเหมาะสมกัน 

คอรสเรียนแบบ On site มีจำนวนนอย ไมหลากหลาย ไมมีการแสดงผลคะแนนสอบหลังจบการอบรม เนนทฤษฎี

มากเกินไป ภาคปฏิบัตินอยและไมครอบคลุมเนื้อหา เนื้อหาไมมีความหลากหลาย พอที่จะใหผูอบรมนำไป

ประยุกตใชในการทำงานได เนื้อหาหนักไปทางกฎหมายขอบังคับอุปกรณภาคสนามไมเพียงพอตอผูรวมอบรม

คาใชจายในการอบรมคอนขางสูง 

3) กลุมผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab สิ่งที่ไมพึงพอใจ คือ ราคาคอนขางสูง 

4) กลุมผูใชบริการ Application สิ่งที่ไมพึงพอใจ คือ การอัพเดทขอมูลมีความลาชาในบางคร้ัง ตองใช

เวลานานข้ึนในการติดตามขอมูล 



รายงานผลความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ ประจำป 2565 สำนกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)                                                                                           

หนา จ 

2. ผลการปรับปรุงการใหบริการของ สทอภ.   

โดยในป 2565 ทางสทอภ. ไดดำเนินการปรับปรุงการใหบริการในดานตาง ๆ ดังนี้ 

ตารางที่ 4 สิ่งที่ สทอภ. ดำเนินการปรับปรุงในป 2565 

ประเด็นจะปรับปรุง รูปแบบ/กิจกรรม 

1. ดานกระบวนการ  • เพิ่มชองทางการใหบริการในรูปแบบออนไลน เพื่ออำนวยความสะดวกใน

การใหบริการ  

• ปรับปรุงข้ันตอนการใหบริการ เชน จัดทำแผนผัง/ข้ันตอน/ชองทางการ

ติดตอของการใหบริการ ทั้งที่สำนักงาน หรือบนเว็บไซดของ สทอภ.   

• เนนประชาสัมพันธพื้นฐานองคความรูของผูเขารับการอบรมหลักสูตร 

• ติดตามประเมินผลผูเรียนผานกิจกรรมหลังสิ้นปงบประมาณ 

• ปรับปรุงระเบียบการบริหารเงินรายไดของ สทอภ. เพื่อใหสอดคลองกับ

การบริหารงานภายใน ใหมีความคลองตัวมากข้ึน 

2. ดานราคา • จัดใหมีการปรับปรุงราคาผลิตภัณฑใหเหมาะสมและเปนมาตรฐาน 

• ปรับปรุงราคาใหเปนมาตรฐาน ในโครงการขนาดเล็ก /กลาง/ใหญ 

3. ดานการพัฒนาบุคลากร • จัดหลักสูตรฝกอบรมที่เก่ียวกับงานบริการเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ 

และทักษะการสื่อสาร ของเจาหนาที่ สทอภ. 

• คัดเลือก/ สรรหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ 

4. ดานการสื่อสาร ประชาสัมพนัธ                 

กับผูรับบริการ 

• ใชชองทางตางๆ สื่อสาร เชน FB, Line, E-mail, CRM เปนตน 

• จัดใหมีเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธที่คอยดูแลหรือชวยประสานงานกับ

ผูรับบริการในเบื้องตน 

เม่ือพิจารณาผลการศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการของ สทอภ. ระหวางป 2564 เปรียบเทียบกับ  

ป 2565 พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมตอการใหบริการลดลงเล็กนอย ลดลงเทากับ 0.05 คะแนน โดย

พึงพอใจดานบุคลากรที่ใหบริการลดลงเล็กนอย 0.02 ขณะเดียวดานกระบวนการใหบริการ ดานคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ/บริการ มีความพึงพอใจเพิ่มข้ึน 0.03 และ 0.09 ตามลำดับ  
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ตารางที่ 5 ความพึงพอใจโดยรวมของผูรับบริการของ สทอภ. เปรียบเทียบระหวางป 2564 และ ป 2565 

หัวขอท่ีประเมิน 
ป 2564 ป 2565 สวนตาง

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ 

ดานกระบวนการใหบริการ 4.38 87.60 4.41 88.20 +0.03 

ดานบุคลากรที่ใหบริการ 4.52 86.20 4.50 90.00 -0.02 

ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 4.31 90.40 4.40 88.00 +0.09 

ดานสิง่อำนวยความสะดวก - - 4.09 81.80 - 

ดานราคา - - 4.35 87.00 - 

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.40 88.00 4.35 87.00 -0.05 

จำนวนตัวอยาง 130 269  

หมายเหตุ:  1.  ระดับความพึงพอใจมาก มีชวงคะแนนระหวาง 4.21 – 5.00 คะแนน และระดับความพึงพอใจมาก มีชวง

คะแนนระหวาง  3.41 – 4.20 คะแนน 

              2. ป 2564 ไมมีการสำรวจดานสิ่งอำนวยความสะดวก และดานราคา 
 

3. การรับรูขอมูลขาวสาร 

ผูรับบริการรับรูขาวสารของ สทอภ. ผานชองทาง เว็บไซตของ สทอภ.  (www.gistda.or.th) มากที่สุด 

(ความนาสนใจของเนื้อหา 3.82 คะแนน) รองลงมา คือ สื่อสังคมออนไลนของ สทอภ.  (Facebook, Youtube) 

(ความนาสนใจของเนื้อหา 3.82 คะแนน) และจดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) จาก สทอภ.  (ความ

นาสนใจของเนื้อหา 3.88 คะแนน) 
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4.  ความภักดีตอผลิตภัณฑ/บริการของ สทอภ. 

ผลการสำรวจความภักดีตอผลิตภัณฑ/บริการของ สทอภ. โดยภาพรวม พบวา ผู รับบริการทุกกลุม 

มีความภักดีตอผลิตภัณฑ/บริการของ สทอภ. อยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.28  คิดเปนรอยละ 85.30  

โดยเรียงตามลำดับคะแนนเฉลี่ยมากไปนอย ไดแก ผูรับบริการที่ปรึกษาโครงการ (คะแนนเฉลี่ย 4.68 คะแนน คิดเปน

รอยละ 93.60) ผู รับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab (คะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน คิดเปนรอยละ 93.40) 

ผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ (คะแนนเฉลี่ย 4.51 คะแนน คิดเปนรอยละ 90.20) ผูใชบริการ 

Application  (คะแนนเฉลี่ย 4.28 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.00) ผูรับบริการการถายทอดองคความรู (คะแนนเฉลี่ย 

4.15 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.60)  

ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย รอยละความภักดีตอผลิตภัณฑ/บริการของสทอภ. 

หัวขอท่ีประเมิน 

ความพึงพอใจ 

โดยรวม 

ความพึงพอใจ จำแนกตามกลุมผูรับบริการของ สทอภ. 

ผูรับบริการขอมูล

ดาวเทียมและขอมูล 

ภูมิสารสนเทศ 

ผูรับบริการการ

ถายทอดองค

ความรู 

ผูรับบริการท่ี

ปรึกษาโครงการ 

ผูรับบริการ         

หองทดสอบ 

 GALAXI Lab 

ผูรับบริการ

Application 

คาเฉล่ีย        รอยละ         คาเฉล่ีย        รอยละ         คาเฉล่ีย        รอยละ         คาเฉล่ีย        รอยละ         คาเฉล่ีย        รอยละ         คาเฉล่ีย        รอยละ         

จะกลับมาใชผลิตภัณฑ 

/บริการของ สทอภ. 

4.27 85.40 4.45 89.00 4.17 83.40 4.73 94.60 4.67 93.40 4.18 83.60 

จะแนะนำผูอื่นใหเขา

มาใชผลิตภัณฑ/บริการ

ของ สทอภ. 

4.28 85.60 4.58 91.60 4.14 82.80 4.64 92.80 4.67 93.40 4.16 83.20 

ความภักดีโดยรวม 

ตอการใหบริการ  

ของ สทอภ. 

4.28 85.30 4.51 90.20 4.15 83.00 4.68 93.60 4.67 93.40 4.28 85.60 

จำนวนตัวอยาง 269 40 125 11 3 90 

หมายเหตุ:  ระดับความพึงพอใจมาก มีชวงคะแนนระหวาง 4.21 – 5.00 คะแนน และระดับความพึงพอใจมาก มีชวง

คะแนนระหวาง  3.41 – 4.20 คะแนน 
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จากการสำรวจโดยภาพรวม พบวา มีคะแนน NPS เทากับรอยละ 27.80 เมื่อจำแนกตามกลุมผูรับบริการ 

พบวา กลุม ผูรับบริการที่ปรึกษาโครงการ ผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab พรอมที่จะสนับสนุน สทอภ. มาก

ที่สุด เทากัน (รอยละ 66.67) รองลงมา คือ ผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ (รอยละ 57.50) 

ผูรับบริการApplication (รอยละ 28.88) และผูรับบริการการถายทอดองคความรู  (รอยละ 13.60) ตามลำดับ  

เมื่อพิจารณาสัดสวนคะแนนกลุมผูสนับสนุน สทอภ. พบวา โดยภาพรวมคะแนนกลุมที่พรอมจะเปลี่ยนใจไป

จาก สทอภ. หากพบสินคาหรือบริการที่ดีกวา มีคะแนนสูงกวา (รอยละ 44.60) กลุมที่จะสนับสนุน สทอภ. (รอยละ 

41.60) และกลุมที่ไมพึงพอใจตอสินคาหรือบริการของ สทอภ. (รอยละ 13.80)  

ตารางที่ 7 คะแนน Net Promoter Score (NPS) 

กลุม 
ภาพรวม 

จำแนกตามกลุมผูรับบริการ 

ผูรับบริการ

ขอมูล

ดาวเทียมและ

ขอมูลภูมิ

สารสนเทศ 

ผูรับบริการ

การถายทอด

องคความรู 

ผูรับบริการที่

ปรึกษา

โครงการ 

ผูรับบริการ 

 GALAXI Lab 

ผูรับบริการ

Application 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

Detractors หรือกลุมที่ไมพึงพอใจตอ

สินคาหรือบริการของ สทอภ. 

13.80 10.00 15.20 - - 15.56 

Passives หรือกลุมที่พรอมจะเปลี่ยน

ใจไปจาก สทอภ. หากพบสินคาหรือ

บริการที่ดีกวา 

44.60 22.50 56.00 33.33 33.33 40.00 

Promoters หรือกลุมที่จะสนับสนุน 

สทอภ. 

41.60 67.50 28.80 66.67 66.67 44.44 

NPS 27.80 57.50 13.60 66.67 66.67 28.88 

หมายเหตุ  Net Promoter Score (NPS) คือ เครื่องมือท่ีใชวัดความพึงพอใจและผูกพันของผูรับบริการตอองคกร โดยจะ

ถูกนำเสนออยูในรูปแบบคำถามในการสำรวจแบบงาย และคำตอบจากผูรับบริการจะถูกคำนวณเพ่ือนำมาประมวลผลเปนคา 

NPS โดยคา NPS สามารถช้ีวัดขอมูลเก่ียวกับความความภักดีของผูรับบริการได (Customer Loyalty)  
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 5. ประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑจาก สทอภ. 

จากการสำรวจความคิดเห็นของผูรับบริการตอประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ จาก สทอภ โดยภาพรวม ผูรับบริการใหคะแนนตอการบริการของ สทอภ. วามีประโยชนและ

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ อยู ในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.45 เมื่อจำแนกตามกลุมผู รับบริการของ สทอภ. พบวา ผู รับบริการทุกกลุมใหคะแนนตอการบริการของ สทอภ. 

สามารถนำไปใชประโยชนหรือตอยอดในงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลแกงานตามภารกิจที่รับผิดชอบอยูในระดับมาก และมากที่สุด โดยเรียงลำดับคะแนน

เฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab (5.00 คะแนน) ผูรับบริการที่ปรึกษาโครงการ (4.36 คะแนน) ผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ (4.30 

คะแนน) ผูรับบริการApplication (4.27 คะแนน) และผูรับบริการการถายทอดองคความรู (4.16 คะแนน)  

ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย รอยละภาพรวมประโยชน และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ จาก สทอภ. 

หัวขอท่ีประเมิน 

ความพึงพอใจ 

โดยรวม 

ความพึงพอใจ จำแนกตามกลุมผูรับบริการของ สทอภ. 

ผูรับบริการขอมูล

ดาวเทียมและขอมูลภูมิ

สารสนเทศ 

ผูรับบริการการ

ถายทอดองคความรู 

ผูรับบริการท่ีปรึกษา

โครงการ 

ผูรับบริการ 

 GALAXI Lab 

ผูรับบริการ

Application 

คาเฉล่ีย        รอยละ         คาเฉล่ีย        รอยละ         คาเฉล่ีย        รอยละ         คาเฉล่ีย        รอยละ         คาเฉล่ีย        รอยละ         คาเฉล่ีย        รอยละ         

ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับสามารถนำไปใช 

ประโยชนหรือตอยอดในงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

4.42 88.40 4.30 86.00 4.17 83.40 4.36 87.20 5.00 100.00 4.27 85.40 

ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

ประสิทธผิลแกงานตามภารกิจทีรั่บผิดชอบ 

4.48 89.60 4.30 86.00 4.15 83.00 4.64 92.80 5.00 100.00 4.29 85.80 

ประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ จาก สทอภ. โดยรวม 4.45 89.00 4.30 86.00 4.16 83.20 4.36 87.20 5.00 100.00 4.27 85.40 

จำนวนตัวอยาง 269 40 125 11 3 90 

หมายเหตุ:  ระดับความพึงพอใจมาก มีชวงคะแนนระหวาง 4.21 – 5.00 คะแนน และระดับความพึงพอใจมาก มีชวงคะแนนระหวาง  3.41 – 4.20 คะแนน 
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6. ภาพลักษณที่มีตอ สทอภ. 

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอภาพลักษณพบวา กลุมผูรับบริการมีความพึงพอใจตอภาพลักษณ

ประเด็น สทอภ. เปนองคกรที่มีชื่อเสียงเปนผูนำดานเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียม มีมาตรฐาน มีผลงานเปนที่ยอมรับ 

นาเชื่อถือ ทันสมัย นาเชื่อถือ เชี่ยวชาญ และมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานในประเทศไทยที่ มี

ความกาวหนาเทคโนโลยีดานภาพถาย มีความทันสมัย เปนสากล เปนองคกรที่นาเชื่อถือมากที่สุดในประเทศไทย 

ดานภูมิสารสนเทศ เชน จำนวนจุดความรอน แผนที่จุดความรอน เปนตน 

7. ขอเสนอแนะ ปญหาที่พบและแนวทางการพัฒนาการใหบริการ 

ตารางที่ 9 ขอเสนอแนะ ปญหาที่พบและแนวทางการพัฒนาการใหบริการ 

    ขอเสนอแนะ/ปญหาท่ีพบจากการรับบริการ        แนวทางการพัฒนาการใหบริการ 

1. ผู รับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิ

สารสนเทศ 

1) ความลาชาจากการติดตอผานชองทาง         

E-mail 

2) เจาหนาที่ขาดการประสานงาน เร่ืองภาพ 

ไมตรงกับวัตถุประสงคของผูรับบริการ 

3) ปญหาการเก็บคาบริการภายหลัง จากการ

ใชบริการแบบความรวมมือ   

4) ปญหามาตรฐานความคมชัดของภาพถาย

ดาวเทียมที่คมชัดใกลเคียง Google Map 

5) การกำหนดข้ันต่ำในการซื้อตอตารางเมตร 

บางคร้ังใหญเกินความจำเปน 

6) ราคาค าบ ริการสู ง/การป รับ ข้ึน ราคา

คาบริการระหวางสัญญา 

 

 

 

1) กำหนดระยะเวลาการติดตอผานชองทาง E-mail 

ใหมีความชัดเจน เชน ภายใน 2 ชม. สำหรับขอมูลทั่วไป

และ ไมเกิน 24 ชม. สำหรับขอมูลเฉพาะของผูรับบริการ 

2) ควรมีระบบการแจงปญหาของภาพกอนจัดสงให

ผูรับบริการทราบในทุกข้ันตอน 

3) ควรมีการทำสัญญาอยางชัดเจนถึงคาใชจายในกรณี

ที่ใชบริการแบบความรวมมือ ตองเสียคาใชจายสวนใด และ

ไมตองเสียคาใชจายสวนใดอยางชัดเจนกับผูรับบริการ 

4) พัฒนามาตรฐานความคมชัดของภาพถายดาวเทียม 

5) ควรพิจารณายกเลิกการกำหนดข้ันต่ำในการซ้ือตอ

ตารางกิโลเมตร  

6) พิ จารณ าป รับ ลดราคาค าบ ริการให มี ค วาม

สอดคลองกับการซื้อตอตารางกิโลเมตรเมตร หรือไมมีการ

ปรับข้ึนราคาระหวางสัญญาแมมีการปรับข้ึนราคาระหวางป 

2. กลุมผูรับบริการการถายทอดองคความรู 

1) ระยะเวลาการอบรมไมเหมาะสมกับเนื้อหา 

2) หลักสูตรการแบบ On site มีจำนวนนอย 

ไมหลากหลาย 

3) ไมมีการแสดงผลคะแนนสอบหลังจบการ

อบรม 

4) เนื้อหาการอบรมเนนทฤษฎีทางกฎหมาย

 

1) พิจารณาระยะเวลาการอบรมใหมีความสอดคลอง

กับรูปแบบการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติควรมีระยะเวลา

มากกวาอบรมเชิงทฤษฎี 

2) พิ จารณ าเพิ่ มหลั กสู ตรการอบ รม ให มี ความ

หลากหลายและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

3) แจงผลคะแนนสอบผานทาง E-mail ของผู เขา
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หนา ฎ 

    ขอเสนอแนะ/ปญหาท่ีพบจากการรับบริการ        แนวทางการพัฒนาการใหบริการ 

ขอบังคับมากกวาภาคปฏิบัติ ไมมีความหลากหลาย 

ไมสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงาน 

5) อุปกรณภาคสนามไมเพียงพอและไมพรอม

ใชงานสงผลตอการเก็บขอมูลมีความคลาดเคลื่อน 

6) คาใชจายในการอบรมคอนขางสูง  

อบรม 

4) พิจารณาปรับป รุงเนื้ อหาหลักสูตรใหมีความ

เหมาะสมกับผูอบรม โดยเนนการสามารถนำไปประยุกตใช

ในการทำงานมากที่สุด 

5) เพิ่มจำนวนอุปกรณภาคสนามและซอมบำรุงใหมี

ความพรอมตอการใชงาน 

6) พิจารณาคาใชจายในการอบรมใหเหมาะสมกับ

สภาพเศรษฐกิจ 

3. กลุมผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab 

1) ราคาคอนขางสูงสำหรับนักศึกษา 

 

1) พิจารณาคาบริการสำหรับเอกชน หนวยงานภาครัฐ

และสถาบันการศึกษา ในอัตราคาบริการที่แตกตางกัน 

4. กลุมใชบริการ Application 

1) การปรับปรุงฐานขอมูล (Update) ลาชา 

ตองใชเวลานานข้ึนในการติดตามขอมูล 

 

1) ควรแจงเตือนลวงหนากอนการปรับปรุงฐานขอมูล 

(Update) แกผูรับบริการ 
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หนา ฏ 

 

รายงานผลการสำรวจรายงานผลความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ ประจำป 2565 สำนักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) เปนการสำรวจความพึงพอใจของผู รับบริการ 

มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา สำรวจ วิเคราะห และประเมินศักยภาพการดำเนินงานดานบริการภูมิสารสนเทศของ 

สทอภ. ใหมีประสิทธิภาพตรงตามกลุมผูรับบริการ เพื่อศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม ความตองการ ความคาดหวัง และ

ความกังวลของผูรับบริการที่มีตอการผลิตภัณฑและบริการทั้งหมดของ สทอภ. และเพื่อประเมินความเชื่อมั่น 

ภาพลักษณของ สทอภ. ในความคิดของผูรับบริการ 
การวิจัยคร้ังนี้สำเร็จลุลวงลงได โดยไดรับความรวมมือจากคณะทำงานในการกำหนดกรอบแนวทาง 

การดำเนินการสำรวจ และผูรับบริการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  

ทั้ง 5 กลุม ที่สละเวลาแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม  

 

 คณะผูวิจัย 

        กันยายน พ.ศ. 2565    
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1.1  หลักการและเหตุผล 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทอภ. เปนหนวยงานของรัฐ 

ในรูปแบบองคการมหาชน ภายใตการกำกับของรัฐมนตรีวาการกะทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ

นวัตกรรม จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศใหเปนความรูที่ไรพรมแดน

และเกิดประโยชนแกสวนรวม ศึกษา วิเคราะหขอมูลดาวเทียม และเปนศูนยขอมูลทรัพยากรธรรมชาติจากขอมูล

ดาวเทียม รวมทั้งบริการใหคำปรึกษา และพัฒนาบุคลากรดานการสำรวจขอมูลระยะไกล และภูมิสารสนเทศ 

ตลอดจนดำเนินการอ่ืนที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ.  เปนหนวยงานของรัฐเพียง 

แหงเดียวในประเทศไทยที่ใหบริการภูมิสารสนเทศครบวงจร ดังนั้น การสงเสริมภาพลักษณและประชาสัมพันธ

องคกรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหสาธารณชนเกิดการยอมรับเชื่อมั่น ตอการดำเนินงานของ สทอภ.  

จึงเปนสิ่งที่สำคัญไมนอยกวาการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริการ 

ทั้งนี้ สทอภ. ไดจัดทำ “โครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ ประจำป 2565” เพื่อศึกษา

สถานภาพ พฤติกรรม และทัศนคติของผูรับบริการที่มีตอผลิตภัณฑบริการความเชื่อมั่นและภาพลักษณของ สทอภ.  

ซึ่งจะสงผลใหงานบริการมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถนำไปพัฒนาการใหบริการของ สทอภ. ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

นอกจากนี้ ผลจากการดำเนินโครงการ และขอเสนอแนะจะนำไปใชเปนขอมูลเพื่อจัดทำแผนการตลาดและพัฒนา

ธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุงภาพลักษณองคกรที่สงผลกระทบตอองคกรไดอยางเปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพตอไป 

 

1.2  วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษา สำรวจ วิเคราะห และประเมินศักยภาพการดำเนินงานดานบริการภูมิสารสนเทศของ สทอภ. 

ใหมีประสิทธิภาพตรงตามกลุมผูรับบริการ 

2) เพื่อศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม ความตองการ ความคาดหวัง และความกังวลของผูรับบริการที่มีตอการ

ผลิตภัณฑและบริการทั้งหมดของ สทอภ. 

3) เพื่อสำรวจความพึงพอใจที่มีตอผูบริหารระดับสูงของ สทอภ. 

4) สำรวจและประเมินความเชื่อมั่นและภาพลักษณของ สทอภ. ในความคิดของผูรับบริการ 

 
 

  

บทที่ 1  : บทนำ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

รายงานผลความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ ประจำป 2565 สำนกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)                                                                                           

หนา 2 

1.3  ขอบเขตการดำเนินงาน 

การสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ ประจำป 2565 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ประกอบดวยการวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology)  

1.3.1 ประชากร และกลุมตัวอยาง 

1.3.1.1 ประชากร (Population) คือ ผู รับบริการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องคการมหาชน) แบงเปน 4 กลุม ไดแก หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน และบุคคล

ทั่วไป โดยทั้ง 4 กลุมเปนผูรับบริการผลิตภัณฑ / บริการของ สทอภ. ซึ่งแบงออกเปน 5 กลุมผลิตภัณฑ / บริการ 

ไดแก 

1. ผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ 

2. ผูรับบริการการถายทอดองคความรู 

3. ผูรับบริการที่ปรึกษาโครงการ 

4. ผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab 

5. ผูใชบริการ Application 

1.3.1.2  กลุมตัวอยาง (Sample) คือ ในการสำรวจความพึงพอใจในคร้ังนี้ ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยาง

แบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) และวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Random 

Sampling) กับกลุมผูรับบริการที่เปนประชากรที่รับบริการจากฐานขอมูลผูรับบริการของ สทอภ. ตั้งแตเดือน

เมษายน 2564 - เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 279 ตัวอยาง แบงเปน เชิงปริมาณ จำนวน 269 ตัวอยาง และ 

เชิงคุณภาพ จำนวน 10 ตัวอยาง ไดแก 

ตารางที่  10  การแปลความหมายคาสัมประสทิธิ์ความสอดคลอง 

กลุม จำนวนผูรับบริการท้ังหมด 

(คน) 

จำนวนตัวอยาง 

(คน) 

ผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ 85 40 

ผูรับบริการการถายทอดองคความรู 902 125 

ผูรับบริการทีป่รึกษาโครงการ 23 11 

ผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab 3 3 

ผูใชบริการ Application 155 90 
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1.3.2 ขอบเขตดานเน้ือหา เนื้อหาการศึกษา สำรวจ วิเคราะหและประเมินศักยภาพงานบริการของ สทอภ. 

ประกอบดวย 

เน้ือหาการศึกษา สำรวจ วิเคราะหและประเมินความคาดหวัง ความตองการของผูรับบริการ และ

ศักยภาพงานบริการของ สทอภ. ประกอบดวย  

1. ความพึงพอใจตอภาพรวมของการใหบริการ 

2. ความพึงพอใจตอกระบวนการใหบริการ 

3. ความพึงพอใจตอบุคลากรที่ใหบริการ  

4. ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑและงานบริการหลัก ของ สทอภ. 

5. ความไมพึงพอใจตอการใหบริการ 

6. ความภักดีตอผลิตภัณฑและงานบริการ 

7. ผลิตภัณฑและบริการที่ สทอภ. ใหบริการเปนประโยชนตอภารกิจของผูรับบริการ 

8. ผลิตภัณฑและบริการชวยเพิ่มประสิทธิภาพ / ประสิทธิผลแกงานตามภารกิจของหนวยงาน 

9. การรับรูขาวสารจากการประชาสัมพันธขาวสารการใหบริการของ สทอภ.  

10. ความคิดเห็นที่มีตอภาพลักษณการดำเนินงานของ สทอภ. 

1.3.3 ขอบเขตดานตัวแปร 

ตัวแปรตน ซึ่งเปนตัวแปรที่เก่ียวกับลักษณะขอมูลเฉพาะของกลุมเปาหมาย คือ ลุมเปาหมายที่ขอรับ

บริการ 

ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูรับบริการ ความเชื่อมั่นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ และ

ภาพลักษณการดำเนินงานของ สทอภ. 

1.4  ประโยชนท่ีไดรับ 

ไดผลการประเมินมาวิเคราะหและกำหนดแนวทางการพัฒนาการบริการภูมิสารสนเทศ เพื่อนำไปใชในการ

วางแผนพัฒนาตลาดและธุรกิจของ สทอภ. เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ และทำใหเหนือกวา

ความคาดหวังของผูรับบริการ 
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การสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ ประจำป 2565 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องคการมหาชน) ไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของสามารถแบงออกเปนหัวขอดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับความพงึพอใจ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับความเชื่อมั่น 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับ NPS  

2.4 กรอบแนวคิด 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

1)  ทฤษฎีความพึงพอใจ 

เชลลี่ (Shelli,1995,p.9 อางถึงใน ปราการ กองแกว,2546,หนา 17) ไดศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความ

พึงพอใจ สรุปไดวาเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกในทางบวกและความรูสึกในทางลบ ความรูสึก 

ในทางบวกเปนความรูสึกที่ เมื่อเกิดข้ึนแลวทำใหความรูสึกที่มีระบบยอนกลับและความสุขนี้สามารถทำให 

เกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวกเพิ่มข้ึนไดอีก ดังนั้น จะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและ

ความสุขนี้จะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกในทางบวกอ่ืน ๆ ความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกและความสุข 

มีความสัมพันธกันอยางสลับซับซอนและระบบความสัมพันธของความรูสึกทั้งสามนี้เรียกวาระบบความพึงพอใจ  

โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวาความรูสึกทางลบ 

โลว มาสโลว (Maslow, 1970 อางถึงใน รังสรรค ฤทธิ์ผาด,2550, หนา 23) ไดเรียงลำดับสิ่งจูงใจ 

หรือความตองการของมนุษยไว 5 ระดับ โดยเรียงลำดับข้ันของความตองการไวตามความสำคัญ ดังนี้  

 (1)  ความตองการพื้นฐานทางสรีระ  

 (2)  ความตองการความปลอดภัยรอดพนอันตรายและมั่นคง  

 (3)  ความตองการความรัก ความเมตตา ความอบอุน การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  

 (4)  ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง การยกยอง และความเคารพตัวเอง  

 (5)  ความตองการความสำเร็จดวยตนเอง ความพอใจในข้ันตาง ๆ ของความตองการของมนุษยนี้ 

ความตองการข้ันสูงกวาบางคร้ัง ไดปรากฏออกมาใหเห็นแลวกอนที่ความตองการ ข้ันแรกจะไดเห็นผลเปนที่พอใจ

เสียดวยซ้ำอยางไรก็ตามบุคคลแตละคนสวนมากแสดงใหเห็นวา ตนมีความพอใจอยางสูงสุด ในลำดับข้ัน ความ

ตองการข้ันต่ำ ๆ มากกวาข้ันสูง จากการสำรวจ พบวา คนธรรมดาทั่วไปจะมีความพอใจในลำดับข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ 

บทที่ 2 : แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วของ 
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ความตองการทางดานกายภาพ 85% ความตองการความปลอดภัย 70% ความตองการทางดานสังคม 50% ความ

ตองการเดนในสังคม 40% ความตองการที่จะไดรับความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา 10%  

พาราสุรามาน เซทเฮมท และแบรร่ี (Parasuraman, Zaithamal & Berry, 1994 อางถึงใน ภูษิต 

สายก้ิมซวน,2550, หนา 18 -20) กลาววา หลักการบริการที่ดี ตองประกอบดวย  

(1)  ความเชื่อมั่นไววางใจ บริการนั้นจะตองมีความถูกตองมีความถูกตองแมนยำและเหมาะสมตั้งแต

คร้ังแรก รวมทั้งตองมีความสม่ำเสมอ คือบริการทุกคร้ังจะตองไดผลเชนเดิม ทำใหผูมารับบริการรูสึกวาผูใหบริการ

เปนที่พึ่งได เชน มีความถูกตองแมนยำ ในการวินิจฉัย  

(2)  สมรรถภาพในการใหบริการ ผูใหบริการตองมทีักษะและความรูความสามารถในการบริการที่จะ

สามารถตอบสนองความตองการของผูมารับบริการได เชน แพทยมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเภสัชกรมีความ

เชี่ยวชาญในเร่ืองเก่ียวกับยา ฯลฯ หรือบุคคลอ่ืน ๆ มีความรู ความสามารถในสาขาของตนและสามารถนำมาใช 

ในการบริการไดอยางเต็มที่  

(3)  ความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูมารับบริการ ผูใหบริการจะตองมีความพรอม

และเต็มใจที่จะใหบริการสามารถตอบสนองความตองการดานตาง ๆ ของผูมารับบริการใหทันทวงที เชน 

โรงพยาบาลมีความพรอมที่จะรับผูปวยจากเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว  

(4)  ความมีอัธยาศัยไมตรี บุคลากรทุกคนในสถานบริการที่เก่ียวของกับการใหบริการจะตองมีความ

สุภาพ มีการเอาใจใสและเห็นใจผูมารับบริการ รวมทั้งตองมีกิริยามารยาทการแตงกายและ การใชวาจาที่เหมาะสม

ดวย  

 (5)  การเขาถึงบริการ ผูมารับบริการจะตองเขาถึงการบริการไดงายและไดรับความสะดวก จากการ

บริการ รวมถึงการบริการนั้นจะตองมีการกระจายไปอยางทั่วถึง เชน การคมนาคมที่สะดวก การบริการที่เปน

ระเบียบ รวดเร็ว ไมตองนั่งรอนาน การใหบริการเปนไปยางเสมอภาค  

 (6)  ความนาเชื่อถือ เกิดจากความซื่อสัตย ความจริงใจ ความสนใจอยางแทจริงของผูให บริการที่มี

ตอผูรับบริการซึ่งเปนสิ่งสำคัญที่สุด โดยเฉพาะทางการแพทย และจะทำใหมีผูรับบริการ ซึ่งเปนสิ่งสำคัญที่สุด 

โดยเฉพาะทางการแพทย และทำใหบริการนั้นอาจเกิดจากปจจัยอ่ืนเสริมอีก เชน ชื่อเสียงของโรงพยาบาลและ

บุคลากรตาง ๆ  

 (7)  การสื่อสาร ผูใหบริการควรมีการใหขอมูลดานตาง ๆ ที่เก่ียวของที่ผูมารับบริการพึงทราบและ

ประสงคจะทราบ เชน ขอมูลเก่ียวกับการรักษาพยาบาลที่ผูปวยจะไดรับขอมูลเร่ืองคาใชจายและทางเลือกในการ

รักษา ฯลฯ นอกจากนี้ยังตองคำนึงถึงความเหมาะสมของผูใหบริการ และผูรับบริการในดานอ่ืน ๆ อีก เชน ระดับ

การศึกษาฯลฯ  

 (8)  ความมั่นคงปลอดภัย เปนความรูสึกที่มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน รวมทั้ง ชื่อเสียง 

ปราศจากความรูสึกเสี่ยงอันตรายและขอสงสัยตาง ๆ เชนการรักษา ความลับผูปวย  
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 (9)  ความเปนรูปธรรมของการบริการ ซึ่งจะทำใหผูมารับบริการรับรูถึงการบริการนั้นได อยาง

ชัดเจนและงายข้ึน เชน การที่โรงพยาบาลมีสถานที่ใหญหรูหรา สะอาด มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชทันสมัย การบริการ 

มีความเหมาะสม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอ่ืนที่ชวยสรางรูปธรรมของการบริการ ไดอีก เชน การใชรอยยิ้มเปนสื่อ 

ที่แสดงอัธยาศัยไมตรีของผูใหบริการ  

 (10)  ความเขาใจและรูจักผูมารับบริการ ผูใหบริการควรจะมีความเขาใจ และรูจักผูมารับ บริการ

ของตนเอง เชนการที่แพทยหรือพยาบาลสามารถจำชื่อผูปวยได ผูใหบริการสามารถจำลูกคา ของตนเองได ฯลฯ  

2) องคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ  

ความพึงพอใจที่เกิดข้ึนในกระบวนการบริการระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ เปนผลของการรับรู

และประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังวาควรจะไดรับและสิ่งที่ผูรับบริการไดรับจริงในแตละ

สถานการณ ซึ่งระดับความพึงพอใจอาจไมคงที่ ผันแปรไปตามชวงเวลาที่แตกตางกันได ทั้งนี้ความพึงพอใจในการ

บริการมีองคประกอบ 2 ประการ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนวยที่ 8-15, 2545)  

(1)  องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของผลิตภัณฑบริการ ผูรับบริการจะรับรูวาผลิตภัณฑบริการ 

ที่ไดรับมีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการแตละประเภทตามที่ควรจะเปนมากนอยเพียงใด เชน แขกที่เขาพักใน

โรงแรมจะไดพักในหองพักที่จองไว ลูกคาที่เขาไปในภัตตาคารควรจะไดรับอาหารตามที่สั่ง เปนตน สิ่งเหลานี้เปน

บริการที่ผูรับบริการควรจะไดรับตามลักษณะของการบริการ แตละประเภท ซึ่งจะสรางความพึงพอใจใหลูกคาในสิ่ง

ที่ลูกคาตองการ 

(2)  องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของการนำเสนอบริการ ผูรับบริการจะรับรูวาวิธีการนำเสนอ

บริการในกระบวนการบริการของผูใหบริการมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ไมวาจะเปนความสะดวกในการ

เขาถึงบริการพฤติกรรมการแสดงออกของผูใหบริการตามบทบาทหนาที่ และปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของ

ผูใหบริการตอผูรับบริการในดานความรับผิดชอบตองาน การใชภาษาสื่อความหมายและการปฏิบัติตนในการ

ใหบริการ 

สรุปไดวา การวัดความพึงพอใจเปนวิธีหนึ่งที่ใชเพื่อองคกรที่ใหบริการไดทราบถถึงความพึงพอใจ และ

ความตองการของผูรับบริการเพื่อนำมาพัฒนาการใหบริการตอไป ซึ่งถาการใหบริการตรงกับที่ผูรับบริการมีความ

ตองการหรือตรงกับความคาดหวังยอมจะนำมาซ่ึงความพึงพอใจในบริการนั้น ซ่ึงอาจจะเปนแบบตรงกันขามได

เชนกัน 
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                               ภาพที่ 1 องคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใหบริการ ตางมีความสำคัญตอความสำเร็จของการดำเนินงาน

บริการ ดังนั้นการสรางความพึงพอใจในการบริการจำเปนที่จะตองดำเนินการควบคูกันไป ทั้งตอผูรับบริการและ 

ผูใหบริการ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนวยที่ 8-15, 2545)  

3) กระบวนการใหบริการ 

การบริการเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนอยางเปนระบบ มีข้ันตอนและองคประกอบเชนเดียวกับกิจกรรม

อ่ืน โดยเร่ิมจากผูรับบริการมีความตองการการบริการ (ปจจัยนำเขา) และความตองการนี้จะเปนแรงกระตุน 

ใหผูรับบริการแสวงหาการบริการที่สามารถตอบสนองตอความตองการของตนได ดังนั้นจึงเกิดการปฏิสัมพันธกัน

ระหวางผูรับบริการกับผูใหบริการ ในการที่ผูรับบริการจะแสดงความตองการออกมาเพื่อที่ผูใหบริการเกิดการรับรู 

และมีการดำเนินการในอันที่จะสนองตอบความตองการนั้น (กระบวนการใหบริการ) จนผูรับบริการเกิดความ 

พึงพอใจ (ปจจัยนำออก) สงผลกระทบตอความรูสึกของผูรับบริการ ซึ่งอาจเปนทางบวกหรือลบก็ได ข้ึนอยูกับความ

ตองการของผู รับบริการที่ ถูกตอบสนองจะเปนไปตามความคาดหวังไดมากนอยเพียงใด (ขอมูลยอนกลับ) 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนวยที่ 1-7, 2545) 

 

 

 

 

 

 

     

                                                 ภาพที่ 2 กระบวนการใหบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยนําเขา กระบวนการใหบริการ ปจจัยนําออก 

ความตองการบริการ การติดตอสัมพันธระหวาง

ผูรับบริการและผูใหบริการ 
การไดรับบริการและความ

พึงพอใจตอการบริการ 

ขอมูลยอนกลับ 

การประเมินความรูสึกนึกคิดตอการบริการท่ีไดรับกับความตองการบริการ 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

การรบัรูก้ารบรกิารที�ควรจะเป็น 

การรบัรูก้ารบรกิารที�เกิดขึ �นจรงิ 
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4) เกณฑการพิจารณาคุณภาพของการบริการ 

โดยทั่วไปเกณฑที่ใชในการประเมินคุณภาพของการบริการ ตองคำนึงถึงคุณลักษณะที่ผูรับบริการ

คาดหวัง หากองคกรใดตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพของการบริการ เพื่อใชเปนแรงจูงใจใหผูรับบริการเกิด

ความประทับใจและติดใจที่จะใชบริการ จำเปนตองทำความเพื่อวางไวและคำนึงถึงคุณลักษณะดังกลาว 10 ประการ 

ดังตอไปนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนวยที่ 1-7, 2545) 

(1)  ลักษณะของการบริการ (appearance) หมายถึง สภาพที่ปรากฏใหเห็นหรือจับตองไดในการ

ใหบริการ เชน การใชเคร่ืองมืออุปกรณเพื่ออำนวยความสะดวกตางๆ 

(2)  ความไววางใจ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑบริการ ตามคำมั่น

สัญญาที่ใหไวอยางตรงไปตรงมาและถูกตอง 

(3)  ความกระตือรือรน (responsiveness) หมายถึง การแสดงความเต็มใจที่จะชวยเหลือและพรอม 

ที่จะใหบริการทันทีทันใด 

(4)  ความเชี่ยวชาญ (competence) หมายถึง ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานบริการที่

รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ 

(5)  ความมีอัธยาศัยนอบนอม (courtesy) หมายถึง ความมีไมตรีจิตที ่สุภาพออนนอมเปน

กันเอง รูจักใหเกียรติผู อ่ืน จริงใจ มีน้ำใจ และเปนมิตรของผูปฏิบัติงานบริการ โดยเฉพาะผูปฏิบัติงานที่จะตอง

ปฏิสัมพันธกับผูรับบริการ 

(6)  ความนาเชื่อถือ (creditability) หมายถึง ความสามารถในการสรางความเชื่อมั่นดวยความ

ซื่อตรงและซื่อสัตยสุจริตของผูปฏิบัติงานบริการ 

(7)  ความปลอดภัย (security) หมายถึง สภาพที่ปราศจากอันตราย ความเสี่ยงภัยและปญหาตางๆ 

(8)  การเขาถึงบริการ (access) หมายถึง การติดตอเขารับบริการดวยความสะดวกไมยุงยาก 

(9)  การติดตอสื่อสาร (communication) หมายถึง ความสามารถในการสรางความสัมพันธและสื่อ

ความหมายไดชัดเจน ใชภาษาที่เขาใจงายและรับฟงผูรับบริการ 

(10)  ความเขาใจลูกคา (understanding customer) หมายถึง ความพยายามในการคนหาและทำ

ความเขาใจกับความตองการของลูกคา รวมทั้งการใหความสนใจตอบสนองความตองการดังกลาว 

5) การวัดความพึงพอใจ 

ภณิดา ชัยปญญา (2541 : 11 ) ไดกลาวไววา การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถทำไดหลายวิธี 

ดังตอไปนี้ 

(1) การใชแบบสอบถาม โดยผูออกแบบสอบถาม ตองการทราบความคิดเห็นซึ่งสามารถกระทำไดใน

ลักษณะกำหนดคำตอบใหเลือก หรือตอบคำถามอิสระ คำถามดังกลาว อาจถามถึงความพอใจในดานตาง ๆ เพื่อให

ผูตอบทุกคนมาเปนแบบแผนเดียวกัน มักใชในกรณีที่ตองการขอมูลกลุมตัวอยางมาก ๆ วิธีนี้นับเปนวิธีที่นิยมใชกัน
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มากที่สุดในการวัดทัศนคติ รูปแบบของแบบสอบถามจะใชมาตรวัดทัศนคติซึ่งเปนที่นิยมปจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตรา

สวนแบบลิเคิรท ประกอบดวยขอความที่แสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งเราอยางใดอยางหนึ่งที่มีคำตอบที่แสดง

ถึงระดับความรูสึก 5 คำตอบ เชน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

(2) การสัมภาษณ เปนวิธีการที่ผูวิจัยจะตองออกไปสอบถามโดยการพูดคุยโดยมีการเตรียมแผนงาน

ลวงหนา เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริงมากที่สุด 

(3) การสังเกต เปนวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมายไมวาจะ

แสดงออกจากการพูดจา กริยา ทาทาง วิธีนี้ตองอาศัยการกระทำอยางจริงจัง และสังเกตอยางมีระเบียบแบบแผน 

วิธีนี้เปนวิธีการศึกษาที่เกาแกและยังเปนที่นิยมใชอยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน 

6) ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ 

อเนก สุวรรณบัณฑิตและภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548) ไดกลาวถึง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของ

ผูรับบริการเปนสิ่งที่ผูรับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบตอสิ่งที่ไดรับจากการบริการและการนำเสนอการ

บริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไดคาดหวังไว ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตามปจจัยแวดลอมและ สถานการณที่

เกิดข้ึนในระหวางการบริการ ไดแก 

(1)  ผลิตภัณฑบริการ ในการนำเสนอการบริการจะตองมีผลิตภัณฑบริการที่มีคุณภาพ และระดับการ

ใหบริการที่ตรงกับความตองการของผูรับบริการโดยผูใหบริการจะตองแสดงใหผูรับบริการเห็น ถึงความเอาใจใส 

และจริงใจตอการสรางเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑบริการที่จะสงมอบใหแกผูรับบริการ 

(2)  ราคาคาบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการเกิดจากการประเมินคุณภาพและ รูปแบบของการ

บริการเทียบกับราคาคาบริการที่จะตองจายออกไป โดยผูใหบริการจะตองกำหนดราคาคาบริการที่เหมาะสมกับ

คุณภาพของการบริการและเปนไปตามความเต็มใจที่จะจาย (Willingness-to-Pay) ของผูรับบริการ คาบริการจะถูก

หรือแพงข้ึนอยูกับความสามารถในการจายและเจตคติตอราคาของกลุม ผูรับบริการอีกดวย  

(3)  สถานที่บริการ ผูใหบริการจะตองมองหาสถานที่ในการใหบริการที่ผูรับบริการ สามารถเขาถึงได

โดยสะดวก มีสถานที่กวางขวางเพียงพอและตองคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก ผูรับบริการในทุกดาน เชน การ

มีสถานที่จอดรถ หรือการใหบริการผานระบบอินเตอรเน็ต ซ่ึงทำใหประเด็น ดานสถานที่ใหบริการลดลงไปได  

เปนตน  

(4)  การสงเสริมแนะนำบริการ ผูใหบริการจะตองใหขอมูลขาวสารในเชิงบวกแก ผูรับบริการทั้งใน

ดานคุณภาพการบริการและภาพลักษณของการบริการผานทางสื่อตางๆ เพื่อใหผูรับบริการได นำขอมูลเหลานี้ 

ไปชวยประเมินเพื่อตัดสนิใจใชบริการตอไป  

(5)  ผูใหบริการ จะตองตระหนักตนเองวามีสวนสำคัญในการสรางใหเกิดความพึงพอใจในการบริการ

ของผูรับบริการ โดยในการกำหนดกระบวนการจัดการการวางรูปแบบการบริการจะตองคำนึงถึงผูรับบริการเปน
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สำคัญ ทั้งแสดงพฤติกรรมบริการและเสนอบริการที่ลูกคาตองการดวยความสนใจเอา ใจใสอยางเต็มที่ดวยจิตสำนึก

ของการบริการ  

(6)  สภาพแวดลอมของการบริการ ผูใหบริการจะตองสรางใหเกิดความสวยงามของอาคารสถานที่ 

ผานการออกแบบตกแตง การแบงพื้นที่อยางเหมาะสมลงตัวสรางใหเกิดภาพลักษณที่ดีขององคกรผูใหบริการและสื่อ

ภาพลักษณเหลานี้ออกไปสูผูรับบริการอีกดวย  

(7)  กระบวนการบริการ ผูใหบริการตางมุงหวังใหเกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดการระบบการ

บริการเพื่อเพิ่มความคลองตัวและความสามารถในการสนองตอบตอความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง  

มีคุณภาพ โดยการนำบุคลากร เทคโนโลยีเขามารวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและหวังตอประสิทธิผล 

ที่จะเกิดข้ึนตอผูรับบริการ ความพึงพอใจของผูรับริการนั้นสามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับดวยกัน คือ  

1. ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวังเปนสิ่งที่ผูใหบริการจะตองจัดใหมีตามความคาดหวังของ

ผูรับบริการและระวังไมใหเกิดสิ่งที่ต่ำกวาความคาดหวังนั้นได เพื่อใหผูรับบริการรูสึกยินดีและมีความสุขในการมารับ

บริการนั้นๆ  

2. ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวังเปนสิ่งที่ผูใหบริการมุงหวังที่จะสรางใหมีเกินกวาความคาดหวัง

ของผูรับบริการ เพื่อใหผูรับบริการมีความรูสึกปลาบปลื้มใจหรือประทับใจในบริการที่ไดรับ ซึ่งเกินความคาดหวัง

ที่ตั้งใจไว 

Mullins (1954,p397-400) ไดเสนอแนวคิดในการสรางความพึงพอใจในบริการ ประกอบดวย 

(1)  การใหบริการที่เสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง การใหบริการประชาชนทุกคน อยาง

เทาเทียมกัน ใชกฎระเบียบและมาตรฐานการใหบริการเดยีวกัน  

(2)  การใหบริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การใหบริการที่ตรงเวลาโดยเฉพาะ อยาง

ยิ่งบริการของภาครัฐที่ตองปฏิบัติงานใหตรงเวลา  

(3)  การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การใหบริการดานวัสดุอุปกรณ สถานที่ 

เวลา อยางเพียงพอเหมาะสม นอกจากดานปริมาณที่เพียงพอแลวบริการที่ใหแก ประชาชนตองมีคุณภาพดีดวย  

(4)  การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การใหบริการตลอดเวลาไมวาจะ

สภาวะอากาศเชนใด และดแูลจนกวาผูปวยจะหายจากโรค  

(5)  การใหบริการอยางกาวหนา(Progressive Service) หมายถึง การใหบริการที่มีการพัฒนา 

คุณภาพและความสามารถ มี เทคโนโลยีที่ทันสมัยสนองความตองการของประชาชนอยูเสมอ 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2547) ไดกลาวถึงแนวคิด ความพึงพอใจของลูกคาวา ความพึงพอใจของ

ลูกคาจะเกิดจากประสบการณจากการใหบริการอยางเต็มที่จนสุดความสามารถ ลูกคาจะรูสึกวาคุมคาที่ไดมาใช

บริการความพึงพอใจสำหรับการบริการนั้นสรางไดยากกวาสินคาเนื่องจาก คุณภาพของสินคาเปน สิ่งที่พัฒนามาแลว

อยูนิ่งไมเปลี่ยนแปลง แตคุณภาพการบริการข้ึนกับ พนักงานซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามอารมณและสถานการณตาง ๆ 
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หรือลูกคาที่มาใชบริการบางรายอาจมี ความตองการเฉพาะที่มากเกินความตองการที่พนักงานจะใหบริการไดอยาง

เต็มที่จึงทำ ใหเกิดความ ไมพอใจดังนั้น ปจจัยหลักในการสรางความพึงพอใจมี 3 ประการดังนี้   

(1)  ผูรับบริการมีความตองการและความคาดหวังสำหรับการบริการที่แตกตางกันไปในแตละคน

รวมทั้งความตองการนั้นยังเปลี่ยนไปสำหรับการบริการแตละคร้ัง เชน คนที่นวดแผนโบราณในคร้ังแรกยอมตองการ

การนวดที่ไมแรงนักแตการนวดคร้ังตอไปตองแรงข้ึน   

(2)  ความพึงพอใจของลูกคาเปนผลจากความรูความสามารถ ความพรอมในดานรางกาย และอารมณ

ในขณะใหบริการของผูใหบริการ รวมถึงความเต็มใจในการใหบริการของพนักงาน   

(3)  สภาพแวดลอมอ่ืนๆตัวอยาง เชน อากาศแสงแดดเกาอ้ีโตะ สิ่งเหลานี้มีผลตอความพึงพอใจของ

ลูกคาที่มารับประทานอาหารหรือเขามาใชบริการในสถานที่ที่มาใชบริการ ยิ่งไปกวานั้น ความพึงพอใจของลูกคายังมี

ผลจากจำนวนลูกคาที่มาใชบริการ ดวยแถวที่ยาวเหยียดของธนาคารใน วันศุกรยอมสรางความไมอยากใชบริการ 

หรือหากจำเปนตองใชบริการธนาคารในวันนั้นลูกคาจะมี แนวโนมของความไมพอใจสูงกวาปกติสิ่งที่ทำไดคือ ตอง

จัดการแถวอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยาง ที่เห็นไดชัดคือแถวในธนาคารซึ่งไดรับการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อม่ัน 

มะลิวัลย แสงสวัสดิ์ (2556) กลาววา ความเชื่อมั่น หมายถึง ความสามารถในการทำใหเกิดความ

เชื่อมั่นใหเกิดข้ึนแกลูกคา ความมั่นใจในความนาเชื่อถือ ความยุติธรรม และความซื่อสัตย โดยเต็มใจที่จะไววางใจ 

ตอบุคคลหรือองคกรหนึ่งๆ พรอมทั้งความเชื่อมั่นจะเปนสวนหนึ่งของความนาเชื่อถือ ซึ่งเปนลักษณะของบุคคลที่มี

ความเชื่อดานทัศนคติเชิงบวกตอบุคคลหรือองคกร และมีความผูกพันอยางแทจริง ซึ่งการที่ลูกคาเกิดความเชื่อมั่นใน

ผูใหบริการ หมายถึง การที่ลูกคาเชื่อมั่นในองคกรวามีความนาเชื่อถือ ในผลิตภัณฑหรือการบริการที่มีคุณภาพและ 

มีประสิทธิภาพ  

Morgan. and Hunt (1994) กลาววา ความเชื่อมั่นของผูรับบริการสามารถประเมินคาไดจาก 

ความเชื่อมั่นของลูกคา ซ่ึงผูใหบริการแตละองคกรมีโอกาสจะไดรับความเชื่อมั่นจากลูกคาแตกตางกันจะเกิดการ

ประเมินไดเมื่อลูกคาไดใชบริการเสร็จสินแลว การบริการนั้นจะเปรียบกับขอตกลงกอนใชบริการที่ผูใหบริการกำหนด

ไวกอนการใหบริการ หากลูกคาบรรลุวัตถุประสงคหรือไดรับการตอบสนองตรงตามที่คาดหมายไว ความเชื่อมั่นของ

ลูกคาจะเกิดข้ึน ความเชื่อมั่นมีความสำคัญอยางยิ่งในการระบุขอตกลง เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางผูใหบริการ

และลูกคา 

Mishra (1996) ไดใหความหมายของความเชื่อมั่นสามารถสงผลดีตอบุคลากรและองคกรทั้งใน

ปจจุบัน และอนาคต ซึ่งจะทำใหบุคลากรนั้นเกิดแรงจูงใจในการทำงาน โดยมุมมองของ ลาเซล 
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เลอร และฮัสตัน (Larzelere & Huston, 1980) ไดใหลักษณะของความเชื่อมั่นของพนักงาน 

มีความสำคัญอยางสูงที่จะนำมา ซึ่งความสม่ำเสมอ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความ ยุติธรรม และ

ความสามารถในการทำงาน  

สเติรน (Stern, 1997) ไดกลาววา ความเชื่อมั่นคือพื้นฐานความสัมพันธของการติดตอสื่อสารในการ

ใหบริการลูกคา ซึ่งองคกรจะตองเรียนรูทฤษฎีความสัมพันธใกลชิดเพื่อสรางความคุนเคยใหเกิดกับลูกคา และ

สามารถครอบใจลูกคาไดซึ่งประกอบดวย 

องคประกอบ 5 ขอ ไดแก 

(1)  การติดตอสื่อสาร (Communication)  

(2)  การรูจักใหและดูแลผูรับบริการ (Caring and Giving)  

(3)  การใหขอมูลผูกมัดคำมั่นสัญญาที่เก่ียวพันกับผูรับบริการ (Commitment) 

(4)  การใหความสะดวกสบายหรือความสอดคลอง (Comfort or Compatibility)  

(5)  การแกไขสถานการณความขัดแยงและการใหความไววางใจ (Conflict) 

สุรียพร เหมืองหลิ่ง (2558: 52) กลาวไววา ความเชื่อมั่นในการใชบริการ หมายถึง ความไววางใจและ

มั่นใจในความนาเชื่อถือของบุคคลหรือองคกรใด ๆ ซึ่งมีผลตอการแสดงพฤติกรรมการตัดสินใจ นำไปสูความพึงพอใจ

กับสิ่งที่ไดรับจากการใชบริการ 

 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับ NPS 

Net Promoter Score (NPS) คือ เคร่ืองมือที่ใชวัดความพึงพอใจและผูกพันของลูกคาตอองคกร โดยจะถูก

นำเสนออยูในรูปแบบคำถามในการสำรวจแบบงาย และคำตอบจากลูกคาจะถูกคำนวณเพื่อนำมาประมวลผลเปน 

คา NPS โดยคา NPS สามารถชี้วัดขอมูลเก่ียวกับความความภักดีของลูกคาได (Customer Loyalty) จากขอคำถาม

เก่ียวกับ ความเต็มใจของลูกคาที่จะแนะนำสินคาบริการขององคกรใหกับเพื่อนหรือคนรูจัก ทั้งนี้เคร่ืองมือ NPS ใน

ปจจุบันถูกใชอยางแพรหลายโดยองคกรทั่วโลก โดยคา NPS จะสามารถทำใหองคกรรับรูระดับความสามารถในการ

แขงขันขององคกรเมื่อเทียบกับคูแขง หรือเทียบกับคาเฉลี่ยในอุตสาหกรรม ปจจุบันองคกรตาง ๆ ในประเทศไทยได

มีการนำเคร่ืองมือ NPS มาใชเพื่อการปรับปรุงสินคาและบริการใหสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดดี

มากยิ่งข้ึน ในสวนของวิธีการไดมาซึ่งขอมูล สวนใหญองคกรจะสงคำถามเก่ียวกับ NPS ใหลูกคาทาง Email หรือ  

ใชวิธีสัมภาษณทางโทรศัพท เปนตน 

เคร่ืองมือ NPS สามารถชวยองคกรในการไดรับขอเสนอแนะ (Feedback) ในการปรับปรุงสินคาและบริการ

จากลูกคาเร่ือย ๆ ทำใหองคกรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง นอกจากนั้น NPS ยังมีความงายในการนำไปประยุกตใช 

เนื่องจากวิธีการวิเคราะหผล NPS เปนการคิดคำนวณแบบงาย ไมมีการใชเทคนิคทางสถิติที่ซับซอนมาก และยังงาย

ตอการสื่อสารใหกับคนในองคกรเขาใจแนวคิดของ NPS เพื่อที่คนในองคกรจะสามารถนำผลการสำรวจไปปรับปรุง
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สินคาบริการใหดีมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้การวิเคราะห NPS จะแบงลูกคาออกเปน 3 ประเภทที่แตกตางกัน ซึ่งสามารถ

อธิบายไดดังนี้ 

การคำนวณคา NPS มาจากคำถามสั้นๆวา จากคะแนน 0-10 คุณมีแนวโนมมากนอยอยางไรในการแนะนำแบรนด

ใหกับเพื่อนหรือคนรูจัก โดยคะแนน 0-10 ที่ลูกคามีการใหคะแนน จะถูกนำมาจัดเปนกลุม 3 ประเภทคือ 

 1) Promoters คือกลุมคนที่ใหคะแนนระหวาง 9-10 ลูกคากลุมนี้มีแนวโนมที่จะสรางมูลคาใหกับธุรกิจมาก

ข้ึน คือมีการกลับมาซื้อซ้ำ หรือมีโอกาสที่จะแนะนำแบรนดใหกับคนอ่ืน ๆ  

2) Passives คือกลุมคนที่ใหคะแนนระหวาง 7-8 เปนกลุมคนที่มีความพึงพอใจตอแบรนดในระดับปานกลาง 

อาจจะมีความภักดีตอแบรนดในระดับหนึ่งแตอาจจะเปลี่ยนไปใชแบรนดอ่ืนหากมีเงื่อนไขที่ตรงกับความตองการ

มากกวา และกลุมนี้มีแนวโนมที่จะไมแนะนำแบรนดใหกับคนอ่ืน ๆ  

3) Detractors คือกลุมคนที่ใหคะแนนระหวาง 0-6 กลุมนี้มักจะเปนกลุมที่มีความพึงพอใจนอย และเปน

กลุมที่มีโอกาสที่จะทำใหองคกรไดรับชื่อเสียงดานลบ จากการรีวิวเชิงลบทาง Social Media ตาง ๆ หรือการบอกตอ 

(Word-of-Mouth)  

การคำนวณคา NPS สามารถทำไดโดยนำรอยละของ Promoters ลบดวย รอยละของ Detractors 

นอกจากนั้นองคกรอาจจะมีคำถามปลายเปด (หรือปลายปด) เพิ่มข้ึนมาอีกคำถามเพื่อสอบถามเก่ียวกับเหตุผลของ

การใหคะแนน เชน ความคิดเห็นของลูกคาตอสินคาหรือบริการที่ไดรับ คำถามเพิ่มเติมดังกลาวจะชวยใหองคกร

เขาใจวาสินคาบริการแตละประเภทมีผลการดำเนินงานอยางไรบาง และมีสวนใดที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม ทั้งนี้องคกร

ควรนำคา NPS มาเปรียบเทียบกับคูแขงที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม เพื่อที่จะ

สามารถรูตำแหนงขององคกรไดเมื่อเทียบกับคูแขงอ่ืน ๆ และคาเฉลี่ย NPS ในแตละอุตสาหกรรมคอนขางมีความ

หลากหลายแตกตางตามแตละกลุมอุตสาหกรรม เชน คาเฉลี่ย NPS ของอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภคอาจจะ

เปน 70 แตในธุรกิจการเงินคาเฉลี่ยอาจจะอยูที่ 80 เปนตน ดังนั้นองคกรควรมีการกำหนดและทำการเปรียบเทียบ

คา NPS ในอุตสาหกรรมที่ถูกตองหรือใกลเคียง หากองคกรมีคา NPS สูงเมื่อเทียบกับองคกรอ่ืนในกลุมอุตสาหกรรม

ก็จะมีแนวโนมที่ลูกคาขององคกรจะไมเปลี่ยนไปใชแบรนดอ่ืน เปนตน 

สูตรในการคำนวณ NPS  
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องคกรสามารถใช NPS เพื่อพัฒนาความสามารถของธุรกิจไดโดยใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวม ทำไดโดย

การใหทุกคนในองคกรรับรูคา NPS และความสำคัญของ NPS โดยทำการสื่อสารไปยังฝายตาง ๆ ในองคกรเพื่อให

คนในองคกรรวมกันคนหาวิธีการในการปรับปรุงสินคาบริการ นอกจากนั้นองคกรยังสามารถพิจารณาคนหา 

ความคิดเห็นเชิงลึกเพิ่มเติมจากกลุม Promoters และกลุม Detractors เพื่อไดรับมุมมองสะทอนกลับตอผลการ

ดำเนินงานของธุรกิจไดดีมากยิ่งข้ึน หรืออาจจะพิจารณาทำการวิจัยเชิงคุณภาพ เชนการทำ Focus Group หรือ 

Customer Visit เพื่อที่จะสามารถเขาใจไดวาลูกคามีปฏิสัมพันธอยางไรบางกับสินคาบริการขององคกร และทำ

ความเขาใจวาสินคาและบริการขององคกรสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางไรบาง หรือยังมีสวนใด

ที่ยังไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได (Gaps) 

 

2.4 กรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิดการสำรวจพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ ประจำป 2565 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ดานกระบวนการใหบริการ 

- ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 

- ดานคุณภาพของผลติภณัฑ/บริการ 

- ดานราคา 

 ความคาดหวังกอนการรับบริการ 

- ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจตอการใหบริการ พฤติกรรม ความตองการ 

ความคาดหวัง ความกังวลของผูรบับริการ 

- ภาพลักษณการดำเนินงานของ สทอภ.  

- ความพึงพอใจท่ีมีตอผูอำนวยการ สทอภ. 

ความพึงพอใจหลังรับบริการ 



 

รายงานผลความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ ประจำป 2565 สำนกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)                                                                                           

หนา 15 

 

การสำรวจการสำรวจพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ ประจำป 2565 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) คร้ังนี้ ใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ประกอบดวย 

การวิจัยเชิงปริมาณ-(Quantitative Methodology)-และการวิจัยเชิงคุณภาพ-(Qualitative Methodology)-โดยมี

รายละเอียดการดำเนินการสำรวจ ดังนี ้

3.1  ประชากร 

3.2  กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง 

3.3  เคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5  การวิเคราะหและประมวลขอมูล 

3.6  การจัดทำรายงาน 

3.7  การควบคุมคุณภาพการวิจัย 

 

3.1  ประชากร 

ประชากร คือ ผูรับบริการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) แบงเปน 4 

กลุม ไดแก หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยทั้ง 4 กลุมเปนผูรับบริการ

ผลิตภัณฑ / บริการของ สทอภ. ซึ่งแบงออกเปน 5 กลุมผลิตภัณฑ/บริการ ไดแก 1. ขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิ

สารสนเทศ 2. การถายทอดองคความรู  3. ที่ปรึกษาโครงการ  4. GALAXI Lab 5. Application 

3.2  กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางและวิธีการสุมกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการสำรวจคร้ังน้ี คือ ในการสำรวจความพึงพอใจในคร้ังนี้ ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive Random Sampling) และวิธีการสุ มตัวอย างแบบสะดวก (Convenience Random 

Sampling) กับกลุมผูรับบริการที่เปนประชากรที่รับบริการจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

จากฐานขอมูลผูรับบริการของ สทอภ. ตั้งแตเดือนเมษายน 2564 - เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 279 ตัวอยาง 

แบงเปน เชิงปริมาณ จำนวน 269 ตัวอยาง และเชิงคุณภาพ จำนวน 10 ตัวอยาง ไดแก 

1) ผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ   (จำนวน 40 ตัวอยาง) 

2) ผูรับบริการการถายทอดองคความรู   (จำนวน 125 ตัวอยาง) 

บทที่ 3 : วิธีดำเนนิการสำรวจ 
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3) ผูรับบริการที่ปรึกษาโครงการ   (จำนวน 11 ตัวอยาง) 

4) ผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab  (จำนวน 3 ตัวอยาง) 

5) ผูใชบริการ Application    (จำนวน 90  ตัวอยาง) 

กลุมตัวอยางเชิงปริมาณ จำนวนทั้งสิ้น 269 ตัวอยาง ใชการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ 

ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 94  

สูตร 

 

 

 

 

แนวทางการกำหนดจำนวนตัวอยางที่จะทำการสำรวจ โดยกลุมเปาหมาย คือ ผูรับบริการตั้งแตเดือนเมษายน 

2564 - เดือนมีนาคม 2565 ของ สทอภ. ซึ่งมีจำนวนรายชื่อผูรับบริการทั้งหมด 1,168 ราย โดยมีจำนวนตัวอยางที่

ไดจากการสำรวจในคร้ังนี้จากผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 269 ราย โดยจำแนกตามกลุมผูรับบริการดังนี้        

ตารางที่ 11 การแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง 

กลุม จำนวน

ผูรับบริการ

ท้ังหมด (คน) 

จำนวนตัวอยาง 

(คน) 

ระดับความ

เชื่อมั่น 

(รอยละ) 

ผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ 85 40 88.50 

ผูรับบริการการถายทอดองคความรู 902 125 91.70 

ผูรับบริการทีป่รึกษาโครงการ 23 11 78.22 

ผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab 3 3 100.00 

ผูใชบริการ Application 155 90 93.17 

จำนวนกลุมตัวอยาง 1,168 269 94.65 

 

วิธีการสุมกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) และใช

การสุมวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Random Sampling)  

กลุมตัวอยางเชิงคุณภาพ ดำเนินการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยาง โดยกำหนดสัดสวนรอยละ 4 

ของจำนวนตัวอยางเชิงปริมาณ จำนวน 10 ตัวอยาง 
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3.3  เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

3.3.1  วิธีการสรางแบบสอบถาม 

1) ดำเนินการศึกษาเอกสารประกอบ ตำรา บทความและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการศึกษาความ 

พึงพอใจและขอมูลที่เก่ียวของกับเนื้อหาที่ตองการศึกษาในคร้ังนี้ 

2) ออกแบบเคร่ืองมือที่จะใชในการศึกษาที่ครอบคลุมวัตถุประสงคและเปนคำถามที่เฉพาะเจาะจง

ตรงตามเปาหมายของการวิจัย-โดยยึดหลักทางการวิจัยใหไดมาตรฐาน-ลักษณะคำถามแบบปดหรือแบบเลือก 

(Checklist) และลักษณะคำถามแบบปลายเปด ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระประเด็นคำถาม 

3) จัดประชุมรวมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) เพื่อ

พิจารณา พัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองมือที่จะใชในการเก็บขอมูล เพื่อดำเนินการวิเคราะหตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity)  

4) ผูวิจัยนำเคร่ืองมือที่ ใชในการเก็บขอมูลเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ  จำนวน 3 ทาน เพื่อหาคา

สัมประสิทธิ์ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) คา IOC แลวนำเคร่ืองมือที่พัฒนา

สมบูรณแลวไปทดลอง (Try Out) เพื่อหาคุณภาพเชิงประจักษ โดยใหเกณฑในการตรวจพิจารณาขอคำถาม ดังนี้ 

ตารางที่ 12 การแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง 

คะแนน การแปลความหมาย 

+1   ถาแนใจวาขอคำถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค 
0 ถาไมแนใจวาขอคำถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค 

-1    ถาแนใจวาขอคำถามวัดไดไมตรงตามวัตถุประสงค                                       

 

สูตร 

 

 

 

 

ตารางที่ 13 ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค (IOC : Index of item 

objective congruence) มีรายละเอียดดังนี้  

แบบสอบถาม คา IOC การแปล

ความหมาย 

ชุดที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิ

สารสนเทศ 

1.000 ผาน 

ชุดที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการการถายทอดองคความรู 1.000 ผาน 
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แบบสอบถาม คา IOC การแปล

ความหมาย 

ชุดที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการที่ปรึกษาโครงการ 1.000 ผาน 

ชุดที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab 1.000 ผาน 

ชุดที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ Application 1.000 ผาน 

 

5) นำเคร่ืองมือที่ไดไปทดลอง (Try Out) เพื่อหาคุณภาพเชิงประจักษกับกลุมตัวอยาง เพื่อหา 

คาความเชื่อมั่น และใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)  กอนนำเสนอหัวขอ

และเนื้อหาที่จะสำรวจ วิธีการที่จะใชสำรวจ แบบตัวอยางเอกสารที่จะใชสำรวจ แผนการดำเนินงานโดยละเอียด 

เคร่ืองมือและวิธีการวิเคราะหประมวลผล เพื่อใหคณะทำงานพิจารณากอนนำไปใชในการสำรวจจริง 
การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค 

(Cronbach’s alpha coefficient) ดังนี้ (สมบัติ ทายเรือคำ, 2551) 

 

โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient; α) ซึ่งการประเมินความเที่ยง

สัมประสิทธิ์แอลฟาไดมีการพิจารณาจากเกณฑการประเมินความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค ดังนี้  

(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α)  

ตารางที่ 14 การแปลความหมายระดับความเที่ยง 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α ) การแปลความหมายระดับความเที่ยง 

มากกวา .9  ดีมาก 

มากกวา .8  ดี 

มากกวา .7  พอใช 

มากกวา .6  คอนขางพอใช 

มากกวา .5  ต่ำ  

นอยกวา หรือ เทากับ 5  ไมสามารถรับได 
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ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient; α) ของแบบสอบถาม 

มีรายละเอียดดังนี ้

แบบสอบถาม คาสัมประสิทธิ์

แอลฟา ( α ) 

การแปลความหมาย

ระดับความเที่ยง 

ชุดที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและ

ขอมูลภูมิสารสนเทศ 

.971 ดีมาก 

ชุดที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการการถายทอดองค

ความรู 

.967 ดีมาก 

ชุดที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการที่ปรึกษาโครงการ .992 ดีมาก 

ชุดที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการหองทดสอบ 

GALAXI Lab 

  

ชุดที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ Application .969 ดีมาก 

 

6) นำแบบสำรวจที่ผานความเห็นชอบจากคณะทำงานไปดำเนินการสำรวจกับกลุมตัวอยาง 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสำรวจแบงออกเปน แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 

5 ชุด และแบบสัมภาษณ จำนวน 1 ชุด  

ชุดที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ประจำปงบประมาณ 2565 (ขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ) 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบ ไดแก การใชบริการและการรับรูขาวสารการใหบริการของ 

สทอภ.   การใช/ ซื้อขอมูลจากดาวเทียมจากแหลงอ่ืน ความถ่ีและชองทางการรับทราบขาวสารการประชาสัมพันธ

เก่ียวกับบทบาทหนาที่และการใหบริการของ สทอภ.   

สวนที่ 2  การประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ 

สวนที่ 3  ความคาดหวังในการกลับมาใชบริการของ สทอภ.  

สวนที่ 4 ความไมพึงพอใจและขอเสนอแนะตอการใหบริการของ สทอภ.  เปนคำถามปลายเปด ซึ่ง

สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระในประเด็นคำถามที่เก่ียวของกับปญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง

พัฒนา 

สวนที่ 5  แนวทางการใหบริการในอนาคต  
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ชุดที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ประจำปงบประมาณ 2565 (การถายทอดองคความรู) 

ส วนที่  1  ขอมู ลทั่ ว ไปของผู ตอบแบบ ได แก  ความ ถ่ีและชองทางการรับทราบข าวสาร 

การประชาสัมพันธเก่ียวกับบทบาทหนาที่และการใหบริการของ สทอภ.   

สวนที่ 2  การประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ 

สวนที่ 3  ความคาดหวังในการกลับมาใชบริการของ สทอภ.  

สวนที่ 4 ความไมพึงพอใจและขอเสนอแนะตอการใหบริการของ สทอภ.  เปนคำถามปลายเปด ซึ่ง

สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระในประเด็นคำถามที่เก่ียวของกับปญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง

พัฒนา 

สวนที่ 5  แนวทางการใหบริการในอนาคต  

ชุดที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ประจำปงบประมาณ 2565 (ที่ปรึกษาโครงการ) 

ส วนที่  1  ขอมู ลทั่ ว ไปของผู ตอบแบบ ได แก  ความ ถ่ีและชองทางการรับทราบข าวสาร 

การประชาสัมพันธเก่ียวกับบทบาทหนาที่และการใหบริการของ สทอภ.   

สวนที่ 2  การประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ 

สวนที่ 3  ความคาดหวังในการกลับมาใชบริการของ สทอภ.  

สวนที่ 4 ความไมพึงพอใจและขอเสนอแนะตอการใหบริการของ สทอภ.  เปนคำถามปลายเปด  

ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระในประเด็นคำถามที่เก่ียวของกับปญหา อุปสรรค และแนวทางการ

ปรับปรุงพัฒนา 

สวนที่ 5  แนวทางการใหบริการในอนาคต  

ชุดที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ประจำปงบประมาณ 2565 (หองทดสอบ GALAXI Lab) 

ส วนที่  1  ขอมู ลทั่ ว ไปของผู ตอบแบบ ได แก  ความ ถ่ีและชองทางการรับทราบข าวสาร 

การประชาสัมพันธเก่ียวกับบทบาทหนาที่และการใหบริการของ สทอภ.   

สวนที่ 2  การประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ 

สวนที่ 3  ความคาดหวังในการกลับมาใชบริการของ สทอภ.  

สวนที่ 4 ความไมพึงพอใจและขอเสนอแนะตอการใหบริการของ สทอภ.  เปนคำถามปลายเปด  

ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระในประเด็นคำถามที่เก่ียวของกับปญหา อุปสรรค และแนวทางการ

ปรับปรุงพัฒนา 

สวนที่ 5  แนวทางการใหบริการในอนาคต  
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ชุดที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ประจำปงบประมาณ 2565 (Application) 

ส วนที่  1  ขอมู ลทั่ ว ไปของผู ตอบแบบ ได แก  ความ ถ่ีและชองทางการรับทราบข าวสาร 

การประชาสัมพันธเก่ียวกับบทบาทหนาที่และการใหบริการของ สทอภ.   

สวนที่ 2  การประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ 

สวนที่ 3  ความคาดหวังในการกลับมาใชบริการของ สทอภ.  

สวนที่ 4 ความไมพึงพอใจและขอเสนอแนะตอการใหบริการของ สทอภ.  เปนคำถามปลายเปด  

ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระในประเด็นคำถามที่เก่ียวของกับปญหา อุปสรรค และแนวทางการ

ปรับปรุงพัฒนา 

สวนที่ 5  แนวทางการใหบริการในอนาคต  

 

ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ แนวทางการพัฒนาการใหบริการของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

1. ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของ สทอภ.  

2. สภาพการใหบริการในปจจุบัน ปญหาและแนวทางการพัฒนาการใหบริการของสำนักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ใหมีรูปแบบที่สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพสนองตามความ

ตองการและสรางความพึงพอใจของผูรับบริการ 

3. สิ่งที่ทานตองการใหสำนักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ 

GISTDA ปรับปรุงเพื่อเปนแนวทางในการพฒันาการใหบริการตอไป คือ  

 

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บขอมูลในคร้ังนี้ใชวิธีการเก็บขอมูลในรูปแบบสอบถามออนไลน และการเก็บขอมูลโดยการ

สัมภาษณทางโทรศัพท 

 

3.5  การวิเคราะหและประมวลขอมูล 

ขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห ไดแก แจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution)  

การคิดอัตรารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย (Mean score Χ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard-Deviation) 

การแปลผลขอมูลใชวิธีเชิงพรรณนา ตามประเด็นขอคำถามและตามลักษณะของกลุมเปาหมาย ซึ่งมีลักษณะเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) (Likert,1987 อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิล

แกว,2535) กำหนดไดดังนี ้
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ตารางที่ 16 ระดับความพงึพอใจ/ความเชื่อมั่น 

ระดับ ชวงคะแนน ความหมายความพึงพอใจ/ความเชื่อม่ัน 

1 1.00 – 1.80 นอยที่สุด 

2 1.81 – 2.60 นอย 

3 2.61 – 3.40 ปานกลาง 

4 3.41 – 4.20 มาก 

5 4.21 – 5.00 มากที่สุด 

 

ขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูลเนื้อหา 

1.  จำแนกขอมูลตามประเภทปญหา 

2.  วิเคราะหตีความ 

การวัดระดับความภักดีตอผลิตภัณฑและงานบริการ ใชมาตรวัด 10 ระดับ และใชวัด Net Promoter 

Score (NPS) 

 

ระดับความคิดเห็น         ไมเห็นดวยอยางยิ่ง               เห็นดวยอยางยิ่ง 

คะแนนเต็ม 10 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
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ผลการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ ประจำป 2565 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) โดยนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย โดยแบงการนำเสนอเปน 7 สวน 

ดังนี้ 

4.1 ภาพรวมผลการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ประจำปงบประมาณ 2565  

4.2 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ 

4.3 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการการถายทอดองคความรู 

4.4 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่ปรึกษาโครงการ 

4.5 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab 

4.6 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูใชบริการ Application 

4.7 ผลการสนทนากลุม (Focus Groups) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

บทที่ 4 : ผลการสำรวจ 
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4.1 ภาพรวมผลการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการสำนักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ประจำปงบประมาณ 2565 

การสำรวจความพึงพอใจและการพัฒนาการใหบริการของ สทอภ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยทำ

การสำรวจจากฐานขอมูลของผูรับบริการของ สทอภ. ตั้งแตเดือนเมษายน 2564 - เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 269 

ตัวอยาง ประกอบดวย ผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ ผูรับบริการการถายทอดองคความรู 

ผูรับบริการที่ปรึกษาโครงการ ผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab ผูใชบริการ Application ดวยวิธีการเก็บขอมูล

ในรูปแบบสอบถามออนไลน และการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณทางโทรศัพท 

การสำรวจความพึงพอใจและการพัฒนาการใหบริการของ สทอภ. มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1   การสำรวจความพึงพอใจตอการใหบริการของ สทอภ. 

1.2   การรับรูขาวสารการใหบริการของ สทอภ. 

1.3   ความภักดีตอผลิตภัณฑ/บริการของ สทอภ. 

1.4   ประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑจาก สทอภ. 

1.5   ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ สทอภ. มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและบริการ 

1.6   ความคิดเห็นตอแนวทางการใหบริการในอนาคต 
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4.1.1   การสำรวจความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องคการมหาชน) 

จากการสำรวจความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องคการมหาชน)  พบวา ภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.35 คิดเปนรอยละ 87.00 

เมื่อจำแนกตามดานการใหบริการ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจดานบุคลากรที่ใหบริการสูงที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.50 คิดเปนรอยละ 90.00 รองลงมา คือ ดานกระบวนการใหบริการ คาเฉลี่ย 4.41 คิดเปนรอยละ 88.20 

ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ คาเฉลี่ย 4.40  คิดเปนรอยละ 88.00  ดานราคา คาเฉลี่ย 4.35 คิดเปนรอยละ 

87.00 และดานสิ่งอำนวยความสะดวก คาเฉลี่ย 4.09 คิดเปนรอยละ 81.80 ตามลำดบั รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 

17 

ตารางที่ 17 การสำรวจความพึงพอใจตอการใหบริการของ สทอภ. 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

รอยละ 

ความพึงพอใจ 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ดานกระบวนการใหบริการ 4.41 88.20 มากที่สุด 

2. ดานบุคลากรที่ใหบริการ 4.50 90.00 มากที่สุด 

3. ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 4.40 88.00 มากที่สุด 

4. ดานสิง่อำนวยความสะดวก 4.09 81.80     มาก 

5. ดานราคา 4.35 87.00 มากที่สุด 

ความพึงพอใจโดยรวมตอการใหบริการของ สทอภ. 4.35 87.00 มากที่สุด 
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จากการสำรวจความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  จำแนกตามกลุมผูรับบริการ พบวา กลุมผูรับบริการหอง

ทดสอบ GALAXI Lab มีความพึงพอใจสูงที่สุดอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.92 คิดเปนรอยละ 98.40 รองลงมา คือ กลุมผูรับบริการปรึกษาโครงการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.51 คิดเปนรอยละ 90.20 กลุมผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.36 คิดเปนรอยละ 87.20 กลุมผูรับบริการการ

ถายทอดองคความรู มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.11 คิดเปนรอยละ 82.20 กลุมผูใชบริการ Application  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.18 คิดเปนรอยละ 

83.60 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 18 

ตารางที่ 18 การสำรวจความพงึพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  จำแนกตามกลุมผูรับบริการ 

หัวขอท่ีประเมิน 

ประเภทผูรับบริการ 

ขอมูลดาวเทียมและขอมูล

ภูมิสารสนเทศ   

(N=40) 

การถายทอดองคความรู  

(N=125) 

ท่ีปรึกษาโครงการ   

(N=11) 

หองทดสอบ GALAXI Lab   

(N=3) 

Application    

(N=90) 

คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ 

1. ดานกระบวนการใหบริการ 4.40 88.00 4.03 80.60 4.58 91.60 5.00 100.00 4.03 80.60 

2. ดานบุคลากรที่ใหบริการ 4.42 88.40 4.35 87.00 4.55 91.00 5.00 100.00 4.19 83.80 

3. ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 4.33 86.60 4.13 82.60 4.45 89.00 4.92 98.40 4.19 83.80 

4. ดานสิง่อำนวยความสะดวก - - 4.09 81.80 - - - - - - 

5. ดานราคา 4.28 85.60 3.98 79.60 4.45 89.00 4.67 93.40 - - 

ความพึงพอใจโดยรวมตอการใหบริการของ สทอภ. 4.36 87.20 4.11 82.20 4.51 90.20 *4.92 98.40 4.18 83.60 

จำนวนตวัอยาง 40 125 11 3 90 

ขอสังเกต : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab สูงกวาผูรับบริการกลุมอ่ืน เน่ืองจากมีจำนวนตัวอยางเพียง 3 ราย  
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จากการสำรวจความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องคการมหาชน) เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ทุกดาน 

มีความพึงพอใจมากกวาความคาดหวัง โดยดานกระบวนการใหบริการมีความพึงพอใจหลังใชบริการแตกตางจาก

ความคาดหวังเทากับ 0.33 รองลงมา คือ ดานบุคลากรที่ใหบริการ มีความแตกตางเทากับ 0.31 และดานราคา  

มีความแตกตางเทากับ 0.10 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 19 

ตารางที่ 19 ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการของ สทอภ. 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 
ความแตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ดานกระบวนการใหบริการ 4.08 4.41 0.33 มากที่สุด 

2. ดานบุคลากรที่ใหบริการ 4.19 4.50 0.31 มากที่สุด 

3. ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 4.25 4.40 0.15 มากที่สุด 

4. ดานสิง่อำนวยความสะดวก 3.93 4.09 0.16 มาก 

5. ดานราคา 4.25 4.35 0.10 มากที่สุด 

ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

โดยรวมตอการใหบริการของ สทอภ. 

4.14 4.35 0.21 มากที่สุด 
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4.1.2   การรับรูขาวสารการใหบริการของ สทอภ. 

พฤติกรรมการรับรูขาวสารของ สทอภ.พบวา ผูรับบริการรับรูขาวสารผานชองทาง เว็บไซตของ สทอภ.  (www.gistda.or.th) มากที่สุด จำนวน 184 คน คิดเปนรอยละ 34.52  

มีความถ่ีในการรับรู 1-3 คร้ัง และมีระดับความนาสนใจของเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนออยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.82 รองลงมา คือ สื่อสังคมออนไลนของ สทอภ.  (Facebook, 

Youtube) จำนวน 160 คน คิดเปนรอยละ 30.02 มีความถ่ีในการรับรู 1-3 คร้ัง และมีระดับความนาสนใจของเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนออยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.87 และจดหมาย/

จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) จาก สทอภ.   จำนวน 75 คน คิดเปนรอยละ 14.07 มีความถ่ีในการรับรู 1-3 คร้ังและมีระดับความนาสนใจของเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนออยูในระดับ

มาก คาเฉลี่ย 3.88  ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 20 

ตารางที่ 20 พฤติกรรมการรับรูขาวสารของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

ชองทาง ชองทาง การรับทราบ

ขาวสาร 
ความถ่ีในการรับทราบขาวสาร ระดับความนาสนใจของ

เนื้อหา และรูปแบบการ

นำเสนอ 1-3 ครั้ง 4-5 ครั้ง มากกวา 5 ครั้ง 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ คาเฉล่ีย ระดับ

ความ

นาสนใจ 

1. สื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธของ สทอภ.   
2. (แผนพบั, โบรชวัร, โปสเตอร) 

23 4.32 18 78.26 4 17.39 1 4.35 3.57 มาก 

3. สื่อสังคมออนไลนของ สทอภ.  (Facebook, Youtube) 160 30.02 78 48.75 39 24.38 43 26.88 3.87 มาก 

4. เว็บไซตของ สทอภ.  (www.gistda.or.th) 184 34.52 108 58.70 40 21.74 36 19.57 3.82 มาก 

5. งานประชุม/สัมมนา/นิทรรศการที่ สทอภ.  เปนเจาภาพ 

หรือรวมจัด 

49 9.19 36 75.00 12 25.00 0 0.00 3.84 มาก 

6. กิจกรรมสงเสริมการตลาด/การขายของ สทอภ.  15 2.81 5 35.71 7 50.00 2 14.29 4.13 มาก 

7. จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) จาก สทอภ.  75 14.07 47 62.67 16 21.33 12 16.00 3.88 มาก 
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ชองทาง ชองทาง การรับทราบ

ขาวสาร 
ความถ่ีในการรับทราบขาวสาร ระดับความนาสนใจของ

เนื้อหา และรูปแบบการ

นำเสนอ 1-3 ครั้ง 4-5 ครั้ง มากกวา 5 ครั้ง 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ คาเฉล่ีย ระดับ

ความ

นาสนใจ 

8. สกูป/ บทสัมภาษณทางโทรทัศน วิทย ุ 5 0.94 3 60.00 2 40.00 0 0.00 4.00 มาก 

9. บทความ/ บทสัมภาษณทางหนงัสือพิมพ นิตยสาร 

วารสาร 

7 1.31 4 57.14 3 42.86 0 0.00 4.00 มาก 

10. อ่ืน ๆ ระบุ Google  Line สถาบันการศึกษา  เพื่อน       

ที่ทำงาน 

15 2.81 12 70.59 2 11.76 3 17.65 3.12 ปาน

กลาง 
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4.1.3 ความภักดีตอผลิตภัณฑ/บริการของ สทอภ. 

จากการสำรวจความภักดีตอผลิตภัณฑ/บริการของผูรับบริการ พบวา ผูรับบริการมีความภักดีอยูในระดับมาก

ที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.28 คิดเปนรอยละ 85.60 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการจะแนะนำผูอ่ืนใหเขามา

ใชผลิตภัณฑ/บริการของ สทอภ. มีคะแนนมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.28 คิดเปนรอยละ 85.60 รองลงมา คือ 

ผูรับบริการจะกลับมาใชผลิตภัณฑ/บริการของ สทอภ. คะแนนเฉลี่ย 4.27 คิดเปนรอยละ 85.40 ตามลำดับ 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 21 

ตารางที่ 21 ความภักดีตอผลิตภัณฑ/บริการของ สทอภ. 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

รอยละ 

ความพึงพอใจ 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. จะกลับมาใชผลิตภัณฑ/บริการของ สทอภ. 4.27 85.40 มากที่สุด 

2. จะแนะนำผูอ่ืนใหเขามาใชผลติภัณฑ/บริการของ สทอภ. 4.28 85.60 มากที่สุด 

ความภักดีโดยรวม 4.28 85.30 มากที่สุด 

 

จากการสำรวจผูใช พบวา มีคะแนน NPS เทากับรอยละ 27.80 เมื่อพิจารณาสัดสวนคะแนนกลุมผูสนับสนุน 

สทอภ. พบวา คะแนนกลุมที่พรอมจะเปลี่ยนใจไปจาก สทอภ. หากพบสินคาหรือบริการที่ดีกวา มีคะแนนสูงสุด  

คิดเปนรอยละ 44.60 รองลงมา คือ กลุมผูที่จะสนับสนุน สทอภ. คิดเปนรอยละ 41.60 และกลุมที่ไมพึงพอใจตอ

สินคาหรือบริการของ สทอภ. คิดเปนรอยละ 13.80 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 22 

ตารางที่ 22 คะแนน Net Promoter Score (NPS) 

กลุม รอยละ 

Detractors หรือกลุมที่ไมพึงพอใจตอสินคาหรือบริการของ สทอภ. 13.80 

Passives หรือกลุมที่พรอมจะเปลี่ยนใจไปจาก สทอภ. หากพบสินคาหรือบริการที่ดีกวา 44.60 

Promoters หรือกลุมที่จะสนับสนุน สทอภ. 41.60 

NPS 27.80 
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4.1.4  ประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑจาก สทอภ. 

จากการสำรวจประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑของผูรับบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ที่สุด คาเฉลี่ย 4.45 คิดเปนรอยละ 89.00 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด 

ประเด็นผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับชวยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลแกงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 4.48  

คิดเปนรอยละ 89.60 รองลงมา คือประเด็นผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับสามารถนำไปใชประโยชนหรือตอยอดในงาน 

ตามภารกิจที่รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 4.42 คิดเปนรอยละ 88.40 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที ่23 

ตารางที่ 23 ประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑจาก สทอภ. 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

รอยละ 

ความพึงพอใจ 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับสามารถนำไปใช 

ประโยชนหรือตอยอดในงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

4.42 88.40 มากที่สุด 

2. ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

ประสิทธผิลแกงานตามภารกิจทีรั่บผิดชอบ 

4.48 89.60 มากที่สุด 

ความภักดีโดยรวม 4.45 89.00 มากที่สุด 
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4.1.5 ภาพรวมความคิดเห็นตอภาพลักษณของ สทอภ. มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑ

และบริการ 

จากการสำรวจความคิดเห็นตอภาพลักษณของ สทอภ. มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและ

บริการ พบวา ผูรับบริการคิดเห็นวาเปนองคกรที่มีชื่อเสียง เปนผูนำดานเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียมมากที่สุด 

จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 25.36 รองลงมา คือ เปนองคกรมีมาตรฐาน มีผลงานเปนที่ยอมรับ นาเชื่อถือ 

ทันสมัย จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 19.57 และองคกรที่นาเชื่อถือ เชี่ยวชาญ และมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา

จำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ตามลำดบั รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 24 

ตารางที่ 24 ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ สทอภ.  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและบริการ 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

1. เปนองคกรที่มีชื่อเสียง เปนผูนำดานเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียม 35 25.36 

2. เปนองคกรมีมาตรฐาน มผีลงานเปนที่ยอมรับ นาเชื่อถือ ทันสมยั  27 19.57 

3. องคกรที่นาเชื่อถือ เชี่ยวชาญ และมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา 23 16.67 

4. เปนหนวยงานในประเทศไทยทีม่ีความกาวหนาเทคโนโลยีดานภาพถาย           

มีความทันสมัย เปนสากล 

13 9.42 

5. เปนองคกรที่นาเชื่อถือมากที่สุดในประเทศไทย ดานภูมิสารสนเทศ                   

เชน จำนวนจดุความรอน แผนที่จุดความรอน เปนตน 

12 8.70 

6. เปนองคกรที่มีเทคโนโลยีใหมๆ ในการเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูล ไดขอมูล

ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนตอได 

9 6.52 

7. มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ 5 3.62 

8. ขอมูลที่สามารถนำไปใชประโยชนไดนาพอใจ 4 2.90 

9. การบริการขอมูลภูมิสารสนเทศบริการวิชาการตางๆ และการพฒันาการวิจัย

มากมาย 

3 2.17 

10. เปนองคกรใหญ มีชื่อเสียงทางดานการพฒันาเทคโนโลยีอวกาศ                         

มีความนาเชื่อถือ 

3 2.17 

11. มีผลิตภัณฑเก่ียวกับงานวจิัย 2 1.45 

12. มีผลิตภัณฑใหเลือกใชหลายอยาง 1 0.72 

13. ขอมูลที่มีคุณภาพสามารถนำมาปรับใชไดหลายรูปแบบ 1 0.72 
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4.1.6 ภาพรวมความคิดเห็นตอแนวทางการใหบริการในอนาคต 

จากการสำรวจความสนใจสั่งซื้อขอมูลจาก สทอภ.  ผานรานคาออนไลน (AWAGAD) ของผูรับบริการ พบวา 

ผูรับบริการสนใจสั่งซื้อขอมูลผานระบบออนไลน AWAGAD) มากที่สุด จำนวน 182 คน คิดเปนรอยละ 67.66 โดย

สนใจขอมูลจากดาวเทียมพรอมใชมากที่สุด รองมา คือ ขอมูลภูมิสารสนเทศ หนังสือ และของที่ระลึก ตามลำดับ 

สำหรับผูรับบริการที่ไมสนใจ เหตุผลมากที่สุด คือ ตองรอการอนุมัติงบประมาณ เหตุผลรองลงมา คือ ไมไดใชงาน

โดยตรง และยังไมมีแผน ตามลำดบั รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 25 

ตารางที่ 25 ความสนใจสั่งซื้อขอมูลจาก สทอภ. ผานรานคาออนไลน (AWAGAD)(http://awagad.gistda.or.th/) 

ของผูรับบริการ 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

สนใจ 182 67.66 

- ขอมูลจากดาวเทียมพรอมใช 159 40.36 

- ขอมูลภูมิสารสนเทศ    130 32.99 

- หนังสือ 66 16.75 

- ของที่ระลึก 39 9.90 

 ไมสนใจ   เพราะ 87 32.34 

- ตองรอการอนุมัติงบประมาณ 16 18.39 

- ไมไดใชงานโดยตรง 15 17.24 

- ยังไมมีแผน 13 14.94 

- ไมไดใชงายบอย 9 10.34 

- ยังไมมีความประสงคในการซื้อขอมูล 8 9.20 

- ยังไมทราบรายละเอียดเพื่อการตัดสินใจ 7 8.05 

- อยูระหวางการศึกษาขอมูล  5 5.75 

- ยังไมสามารถตัดสนิใจได ตองรองบประมาณและยงัไมทราบ

รายละเอียดที่ชัดเจนของงาน 

5 5.75 

- เนื่องจากมีฐานขอมูลดาวเทียมอ่ืนๆ ที่สามารถใชไดโดยไมเสีย

คาใชจาย 
3 3.45 

- ยังไมมีความจำเปนที่จะตองซื้อ 3 3.45 

- ขอศึกษารายละเอียดของของผลิตภัณฑกอนตัดสนิใจ 2 2.30 

- อยากใหเปนบริการขอมูลที่ไมตองเสียคาใชจาย 1 1.15 

 

 

http://awagad.gistda.or.th/
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จากการสำรวจรูปแบบการบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ พบวา ผูรับบริการสนใจสั่งซื้อ

ขอมูลผานระบบออนไลน  เชน สืบคนขอมูลและสั่งซื้อไดดวยตัวเอง มากที่สุด จำนวน 210 คน คิดเปน 

รอยละ 78.07 รองลงมา คือ สั่งซื้อขอมูลประสานผานเจาหนาที่ จำนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 20.82 และไมมี

ความคิดเห็น จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.12 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 26 

ตารางที่ 26 รูปแบบการบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

1. สั่งซื้อขอมูลประสานผานเจาหนาที ่ 56 20.82 

2. สั่งซื้อขอมูลผานระบบออนไลน  เชน สืบคนขอมูลและสั่งซื้อไดดวยตัวเอง เปนตน 210 78.07 

3. ไมมีความคิดเห็น 3 1.12 

 
จากการสำรวจความคิดเห็นดานประเภท/ลักษณะของขอมูลจากดาวเทียมจากกลุมผูรับบริการ สรุปไดดังนี้ 

ประเภทระบบที่สนใจ พบวา ผู รับบริการสนใจ ระบบออพติคอล เชน ดาวเทียม World View, LANDSAT, 

Pleaides มากที่สุด จำนวน 199 คน คิดเปนรอยละ 74.81 รองลงมา คือระบบเรดาร  เชน ดาวเทียม RADARSAT 

จำนวน 67 คน คิดเปนรอยละ 25.19 ตามลำดับ  

ชนิดของขอมูลที่สนใจ พบวา ผูรับบริการสนใจขอมูล Raw data มากที่สุด จำนวน 78 คน คิดเปนรอยละ 

29.32 รองลงมา คือ ขอมูลที่ปรับแกเชิงเรขาคณิต (Geometric Correction) จำนวน 74 คน คิดเปนรอยละ 27.82

ขอมูลในรูปแบบ  Service  เชน WMS, WFS จำนวน 48 คน คิดเปนรอยละ 18.05 ขอมูลที่ป รับแก แบบ 

Orthorectified จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 13.16 และ ขอมูลในรูปแบบของรายงาน จำนวน 31 คน คิดเปน

รอยละ 11.65 ตามลำดับ 

ความละเอียดภาพที่ตองการ (เมตร) พบวา ผูรับบริการตองการความละเอียดสูงมาก (50 เซนติเมตรหรือ

ดีกวา) มากที่สุด จำนวน 103 คน คิดเปนรอยละ 38.72 รองลงมา คือ รายละเอียดสูง (1-2 เมตร)  จำนวน 85 คน 

คิดเปนรอยละ 31.95 และความละเอียดปานกลาง (มากกวา 2 เมตรข้ึนไป) จำนวน 78 คน คิดเปนรอยละ 29.32 

ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 27 

ตารางที่ 27 ประเภท/ลักษณะของขอมูลจากดาวเทียม ที่ผูรับบริการ 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

ประเภทระบบที่สนใจ 266 100.00 

- ระบบออพติคอล เชน  ดาวเทียม World View, LANDSAT, 

Pleaides 

199 74.81 

- ระบบเรดาร  เชน ดาวเทียม RADARSAT 67 25.19 

ชนิดของขอมูลที่สนใจ 266 100.00 

- ขอมูล  Raw data 78 29.32 
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ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

- ขอมูลที่ปรับแกเชิงเรขาคณิต (Geometric correction) 74 27.82 

- ขอมูลในรูปแบบ  Service  เชน WMS, WFS 48 18.05 

- ขอมูลที่ปรับแก แบบ Orthorectified 35 13.16 

- ขอมูลในรูปแบบของรายงาน 31 11.65 

ความละเอียดภาพที่ตองการ (เมตร) 266 100.00 

- ความละเอียดสูงมาก (50 เซนตเิมตรหรือดีกวา) 103 38.72 

- รายละเอียดสูง (1-2 เมตร) 85 31.95 

- ความละเอียดปานกลาง (มากกวา 2 เมตรข้ึนไป) 78 29.32 
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4.2 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู รับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิ

สารสนเทศ 

การสำรวจความพึงพอใจและการพัฒนาการใหบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศของ สทอภ. 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยทำการสำรวจจากฐานขอมูลของผูรับบริการของ สทอภ. ตั้งแตเดือนเมษายน 

2564 - เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 40 ตัวอยาง เก็บขอมูลดวยวิธีแบบสอบถามออนไลน และการเก็บขอมูลโดย

การสัมภาษณทางโทรศัพท ผลการสำรวจความพึงพอใจและการพัฒนาการใหบริการของ สทอภ. มีรายละเอียดดังนี้ 

4.2.1   การใชผลิตภัณฑ/บริการขอมูลดาวเทียมจาก สทอภ.  

ผลิตภัณฑ/บริการขอมูลดาวเทียมจาก สทอภ.  ที่ใชบริการ พบวา ผูรับบริการเคยใชบริการขอมูลดาวเทียม

รายละเอียดปานกลาง (2 เมตรข้ึนไป) มากที่สุด จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 44.19 รองลงมา คือ ขอมูล

ดาวเทียม THAICHOTE (ไทยโชต) จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 20.93 และขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง (1-2 

เมตร) จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 16.28 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 28 

ตารางที่ 28 ผลิตภัณฑ/บริการขอมูลดาวเทียมจาก สทอภ.  ที่ใชบริการของผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูล

ภูมิสารสนเทศ 

ผลิตภัณฑ/บริการขอมูลดาวเทียม จำนวน รอยละ 

1. ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง (2 เมตรข้ึนไป) 19 44.19 

2. ขอมูลดาวเทียม THAICHOTE (ไทยโชต) 9 20.93 

3. ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง (1-2 เมตร) 7 16.28 

4. ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดต่ำ 4 9.30 

5. ขอมูลดาวเทียม ระบบเรดาร 4 9.30 

รวม 43 100.00 

 *ตอบไดมากกวา 1 คำตอบ  
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พฤติกรรมการใช/ซื้อขอมูลจากดาวเทียมจากแหลงอ่ืน พบวา ผูรับบริการสวนใหญไมเคยใชบริการ/ซื้อขอมูล

จากดาวเทียมจากแหลงอ่ืน จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 77.50 รองลงมา คือ เคยใชบริการ/ซื้อขอมูลจาก

ดาวเทียมจากแหลงอ่ืน จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 22.50 โดยเคยใชขอมูลจากใชดูแผนที่จาก google mapsแผน

ที่กรมแผนที่ทหาร / สปก.  ภาพถายของกรมที่ดิน และ Earth Explorer ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 

29  

ตารางที่ 29 พฤติกรรมการใช/ซื้อขอมูลจากดาวเทียมจากแหลงอ่ืนผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิ

สารสนเทศ 

พฤติกรรม จำนวน รอยละ 

ไมเคย  31 77.50 

เคย ระบุ 9 22.50 

- ใชดูแผนที่จาก google maps 6 66.67 

- ใชแผนที่ กรมแผนที่ทหาร / สปก. 1 11.11 

- ภาพถายของกรมที่ดิน 1 11.11 

- Earth Explorer 1 11.11 

รวม 40 100.00 
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4.2.2  การรับรูขาวสารการใหบริการของ สทอภ.  

พฤติกรรมการรับรูขาวสารของ สทอภ. พบวา ผูรับบริการรับรูขาวสารผานชองทาง เว็บไซตของ สทอภ. (www.gistda.or.th) มากที่สุด จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 42.86 มีความถ่ี

ในการรับรู 1-3 คร้ัง และมีระดับความนาสนใจของเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนออยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.72 รองลงมา คือ สื่อสังคมออนไลนของ สทอภ.  (Facebook, Youtube) 

จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 26.19 มีความถ่ีในการรับรู 1-3 คร้ัง และมีระดับความนาสนใจของเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนออยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.95 และจดหมาย/จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (E-Mail) จาก สทอภ.  จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 22.62 มีความถ่ีในการรับรู 1-3 คร้ัง และมีระดับความนาสนใจของเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนออยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.79 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 30  

ตารางที่ 30 พฤติกรรมการรับรูขาวสารของ สทอภ.ของผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ 

ชองทาง ชองทางการ

รับทราบขาวสาร 
ความถ่ีในการรับทราบขาวสาร ระดับความนาสนใจของ

เนื้อหา และรูปแบบ 

การนำเสนอ 1-3 ครั้ง 4-5 ครั้ง มากกวา 5 ครั้ง 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ คาเฉล่ีย ระดับความ

นาสนใจ 

1. สื่อสังคมออนไลนของ สทอภ.  (Facebook, Youtube) 22 26.19 12 54.55 10 45.45   3.95 มาก 

2. เวบ็ไซตของ สทอภ.  (www.gistda.or.th) 36 42.86 29 80.56 5 13.89 2 5.55 3.72 มาก 

3. งานประชุม/สัมมนา/นิทรรศการที่ สทอภ.  เปนเจาภาพ หรือรวมจัด 6 7.14 6 100.00 - - - - 4.00 มาก 

4. กิจกรรมสงเสริมการตลาด/การขายของ สทอภ.  1 1.19 - - - - 1 100.00 5.00 มากที่สุด 

5. จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) จาก สทอภ.  19 22.62 19 100.00 - - - - 4.79 มากที่สุด 
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4.2.3   ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

จากการสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ

ของ สทอภ. พบวา ภาพรวมผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ที่สุด คาเฉลี่ย 4.28 คิดเปนรอยละ 85.60   

เมื่อจำแนกตามดานการใหบริการ พบวา ผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศมีความพึงพอใจ

สูงที่สุดดานบุคลากรที่ใหบริการ คาเฉลี่ย 4.42 คิดเปนรอยละ 88.40 รองลงมา คือ ดานกระบวนการใหบริการ 

คาเฉลี่ย 4.40 คิดเปนรอยละ 88.00 ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ คาเฉลี่ย 4.33 คิดเปนรอยละ 86.60 และ

ดานราคา คาเฉลี่ย 4.28 คิดเปนรอยละ 85.60 ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจต่ำกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.05 เมื่อจำแนกรายดาน พบวา ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากรที่ใหบริการมีความ

พึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความคาดหวัง มีความแตกตางเทากับ 0.03 และ 0.06 ตามลำดับ และดานคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ/บริการ ดานราคา มีความพึงพอใจหลังใชบริการต่ำกวาความคาดหวัง มีความแตกตางเทากับ 0.08 

และ 0.27 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 31 

ตารางที่ 31 ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศของ สทอภ. 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ดานกระบวนการใหบริการ 4.37 4.40 0.03 มากที่สุด 

2. ดานบุคลากรที่ใหบริการ 4.36 4.42 0.06 มากที่สุด 

3. ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 4.41 4.33 -0.08 มากที่สุด 

4. ดานราคา 4.52 4.28 -0.24 มากที่สุด 

ความคาดหวังและความพึงพอใจโดยรวม 4.41 4.36 -0.05 มากที่สุด 
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จากการสำรวจดานกระบวนการใหบริการ ผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศมีความ 

พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.40 คิดเปนรอยละ 88.00 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการขอมูล

ดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศมีความพึงพอใจสูงที่สุด ประเด็นเอกสารที่เก่ียวของกับการสั่งซื้อ/การขอรับ

บริการมีขอมูลชัดเจน คาเฉลี่ย 4.65 คิดเปนรอยละ 93.00 รองลงมา คือ ประเด็นกระบวนการสั่งซื้อ/การขอขอมูลมี

ข้ันตอนไมยุงยาก สะดวก รวดเร็ว คาเฉลี่ย 4.43 คิดเปนรอยละ 88.60 ประเด็นการใหบริการตรงตามเวลาที่กำหนด 

ประเด็นระยะเวลาการสงมอบมีความเหมาะสมพึงพอใจเทากันคาเฉลี่ย 4.40 คิดเปนรอยละ 88.00 ประเด็นมีการ

ติดตามอยางตอเนื่อง หรือสอบถามผลหลังเขารับบริการ คาเฉลี่ย 4.35 คิดเปนรอยละ 87.00 และประเด็น

มีชองทางการใหบริการที่สะดวกและเขาถึงงาย ประเด็นมีความพรอมในการใหบริการและแกไขปญหาไดทันทีเมื่อ

เกิดความผิดพลาดพึงพอใจเทากัน คาเฉลี่ย 4.30 คิดเปนรอยละ 86.00 ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.03 เมื่อจำแนกรายประเด็น พบวา ทุกดานมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความ

คาดหวัง นอกจากประเด็นมีชองทางการใหบริการที่สะดวกและเขาถึงงาย ประเด็นมีความพรอมในการใหบริการและ

แกไขปญหาไดทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาด มีความพึงพอใจหลังใชบริการต่ำกวาความคาดหวัง มีความแตกตาง

เทากับ 0.10 และ 0.20 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 32 

ตารางที่  32  ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศของ 

สทอภ. ดานกระบวนการใหบริการ 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. กระบวนการสัง่ซื้อ/การขอขอมูลมีข้ันตอนไมยุงยาก  

สะดวก  รวดเร็ว 

4.33 4.43 0.10 มากที่สุด 

2. เอกสารที่เก่ียวของกับการสั่งซื้อ/การขอรับบริการ 

    มีขอมูลชัดเจน   

4.50 4.65 0.15 มากที่สุด 

3. การใหบริการตรงตามเวลาที่กำหนด 4.33 4.40 0.07 มากที่สุด 

4. มีชองทางการใหบริการที่สะดวกและเขาถึงงาย 4.40 4.30 -0.10 มากที่สุด 

5. มีการติดตามอยางตอเนื่อง หรือสอบถามผลหลงั

เขารับบริการ 

4.30 4.35 0.05 มากที่สุด 

6. มีความพรอมในการใหบริการและแกไขปญหาได

ทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาด 

4.50 4.30 -0.20 มากที่สุด 

7. ระยะเวลาการสงมอบมีความเหมาะสม 4.25 4.40 0.15 มากที่สุด 

ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

ดานกระบวนการใหบริการ 

4.37 4.40 0.03 มากที่สุด 

 



 

รายงานผลความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ ประจำป 2565 สำนกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)                                                                                           

หนา 41 

จากการสำรวจดานบุคลากรที่ใหบริการ ผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศมีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.42 คิดเปนรอยละ 88.40 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการมีความ 

พึงพอใจสูงที่สุดเทากันในประเด็นเจาหนาที่มีความเอาใจใส กระตือรือรน และพรอมที่จะใหบริการ ประเด็นความ

ไววางใจในการใหบ ริการของเจ าหน าที่  ค า เฉลี่ ย  4 .45 คิดเปนรอยละ 89.00 รองลงมา คือ ประเด็น

เจาหนาที่มีความเต็มใจในการใหบริการ สุภาพ เปนมิตร คาเฉลี่ย 4.43 คิดเปนรอยละ 88.60 และประเด็นความรู

ความสามารถในการใหขอมูล คำแนะนำและแกปญหาถูกตอง ชัดเจน ประเด็น คาเฉลี่ย 4.35 คิดเปนรอยละ 87.00 

ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.06 เมื่อจำแนกรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความ

คาดหวัง นอกจากประเด็นความรูความสามารถในการใหขอมูล คำแนะนำและแกปญหาถูกตอง ชัดเจนมีความ 

พึงพอใจหลังใชบริการต่ำกวาความคาดหวัง มีความแตกตางเทากับ 0.08 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่  

33 

ตารางที่ 33 ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศของ สทอภ. 

ดานบุคลากรที่ใหบริการ 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ความรูความสามารถในการใหขอมูล 

คำแนะนำและแกปญหาถูกตอง ชัดเจน   

4.43 4.35 -0.08 มากที่สุด 

2. เจาหนาที่มีความเต็มใจในการใหบริการ สุภาพ 

เปนมิตร 

4.25 4.43 0.18 มากที่สุด 

3. เจาหนาที่มีความเอาใจใส กระตือรือรน 

และพรอมที่จะใหบริการ   

4.43 4.45 0.02 มากที่สุด 

4. ความไววางใจในการใหบริการของเจาหนาที ่ 4.33 4.45 0.12 มากที่สุด 

ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

ดานบุคลากรที่ใหบริการ 

4.36 4.42 0.06 มากที่สุด 
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จากการสำรวจดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ ผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ 

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  4.33 คิดเปนรอยละ 86.60 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการขอมูล

ดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศมีความพึงพอใจสูงที่สุดประเด็นผลิตภัณฑ/บริการที่สงมอบมีความครบถวน 

สมบูรณ คาเฉลี่ย 4.43 คิดเปนรอยละ 88.60 รองลงมา คือ ประเด็นผลิตภัณฑ/บริการมีคุณภาพระดับสูงเหมาะสม

กับความตองการ คาเฉลี่ย 4.30 คิดเปนรอยละ 86.00 และประเด็นผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับมีความคุมคาเหมาะสม 

คาเฉลี่ย 4.30 คิดเปนรอยละ 86.00 ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจต่ำกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.08 เมื่อจำแนกรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นมีความพึงพอใจหลังใชบริการต่ำกวาความ

คาดหวัง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 34 

ตารางที่  34 ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศของ สทอภ. 

ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ผลิตภัณฑ/บริการที่สงมอบมีความครบถวน 

สมบูรณ 

4.45 4.43 -0.02 มากที่สุด 

2. ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับมีความคุมคาเหมาะสม 4.30 4.25 -0.05 มากที่สุด 

3. ผลิตภัณฑ/บริการมีคุณภาพระดับสูงเหมาะสมกับ

ความตองการ 

4.48 4.30 -0.18 มากที่สุด 

ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 

4.41 4.33 -0.08 มากที่สุด 
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จากการสำรวจดานราคา ผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.28 คิดเปนรอยละ 85.60 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูล

ภูมิสารสนเทศมีความพึงพอใจสูงที่สุดประเด็นมีการแสดงราคาที่ชัดเจน คาเฉลี่ย 4.38 คิดเปนรอยละ 87.60 

รองลงมา คือ ประเดน็ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ประเด็นการกำหนดราคามีมาตรฐานพึงพอใจเทากัน 

คาเฉลี่ย 4.28 คิดเปนรอยละ 85.60 ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจต่ำกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.24 เมื่อจำแนกรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นมีความพึงพอใจหลังใชบริการต่ำกวาความ

คาดหวัง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 35 

ตารางที่ 35 ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศของ      

สทอภ. ดานราคา 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ 4.43 4.28 -0.15 มากที่สุด 

2. การกำหนดราคามีมาตรฐาน 4.70 4.28 -0.42 มากที่สุด 

3. มีการแสดงราคาที่ชัดเจน  4.43 4.38 -0.05 มากที่สุด 

ความคาดหวังและความพึงพอใจดานราคา 4.52 4.28 -0.24 มากที่สุด 
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4.2.4   ความไมพึงพอใจตอการใหบริการ 

จากการสำรวจความไมพึงพอใจตอการใหบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ ผูรับบริการได

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมตอความไมพึงพอใจตอการบริการที่ไดรับในชวงปที่ผานมา โดยไมพึงพอใจดานราคามาก

ที่สุด รองลงมา คือ คุณภาพของเนื้อหาความรู กระบวนการใหบริการ และบุคลากรที่ใหบริการ ตามลำดับ 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 36 

ตารางที่ 36 ความไมพึงพอใจตอการใหบริการของผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

กระบวนการใหบริการ   

- การติดตอสอบถามผานชองทาง E-mail ใชระยะเวลาคอนขางนาน 2 20.00 

- บุคลากรที่ใหบริการ   

- ไมมีการแจงผูรับบริการถึงขอบกพรองของภาพที่ไมตรงกับ

วัตถุประสงคการใชงาน 

1 10.00 

คุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ   

- มาตรฐานความคมชัดของภาพถายดาวเทียม บางคร้ังก็ไมตางจาก 

Google Maps 

1 10.00 

- ใชไดเพียงบางสวน ทำใหตองเสียเงินและเวลาแกไข 1 10.00 

ราคา   

- การกำหนดข้ันต่ำในการซื้อตอตารางเมตร บางคร้ังใหญเกินความ

จำเปน 

3 30.00 

- การสื่อสารเร่ืองราคาที่ชัดเจนกอนการใชบริการ เชน ประสานงาน

เร่ืองความรวมมือแตมีการแจงคิดคาบริการภายหลัง ทำใหเกิดความ

สับสน 

2 20.00 
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จากการสำรวจผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ มีขอเสนอแนะตอการใหบริการ คือ  

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-21 

จากการสำรวจขอเสนอแนะตอการใหบริการของผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ พบวา 

ควรกำหนดมาตรฐานราคาที่ชัดเจนและมีความแตกตางระหวางภาครัฐ และเอกชนมากที่สุด จำนวน 2 คน คิดเปน

รอยละ 40.00 รองลงมา คือ ควรศึกษาเขาใจวัตถุประสงคของการใชงาน และตรวจสอบภาพ พรอมแจงขอเสีย 

จุดบกพรองใหชัดเจน กอนแจงใหลูกคาสั่งซื้อและโอนเงิน ควรสรางสรุปภาพรวมการใหบริการ เพื่อใหผูสนใจ เขาใจ

ภาพรวม และไมบังคับราคาสินคาข้ันต่ำเทากัน จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20.00 ตามลำดับ รายละเอียดแสดง 

ดังตารางที ่37 

ตารางที่ 37 ขอเสนอแนะตอการใหบริการของผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

บุคลากรที่ใหบริการ   

- ควรศึกษาเขาใจวัตถุประสงคของการใชงาน และตรวจสอบภาพ 

พรอมแจงขอเสีย จุดบกพรองใหชัดเจน กอนแจงใหลูกคาสั่งซือ้และ

โอนเงิน 

1 20.00 

คุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ   

- ควรสรางสรุปภาพรวมการใหบริการ เพื่อใหผูสนใจ เขาใจภาพรวม 1 20.00 

ราคา   

- ควรกำหนดมาตรฐานราคาที่ชัดเจนและมีความแตกตางระหวาง

ภาครัฐ และเอกชน  

2 4.00 

- ไมบังคับราคาสินคาข้ันต่ำ 1 20.00 
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4.2.5  ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ สทอภ. มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและบริการ 

จากการสำรวจภาพลักษณของ สทอภ. มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและบริการของ

ผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ พบวา ภาพลักษณการเปนองคกรมีมาตรฐาน มีผลงานเปน 

ที่ยอมรับ นาเชื่อถือ ทันสมัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมากที่สุด จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 67.50 รองลงมา คือ 

เปนองคกรที่มีชื่อเสียง เปนผูนำดานเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียม จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 30.00 และ 

มีผลิตภัณฑใหเลือกใชหลายอยาง จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.50 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 38 

ตารางที่ 38 ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ สทอภ. มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและบริการของ

ผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ  

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

1. เปนองคกรมีมาตรฐาน มผีลงานเปนที่ยอมรับ นาเชื่อถือ ทันสมยั  27 67.50 

2. เปนองคกรที่มีชื่อเสียง เปนผูนำดานเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียม 12 30.00 

3. มีผลิตภัณฑใหเลือกใชหลายอยาง 1 2.50 

รวม 40 100.00 
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4.2.6  ความภักดีตอผลิตภัณฑ/บริการ  

จากการสำรวจความภักดีตอผลิตภัณฑ/บริการของผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ 

พบวา ผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศมีความภักดีอยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.51  

คิดเปนรอยละ 90.20 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการจะแนะนำผูอ่ืนใหเขามาใชผลิตภัณฑ/บริการของ 

สทอภ. มีคะแนนมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.58 คิดเปนรอยละ 91.60 รองลงมา คือ จะกลับมาใชผลิตภัณฑ/บริการ

ของ สทอภ. คะแนนเฉลี่ย 4.45 คิดเปนรอยละ 89.00 ตามลำดบั รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 39 

ตารางที่ 39 ความภักดีตอผลิตภัณฑ/บริการของผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

รอยละ 

ความพึงพอใจ 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. จะกลับมาใชผลิตภัณฑ/บริการของ สทอภ. 4.45 89.00 มากที่สุด 

2. จะแนะนำผูอ่ืนใหเขามาใชผลติภัณฑ/บริการของ สทอภ. 4.58 91.60 มากที่สุด 

ความภักดีโดยรวม 4.51 90.20 มากที่สุด 

 

จากการสำรวจผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ พบวา มีคะแนน NPS เทากับรอยละ 

57.50 เมื่อพิจารณาสัดสวนคะแนนกลุมผูสนับสนุน สทอภ. พบวา คะแนนกลุมผูที่จะสนับสนุน สทอภ. คิดเปนรอย

ละ 67.50 มีคะแนนสูงกวา กลุมที่พรอมจะเปลี่ยนใจไปจาก สทอภ. หากพบสินคาหรือบริการที่ดีกวา คิดเปนรอยละ 

22.50  และกลุมที่ไมพึงพอใจตอสินคาหรือบริการของ สทอภ. คิดเปนรอยละ 10.00 ตามลำดับ รายละเอียดแสดง

ดังตารางที ่40 

ตารางที่  40 ภาพรวมคะแนน Net Promoter Score (NPS) ของผู รับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิ

สารสนเทศ 

กลุม รอยละ 

Detractors หรือกลุมที่ไมพึงพอใจตอสินคาหรือบริการของ สทอภ. 10.00 

Passives หรือกลุมที่พรอมจะเปลี่ยนใจไปจาก สทอภ. หากพบสินคาหรือบริการที่ดีกวา 22.50 

Promoters หรือกลุมที่จะสนับสนุน สทอภ. 67.50 

NPS 57.50 
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4.2.7  ประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องคการมหาชน)  

จากการสำรวจประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑของผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิ

สารสนเทศ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.30 คิดเปนรอยละ 86.00 เมื่อจำแนกตามประเด็น 

พบวา ผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศมีความพึงพอใจสูงที่สุดเทากันในประเด็นผลิตภัณฑ/

บริการที่ไดรับสามารถนำไปใชประโยชนหรือตอยอดในงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ ประเด็นผลิตภัณฑ/บริการ 

ที่ไดรับชวยเพิ่มประสิทธิภาพที่ไดรับชวยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลแกงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 4.30 

คิดเปนรอยละ 86.00 ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจต่ำกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.24 เมื่อจำแนกรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นมีความพึงพอใจหลังใชบริการต่ำกวาความ

คาดหวัง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 41 

ตารางที่ 41 ประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑของผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับสามารถนำไปใช 

ประโยชนหรือตอยอดในงานตามภารกิจ 

ที่รับผิดชอบ 

4.43 4.30 -0.13 มากที่สุด 

2. ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับชวยเพิ่มประสิทธิภาพ 

ประสิทธผิลแกงานตามภารกิจทีรั่บผิดชอบ 

4.65 4.30 -0.35 มากที่สุด 

ประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑโดยรวม 4.54 4.30 -0.24 มากที่สุด 
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4.2.8  ภาพรวมความคิดเห็นตอแนวทางการใหบริการในอนาคต 

จากการสำรวจความสนใจสั่งซื้อขอมูลจาก สทอภ. ผานรานคาออนไลน (AWAGAD) ของผูรับบริการขอมูล

ดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ พบวา ผูรับบริการสนใจสั่งซื้อขอมูลมากที่สุด จำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 

82.50 โดยสนใจเร่ือง ขอมูลจากดาวเทียมพรอมใชมากที่สุดรองลงมา คือ ขอมูลภูมิสารสนเทศ หนังสือ และของที่

ระลึกตามลำดับ สำหรับผูที่ไมสนใจ จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 17.50 เหตุผลที่ไมสนใจ คือ ยังไมสามารถ

ตัดสินใจได ตองรองบประมาณและยังไมทราบรายละเอียดที่ชัดเจนของงาน และขอศึกษารายละเอียดของของ

ผลิตภัณฑกอนตัดสินใจ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 42 

ตารางที่  42  ความสนใจสัง่ซื้อขอมูลจาก สทอภ.  ผานรานคาออนไลน (AWAGAD) 

(http://awagad.gistda.or.th/) ของผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

สนใจ 33 82.50 

- ขอมูลจากดาวเทียมพรอมใช 32 52.46 

- ขอมูลภูมิสารสนเทศ 22 36.07 

- หนังสือ 3 4.92 

- ของที่ระลึก 4 6.56 

ไมสนใจ เพราะ 7 17.50 

- ยังไมสามารถตัดสนิใจได ตองรองบประมาณและยงัไมทราบ

รายละเอียดที่ชัดเจนของงาน 

5 71.43 

- ขอศึกษารายละเอียดของของผลิตภัณฑกอนตัดสนิใจ 2 28.57 

 

จากการสำรวจรูปแบบการบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิ

สารสนเทศ พบวา ผูรับบริการสนใจสั่งซื้อขอมูลผานระบบออนไลน  เชน สืบคนขอมูลและสั่งซื้อไดดวยตัวเอง  

มากที่สุด จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 62.50 รองลงมา คือ สั่งซื้อขอมูลประสานผานเจาหนาที่ จำนวน 15 คน 

คิดเปนรอยละ 37.50 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 43 

ตารางที่ 43 รูปแบบการบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิ

สารสนเทศ 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

1. สั่งซื้อขอมูลประสานผานเจาหนาที ่ 15 37.50 

2. สั่งซื้อขอมูลผานระบบออนไลน  เชน สืบคนขอมูลและสั่งซื้อไดดวยตัวเอง เปนตน 25 62.50 

รวม 40 100.00 

http://awagad.gistda.or.th/
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จากการสำรวจความคิดเห็นดานประเภท/ลักษณะของขอมูลจากดาวเทียมจากกลุมผูรับบริการขอมูล

ดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ สรุปไดดังนี้  

ประเภทระบบที่สนใจ พบวา ผูรับบริการสนใจระบบออพติคอล เชน  ดาวเทียม World View, LANDSAT, 

Pleaides มากที่สุด จำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 82.50 รองลงมา คือ ระบบเรดาร  เชน ดาวเทียม RADARSAT 

จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 17.50 ตามลำดับ  

ชนิดของขอมูลที่สนใจ พบวา ผูรับบริการสนใจขอมูล Raw data มากที่สุด จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 

62.50 รองลงมา คือ ขอมูลที่ปรับแกเชิงเรขาคณิต (Geometric Correction) จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 15.00 

ขอมูลที่ปรับแก แบบ Orthorectified จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 10.00 ขอมูลในรูปแบบ  Service  เชน WMS, 

WFS จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.50 และขอมูลในรูปแบบของรายงาน จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.00 

ตามลำดับ 

ความละเอียดภาพที่ตองการ (เมตร) พบวา ผูรับบริการตองการความละเอียดสูงมาก (50 เซนติเมตรหรือ

ดีกวา) มากที่สุด จำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 45.00 รองลงมา คือ รายละเอียดสูง (1-2 เมตร) จำนวน 12 คน  

คิดเปนรอยละ 30.00 และความละเอียดปานกลาง (มากกวา 2 เมตรข้ึนไป) จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 25.00

ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 44 
ตารางที่ 44 ประเภท/ลักษณะของขอมูลจากดาวเทียม ที่ผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศสนใจ

อยากใชบริการ 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

ประเภทระบบที่สนใจ 40 100.00 

ระบบออพติคอล เชน  ดาวเทียม World View, LANDSAT, Pleaides 33 82.50 

ระบบเรดาร  เชน ดาวเทียม RADARSAT 7 17.50 

ชนิดของขอมูลที่สนใจ 40 100.00 

ขอมูล Raw data 25 62.50 

ขอมูลที่ปรับแกเชิงเรขาคณิต (Geometric Correction) 6 15.00 

ขอมูลที่ปรับแก แบบ Orthorectified 4 10.00 

ขอมูลในรูปแบบ  Service  เชน WMS, WFS 3 7.50 

ขอมูลในรูปแบบของรายงาน 2 5.00 

ความละเอียดภาพที่ตองการ (เมตร) 40 100.00 

ความละเอียดสูงมาก (50 เซนตเิมตรหรือดีกวา) 18 45.00 

รายละเอียดสูง (1-2 เมตร) 12 30.00 

ความละเอียดปานกลาง (มากกวา 2 เมตรข้ึนไป) 10 25.00 
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จากการสำรวจวัตถุประสงคที่จะนำขอมูลดาวเทียมไปใชประโยชนของผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูล

ภูมิสารสนเทศ พบวา ผูรับบริการมีวัตถุประสงคใชประกอบหนาที่ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมากที่สุด จำนวน 6 

คน คิดเปนรอยละ 17.65 รองลงมา คือ งานวิจัย/การศึกษาดานชายฝงทะเล/การเปลี่ยนแปลงของชายฝง /ศึกษา

อัตราการกัดเซาะชายฝง/การกัดเซาะตลิ่งริมแมน้ำ จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 11.77 และใชในงานสำรวจ/งาน

โยธา/ใชประโยชนในการทำโครงกอสราง จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 8.82 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตาราง

ที่ 45 

ตารางที่ 45 วัตถุประสงคที่จะนำขอมูลดาวเทียมไปใชประโยชนของผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิ

สารสนเทศ 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

1. ใชประกอบหนาที ่ภาระงานที่ไดรับมอบหมาย 6 17.65 

2. งานวิจยั/การศึกษาดานชายฝงทะเล/การเปลี่ยนแปลงของชายฝง /ศึกษา

อัตราการกัดเซาะชายฝง/การกัดเซาะตลิ่งริมแมนำ้ 

4 11.77 

3. ใชในงานสำรวจ/งานโยธา/ใชประโยชนในการทำโครงกอสราง 3 8.82 

4. ใชในการดูแลปาไม การเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณ 2 5.88 

5. ใชในภาระกิจดูแลและจัดการนำ้ของกรมชลประทาน 2 5.88 

6. ใชในภาระกิจปองกันไฟปา ภาระกิจการปองกันอุทกภัย 2 5.88 

7. ใชในดานงานวิจัย และใชในการบริหารพื้นที่แปลงเพาะปลูก บริหารพื้นที่  

ทางการเกษตร เชน ดานเกษตร แปลงเพาะปลูก 

2 5.88 

8. ใชเปนขอมูลวิเคราะหในโครงการดานสิ่งแวดลอม และอุตสาหกรรม

สิ่งแวดลอม 

2 5.88 

9. ใชในการพัฒนาโครงการตางๆ เชนโคกหนองนาโมเดล  1 2.94 

10. ใชแผนที่ในการ สรางขอมูลโปรแกรมทางคอมพิวเตอร 1 2.94 

11. ใชในการมองภาพรวมใชภาพมมุสูง โครงการบานจดัสรร 1 2.94 

12. ใชในการวิเคราะห การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 1 2.94 

13. ใชในการศึกษาวิจัย 1 2.94 

14. ใชในการสราง GPS 1 2.94 

15. ใชในแผนพฒันาภาระที่ไดรับมอบหมายในองคกร 1 2.94 

16. ใชในหนวยงาน ดานความมั่นคงในประเทศ 1 2.94 

17. ใชในการพัฒนาแบบจำลองเพื่อการบริหารความเสี่ยงเชิงพืน้ที่/บุคคล 1 2.94 

18. ใชในการดูสภาพภูมิอากาศ 1 2.94 

19. ใชในการสำรวจภูมิศาสตร 1 2.94 

รวม 34 100.00 
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จากการสำรวจที่ตองการให สทอภ. พัฒนาผลิตภัณฑ  Solution หรือบริการอ่ืน ๆ เพื่อตอบโจทยความ

ตองการของผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ พบวา ผูรับบริการตองการให สทอภ. พัฒนาความ

คมชัดของภาพถายดาวเทียมมากที่สุด จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 60.00 รองลงมา คือ พัฒนาความหลากหลาย

ของชองทางการประชาสัมพันธเขาถึงขอมูลของ สทอภ. มากยิ่งข้ึน จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และความ

ชัดเจนของการแจงขอมูลขาวสาร / รายละเอียดกำหนดการ จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10.00 ตามลำดับ 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 46 

ตารางที่ 46  สิ่งที่ตองการให สทอภ. พัฒนาผลิตภัณฑ  Solution หรือบริการอ่ืน ๆ เพื่อตอบโจทยความตองการ

ของผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

พัฒนาความคมชดัของภาพถายดาวเทียม  12 60.000 

พัฒนาความหลากหลายของชองทางการประชาสัมพนัธเขาถึงขอมูลของ สทอภ. 

มากยิ่งข้ึน  

4 20.000 

ความชัดเจนของการแจงขอมูลขาวสาร / รายละเอียดกำหนดการ  2 10.000 

ปรับปรุงบริเวณครอบคลุมใหกวางข้ึน ชดัเจนยิ่งข้ึนในระดับตำบล หมูบาน และ

ควรมีการกำหนดราคาข้ันตำ่ การสั่งซื้อข้ันต่ำอาจจะเร่ิมที่ 5-8 ตร.ม. 

1 5.000 

มีการจัดเก็บขอมูลเปนรายตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อนำไปสรางตัวชี้วัดสนบัสนนุ

งานไดตางๆ ไดถึงระดับตำบล 

1 5.000 

รวม 20 100.00 
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4.3 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการการถายทอดองคความรู 

การสำรวจความพึงพอใจและการพัฒนาการใหบริการการถายทอดองคความรูของ สทอภ. ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยทำการสำรวจจากฐานขอมูลของผูรับบริการของ สทอภ. ตั้งแตเดือนเมษายน 2564 - 

เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 125 ตัวอยาง เก็บขอมูลดวยวิธีแบบสอบถามออนไลน และการเก็บขอมูลโดยการ

สัมภาษณทางโทรศัพท ผลการสำรวจความพึงพอใจและการพัฒนาการใหบริการของ สทอภ. มีรายละเอียดดังนี้ 

 

4.3.1   การฝกอบรมหลักสูตรดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   

พฤติกรรมการฝกอบรมหลักสูตรดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่จัดโดยหนวยงานอ่ืนของ

ผูรับบริการการถายทอดองคความรู พบวา ผูรับบริการสวนใหญไมเคยฝกอบรมหลักสูตรดานเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศที่จัดโดยหนวยงานอ่ืน จำนวน 93 คน คิดเปนรอยละ 74.40 รองลงมา คือ เคยฝกอบรมหลักสูตรดาน

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่จัดโดยหนวยงานอ่ืน จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 24.00 โดยเขาอบรมเพื่อ

เพิ่มพูนความรูที่หลากหลายมากที่สุด รองลงมา คือ ตองการความรูทางเทคโนโลยี และอบรม สัมมนาในโครงการ

จางที่ปรึกษาของกรมทางหลวง ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 47 

ตารางที่ 47 พฤติกรรมการฝกอบรมหลักสูตรดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่จัดโดยหนวยงานอ่ืนของ

ผูรับบริการการถายทอดองคความรู 

พฤติกรรม จำนวน รอยละ 

ไมเคย 93 74.40 

เคย 32 24.00 

- เพิ่มพูนความรูที่หลากหลาย 14 43.75 

- ตองการความรูทางเทคโนโลย ี 3 9.38 

- อบรม สัมมนาในโครงการจางทีป่รึกษาของกรมทางหลวง 3 9.38 

- ESRI 3 9.38 

- Geo Data Training Programmer 2 6.25 

- UAV 2 6.25 

- เรียนตามหลักสูตร 2 6.25 

- อบรมตามสัญญาฯ จัดโดย บ. GIS 2 6.25 

- อบรมภายในหนวยงาน 1 3.13 

   

 

 



 

รายงานผลความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ ประจำป 2565 สำนกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)                                                                                           หนา 54 

4.3.2   ภาพรวมการรับรูขาวสารการใหบริการของ สทอภ. 

พฤติกรรมการรับรูขาวสารของ สทอภ. พบวา ผูรับบริการรับรูขาวสารผานชองทาง สื่อสังคมออนไลนของ สทอภ.  (Facebook, Youtube) มากที่สุด จำนวน 74 คน คิดเปนรอยละ 

32.03 มีความถ่ีในการรับรู 1-3 คร้ัง และมีระดับความนาสนใจของเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนออยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.89 รองลงมา คือ เว็บไซตของ สทอภ. (www.gistda.or.th) 

จำนวน 70 คน คิดเปนรอยละ 30.30 มีความถ่ีในการรับรู 1-3 คร้ัง และมีระดับความนาสนใจของเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนออยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.76 และจดหมาย/จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (E-Mail) จาก สทอภ. จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 18.18 มีความถ่ีในการรับรู 1-3 คร้ัง และมีระดับความนาสนใจของเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนออยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.62 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 48  

ตารางที่  48  ภาพรวมของพฤติกรรมการรับรูขาวสารของ สทอภ. ของผูรับบริการการถายทอดองคความรู 

ชองทาง ชองทางการรับทราบ

ขาวสาร 
ความถ่ีในการรับทราบขาวสาร ระดับความนาสนใจของ

เนื้อหา และรูปแบบ 

การนำเสนอ 1-3 ครั้ง 4-5 ครั้ง มากกวา 5 ครั้ง 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ คาเฉล่ีย ระดับความ

นาสนใจ 

1. สื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธของ สทอภ.  (แผนพับ, โบรชัวร, 

โปสเตอร) 

10 4.33 9 90.00 - - 1 10.00 3.80 มาก 

2. สื่อสังคมออนไลนของ สทอภ.  (Facebook, Youtube) 74 32.03 38 51.35 19 25.68 17 22.97 3.89 มาก 

3. เว็บไซตของ สทอภ.  (www.gistda.or.th) 70 30.30 42 60.00 20 28.57 8 11.43 3.76 มาก 

4. งานประชุม/สัมมนา/นิทรรศการที่ สทอภ.  เปนเจาภาพ หรือรวมจัด 25 10.82 24 96.00 1 4.00 - - 4.20 มาก 

5. กิจกรรมสงเสริมการตลาด/การขายของ สทอภ.  5 2.16 1 20.00 4 80.00   4.20 มาก 

6. จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) จาก สทอภ.  42 18.18 20 47.62 11 26.19 11 26.19 3.62 มาก 

7. อ่ืน ๆ ไดแก ที่ทำงาน เพื่อน 5 2.16 2 40.00 1 20.00 2 40.00 3.36 ปานกลาง 
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4.3.3   ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

จากการสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการการถายทอดองคความรูของ สทอภ. พบวา 

ภาพรวมผูรับบริการการถายทอดองคความรูมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.11 คิดเปนรอยละ 82.20  

เมื่อจำแนกตามดานการใหบริการ พบวา ผูรับบริการการถายทอดองคความรูมีความพึงพอใจสูงที่สุดในดาน

บุคลากรที่ใหบริการ คาเฉลี่ย 4.35 คิดเปนรอยละ 87.00 รองลงมา คือ ดานคุณภาพของเนื้อหา ความรู คาเฉลี่ย 

4.13คิดเปนรอยละ 82.60 ดานสิ่งอำนวยความสะดวก คาเฉลี่ย 4.09 คิดเปนรอยละ 81.80 ดานกระบวนการ

ใหบริการ คาเฉลี่ย 4.03 คิดเปนรอยละ 80.60 และดานราคา คาเฉลี่ย 3.98 คิดเปนรอยละ 79.60 ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.12 เมื่อจำแนกรายดาน พบวา ทุกดานมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความคาดหวัง  

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 49 

ตารางที่ 49 ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการการถายทอดองคความรูของ สทอภ. 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ดานกระบวนการใหบริการ 3.85 4.03 0.18 มาก 

2. ดานบุคลากรที่ใหบริการ 4.21 4.35 0.14 มากที่สุด 

3. ดานคุณภาพของเนื้อหา ความรู 4.03 4.13 0.10 มาก 

4. ดานสิง่อำนวยความสะดวก 3.93 4.09 0.16 มาก 

5. ดานราคา 3.92 3.98 0.06 มาก 

ความคาดหวังและความพึงพอใจโดยรวม 3.99 4.11 0.12 มาก 
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จากการสำรวจดานกระบวนการใหบริการ ผูรับบริการการถายทอดองคความรูมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก คาเฉลี่ย 4.03 คิดเปนรอยละ 80.60 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการการถายทอดองคความรูมี

ความพึงพอใจสูงที่สุดในประเด็นวิธีการสมัครเขารวมอบรม/สัมมนา สะดวก รวดเร็ว คาเฉลี่ย 4.18 คิดเปนรอยละ 

83.60 รองลงมา คือ ประเด็นการชี้แจงรายละเอียดเปนอยางดี กอนเขารวมการอบรม/สัมมนา คาเฉลี่ย 4.15  

คิดเปนรอยละ 83.00 ประเด็นมีความพรอมในการใหบริการและแกไขปญหาไดทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาด คาเฉลี่ย 

4.01 คิดเปนรอยละ 80.20 ประเด็นระยะเวลาการจัดฝกอบรมมีความเหมาะสม คาเฉลี่ย 3.92 คิดเปนรอยละ 

78.40 และประเด็นมีการติดตามอยางตอเนื่อง หรือสอบถามผลหลังรับบริการ คาเฉลี่ย 3.90 คิดเปนรอยละ 78.00 

ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.18 เมื่อจำแนกรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความ

คาดหวัง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 50 

ตารางที่  50 ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการการถายทอดองคความรูของ สทอภ. ดาน

กระบวนการใหบริการ 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความแตกตาง ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. วิธีการสมัครเขารวมอบรม/สัมมนา สะดวก  

รวดเร็ว 

3.86 4.18 0.32 มาก 

2. การชี้แจงรายละเอียดเปนอยางดี กอนเขา

รวมการอบรม/สัมมนา 

3.95 4.15 0.20 มาก 

3. มีการติดตามอยางตอเนื่อง หรือสอบถามผล

หลังรับบริการ 

3.72 3.90 0.18 มาก 

4. มีความพรอมในการใหบริการและแกไข

ปญหาไดทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาด 

3.82 4.01 0.19 มาก 

5. ระยะเวลาการจัดฝกอบรมมีความเหมาะสม 3.89 3.92 0.03 มาก 

ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

ดานกระบวนการใหบริการ 

3.85 4.03 0.18 มาก 
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จากการสำรวจดานบุคลากรที่ใหบริการ ผูรับบริการการถายทอดองคความรูมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

ที่สุก คาเฉลี่ย 4.35 คิดเปนรอยละ 87.00 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการการถายทอดองคความรูมี

ความพึงพอใจสูงที่สุดประเด็นวิเจาหนาที่มีความเต็มใจในการใหบริการ สุภาพ เปนมิตร คาเฉลี่ย 4.49 คิดเปน 

รอยละ 89.80 รองลงมา คือ ประเด็นวิทยากรมีความรูความสามารถ และถายทอดความรูไดอยางชัดเจน คาเฉลี่ย 

4.29 คิดเปนรอยละ 85.80 ประเด็นวิทยากรสามารถตอบคำถาม และขอสงสัยไดอยางชัดเจน คาเฉลี่ย 4.26 คิดเปน 

รอยละ 85.20 ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.14 เมื่อจำแนกรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความ

คาดหวัง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 51 

ตารางที่ 51 ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการการถายทอดองคความรูขอ สทอภ. ดานบุคลากรที่

ใหบริการ 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. วิทยากรมีความรูความสามารถ และถายทอด

ความรูไดอยางชัดเจน 

4.22 4.29 0.07 มากที่สุด 

2. วิทยากรสามารถตอบคำถาม และขอสงสยัได

อยางชัดเจน 

4.15 4.26 0.11 มากที่สุด 

3. เจาหนาที่มีความเต็มใจในการใหบริการ สุภาพ 

เปนมิตร 

4.25 4.49 0.24 มากที่สุด 

ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

ดานบุคลากรที่ใหบริการ 

4.21 4.35 0.14 มากที่สุด 
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จากการสำรวจดานคุณภาพของเนื้อหา ความรู ผูรับบริการการถายทอดองคความรูมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.13 คิดเปนรอยละ 82.60 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการการถายทอดองคความรู 

มีความพึงพอใจสูงที่สุดประเด็นความเหมาะสมของเนื้อหาในการใหความรู คาเฉลี่ย 4.19 คิดเปนรอยละ 83.80 

รองลงมา คือ ประเด็นความหลากหลายของหลักสูตร ประเด็นความพรอมของอุปกรณ และประเด็นเอกสาร

ประกอบการอบรมพึงพอใจเทากัน คาเฉลี่ย 4.10 คิดเปนรอยละ 82.00 ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.10 เมื่อจำแนกรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความ

คาดหวัง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 52 

ตารางที่ 52  ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการการถายทอดองคความรูของ สทอภ. ดานคุณภาพ

ของเน้ือหา ความรู 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการใหความรู 4.07 4.19 0.12 มาก 

2. ความหลากหลายของหลักสูตร 4.01 4.10 0.09 มาก 

3. ความพรอมของอุปกรณ และเอกสาร

ประกอบการอบรม  

4.02 4.10 0.08 มาก 

ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

ดานคุณภาพของเน้ือหา ความรู 

4.03 4.13 0.10 มาก 
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จากการสำรวจดานสิ่งอำนวยความสะดวก ผูรับบริการการถายทอดองคความรูมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก คาเฉลี่ย 4.09 คิดเปนรอยละ 81.80 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการการถายทอดองคความรูมี

ความพึงพอใจสูงที่สุดประเด็นความพรอมของอุปกรณ/เคร่ืองมือประกอบการฝกอบรม คาเฉลี่ย 4.18 คิดเปนรอยละ 

83.60 รองลงมา คือ ประเด็นความปลอดภัยของสถานที่จัดอบรม/สัมมนา เฉลี่ย 4.06 คิดเปนรอยละ 81.20 และ

ประเด็นความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน  หองรับประทานอาหาร หองน้ำ คาเฉลี่ย 4.02 คิดเปน 

รอยละ 80.40ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.16 เมื่อจำแนกรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความ

คาดหวัง  รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 53 

ตารางที่ 53  ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการการถายทอดองคความรูของ สทอภ. ดานสิ่งอำนวย

ความสะดวก 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก             

เชน  หองรับประทานอาหาร หองน้ำ  

3.82 4.02 0.20 มาก 

2. ความปลอดภัยของสถานที่จัดอบรม/สัมมนา 3.93 4.06 0.13 มาก 

3. ความพรอมของอุปกรณ/เคร่ืองมือ

ประกอบการฝกอบรม 

4.04 4.18 0.14 มาก 

ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

3.93 4.09 0.16 มาก 
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จากการสำรวจดานราคา ผูรับบริการการถายทอดองคความรูมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.98  

คิดเปนรอยละ 79.60 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการการถายทอดองคความรูมีความพึงพอใจสูงที่สุด

ประเด็นมีการแสดงอัตราคาลงทะเบียนที่ชัดเจน คาเฉลี่ย 4.21 คิดเปนรอยละ 84.20 รองลงมา คือ ประเด็นการ

กำหนดราคามีมาตรฐาน เฉลี่ย 3.88 คิดเปนรอยละ 77.60 และประเด็นคราคาเหมาะสมกับคุณภาพของหลักสูตร

ฝกอบรม คาเฉลี่ย 3.84 คิดเปนรอยละ 76.80 ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.06 เมื่อจำแนกรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความ

คาดหวัง นอกจากประเด็นราคาเหมาะสมกับคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมความพึงพอใจต่ำกวาความคาดหวัง 

เทากับ 0.01  รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 54 

ตารางที่ 54  ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการการถายทอดองคความรูของ สทอภ. ดานราคา 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของหลักสูตร

ฝกอบรม 

3.85 3.84 -0.01 มาก 

2. การกำหนดราคามีมาตรฐาน 3.85 3.88 0.03 มาก 

3. มีการแสดงอัตราคาลงทะเบียนที่ชัดเจน  4.07 4.21 0.14 มากที่สุด 

ความคาดหวังและความพึงพอใจดานราคา 3.92 3.98 0.06 มาก 
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4.3.4   ความไมพึงพอใจตอการใหบริการ 

จากการสำรวจความไมพึงพอใจตอการใหบริการการถายทอดองคความรู ผูรับบริการไดแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติมตอความไมพึงพอใจตอการบริการที่ไดรับในชวงปที่ผานมา โดยไมพึงพอใจดานราคามากที่สุด รองลงมา คือ 

คุณภาพของเนื้อหาความรู และบุคลากรที่ใหบริการตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 55 

ตารางที่ 55  ความไมพึงพอใจตอการใหบริการการถายทอดองคความรู 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

กระบวนการใหบริการ 7 17.95 

- ระยะเวลาและเนื้อหาไมเหมาะสมกัน  3 7.69 

- คอรสเรียนแบบ On site มีจำนวนนอย ไมหลากหลาย 2 5.13 

- ไมมีการแสดงผลคะแนนสอบหลังจบการอบรม 2 5.13 

บุคลากรที่ใหบริการ 11 28.21 

- บุคลากรไมสามารถตอบคำถามเชิงลึกในบางประเด็นเก่ียวกับผลิตภัณฑได 7 17.95 

- วิทยากรยังมีความรูทีไ่มครอบคลุมหลักสูตร 2 5.13 

- วิทยากรไมสามารถตอบไดหรือบางกรณีกลายเปนผูเขาอบรมตอง

ชวยเหลือกันเอง 

2 5.13 

คุณภาพของเน้ือหาความรู 8 20.51 

- เนนทฤษฎีมากเกินไป ภาคปฏิบตัินอยและไมครอบคลุมเนื้อหา ผูอบรม

สวนใหญมีพื้นฐานพอสมควร จงึคาดหวังวาเนื้อหาการอบรม จะเปนใน

สวนของการปฏิบตัิ และนำขอมลูไปประมวลผล หรือนำไปประยุกตใชกับ

งานดานตางๆ 

3 7.69 

- เนื้อหาไมมีความหลากหลาย พอที่จะใหผูอบรมนำไปประยุกตใชในการ

ทำงานได 

3 7.69 

- เนื้อหาหนักไปทางกฎหมายขอบังคับ  2 5.13 

- ประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 1 2.56 

- สอนแตเนื้อหาเบื้องตน ซึ่งผูมาอบรมสวนใหญมีพื้นฐาน จึงตองการความรู

ที่มากกวาเพื่อนำไปแกไข หรือประยุกตใชในการทำงาน 

1 2.56 

สิ่งอำนวยความสะดวก 4 10.26 

- อุปกรณภาคสนามไมเพียงพอตอผูรวมอบรม 2 5.13 

- อุปกรณภาคสนามเคร่ืองบิน UAVมีแค 2 ตอผูอบรมเกือบ 20 คนซึ่งใช

งานไมได 1 เคร่ือง เทากับ มีแค 1 ตัวที่ใชงานไดอุปกรณตอ/แสดงผล มี

ปญหาในการใชงานและอุปกรณ GPS 2 ความถ่ี เคร่ืองประกอบของผูจัด

อบรม ใชงานแลวมีปญหา การเก็บคาจึงคลาดเคลื่อน 

1 2.56 
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ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

- เคร่ืองมือไมพรอม และไมเพียงพอตอการปฏิบัติภาคสนาม 1 2.56 

ราคา 18 23.08 

- คาใชจายในการอบรมคอนขางสงู 5 12.82 

- ราคาคาอบรม กับเนื้อหาทีไ่ด ไมสอดคลองกัน 4 10.26 
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จากการสำรวจผูรับบริการการถายทอดองคความรู มีขอเสนอแนะตอการใหบริการ คือ  ควรจัดหลักสูตร 

เนื้อหาในการอบรมใหเหมาะสมมากที่สุด จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 23.81 รองลงมา คือ เพิ่มความหลากหลาย

ของหลักสูตร วิดีโอควรปรับปรุงเสียงใหม หรือมีการข้ึนคำบรรยายแทน จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 14.29 และ 

กำหนดใหมีความยืดหยุน การเขาถึง Video และการเลือกวันสอบ เพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตรที่เปดบริการ 

วิทยากรตองมีความรอบรูเฉพาะดานในหลักสูตรสามารถใหขอมูล แกไขปญหา ใหกับผูฝกอบรมได ควรมีเอกสารที่ใช

ประกอบ เอกสารที่ใชประกอบควรมีการอธิบายชัดเจน ลดราคาหลักสูตรการอบรม จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 

9.52 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 56 

ตารางที่ 56  ขอเสนอแนะตอการใหบริการการถายทอดองคความรู 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

กระบวนการใหบริการ 12 57.14 

- ควรจัดหลักสูตร เนื้อหาในการอบรมใหเหมาะสม 5 23.81 

- เพิ่มความหลากหลายของหลักสตูร 3 14.29 

- กำหนดใหมีความยืดหยุน การเขาถึง Video และการเลือกวันสอบ 2 9.52 

- เพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตรที่เปดบริการ 2 9.52 

คุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ  2 9.52 

- วิทยากรตองมีความรอบรูเฉพาะดานในหลักสูตรสามารถใหขอมูล แกไข

ปญหา ใหกับผูฝกอบรมได 

2 9.52 

คุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 5 23.81 

- วิดีโอควรปรับปรุงเสียงใหม หรือมีการข้ึนคำบรรยายแทน 3 14.29 

- ควรมีเอกสารที่ใชประกอบ เอกสารที่ใชประกอบควรมีการอธิบายชัดเจน 2 9.52 

ราคา 2 9.52 

- ลดราคาหลักสูตรการอบรม 2 9.52 
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4.3.5  ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ สทอภ. มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและบริการ 

จากการสำรวจภาพลักษณของ สทอภ. มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและบริการของ

ผูรับบริการการถายทอดองคความรู พบวา ภาพลักษณการเปนองคกรที่นาเชื่อถือ เชี่ยวชาญ และมีการพัฒนา 

อยูตลอดเวลามากที่สุด จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 51.16 รองลงมา คือ เปนหนวยงานในประเทศไทยที่มี

ความกาวหนาเทคโนโลยีดานภาพถาย มีความทันสมัย เปนสากล จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 30.23 และความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 11.63 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 57 

ตารางที่ 57  ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ สทอภ. มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและบริการของ

ผูรับบริการการถายทอดองคความรู 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

1. องคกรที่นาเชื่อถือ เชี่ยวชาญ และมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา 22 51.16 

2. เปนหนวยงานในประเทศไทยทีม่ีความกาวหนาเทคโนโลยีดานภาพถาย                 

มีความทันสมัย เปนสากล 

13 30.23 

3. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ 5 11.63 

4. การบริการขอมูลภูมิสารสนเทศบริการวิชาการตางๆ และการพฒันาการวิจัย

มากมาย 

3 6.98 
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4.3.6   ความภักดีตอผลิตภัณฑ/บริการ  

จากการสำรวจความภักดีตอผลิตภัณฑ/บริการของผูรับบริการการถายทอดองคความรู พบวา ผูรับบริการ

การถายทอดองคความรูมีความภักดีอยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.16 คิดเปนรอยละ 83.20 เมื่อจำแนกตาม

ประเด็น พบวา ผูรับบริการจะกลับมาใชผลิตภัณฑ/บริการของ สทอภ. มีคะแนนมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.17  

คิดเปนรอยละ 83.40 รองลงมา คือ จะแนะนำผูอ่ืนใหเขามาใชผลิตภัณฑ/บริการของ สทอภ. คะแนนเฉลี่ย 4.14  

คิดเปนรอยละ 83.00 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 58 

ตารางที่  58  ความภักดีตอผลิตภัณฑ/บริการของผูรับบริการการถายทอดองคความรู 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

รอยละ 

ความพึงพอใจ 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. จะกลับมาใชผลิตภัณฑ/บริการของ สทอภ. 4.17 83.40 มาก 

2. จะแนะนำผูอ่ืนใหเขามาใชผลติภัณฑ/บริการของ สทอภ. 4.14 82.80 มาก 

ความภักดีโดยรวม 4.15 83.00 มาก 

 

จากการสำรวจผูรับบริการการถายทอดองคความรู พบวา มีคะแนน NPS เทากับรอยละ 15.45 เมื่อพิจารณา

สัดสวนคะแนนกลุมผูสนับสนุน สทอภ. พบวา คะแนนกลุมผูที่จะสนับสนุน สทอภ. คิดเปนรอยละ 28.80 มีคะแนน

ต่ำกวา กลุมที่พรอมจะเปลี่ยนใจไปจาก สทอภ. หากพบสินคาหรือบริการที่ดีกวา คิดเปนรอยละ 56.00 และกลุม 

ที่ไมพึงพอใจตอสินคาหรือบริการของ สทอภ. คิดเปนรอยละ 15.20 ตามลำดบั รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 59 

ตารางที่  59  คะแนน Net Promoter Score (NPS) ของผูรับบริการการถายทอดองคความรู 

กลุม รอยละ 

Detractors หรือกลุมที่ไมพึงพอใจตอสินคาหรือบริการของ สทอภ. 15.20 

Passives หรือกลุมที่พรอมจะเปลี่ยนใจไปจาก สทอภ. หากพบสินคาหรือบริการที่ดีกวา 56.00 

Promoters หรือกลุมที่จะสนับสนุน สทอภ. 28.80 

NPS 13.60 
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4.3.7  ประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องคการมหาชน)  

จากการสำรวจประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑของผูรับบริการการถายทอดองคความรู มีความ 

พึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.16 คิดเปนรอยละ 83.20 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการการ

ถายทอดองคความรูมีความพึงพอใจสูงที่สุดประเด็นผลิตภัณฑ/บริการที่ ได รับสามารถนำไปใชประโยชน 

หรือตอยอดในงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 4.17 คิดเปนรอยละ 83.40 รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ/บริการ

ที่ไดรับชวยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลแกงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 4.15 คิดเปนรอยละ 83.40 

ตามลำดับ 

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.22 เมื่อจำแนกรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความ

คาดหวัง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 60 

ตารางที่ 60  ภาพรวมประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑของผูรับบริการการถายทอดองคความรู 

หัวขอท่ีประเมิน 

คาเฉล่ีย 

ความ

คาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึง

พอใจ 

ความ

แตกตาง 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับสามารถนำไปใช 

ประโยชนหรือตอยอดในงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

3.90 4.17 0.27 มาก 

2. ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับชวยเพิ่มประสิทธิภาพ 

ประสิทธผิลแกงานตามภารกิจทีรั่บผิดชอบ 

3.98 4.15 0.17 มาก 

ประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑโดยรวม 3.94 4.16 0.22 มาก 
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4.3.8  ความคิดเห็นตอแนวทางการใหบริการในอนาคต 

จากการสำรวจความสนใจสั่งซื้อขอมูลจาก สทอภ.  ผานรานคาออนไลน (AWAGAD) ของผูรับบริการการ

ถายทอดองคความรู พบวา ผูรับบริการสนใจสั่งซื้อขอมูลมากที่สุด จำนวน 88 คน คิดเปนรอยละ 70.40 โดยสนใจ

เร่ือง ขอมูลจากดาวเทียมพรอมใชมากที่สุด รองลงมา คือ ขอมูลภูมิสารสนเทศ หนังสือ และของที่ระลึกตามลำดับ 

สำหรับผูที่ไมสนใจ จำนวน 37 คน คิดเปนรอยละ 29.60เหตุผลที่ไมสนใจ คือ ตองรอการอนุมัติงบประมาณ ยังไมมี

แผน อยูระหวางการศึกษาขอมูล และเนื่องจากมีฐานขอมูลดาวเทียมอ่ืนๆ ที่สามารถใชไดโดยไมเสียคาใชจาย 

รายละเอียดแสดงดังตารางที ่61 

ตารางที่  61  ความสนใจสัง่ซื้อขอมูลจาก สทอภ.  ผานรานคาออนไลน (AWAGAD) 

 (http://awagad.gistda.or.th/) ของผูรับบริการการถายทอดองคความรู 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

สนใจ 88 70.40 

- ขอมูลจากดาวเทียมพรอมใช 71 33.33 

- ขอมูลภูมิสารสนเทศ    66 30.99 

- หนังสือ 50 23.47 

- ของที่ระลึก 26 12.21 

ไมสนใจ เพราะ 37 29.60 

- ตองรอการอนุมัติงบประมาณ 16 43.24 

- ยังไมมีแผน 13 35.14 

- อยูระหวางการศึกษาขอมูล  5 13.51 

- เนื่องจากมีฐานขอมูลดาวเทียมอ่ืนๆ ที่สามารถใชไดโดยไมเสียคาใชจาย 3 8.11 

 

จากการสำรวจรูปแบบการบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการการถายทอดองคความรู 

พบวา ผูรับบริการสนใจสั่งซื้อขอมูลผานระบบออนไลน เชน สืบคนขอมูลและสั่งซื้อไดดวยตัวเอง มากที่สุด จำนวน 

105 คน คิดเปนรอยละ 84.00 รองลงมา คือ สั่งซื้อขอมูลประสานผานเจาหนาที่ จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 

16.00 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 62 

ตารางที่ 62  รูปแบบการบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการการถายทอดองคความรู 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

1. สั่งซื้อขอมูลประสานผานเจาหนาที ่ 20 16.00 

2. สั่งซื้อขอมูลผานระบบออนไลน  เชน สืบคนขอมูลและสั่งซื้อไดดวยตัวเอง เปนตน 105 84.00 

 

http://awagad.gistda.or.th/
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จากการสำรวจความคิดเห็นดานประเภท/ลักษณะของขอมูลจากดาวเทียมจากกลุมผูรับบริการการถายทอด

องคความรูสนใจ สรุปไดดังนี้  

ประเภทระบบที่สนใจ พบวา ผูรับบริการสนใจระบบออพติคอล เชน  ดาวเทียม World View, LANDSAT, 

Pleaides มากที่สุด จำนวน 100 คน คิดเปนรอยละ 80.00 รองลงมา คือ ระบบเรดาร  เชน ดาวเทียม RADARSAT 

จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 20.00 ตามลำดับ  

ชนิดของขอมูลที่สนใจ พบวา ผูรับบริการสนใจขอมูลที่ปรับแกเชิงเรขาคณิต (Geometric Correction) มาก

ที่สุด จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 34.40 รองลงมา คือ ขอมูลที่ปรับแก แบบ Orthorectified จำนวน 29 คน 

คิดเปนรอยละ 23.20 ขอมูลในรูปแบบ  Service  เชน WMS, WFS จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 16.80 ขอมูล  

Raw data จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 16.80 และขอมูลในรูปแบบของรายงาน จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 

10.40 ตามลำดับ 

ความละเอียดภาพที่ตองการ (เมตร) พบวา ผูรับบริการตองการความละเอียดสูงมาก (50 เซนติเมตรหรือ

ดีกวา) มากที่สุด จำนวน 63 คน คิดเปนรอยละ 50.40 รองลงมา คือ ความละเอียดปานกลาง (มากกวา 2 เมตรข้ึน

ไป) จำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 26.40 และรายละเอียดสูง (1-2 เมตร) จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 23.20

ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 63 

ตารางที่ 63  ประเภท/ลักษณะของขอมูลจากดาวเทียมที่ผูรับบริการการถายทอดองคความรูสนใจ 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

ประเภทระบบที่สนใจ 125 100.00 

- ระบบออพติคอล เชน  ดาวเทียม World View, LANDSAT, Pleaides 100 80.00 

- ระบบเรดาร  เชน ดาวเทียม RADARSAT 25 20.00 

ชนิดของขอมูลที่สนใจ 125 100.00 

- ขอมูล  Raw data 19 15.20 

- ขอมูลที่ปรับแกเชิงเรขาคณิต (Geometric Correction) 43 34.40 

- ขอมูลที่ปรับแก แบบ Orthorectified 29 23.20 

- ขอมูลในรูปแบบ  Service  เชน WMS, WFS 21 16.80 

- ขอมูลในรูปแบบของรายงาน 13 10.40 

ความละเอียดภาพที่ตองการ (เมตร) 125 100.00 

- ความละเอียดสูงมาก (50 เซนตเิมตรหรือดีกวา) 63 50.40 

- รายละเอียดสูง (1-2 เมตร) 29 23.20 

- ความละเอียดปานกลาง (มากกวา 2 เมตรข้ึนไป) 33 26.40 
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จากการสำรวจวัตถุประสงคที่จะนำขอมูลดาวเทียมไปใชประโยชนของผูรับบริการการถายทอดองคความรู 

พบวา ผูรับบริการมีวัตถุประสงคใชประกอบการศึกษา และงานวิจัยมากที่สุด จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 24.07

รองลงมา คือ ดานการเกษตร จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 20.37 และการวิเคราะหขอมูลปาไม สภาพพื้นที่ปา 

เกษตร ที่อยูอาศัย แหลงน้ำ และอ่ืนๆ จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 12.96 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 

64 

ตารางที่ 64  วัตถุประสงคที่จะนำขอมูลดาวเทียมไปใชประโยชนของผูรับบริการการถายทอดองคความรู 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

1. การศึกษา และงานวิจยั 13 24.07 

2. ดานการเกษตร 11 20.37 

3. การวิเคราะหขอมูลปาไม สภาพพื้นที่ปา เกษตร ที่อยูอาศัย แหลงนำ้ และอ่ืนๆ 7 12.96 

4. การสำรวจการใชประโยชนทีด่ิน ทรัพยากรดิน 4 7.41 

5. งานวิเคราะหพืน้ที่ไดรับผลกระทบ ลักษณะพื้นที ่ 4 7.41 

6. การเปลี่ยนแปลงชายฝง 2 3.70 

7. งานวิเคราะหเชิงกายภาพ 2 3.70 

8. ดานการวางแผนระบบขนสง 2 3.70 

9. นำไปใชประยุกตขอมูลทางดานการขาว 2 3.70 

10. การสรางธุรกิจจากขอมูลดาวเทยีม 1 1.85 

11. การจัดการเหมืองแร  1 1.85 

12. การจัดการมลพิษทางอากาศ 1 1.85 

13. ใชในการสำรวจเพื่อวางแผนงานใหอนาคต 1 1.85 

14. นำมาประกอบกับระบบภูมสิารสนเทศที่มีอยูในองคกรเพื่อนำไปใชวิเคราะหใน

การทำธุรกิจ 

1 1.85 

15. ในผลิตขอมูลแผนที่ สำหรับใชในการวางแผนและบริหารโครงการ 1 1.85 

16. สาธารณภัย 1 1.85 

รวม 54 100.00 
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จากการสำรวจหลักสูตรที่สนใจของผูรับบริการการถายทอดองคความรู พบวา ผูรับบริการสนใจหลักสูตรการ

พยากรณผลผลิตดานเกษตรดวยเทคนิควิธีการตางๆ AI ในการจัดการพื้นที่มากที่สุด จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 

15.63 รองลงมา คือ การประมวลผลขอมูลจากดาวเทียม การใช Machine Learning กับงาน Remote Sensing

เทากัน จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 9.38 และการประยุกตใชขอมูลรีโมตเซนซิ่งกับงานดานธรณีวิทยา การแปลผล

ภาพถายดาวเทียม เก่ียวกับดาวเทียม และการสรางดาวเทียม ดาน Network analysis ระดับ Advance 

ประยุกตใช Big Data ในงานดานตางๆ Space Engineering LiDAR เทากัน จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.25

ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 65 

ตารางที่ 65  หลักสูตรที่สนใจของผูรับบริการการถายทอดองคความรู 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

1. การพยากรณผลผลิตดานเกษตรดวยเทคนิควิธีการตางๆ AI ในการจัดการพื้นที ่ 5 15.63 

2. การประมวลผลขอมูลจากดาวเทียม 3 9.38 

3. การใช Machine Learning กับงาน Remote Sensing 3 9.38 

4. การประยุกตใชขอมูลรีโมตเซนซิ่งกับงานดานธรณีวิทยา 2 6.25 

5. การแปลผลภาพถายดาวเทียม 2 6.25 

6. เก่ียวกับดาวเทียม และการสรางดาวเทียม 2 6.25 

7. ดาน Network analysis ระดับ Advance 2 6.25 

8. ประยุกตใช Big Data ในงานดานตางๆ 2 6.25 

9. Space Engineering 2 6.25 

10. LiDAR 2 6.25 

11. การทำแผนที่ดวยอากาศยานไรคนขับ 1 3.13 

12. การประยุกตใชขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสงู 1 3.13 

13. การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศดนการเกษตร 1 3.13 

14. รอติดตามหลักสูตรจากทาง สทอภ.  เพื่อประกอบการตัดสินใจเขารวมหลักสูตร 1 3.13 

15. ระบบภูมิสารสนเทศระดบักลาง และระดับสงูการพฒันาแอปพลิเคชัน                 

ดานขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห 

1 3.13 

16. GNSS 1 3.13 

17. LEO Satellite Business 1 3.13 
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จากการสำรวจระดับความยาก งาย ของหลักสูตรที่อบรม พบวา ผูรับบริการสนใจหลักสูตรที่มีความยากใน

ระดับสูงมากที่สุด จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา คือ หลักสูตรที่มีความยากในระดับปานกลาง 

จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 34.38 และหลักสูตรที่มีความยากในระดับพื้นฐาน จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 

15.63 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 66 

ตารางที่ 66  ระดับความยาก งาย ของหลักสูตรที่อบรม 

ระดับความตองการ จำนวน รอยละ 

1. พื้นฐาน 5 15.63 

2. ปานกลาง 11 34.38 

3. สูง 16 50.00 
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4.4 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่ปรึกษาโครงการ 

การสำรวจความพึงพอใจและการพัฒนาการใหบริการที่ปรึกษาโครงการของ สทอภ. ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 โดยทำการสำรวจจากฐานขอมูลของผูรับบริการของ สทอภ. ตั้งแตเดือนเมษายน 2564 - เดือนมีนาคม 

2565 จำนวน 11 ตัวอยาง เก็บขอมูลดวยวิธีแบบสอบถามออนไลน และการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณทาง

โทรศัพท ผลการสำรวจความพึงพอใจและการพัฒนาการใหบริการของ สทอภ. มีรายละเอียดดังนี้ 

 

4.4.1   การใชบริการงานที่ปรึกษาโครงการ 

พฤติกรรมการใชบริการงานที่ปรึกษาโครงการ/ จางดำเนินงานโครงการที่คลายคลึงกับการใชบริการของ 

สทอภ. พบวา ผูรับบริการสวนใหญไมเคยใชบริการงานที่ปรึกษาโครงการ/ จางดำเนินงานโครงการที่คลายคลึงกับ

การใชบริการของ สทอภ. จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 72.73 รองลงมา คือ เคยใชบริการ จำนวน 3 คน คิดเปน

รอยละ 27.27 โดยเคยใชบริการเก่ียวกับแอปพลิเคชัน เก่ียวกับโครงการไฟปา ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดัง

ตารางที่ 67 

ตารางที่ 67  พฤติกรรมการใชบริการงานที่ปรึกษาโครงการ/ จางดำเนินงานโครงการที่คลายคลึงกับการใชบริการ

ของ สทอภ. 

พฤติกรรม จำนวน รอยละ 

ไมเคย  8 72.73 

เคย ระบุ 3 27.27 

- เก่ียวกับแอปพลิเคชัน 2 66.66 

- เก่ียวกับโครงการไฟปา 1 33.33 
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4.4.2 ภาพรวมการรับรูขาวสารการใหบริการของ สทอภ. 

พฤติกรรมการรับรูขาวสารของ สทอภ. พบวา ผูรับบริการรับรูขาวสารผานชองทาง เว็บไซตของ สทอภ. (www.gistda.or.th) มากที่สุด จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20.69 มีความถ่ี

ในการรับรู 1-3 คร้ัง และ 4-5 คร้ัง มีระดับความนาสนใจของเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนออยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.00  รองลงมา คือ จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) จาก 

สทอภ. จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 17.27 มีความถ่ีในการรับรู 1-3 คร้ัง และ 4-5 คร้ัง มีระดับความนาสนใจของเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนออยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.40 และ

สื่อสังคมออนไลนของ สทอภ. (Facebook, Youtube) งานประชุม/สัมมนา/นิทรรศการที่ สทอภ.  เปนเจาภาพ หรือรวมจัด เทากัน จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.79 มีความถ่ีในการรับรู 

1-3 คร้ัง และ 4-5 คร้ัง และมีระดับความนาสนใจของเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนออยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.25 และ ระดับนอย คาเฉลี่ย 2.75 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดัง

ตารางที ่68  

ตารางที่ 68  ภาพรวมของพฤติกรรมการรับรูขาวสารของ สทอภ. ของผูรับบริการงานที่ปรึกษาโครงการ 

ชองทาง ชองทางการ

รับทราบขาวสาร 
ความถ่ีในการรับทราบขาวสาร ระดับความนาสนใจของ

เนื้อหา และรูปแบบการ

นำเสนอ 1-3 ครั้ง 4-5 ครั้ง มากกวา 5 ครั้ง 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ คาเฉล่ีย ระดับความ

นาสนใจ 

1. สื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธของ GISTDA (แผนพับ, โบรชัวร, โปสเตอร) 3 10.34 3 100.00 - - - - 3.33 ปานกลาง 

2. สื่อสังคมออนไลนของ สทอภ.  (Facebook, Youtube) 4 13.79 2 50.00 2 50.00 - - 4.25 มากที่สุด 

3. เว็บไซตของ สทอภ.  (www.gistda.or.th) 6 20.69 3 50.00 3 50.00 - - 4.00 มาก 

4. งานประชุม/สัมมนา/นิทรรศการที่ สทอภ.  เปนเจาภาพ หรือรวมจัด 4 13.79 1 33.33 2 66.67 - - 2.75 นอย 

5. กิจกรรมสงเสริมการตลาด/การขายของ สทอภ.  3 10.34 - - 1 50.00 1 50.00 4.00 มาก 

6. จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) จาก สทอภ.  5 17.24 2 40.00 2 40.00 1 20.00 3.40 ปานกลาง 

7. สกูป/ บทสัมภาษณทางโทรทัศน วิทย ุ 1 3.45 1 100.00 - - - - 4.00 มาก 

8. บทความ/ บทสัมภาษณทางหนงัสือพิมพ นิตยสาร วารสาร 3 10.34 3 100.00 - - - - 4.00 มาก 
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4.4.3   ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

จากการสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการงานที่ปรึกษาโครงการของ สทอภ. พบวา 

ภาพรวมผูรับบริการงานที่ปรึกษาโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 คิดเปนรอยละ 90.20 

เมื่อจำแนกตามดานการใหบริการ พบวา ผู รับบริการงานที่ปรึกษาโครงการมีความพึงพอใจสูงที่สุด 

ดานกระบวนการใหบริการ คาเฉลี่ย 4.58 คิดเปนรอยละ 91.60 รองลงมา คือ ดานบุคลากรที่ใหบริการ คาเฉลี่ย 

4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 และดานคุณภาพของบริการและใหคำปรึกษา ดานราคาพึงพอใจเทากัน คาเฉลี่ย 4.45  

คิดเปนรอยละ 89.00 ตามลำดับ 

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.18 เมื่อจำแนกรายดาน พบวา ทุกดานมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความคาดหวัง  

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 69 

ตารางที่ 69  ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการงานที่ปรึกษาโครงการของ สทอภ. 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ดานกระบวนการใหบริการ 4.32 4.58 0.26 มากที่สุด 

2. ดานบุคลากรที่ใหบริการ 4.39 4.55 0.16 มากที่สุด 

3. ดานคุณภาพของบริการและใหคำปรึกษา 4.36 4.45 0.09 มากที่สุด 

4. ดานราคา 4.24 4.45 0.21 มากที่สุด 

ความคาดหวังและความพึงพอใจโดยรวม 4.33 4.51 0.18 มากที่สุด 
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จากการสำรวจดานกระบวนการใหบริการ ผูรับบริการงานที่ปรึกษาโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ที่สุด คาเฉลี่ย 4.58 คิดเปนรอยละ 91.60 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการงานที่ปรึกษาโครงการมีความ

พึงพอใจสูงที่สุดเทากันในประเด็นความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการใหคำปรึกษา/โครงการ ประเด็นข้ันตอน

การใหบริการไมซับซอน และมีความคลองตัว ประเด็นการติดตามงานอยางตอเนื่อง หรือสอบถามผลหลังเขารับ

บริการ คาเฉลี่ย 4.64 คิดเปนรอยละ 92.80 รองลงมา คือ ประเด็นความชัดเจนของเอกสารที่เก่ียวกับการขอรับ

บริการใหคำปรึกษา/โครงการ ประเด็นความตรงตอเวลาในการสงมอบงาน ประเด็นความพรอมในการใหบริการและ

แกไขปญหาไดทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาด ประเด็นระยะเวลาการสงมอบมีความเหมาะสมพึงพอใจเทากัน คาเฉลี่ย 

4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.26 เมื่อจำแนกรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความ

คาดหวัง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 70 

ตารางที่ 70  ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการงานที่ปรึกษาโครงการของ สทอภ. ดานกระบวนการ

ใหบริการ 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการให

คำปรึกษา/โครงการ 

4.27 4.64 0.37 มากที่สุด 

2. ความชัดเจนของเอกสารที่เก่ียวกับการขอรับ

บริการใหคำปรึกษา/โครงการ 

4.27 4.55 0.28 มากที่สุด 

3. ข้ันตอนการใหบริการไมซับซอน และมีความ

คลองตัว 

4.27 4.64 0.37 มากที่สุด 

4. ความตรงตอเวลาในการสงมอบงาน 4.55 4.55 0.00 มากที่สุด 

5. การติดตามงานอยางตอเนื่อง หรือสอบถามผล

หลังเขารับบริการ 

4.27 4.64 0.37 มากที่สุด 

6. ความพรอมในการใหบริการและแกไขปญหา

ไดทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาด 

4.27 4.55 0.28 มากที่สุด 

7. ระยะเวลาการสงมอบมีความเหมาะสม 4.36 4.55 0.19 มากที่สุด 

ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

ดานกระบวนการใหบริการ 

4.32 4.58 0.26 มากที่สุด 
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จากการสำรวจดานบุคลากรที่ใหบริการ ผูรับบริการงานที่ปรึกษาโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ที่สุด คาเฉลี่ย 4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด 

ประเด็นเจาหนาที่มีความเอาใจใส กระตือรือรน และพรอมที่จะใหบริการ คาเฉลี่ย 4.64 คิดเปนรอยละ 92.80

รองลงมา คือ ประเด็นเจาหนาที่มีความเต็มใจในการใหบริการ สุภาพ เปนมิตร ประเด็นความไววางใจในการ

ใหบริการของเจาหนาที่พึงพอใจเทากัน  คาเฉลี่ย 4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 และประเด็นความรูความสามารถใน

การใหขอมูล คำแนะนำและแกปญหาถูกตอง ชัดเจน ประเด็น คาเฉลี่ย 4.45 คิดเปนรอยละ 89.00 ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.16 เมื่อจำแนกรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความ

คาดหวัง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 71 

ตารางที่ 71  ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการการงานที่ปรึกษาโครงการของ สทอภ. ดานบุคลากร

ที่ใหบริการ 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ความรูความสามารถในการใหขอมูล 

คำแนะนำและแกปญหา ถูกตอง ชัดเจน   

4.27 4.45 0.18 มากที่สุด 

2. เจาหนาที่มีความเต็มใจในการใหบริการ 

สุภาพ เปนมติร 

4.36 4.55 0.19 มากที่สุด 

3. เจาหนาที่มีความเอาใจใส กระตือรือรน 

และพรอมที่จะใหบริการ   

4.45 4.64 0.19 มากที่สุด 

4. ความไววางใจในการใหบริการของ

เจาหนาที ่

4.45 4.55 0.10 มากที่สุด 

ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

ดานบุคลากรที่ใหบริการ 

4.39 4.55 0.16 มากที่สุด 
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จากการสำรวจดานคุณภาพของบริการและใหคำปรึกษา ผูรับบริการงานที่ปรึกษาโครงการมีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.45 คิดเปนรอยละ 89.00 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการมีความ 

พึงพอใจสูงที่สุดเทากันในประเด็นโครงการ/ผลงาน ที่ขอรับบริการมีความถูกตอง สมบูรณ เชื่อถือได ประเด็น

โครงการ/ผลงาน ที่ขอรับบริการสามารถใชงานไดจริงตามที่ตองการ คาเฉลี่ย 4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 รองลงมา 

คือ ประเด็นโครงการ/ผลงาน ที่ที่ขอรับบริการมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในสายงานวิชาชีพ  คาเฉลี่ย 4.27 คิดเปน

รอยละ 85.40 ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.09 เมื่อจำแนกรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความ

คาดหวัง นอกจากประเด็นโครงการ/ผลงาน ที่ที่ขอรับบริการมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในสายงานวิชาชีพความ 

พึงพอใจหลังใชบริการต่ำกวาความคาดหวัง เทากับ 0.09 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 72 

ตารางที่ 72  ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการงานที่ปรึกษาโครงการของ สทอภ. ดานคุณภาพของ

บริการและใหคำปรึกษา 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. โครงการ/ผลงาน ที่ขอรับบริการมีความ

ถูกตอง สมบูรณ เชื่อถือได 

4.36 4.55 0.19 มากที่สุด 

2. โครงการ/ผลงาน ที่ขอรับบริการสามารถใช

งานไดจริงตามที่ตองการ 

4.36 4.55 0.19 มากที่สุด 

3. โครงการ/ผลงาน ที่ทีข่อรับบริการมีมาตรฐาน

เปนที่ยอมรับในสายงานวชิาชีพ 

4.36 4.27 -0.09 มากที่สุด 

ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

ดานคุณภาพของบริการและใหคำปรึกษา 

4.36 4.45 0.09 มากที่สุด 
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จากการสำรวจดานราคา ผูรับบริการงานที่ปรึกษาโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 

4.45 คิดเปนรอยละ 89.00 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุดประเด็นการกำหนด

ราคาในการดำเนินโครงการมีมาตรฐาน คาเฉลี่ย 4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 รองลงมา คือ ประเด็นราคาเหมาะสม

กับคุณภาพของโครงการ/ผลงานที่ไดรับ คาเฉลี่ย 4.45 คิดเปนรอยละ 89.00 และประเด็นอัตราการใหบริการอยู 

ที่ยอมรับได เมื่อเทียบกับการบริการของหนวยงานอ่ืน คาเฉลี่ย 4.36 คิดเปนรอยละ 87.20 ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.21 เมื่อจำแนกรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความ

คาดหวัง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 73 

ตารางที่ 73  ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการงานที่ปรึกษาโครงการของ สทอภ. ดานราคา 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของโครงการ/ผลงานทีไ่ดรับ 4.45 4.45 0.00 มากที่สุด 

2. การกำหนดราคาในการดำเนนิโครงการมีมาตรฐาน 4.18 4.55 0.37 มาก 

3. อัตราการใหบริการอยูที่ยอมรับได เมื่อเทียบกับการ

บริการของหนวยงานอ่ืน 

4.09 4.36 0.27 มาก 

ความคาดหวังและความพึงพอใจดานราคา 4.24 4.45 0.21 มาก 

 

4.4.4  ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ สทอภ. มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและบริการ 

จากการสำรวจภาพลักษณของ สทอภ. มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและบริการของ

ผูรับบริการงานที่ปรึกษาโครงการ พบวา มีภาพลักษณเร่ืองขอมูลที่มีคุณภาพสามารถนำมาปรับใชไดหลายรูปแบบ

มากที่สุด จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา คือ เปนองคกรที่มีชื่อเสียง เชี่ยวชาญ นาเชื่อถือ จำนวน 1 

คน คิดเปนรอยละ 50.00 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 74 

ตารางที่ 74  ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ สทอภ. มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและบริการของ

ผูรับบริการงานที่ปรึกษาโครงการ 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

1. ขอมูลที่มีคุณภาพสามารถนำมาปรับใชไดหลายรูปแบบ 1 50.00 

2. องคกรที่มีชื่อเสียง เชี่ยวชาญ นาเชื่อถือ  1 50.00 
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4.4.5  ความภักดีตอผลิตภัณฑ/บริการ  

จากการสำรวจความภักดีตอผลิตภัณฑ/บริการของผูรับบริการงานที่ปรึกษาโครงการ พบวา ผูรับบริการ

ขอมูลงานที่ปรึกษาโครงการมีความภักดีอยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.68 คิดเปนรอยละ 93.60 เมื่อจำแนก

ตามประเด็น พบวา ผูรับบริการจะกลับมาใชผลิตภัณฑ/บริการของ สทอภ. มีคะแนนมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.73  

คิดเปนรอยละ 94.60 รองลงมา คือ จะแนะนำผูอ่ืนใหเขามาใชผลิตภัณฑ/บริการของ สทอภ. คะแนนเฉลี่ย 4.64 

คิดเปนรอยละ 92.80 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 75 

ตารางที่ 75  ความภักดีตอผลิตภัณฑ/บริการของผูรับบริการงานที่ปรึกษาโครงการ 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

รอยละ 

ความพึงพอใจ 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. จะกลับมาใชผลิตภัณฑ/บริการของ สทอภ. 4.73 94.60 มากที่สุด 

2. จะแนะนำผูอ่ืนใหเขามาใชผลติภัณฑ/บริการของสทอภ. 4.64 92.80 มากที่สุด 

ความภักดีโดยรวม 4.68 93.60 มากที่สุด 

 

จากการสำรวจผูรับบริการงานที่ปรึกษาโครงการ พบวา มีคะแนน NPS เทากับรอยละ 63.64 เมื่อพิจารณา

สัดสวนคะแนนกลุมผูสนับสนุน สทอภ. พบวา คะแนนกลุมผูที่จะสนับสนุน สทอภ. คิดเปนรอยละ 63.64 มีคะแนน

สูงกวา กลุมที่พรอมจะเปลี่ยนใจไปจาก สทอภ. หากพบสินคาหรือบริการที่ดีกวา คิดเปนรอยละ 36.36 ตามลำดับ 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 76 

ตารางที่ 76  คะแนน Net Promoter Score (NPS) ของผูรับบริการงานที่ปรึกษาโครงการ 

กลุม รอยละ 

Passives หรือกลุมที่พรอมจะเปลี่ยนใจไปจาก สทอภ. หากพบสินคาหรือบริการที่ดีกวา 36.36 

Promoters หรือกลุมที่จะสนับสนุน สทอภ. 63.64 

NPS 63.64 
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4.4.6  ประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องคการมหาชน)  

จากการสำรวจประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑของผูรับบริการงานที่ปรึกษาโครงการมีความ 

พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.36 คิดเปนรอยละ 87.20 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการงานที่

ปรึกษาโครงการมีความพึงพอใจสูงที่สุดประเด็นผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับชวยเพิ่มประสิทธิภาพที่ไดรับชวยเพิ่ม 

ประสิทธิที่ ได รับชวยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลแกงานตามภารกิจที่ รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 4.64 คิดเปน 

รอยละ 92.80 รองลงมา คือ ประเด็นผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับสามารถนำไปใชประโยชนหรือตอยอดในงานตาม

ภารกิจที่รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 4.36 คิดเปนรอยละ 87.20 ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.18 เมื่อจำแนกรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความ

คาดหวัง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 77 

ตารางที่ 77  ประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑของผูรับบริการงานที่ปรึกษาโครงการ 

หัวขอท่ีประเมิน 

คาเฉล่ีย 

ความ

คาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึง

พอใจ 

ความ

แตกตาง 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับสามารถนำไปใช 

ประโยชนหรือตอยอดในงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

4.18 4.36 0.18 มากที่สุด 

2. ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับชวยเพิ่มประสิทธิภาพ 

ประสิทธผิลแกงานตามภารกิจทีรั่บผิดชอบ 

4.36 4.64 0.28 มากที่สุด 

ความภักดีโดยรวม 4.18 4.36 0.18 มากที่สุด 
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4.4.7  ภาพรวมความคิดเห็นตอแนวทางการใหบริการในอนาคต 

จากการสำรวจความสนใจสั่งซื้อขอมูลจาก สทอภ. ผานรานคาออนไลน (AWAGAD) ของผูรับบริการงานที่

ปรึกษาโครงการ พบวา ผูรับบริการสนใจสั่งซื้อขอมูลมากที่สุด จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 90.91 โดยสนใจเร่ือง 

ขอมูลจากดาวเทียมพรอมใชมากที่สุด รองลงมา คือ ขอมูลภูมิสารสนเทศ และของที่ระลึกตามลำดับ สำหรับผูที่ไม

สนใจ จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 9.09 เหตุผลที่ไมสนใจ คือ อยากใหเปนบริการขอมูลที่ไมตองเสียคาใชจาย 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 78 

ตารางที่ 78  ความสนใจสั่งซื้อขอมูลจาก สทอภ. ผานรานคาออนไลน (AWAGAD) 

 (http://awagad.gistda.or.th/) ของผูรับบริการงานทีป่รึกษาโครงการ 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

สนใจ 10 90.91 

- ขอมูลจากดาวเทียมพรอมใช 7 46.67 

- ขอมูลภูมิสารสนเทศ    5 33.33 

- ของที่ระลึก 3 20.00 

ไมสนใจ  เพราะ 1 9.09 

- อยากใหเปนบริการขอมูลที่ไมตองเสียคาใชจาย 1 100.00 

 

จากการสำรวจรูปแบบการบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการงานที่ปรึกษาโครงการ พบวา 

ผูรับบริการสนใจสั่งซื้อขอมูลประสานผานเจาหนาที่มากที่สุด จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 54.55 รองลงมา คือ 

สั่งซื้อขอมูลผานระบบออนไลน  เชน สืบคนขอมูลและสั่งซื้อไดดวยตัวเอง เปนตน จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 

45.45 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 79 

ตารางที่ 79  รูปแบบการบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการงานที่ปรึกษาโครงการ 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

1. สั่งซื้อขอมูลประสานผานเจาหนาที ่ 6 54.55 

2. สั่งซื้อขอมูลผานระบบออนไลน  เชน สืบคนขอมูลและสั่งซื้อไดดวยตัวเอง เปนตน 5 45.45 

 

 

 

 

 

http://awagad.gistda.or.th/
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จากการสำรวจประเภท/ลักษณะของขอมูลจากดาวเทียมของผูรับบริการงานที่ปรึกษาโครงการ รายละเอียด

ดังนี้  

ประเภทระบบที่สนใจ พบวา ผูรับบริการสนใจระบบออพติคอล เชน  ดาวเทียม World View, LANDSAT, 

Pleaides มากที่สุด จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 63.64 รองลงมา คือ ระบบเรดาร  เชน ดาวเทียม RADARSAT 

จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 36.36 ตามลำดับ  

ชนิดของขอมูลที่สนใจ พบวา ผูรับบริการสนใจขอมูลในรูปแบบของรายงานมากที่สุด จำนวน 6 คน คิดเปน

รอยละ 54.55 รองลงมา คือ ขอมูลในรูปแบบ  Service  เชน WMS, WFS จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 27.27 

และขอมูล  Raw data จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 18.18 ตามลำดับ 

ความละเอียดภาพที่ตองการ (เมตร) พบวา ผูรับบริการตองการความละเอียดสูงมาก (50 เซนติเมตรหรือ

ดีกวา) มากที่สุด จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 45.45 รองลงมา คือ รายละเอียดสูง (1-2 เมตร) จำนวน 12 คน  

คิดเปนรอยละ 30.00 และความละเอียดปานกลาง (มากกวา 2 เมตรข้ึนไป) เทากัน จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 

27.27 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 80 

ตารางที่ 80  ประเภท/ลักษณะของขอมูลจากดาวเทียมของผูรับบริการงานที่ปรึกษาโครงการ 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

ประเภทระบบที่สนใจ   

- ระบบออพติคอล เชน  ดาวเทียม World View, LANDSAT, Pleaides 7 63.64 

- ระบบเรดาร  เชน ดาวเทียม RADARSAT 4 36.36 

ชนิดของขอมูลที่สนใจ   

- ขอมูล  Raw data 2 18.18 

- ขอมูลในรูปแบบ  Service  เชน WMS, WFS 3 27.27 

- ขอมูลในรูปแบบของรายงาน 6 54.55 

ความละเอียดภาพที่ตองการ (เมตร)   

- ความละเอียดสูงมาก (50 เซนตเิมตรหรือดีกวา) 5 45.45 

- รายละเอียดสูง (1-2 เมตร) 3 27.27 

- ความละเอียดปานกลาง (มากกวา 2 เมตรข้ึนไป) 3 27.27 
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จากการสำรวจสิ่งที่ตองการให สทอภ. พัฒนาผลิตภัณฑ  Solution หรือบริการอ่ืน ๆ เพื่อตอบโจทยความ

ตองการของผูรับบริการงานที่ปรึกษาโครงการ พบวา ผูรับบริการตองการใหพัฒนาผลิตภัณฑสามารถวัดระดับน้ำ

ไดมากที่สุด จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 81 

ตารางที่ 81  สิ่งที่ตองการให สทอภ.  พัฒนาผลิตภัณฑ  Solution หรือบริการอ่ืน ๆ เพื่อตอบโจทยความตองการ

ของผูรับบริการงานที่ปรึกษาโครงการ 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

สามารถวัดระดบันำ้ได 1 100.00 
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4.5 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab 

การสำรวจความพึงพอใจและการพัฒนาการใหบริการหองทดสอบ GALAXI Lab ของ สทอภ. ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยทำการสำรวจจากฐานขอมูลของผูรับบริการของ สทอภ. ตั้งแตเดือนเมษายน 2564 - 

เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 3 ตัวอยาง เก็บขอมูลดวยวิธีแบบสอบถามออนไลน และการเก็บขอมูลโดยการ

สัมภาษณทางโทรศัพท ผลการสำรวจความพึงพอใจและการพัฒนาการใหบริการของ สทอภ. มีรายละเอียดดังนี้ 

 

4.5.1   การใชบริการหองทดสอบ GALAXI Lab 

พฤติกรรมการใชบริการพฤติกรรมการใชบริการทดสอบวัสดุ/ ชิ้นสวน/อุปกรณในหองปฏิบัติการทดสอบของ

หนวยงานอ่ืน พบวา ผู รับบริการสวนใหญไมเคยพฤติกรรมการใชบริการทดสอบวัสดุ/ ชิ้นสวน/อุปกรณใน

หองปฏิบัติการทดสอบของหนวยงานอ่ืน จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมา คือ เคยใชบริการของ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ตามลำดับ 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 82 

ตารางที่ 82  พฤติกรรมการใชบริการทดสอบวัสดุ/ ชิ้นสวน/อุปกรณในหองปฏิบัติการทดสอบของหนวยงานอ่ืน 

พฤติกรรม จำนวน รอยละ 

ไมเคย  2 66.67 

เคย ระบุ 1 33.33 

สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 1 100.00 
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4.5.2 ภาพรวมการรับรูขาวสารการใหบริการของ สทอภ. 

พฤติกรรมการรับรูขาวสารของ สทอภ. พบวา ผูรับบริการรับรูขาวสารผานชองทางสถาบันการศึกษามาก

ที่สุด จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 66.67 มีความถ่ีในการรับรู 1-3 คร้ัง และ 4-5 คร้ัง มีระดับความนาสนใจของ

เนื้อหา และรูปแบบการนำเสนออยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.00  รองลงมา คือ จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-

Mail) จาก สทอภ.  จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 33.33 มีความถ่ีในการรับรู 1-3 คร้ัง มีระดับความนาสนใจของ

เนื้อหา และรูปแบบการนำเสนออยูในระดบัปานกลาง คาเฉลี่ย 3.00 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 83 

ตารางที่  83  ภาพรวมของพฤติกรรมการรับรูขาวสารของ สทอภ. ของผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab 

ชองทาง ชองทางการ

รับทราบขาวสาร 
ความถ่ีในการรับทราบขาวสาร ระดับความนาสนใจของ

เนื้อหา และรูปแบบการ

นำเสนอ 1-3 ครั้ง 4-5 ครั้ง 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ คาเฉล่ีย ระดับความ

นาสนใจ 

1. จดหมาย/จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (E-Mail)             

จาก สทอภ.  

1 33.33 1 33.33 - - 3.00 ปานกลาง 

2. สถาบนัการศึกษา อาจารย 2 66.67 1 33.33 1 33.33 4.00 มาก 
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4.5.3   ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

จากการสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการหองทดสอบ GALAXI Lab ของ สทอภ. 

พบวา ภาพรวมผูรับบริการงานที่ปรึกษาโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.92 คิดเปนรอยละ 

98.40 

เม่ือจำแนกตามดานการใหบริการ พบวา ผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab มีความพึงพอใจสูงที่สุด

เทากันในดานกระบวนการใหบริการดานบุคลากรที่ใหบริการ คาเฉลี่ย 5.00 คิดเปนรอยละ 100.00 รองลงมา คือ 

ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ คาเฉลี่ย 4.92 คิดเปนรอยละ 98.40 และดานราคา คาเฉลี่ย 4.67 คิดเปน 

รอยละ 93.40ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.55 เมื่อจำแนกรายดาน พบวา ทุกดานมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความคาดหวัง 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 84 

ตารางที่ 84  ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการหองทดลอง GALAXI Lab ของ สทอภ. 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ดานกระบวนการใหบริการ 4.00 5.00 1.00 มากที่สุด 

2. ดานบุคลากรที่ใหบริการ 4.00 5.00 1.00 มากที่สุด 

3. ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 4.50 4.92 0.42 มากที่สุด 

4. ดานราคา 4.33 4.67 0.34 มากที่สุด 

ความคาดหวังและความพึงพอใจโดยรวม 4.37 4.92 0.55 มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ ประจำป 2565 สำนกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)                                                                                           

หนา 87 

จากการสำรวจดานกระบวนการใหบริการ ผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab มีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากที่สุด คาเฉลี่ย 5.00 คิดเปนรอยละ 100.00 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการงานที่มีความพึงพอใจทุก

ประเด็นในระดับมากที่สุดเทากัน คาเฉลี่ย 5.00 คิดเปนรอยละ 100.00  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวา

ความคาดหวัง เทากับ 1.00 เมื่อจำแนกรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความ

คาดหวัง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 85 

ตารางที่ 85  ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการหองทดลอง GALAXI Lab ของ สทอภ. ดาน

กระบวนการใหบริการ 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. กระบวนการสัง่ซื้อ/การขอขอมูลมีข้ันตอน      

ไมยุงยาก  สะดวก  รวดเร็ว 

4.00 5.00 1.00 มากที่สุด 

2. เอกสารที่เก่ียวของกับการสั่งซื้อ/ขอรับบริการ

มีขอมูลชัดเจน   

4.00 5.00 1.00 มากที่สุด 

3. การใหบริการตรงตามเวลาที่กำหนด 4.00 5.00 1.00 มากที่สุด 

4. มีชองทางการใหบริการที่สะดวกและเขาถึงงาย 4.00 5.00 1.00 มากที่สุด 

5. มีการติดตามอยางตอเนื่อง หรือสอบถามผล

หลังเขารับบริการ 

4.00 5.00 1.00 มากที่สุด 

6. มีความพรอมในการใหบริการและแกไขปญหา

ไดทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาด 

4.00 5.00 1.00 มากที่สุด 

7. ระยะเวลาการสงมอบมีความเหมาะสม 4.00 5.00 1.00 มากที่สุด 

ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

ดานกระบวนการใหบริการ 

4.00 5.00 1.00 มากที่สุด 
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จากการสำรวจดานบุคลากรที่ใหบริการ ผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab มีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากที่สุด คาเฉลี่ย 5.00 คิดเปนรอยละ 100.00 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการงานที่มีความพึงพอใจทุก

ประเด็นในระดับมากที่สุดเทากัน คาเฉลี่ย 5.00 คิดเปนรอยละ 100.00  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวา

ความคาดหวัง เทากับ 1.00 เมื่อจำแนกรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความ

คาดหวัง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 86 

ตารางที่ 86  ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการการ GALAXI Lab ของ สทอภ. ดานบุคลากรที่

ใหบริการ 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ความรูความสามารถในการใหขอมูล คำแนะนำ

และแกปญหาถูกตอง ชัดเจน   

4.00 5.00 1.00 มากที่สุด 

2. เจาหนาที่มีความเต็มใจในการใหบริการ สุภาพ 

เปนมิตร 

4.33 5.00 0.67 มากที่สุด 

3. เจาหนาที่มีความเอาใจใส กระตือรือรน และ

พรอมที่จะใหบริการ   

4.00 5.00 1.00 มากที่สุด 

4. ความไววางใจในการใหบริการของเจาหนาที ่ 3.67 5.00 1.33 มากที่สุด 

ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

ดานบุคลากรที่ใหบริการ 

4.00 5.00 1.00 มากที่สุด 
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จากการสำรวจ ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ ผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab มีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 5.00 คิดเปนรอยละ 100.00 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการงานที่มีความ

พึงพอใจประเด็นผลิตภัณฑ/บริการที่สงมอบมีความครบถวน สมบูรณ ประเด็นผลิตภัณฑ/บริการ มีคุณภาพระดับสูง

เหมาะสมกับความตองการ ประเด็นหองปฏิบัติการทดสอบมีเคร่ืองมือ/ อุปกรณทดสอบครบถวนตามความตองการ

ในระดับมากที่สุดเทากัน คาเฉลี่ย 5.00 คิดเปนรอยละ 100.00 รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับมีความคุมคา

เหมาะสมกับคาบริการ คาเฉลี่ย 4.67 คิดเปนรอยละ 93.40  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.42 เมื่อจำแนกรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความ

คาดหวัง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 87 

ตารางที่ 87  ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการหองทดลอง GALAXI Lab ของ สทอภ. ดาน

คุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ผลิตภัณฑ/บริการที่สงมอบมีความครบถวน 

สมบูรณ 

4.67 5.00 0.33 มากที่สุด 

2. ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับมีความคุมคาเหมาะสม

กับคาบริการ 

4.33 4.67 0.34 มากที่สุด 

3. ผลิตภัณฑ/บริการ มีคุณภาพระดับสูงเหมาะสม

กับความตองการ 

4.33 5.00 0.67 มากที่สุด 

4. หองปฏิบัติการทดสอบมีเคร่ืองมือ/ 

อุปกรณทดสอบครบถวนตามความตองการ 

4.67 5.00 0.33 มากที่สุด 

ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 

4.50 4.92 0.42 มากที่สุด 
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จากการสำรวจ ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ ผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab มีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.67 คิดเปนรอยละ 93.40 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการงานที่มีความ

พึงพอใจประเด็น ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของการทดสอบที่ไดรับ ประเด็นการกำหนดราคามีมาตรฐานสูงที่สุด

เทากัน คาเฉลี่ย 4.67คิดเปนรอยละ 93.40  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.34 เมื่อจำแนกรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความ

คาดหวัง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 88 

ตารางที่ 88  ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการหองทดลอง GALAXI Lab ของ สทอภ. ดานราคา 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของการทดสอบทีไ่ดรับ 4.33 4.67 0.34 มากที่สุด 

2. การกำหนดราคามีมาตรฐาน 4.33 4.67 0.34 มากที่สุด 

ความคาดหวังและความพึงพอใจดานราคา 4.33 4.67 0.34 มากที่สุด 

 

4.5.4   ความไมพึงพอใจตอการใหบริการ 

จากการสำรวจความไมพึงพอใจตอการใหบริการหองทดลอง GALAXI Lab ผูรับบริการไดแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติมตอความไมพึงพอใจตอการบริการที่ไดรับในชวงปที่ผานมา โดยไมพึงพอใจดานราคามากที่สุด คือ ราคา

คอนขางสูงสำหรับนักศึกษา รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 89 

ตารางที่ 89  ความไมพึงพอใจตอการใหบริการหองทดลอง GALAXI Lab 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

ราคา   

- ราคาคอนขางสงูสำหรับนักศึกษา 1 100.00 

 

จากการสำรวจความไมพงึพอใจตอการใหบริการหองทดลอง GALAXI Lab ผูรับบริการไดแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติมตอการใหบริการคือ ปรับราคาสำหรับนักศึกษาในชวงราคาทีไ่มสูงเกินไป รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 90 

ตารางที่  90  ขอเสนอแนะตอการใหบริการหองทดลอง GALAXI Lab 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

ราคา   

- ปรับราคาสำหรับนักศึกษาในชวงราคาทีไ่มสูงเกินไป 1 100.00 
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4.5.5  ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ สทอภ. มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและบริการ 

จากการสำรวจภาพลักษณของ สทอภ. มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและบริการของ

ผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab พบวา ภาพลักษณเปนองคการใหญ มีชื่อเสียงทางดานการพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศ มีความนาเชื่อถือ จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 91 

ตารางที่ 91  ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ สทอภ. มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและบริการของ

ผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

องคการใหญ มีชื่อเสียงทางดานการพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศ มคีวามนาเชื่อถือ 3 100.00 
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4.5.6  ความภักดีตอผลิตภัณฑ/บริการ  

จากการสำรวจความภักดีตอผลิตภัณฑ/บริการของผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab พบวา ผูรับบริการ

หองทดสอบ GALAXI Lab มีความภักดีอยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.67 คิดเปนรอยละ 93.40 เมื่อจำแนก

ตามประเด็น พบวา ผูรับบริการจะกลับมาใชผลิตภัณฑ/บริการของ สทอภ. ประเด็นจะแนะนำผูอ่ืนใหเขามาใช

ผลิตภัณฑ/บริการของ สทอภ. สูงที่สุดเทากัน คะแนนเฉลี่ย 4.67 คิดเปนรอยละ 93.40 ตามลำดับ รายละเอียด

แสดงดังตารางที่ 92 

ตารางที่ 92  ความภักดีตอผลิตภัณฑ/บริการของผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

รอยละ 

ความพึงพอใจ 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. จะกลับมาใชผลิตภัณฑ/บริการของ สทอภ. 4.67 93.40 มากที่สุด 

2. จะแนะนำผูอ่ืนใหเขามาใชผลติภัณฑ/บริการของ 

สทอภ. 

4.67 93.40 มากที่สุด 

ความภักดีโดยรวม 4.67 93.40 มากที่สุด 

 

จากการสำรวจผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab พบวา มีคะแนน NPS เทากับรอยละ 66.67 เมื่อ

พิจารณาสัดสวนคะแนนกลุมผูสนับสนุน สทอภ. พบวา คะแนนกลุมผูที่จะสนับสนุน สทอภ. คิดเปนรอยละ 66.67 มี

คะแนนสูงกวา กลุมที่พรอมจะเปลี่ยนใจไปจาก สทอภ. หากพบสินคาหรือบริการที่ดีกวา คิดเปนรอยละ 33.33 

ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 93 

ตารางที่  93  คะแนน Net Promoter Score (NPS) ของผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab 

กลุม รอยละ 

Passives หรือกลุมที่พรอมจะเปลี่ยนใจไปจาก สทอภ. หากพบสินคาหรือบริการที่ดีกวา 33.33 

Promoters หรือกลุมที่จะสนับสนุน สทอภ. 66.67 

NPS 66.67 
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4.5.7  ประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องคการมหาชน)  

จากการสำรวจประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑของผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab มีความ

พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 5.00 คิดเปนรอยละ 100.00 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการหอง

ทดสอบ GALAXI Lab มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเทากันทุกประเด็น 

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจเทากับ

ความคาดหวัง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 94 

ตารางที่ 94  ภาพรวมประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑของผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab 

หัวขอท่ีประเมิน 

คาเฉล่ีย 

ความ

คาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึง

พอใจ 

ความ

แตกตาง 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับสามารถนำไปใช 

ประโยชนหรือตอยอดในงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

5.00 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับชวยเพิ่มประสิทธิภาพ 

ประสิทธผิลแกงานตามภารกิจทีรั่บผิดชอบ 

5.00 5.00 0.00 มากที่สุด 

ประโยชนและประสิทธิภาพโดยรวม 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด 

 

4.5.8  ภาพรวมความคิดเห็นตอแนวทางการใหบริการในอนาคต 

จากการสำรวจความสนใจสั่งซื้อขอมูลจาก สทอภ.  ผานรานคาออนไลน (AWAGAD) ของผูรับบริการหอง

ทดสอบ GALAXI Lab พบวา ผูรับบริการไมสนใจสั่งซื้อขอมูลทั้งหมด จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 100.00 เหตุผล

ที่ไมสนใจ คือ ยังไมมีความจำเปนที่จะตองซื้อ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 95 

ตารางที่  95  จำนวน รอยละความสนใจสั่งซื้อขอมูลจาก สทอภ.  ผานรานคาออนไลน (AWAGAD) 

 (http://awagad.gistda.or.th/) ของผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

ไมสนใจ 3 100.00 

เพราะ ยังไมมีความจำเปนที่จะตองซื้อ 3 100.00 

 

 

 

 

http://awagad.gistda.or.th/
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จากการสำรวจประเภทระบบที่สนใจ พบวา ผูรับบริการสนใจ GALAXI Lab มากที่สุด จำนวน 3 คน คิดเปน

รอยละ 100.00 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 96 

ตารางที่  96  ประเภทการบริการชนิดใดที่สนใจ 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

สนใจ 3 100.00 

      GALAXI Lab 3 100.00 
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4.6  ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูใชบริการ Application 

การสำรวจความพึงพอใจและการพัฒนาการใหบริการดาน ของ สทอภ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โดยทำการสำรวจจากฐานขอมูลของผูใชบริการ Application ที่สทอภ. ใหบริการแบบไมคิดมูลคา เชน GISTDA  

Portal, Eco Plant, Burn Check, GIS Agro เปนตน ตั้งแตเดือนเดือนเมษายน 2564 - เดือนมีนาคม 2565 

จำนวน 90 ตัวอยาง เก็บขอมูลดวยวิธีแบบสอบถามออนไลน และการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณทางโทรศัพท ผล

การสำรวจความพึงพอใจและการพัฒนาการใหบริการของ สทอภ. มีรายละเอียดดังนี้ 

 

4.6.1   การใชบริการ Application 

พฤติกรรมการใชบริการแอปพลิเคชัน/ จางพัฒนาแอปพลิเคชันที่คลายคลึงกับการใชบริการของ สทอภ.    

พบวา ผูรับบริการสวนใหญไมเคยใชบริการแอปพลิเคชัน/ จางพัฒนาแอปพลิเคชันที่คลายคลึงกับการใชบริการของ 

สทอภ.  จำนวน 67 คน คิดเปนรอยละ 74.44 รองลงมา คือ เคยใชบริการแอปพลิเคชัน/ จางพัฒนาแอปพลิเคชันที่

คลายคลึงกับการใชบริการของ สทอภ.  จำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 25.56 โดยเคยใชบริการแอปพลิเคชันวิจัย

มากที่สุด รองลงมา คือ จางพัฒนาแอพลิเคชัน และ Celestrak, Spacetrack ตามลำดบั รายละเอียดแสดงดังตาราง

ที่ 97 

ตารางที่ 97  พฤติกรรมการใชบริการแอปพลิเคชัน/จางพัฒนาแอปพลิเคชันที่คลายคลึงกับการใชบริการของ 

สทอภ. 

พฤติกรรม จำนวน รอยละ 

ไมเคย  67 74.44 

เคย ระบุ 23 25.56 

- วิจัย 6 26.09 

- จางพัฒนาแอปพลิเคชัน 4 17.39 

- Celestrak, Spacetrack 4 17.39 

- Open Geodata in other country 4 17.39 

- K4D 3 13.04 

- ใชภาพถายดาวเทียมของ sentinel solution 1 4.35 

- การพัฒนาซอฟแวรและฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือ GIS 1 4.35 
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        4.6.2  ภาพรวมการรับรูขาวสารการใหบริการของ สทอภ.  

พฤติกรรมการรับรูขาวสารของ สทอภ. พบวา ผูรับบริการรับรูขาวสารผานชองทาง เว็บไซตของ สทอภ. (www.gistda.or.th) มากที่สุด จำนวน 72 คน คิดเปนรอยละ 39.56 มีความถ่ี

ในการรับรู 1-3 คร้ัง และมีระดับความนาสนใจของเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนออยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.92 รองลงมา คือ สื่อสังคมออนไลนของ สทอภ. (Facebook, Youtube) 

จำนวน 60 คน คิดเปนรอยละ 32.97 มีความถ่ีในการรับรู 1-3 คร้ัง และมีระดับความนาสนใจของเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนออยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.77 และงานประชุม/สัมมนา/

นิทรรศการที่ สทอภ. เปนเจาภาพ หรือรวมจัด จำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 7.69 มีความถ่ีในการรับรู 4-5 คร้ัง และมีระดับความนาสนใจของเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนออยูในระดับ

ปานกลาง คาเฉลี่ย 4.43 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 98 

ตารางที่  98  ภาพรวมของพฤติกรรมการรับรูขาวสารของ สทอภ. ของผูใชบริการ Application 

ชองทาง ชองทางการรับทราบ

ขาวสาร 
ความถ่ีในการรับทราบขาวสาร ระดับความนาสนใจของ

เนื้อหา และรูปแบบการ

นำเสนอ 

1-3 ครั้ง 4-5 ครั้ง มากกวา 5 ครั้ง  

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ คาเฉล่ีย ระดับความ

นาสนใจ 

1. สื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธของ สทอภ. (แผนพับ, โบรชัวร, โปสเตอร) 10 5.49 6 60.00 4 40.00 - - 3.40 ปานกลาง 

2. สื่อสังคมออนไลนของ สทอภ.  (Facebook, Youtube) 60 32.97 26 43.33 8 13.33 26 43.33 3.77 มาก 

3. เว็บไซตของ สทอภ.  (www.gistda. .or.th) 72 39.56 34 47.22 12 16.67 26 36.11 3.92 มาก 

4. งานประชุม/สัมมนา/นิทรรศการที่ สทอภ.  เปนเจาภาพ หรือรวมจัด 14 7.69 5 35.71 9 64.29 - - 3.43 ปานกลาง 

5. กิจกรรมสงเสริมการตลาด/การขายของ สทอภ.  6 3.30 4 66.67 2 33.33 - - 4.00 มาก 

6. จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) จาก สทอภ.  8 4.40 5 62.50 3 37.50 - - 3.50 ปานกลาง 

7. สกูป/ บทสัมภาษณทางโทรทัศน วิทย ุ 4 2.20 2 50.00 2 50.00 - - 4.00 มาก 

8. บทความ/ บทสัมภาษณทางหนงัสือพิมพ นิตยสาร วารสาร 4 2.20 1 25.00 3 75.00 - - 4.00 มาก 
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ชองทาง ชองทางการรับทราบ

ขาวสาร 
ความถ่ีในการรับทราบขาวสาร ระดับความนาสนใจของ

เนื้อหา และรูปแบบการ

นำเสนอ 

1-3 ครั้ง 4-5 ครั้ง มากกวา 5 ครั้ง  

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ คาเฉล่ีย ระดับความ

นาสนใจ 

9.  Google 4 2.20 4 100.00 - - - - 2.00 นอย 
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4.6.3   ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

จากการสำรวจความคาดหวงัและความพึงพอใจตอการใหบริการ Application ของ สทอภ. พบวา ภาพรวม

ผูใชบริการ Application มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.18 คิดเปนรอยละ 83.60   

เมื่อจำแนกตามดานการใหบริการ พบวา ผูใชบริการ Application มีความพึงพอใจสูงที่สุดเทากันใน 

ดานบุคลากรที่ใหบริการดานคุณภาพของบริการดานแอปพลิเคชัน คาเฉลี่ย 4.19 คิดเปนรอยละ 83.80 รองลงมา 

คือ ดานกระบวนการใหบริการ คาเฉลี่ย 4.03 คิดเปนรอยละ 80.60 ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.16 เมื่อจำแนกรายดาน พบวา ทุกดานมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความคาดหวัง 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 99 

ตารางที่ 99  ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ Application ของ สทอภ. 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ดานกระบวนการใหบริการ 3.85 4.03 0.18 มาก 

2. ดานบุคลากรที่ใหบริการ 3.99 4.19 0.2 มาก 

3. ดานคุณภาพของบริการดานแอปพลิเคชัน 3.97 4.19 0.22 มาก 

ความคาดหวังและความพึงพอใจโดยรวม 4.02 4.18 0.16 มาก 
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จากการสำรวจดานกระบวนการใหบริการผูใชบริการ Application มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 

4.03 คิดเปนรอยละ 80.60 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูใชบริการ Application มีความพึงพอใจสูงที่สุด

ประเด็นความสะดวกรวดเร็ว เขาถึงบริการแอปพลิเคชัน คาเฉลี่ย 4.12 คิดเปนรอยละ 82.40 รองลงมา คือ ประเด็น

ความตรงตอเวลาในการดำเนินงาน คาเฉลี่ย 4.09 คิดเปนรอยละ 81.80 ประเด็นมีความพรอมในการใหบริการและ

แกไขปญหาไดทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาด คาเฉลี่ย 4.06 คิดเปนรอยละ 81.20 ประเด็นระยะเวลาการดำเนินงาน 

ที่เหมาะสม คาเฉลี่ย 4.02 คิดเปนรอยละ 80.40 ประเด็นมีการติดตามอยางตอเนื่อง หรือสอบถามผลหลังเขารับ

บริการ คาเฉลี่ย 4.01 คิดเปนรอยละ 80.20 ประเด็นความชัดเจนของเอกสาร/ข้ันตอนในการขอรับบริการ (ถามี)

คาเฉลี่ย 3.97 คิดเปนรอยละ 79.40 และประเด็นข้ันตอนการใชงานแอปพลิเคชันไมซับซอน และมีความคลองตัว

คาเฉลี่ย 3.91 คิดเปนรอยละ 78.20 ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.18 เมื่อจำแนกรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความ

คาดหวัง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 100 

ตารางที่ 100  ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ Application ของ สทอภ. ดานกระบวนการ

ใหบริการ 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ความสะดวกรวดเร็ว เขาถึงบริการแอปพลิเคชัน 3.93 4.12 0.19 มาก 

2. ความชัดเจนของเอกสาร /ข้ันตอนในการขอรับ

บริการ (ถามี) 

3.89 3.97 0.08 มาก 

3. ข้ันตอนการใชงานแอปพลิเคชนัไมซับซอน และมี

ความคลองตัว 

3.82 3.91 0.09 มาก 

4. ความตรงตอเวลาในการดำเนินงาน 3.84 4.09 0.25 มาก 

5. มีการติดตามอยางตอเนื่อง หรือสอบถามผลหลงั

เขารับบริการ 

3.80 4.01 0.21 มาก 

6. มีความพรอมในการใหบริการและแกไขปญหาได

ทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาด 

3.84 4.06 0.22 มาก 

7. ระยะเวลาการดำเนินงานที่เหมาะสม 3.83 4.02 0.19 มาก 

ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

ดานกระบวนการใหบริการ 

3.85 4.03 0.18 มาก 
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จากการสำรวจดานบุคลากรที่ใหบริการ ผูใชบริการ Application มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 

4.19 คิดเปนรอยละ 83.80 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุดเทากันในประเด็น

เจาหนาที่มีความเต็มใจในการใหบริการ สุภาพ เปนมิตร ประเด็นเจาหนาที่มีความเอาใจใส กระตือรือรน และพรอม

ที่จะใหบริการประเด็นความไววางใจในการใหบริการของเจาหนาที่ คาเฉลี่ย 4.22 คิดเปนรอยละ 84.40 รองลงมา 

คือ ประเด็นความรูความสามารถในการใหขอมูล คำแนะนำและแกปญหา ถูกตอง ชัดเจน คาเฉลี่ย 4.14 คิดเปน 

รอยละ 82.80 ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.20 เมื่อจำแนกรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความ

คาดหวัง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 101 

ตารางที่ 101  ความคาดหวัง ความพึงพอใจตอการใหบริการ Application ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ดานบุคลากรที่ใหบริการ 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ความรูความสามารถในการใหขอมูล คำแนะนำ

และแกปญหา ถูกตอง ชัดเจน   

3.99 4.14 0.15 มาก 

2. เจาหนาที่มีความเต็มใจในการใหบริการ สุภาพ 

เปนมิตร 

3.99 4.22 0.23 มากที่สุด 

3. เจาหนาที่มีความเอาใจใส กระตือรือรน และ

พรอมที่จะใหบริการ   

3.99 4.22 0.23 มากที่สุด 

4. ความไววางใจในการใหบริการของเจาหนาที ่ 3.93 4.22 0.29 มากที่สุด 

ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

ดานบุคลากรที่ใหบริการ 

3.99 4.19 0.20 มาก 
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จากการสำรวจดานคุณภาพของบริการดานแอปพลิเคชัน ผูใชบริการ Application มีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.19 คิดเปนรอยละ 83.80 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด

ประเด็นแอปพลิเคชันมีความถูกตอง สมบูรณ เชื่อถือได คาเฉลี่ย 4.24 คิดเปนรอยละ 84.80 รองลงมา คือ ประเด็น

แอปพลิเคชันใชงานไดจริงตามที่ตองการ ประเด็นแอปพลิเคชันที่ใชบริการมีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในสายงาน

วิชาชีพเทากัน  คาเฉลี่ย 4.16 คิดเปนรอยละ 83.20 ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.22 เมื่อจำแนกรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความ

คาดหวัง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 102 

ตารางที่  102  ความคาดหวัง ความพึงพอใจตอการใหบริการ Application ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ดานคุณภาพของบริการดานแอปพลิเคชัน 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความคาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. แอปพลิเคชันมีความถูกตอง สมบูรณ เชื่อถือได 3.97 4.24 0.27 มากที่สุด 

2. แอปพลิเคชันใชงานไดจริงตามที่ตองการ 3.97 4.16 0.19 มาก 

3. แอปพลิเคชันที่ใชบริการมีมาตรฐาน เปนที่

ยอมรับในสายงานวิชาชีพ 

3.97 4.16 0.19 มาก 

ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

ดานคุณภาพของบริการดานแอปพลิเคชัน 

3.97 4.19 0.22 มาก 
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4.6.4   ความไมพึงพอใจตอการใหบริการ 

จากการสำรวจความไมพึงพอใจตอการใหบริการ Application ผูรับบริการไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมตอ

ความไมพึงพอใจตอการบริการที่ไดรับในชวงปที่ผานมา โดยไมพึงพอใจเร่ืองการอัพเดทขอมูลมีความลาชาในบางคร้ัง 

ตองใชเวลานานข้ึนในการติดตามขอมูล จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100.00 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 103 

ตารางที่  103  ความไมพึงพอใจตอการใหบริการ Application 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

กระบวนการใหบริการ   

- การอัพเดทขอมูลมีความลาชาในบางคร้ัง ตองใชเวลานานข้ึนในการติดตามขอมูล 5 100.00 

 

จากการสำรวจขอเสนอแนะการใหบริการ Application ผูรับบริการไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวาควร

ปรับปรุงระบบการอัพเดทขอมูลใหรวดเร็วยิ่งข้ึน หรือควรอัพเดทขอมูลในชวงเวลาหลังเที่ยงคืน จำนวน 5 คน คิด

เปนรอยละ 100.00 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 104 

ตารางที่  104  ขอเสนอแนะการใหบริการ Application 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

กระบวนการใหบริการ   

- ปรับปรุงระบบการอัพเดทขอมูลใหรวดเร็วยิ่งข้ึน หรือควรอัพเดทขอมูลในชวงเวลา

หลังเที่ยงคืน  

5 100.00 
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4.6.5  ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ สทอภ. มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและบริการ 

จากการสำรวจภาพลักษณของ สทอภ. มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและบริการของ

ผูใชบริการ Application พบวา ภาพลักษณการเปนองคกรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ นาเชื่อถือ ดานเทคโนโลยี

ภาพถายดาวเทียมมากที่สุด จำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 46.00 รองลงมา คือ เปนองคกรที่นาเชื่อถือมากที่สุดใน

ประเทศไทย ดานภูมิสารสนเทศ เชน จำนวนจุดความรอน แผนที่จุดความรอน เปนตน จำนวน 12 คน คิดเปน 

รอยละ 24.00 และเปนองคกรที่มีเทคโนโลยีใหมๆ ในการเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูล ไดขอมูลที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถนำขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนตอได จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 18.00 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดัง

ตารางที ่105 

ตารางที่  105  ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ สทอภ.  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและบริการ

ของผูใชบริการ Application 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

1. องคกรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ นาเชื่อถือ ดานเทคโนโลยีภาพถาย

ดาวเทียม 

23 46.00 

2. เปนองคกรที่นาเชื่อถือมากที่สุดในประเทศไทย ดานภูมิสารสนเทศ เชน 

จำนวนจุดความรอน แผนที่จดุความรอน เปนตน 

12 24.00 

3. เปนองคกรที่มีเทคโนโลยีใหมๆ ในการเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูล ไดขอมูล

ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนตอได 

9 18.00 

4. ขอมูลที่สามารถนำไปใชประโยชนไดนาพอใจ 4 8.00 

5. มีผลิตภัณฑเก่ียวกับงานวจิัย 2 4.00 
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4.6.6   ความภักดีตอผลิตภัณฑ/บริการ  

จากการสำรวจความภักดีตอผลิตภัณฑ/บริการของผูใชบริการ Application พบวา ผูใชบริการ Application 

มีความภักดีอยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.28 คิดเปนรอยละ 85.60 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูรับบริการจะ

กลับมาใชผลิตภัณฑ/บริการของ สทอภ.มีคะแนนมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.18 คิดเปนรอยละ 83.60 รองลงมา คือ 

ผูรับบริการจะแนะนำผูอ่ืนใหเขามาใชผลิตภัณฑ/บริการของ สทอภ. คะแนนเฉลี่ย 4.16 คิดเปนรอยละ 83.20

ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 106 

ตารางที่  106  ความภักดีตอผลิตภัณฑ/บริการของผูใชบริการ Application 

หัวขอท่ีประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

รอยละ 

ความพึงพอใจ 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. จะกลับมาใชผลิตภัณฑ/บริการของ สทอภ. 4.18 83.60 มาก 

2. จะแนะนำผูอ่ืนใหเขามาใชผลติภัณฑ/บริการของ สทอภ. 4.16 83.20 มาก 

ความภักดีโดยรวม 4.28 85.60 มาก 

 

จากการสำรวจผูใชบริการ Application พบวา มีคะแนน NPS เทากับรอยละ 28.88 เมื่อพิจารณาสัดสวน

คะแนนกลุมผูสนับสนุน สทอภ. พบวา คะแนนกลุมผูที่จะสนับสนุน สทอภ. คิดเปนรอยละ 44.44 มีคะแนนสูงกวา 

กลุมที่พรอมจะเปลี่ยนใจไปจาก สทอภ. หากพบสินคาหรือบริการที่ดีกวา คิดเปนรอยละ 40.00 และกลุมที่ 

ไมพึงพอใจตอสินคาหรือบริการของ สทอภ. คิดเปนรอยละ 15.56 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 104 

ตารางที่  107  คะแนน Net Promoter Score (NPS) ของผูใชบริการ Application 

กลุม รอยละ 

Detractors หรือกลุมที่ไมพึงพอใจตอสินคาหรือบริการของ สทอภ. 15.56 

Passives หรือกลุมที่พรอมจะเปลี่ยนใจไปจาก สทอภ. หากพบสินคาหรือบริการที่ดีกวา 40.00 

Promoters หรือกลุมที่จะสนับสนุน สทอภ. 44.44 

NPS 28.88 
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4.6.7  ประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องคการมหาชน)  

จากการสำรวจประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑของผูใชบริการ Application มีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.27 คิดเปนรอยละ 85.40 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบวา ผูใชบริการ Application  

มีความพึงพอใจสูงที่สุดประเด็นผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับชวยเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลแกงานตามภารกิจ 

ที่ รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 4.29 คิดเปนรอยละ 85.80 รองลงมา คือ ประเด็นผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับสามารถ

นำไปใชประโยชนหรือตอยอดในงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 4.27 คิดเปนรอยละ 85.40 ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจต่ำกวา

ความคาดหวัง เทากับ 0.01 เมื่อจำแนกรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นมีความพึงพอใจหลังใชบริการต่ำกวาความ

คาดหวัง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 108 

ตารางที่  108  ประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑของผูใชบริการ Application 

หัวขอท่ีประเมิน 

คาเฉล่ีย 

ความ

คาดหวัง 

คาเฉล่ีย 

ความพึง

พอใจ 

ความ

แตกตาง 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับสามารถนำไปใช 

ประโยชนหรือตอยอดในงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

4.28 4.27 -0.01 มากที่สุด 

2. ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับชวยเพิ่มประสิทธิภาพ 

ประสิทธผิลแกงานตามภารกิจทีรั่บผิดชอบ 

4.32 4.29 -0.03 มากที่สุด 

ความภักดีโดยรวม 4.28 4.27 -0.01 มากที่สุด 
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4.6.8  ภาพรวมความคิดเห็นตอแนวทางการใหบริการในอนาคต 

จากการสำรวจความสนใจสั่งซื้อขอมูลจาก สทอภ.  ผานรานคาออนไลน (AWAGAD) ของผูใชบริการ 

Application พบวา ผูรับบริการสนใจสั่งซ้ือขอมูลมากที่สุด จำนวน 51 คน คิดเปนรอยละ 56.67 โดยสนใจเร่ือง 

ขอมูลจากดาวเทียมพรอมใชมากที่สุดรองลงมา คือ ขอมูลภูมิสารสนเทศ ขอมูลภูมิสารสนเทศ หนังสือ และของที่

ระลึก ตามลำดับ สำหรับผูที่ไมสนใจ จำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 43.33 เหตุผลที่ไมสนใจ คือ ไมไดใชงานโดยตรง 

ไมไดใชงายบอย ยังไมมีความประสงคในการซื้อขอมูล และยังไมทราบรายละเอียดเพื่อการตัดสินใจ รายละเอียด

แสดงดังตารางที่ 109 

ตารางที่  109  จำนวน รอยละความสนใจสั่งซื้อขอมูลจาก สทอภ.  ผานรานคาออนไลน (AWAGAD) 

(http://awagad.gistda.or.th/) ของผูใชบริการ Application 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

สนใจ 51 56.67 

- ขอมูลจากดาวเทียมพรอมใช 49 46.67 

- ขอมูลภูมิสารสนเทศ    37 35.24 

- หนังสือ 13 12.38 

- ของที่ระลึก 6 5.71 

ไมสนใจ   เพราะ 39 43.33 

- ไมไดใชงานโดยตรง 15 38.46 

- ไมไดใชงายบอย 9 23.08 

- ยังไมมีความประสงคในการซื้อขอมูล 8 20.51 

- ยังไมทราบรายละเอียดเพื่อการตัดสินใจ 7 17.95 

 

จากการสำรวจรูปแบบการบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ Application พบวา 

ผูรับบริการสนใจสั่งซื้อขอมูลผานระบบออนไลน  เชน สืบคนขอมูลและสั่งซื้อไดดวยตัวเอง มากที่สุด จำนวน 75 คน 

คิดเปนรอยละ 83.33 รองลงมา คือ สั่งซ้ือขอมูลประสานผานเจาหนาที่ จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 16.67 

ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 110 

ตารางที่  110  รูปแบบการบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ Application 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

1. สั่งซื้อขอมูลประสานผานเจาหนาที ่ 15 16.67 

2. สั่งซื้อขอมูลผานระบบออนไลน  เชน สืบคนขอมูลและสั่งซื้อไดดวยตัวเอง เปนตน 75 83.33 

 

http://awagad.gistda.or.th/
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จากการสำรวจประเภท/ลักษณะของขอมูลจากดาวเทียมของผูใชบริการ Application รายละเอียดดังนี้  

ประเภทระบบที่สนใจ พบวา ผูรับบริการสนใจระบบเรดาร  เชน ดาวเทียม RADARSAT มากที่สุด จำนวน 

59 คน คิดเปนรอยละ 65.56 รองลงมา คือ ระบบออพติคอล เชน ดาวเทียม World View, LANDSAT, Pleaides 

จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 34.44 ตามลำดับ  

ชนิดของขอมูลที่สนใจ พบวา ผูรับบริการสนใจขอมูล Raw data มากที่สุด จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 

35.56 รองลงมา คือ ขอมูลที่ปรับแกเชิงเรขาคณิต (Geometric Correction) จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 27.78

ขอมูลในรูปแบบ  Service  เชน WMS, WFS จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 23.33 ขอมูลในรูปแบบของรายงาน 

จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 11.11 และขอมูลที่ปรับแก แบบ Orthorectified จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.22 

ตามลำดับ 

ความละเอียดภาพทีต่องการขอมูลในระดับเมตร พบวา ผูรับบริการตองการรายละเอียดสูง (1-2 เมตร) มาก

ที่สุด จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 45.56 รองลงมา คือ ความละเอียดปานกลาง (มากกวา 2 เมตรข้ึนไป) จำนวน 

30 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และความละเอียดสูงมาก (50 เซนติเมตรหรือดีกวา) จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 

21.11 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 111 

ตารางที่  111  ประเภท/ลักษณะของขอมูลจากดาวเทียมของผูใชบริการ Application ที่สนใจ 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

ประเภทระบบที่สนใจ 90 100.00 

- ระบบออพติคอล เชน  ดาวเทียม World View, LANDSAT, Pleaides 31 34.44 

- ระบบเรดาร  เชน ดาวเทียม RADARSAT 59 65.56 

ชนิดของขอมูลที่สนใจ 90 100.00 

- ขอมูล  Raw data 32 35.56 

- ขอมูลที่ปรับแกเชิงเรขาคณิต (Geometric Correction) 25 27.78 

- ขอมูลที่ปรับแก แบบ Orthorectified 2 2.22 

- ขอมูลในรูปแบบ  Service  เชน WMS, WFS 21 23.33 

- ขอมูลในรูปแบบของรายงาน 10 11.11 

ความละเอียดภาพที่ตองการ (เมตร) 90 100.00 

- ความละเอียดสูงมาก (50 เซนตเิมตรหรือดีกวา) 19 21.11 

- รายละเอียดสูง (1-2 เมตร) 41 45.56 

- ความละเอียดปานกลาง (มากกวา 2 เมตรข้ึนไป) 30 33.33 
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จากการสำรวจที่ตองการให สทอภ. พัฒนาผลิตภัณฑ  Solution หรือบริการอ่ืน ๆ เพื่อตอบโจทยความ

ตองการของผูใชบริการ Application พบวา ผูรับบริการตองการให เพิ่มการประชาสัมพันธใหมีจำนวนมากข้ึน 

สามารถสื่อสารไดถึงบุคคลทั่วไปมากที่สุด จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 36.84 รองลงมา คือ ลดราคาคาบริการ 

จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 21.05 และพัฒนาการเขาถึงขอมูลใหสามารถเขาถึงไดรวดเร็วข้ึน พัฒนาขอมูล Data 

ใหมีความหลากหลาย พัฒนาความชัดของภาพถายดาวเทียมไปอีก 1 ระดับ มีบริการดาวนโหลดขอมูลเพิ่มเทากัน

จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10.00 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 112 

ตารางที่  112  สิ่งที่ตองการให สทอภ. พัฒนาผลิตภัณฑ Solution หรือบริการอ่ืน ๆ เพื่อตอบโจทยความตองการ

ของผูใชบริการ Application 

ความคิดเห็น จำนวน รอยละ 

1. เพิ่มการประชาสัมพันธใหมีจำนวนมากข้ึน สามารถสื่อสารไดถึงบุคคลทั่วไป 7 36.84 

2. ลดราคาคาบริการ 4 21.05 

3. พัฒนาการเขาถึงขอมูลใหสามารถเขาถึงไดรวดเร็วข้ึน 2 10.53 

4. พัฒนาขอมูล Data ใหมีความหลากหลาย 2 10.53 

5. พัฒนาความชัดของภาพถายดาวเทียมไปอีก 1 ระดับ 2 10.53 

6. มีบริการดาวนโหลดขอมูลเพิ่ม 2 10.53 
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4.7  ผลการสนทนากลุม (Focus Groups) 

จากการสนทนากลุม (Focus Groups) แนวทางการพัฒนาการใหบริการของ สทอภ. จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย 

จากกลุมผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อเสนอเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของ 

สทอภ. สรุปไดดังนี้ 

1. ความพึงพอใจตอการใหบริการของ สทอภ. โดยรวมผูใหขอมูลจากการสอบถาม และสัมภาษณในคร้ังนี้ 

มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.00 

2. ความประทับใจจากการใชบริการในคร้ังน้ี จากการสอบถาม และสัมภาษณในคร้ังนี้ ผูใหขอมูล 

มีขอคิดเห็นรายละเอียดดังตอไปนี้ 

- ดานกระบวนการใหบริการ คือ  ความรวดเร็วในการประสานงาน และการใหบริการ  

- ดานบุคลากรที่ใหบริการ คือ  บุคลากรมีความรู มีความสามารถ มีความใสใจในการใหบริการ 

ชวยใหการทำงานงายข้ึน 

- ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ คือ ผลงานที่ไดรับมีคุณภาพ สามารถนำมาใชไดตาม 

ที่ตองการ ขอมูลทีไดรับถูกตอง แมนยำ นาเชื่อถือ สามารถอางอิงได คุณภาพการวิเคราะหขอมูล

ดีมาก สามารถนำไปปรับใชไดทันท ี

3. ปญหา อุปสรรคที่พบจากการใชบริการ 

- ดานกระบวนการใหบริการ คือ ระยะเวลาการสงขอมูลลาชากวาที่กำหนด   

- ดานบุคลากรที่ใหบริการ คือ  การประสานงานผานทางอีเมลคอนขางลาชา  

- ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ คือ พื้นที่ภาพถายควรลดลงเหลือ 10-15 เพื่อความละเอียด

ในการใชงาน  ขอมูลที่ไดรับไมครบถวน เคยไดรับขอมูลไมครบ 1 คร้ัง ภาพถายบางสวน 

ยังไมเปนปจจุบัน ไมมีการ Update ภาพถายมาประมาณ 2 ป 

- ดานราคา คือ ข้ึนราคาคาบริการโดยไมแจงลวงหนา มีการข้ึนราคาคาบริการระหวางสัญญา  

ทำสัญญาใชบริการ 3 ป แตข้ึนราคาคาบริการในปที่ 2 ราคาคาบริการคอนขางสูง เทียบกับ

ขอมูลที่ใชยังคอนขางสูง 

4. แนวทางในการพัฒนาการใหบริการจากการสนทนากลุม (Focus Groups) 

1. เพิ่มการประชาสัมพันธบทบาทหนาที่ ประโยชนและประสิทธิภาพดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศใหประชาชนทัว่ไปไดรับรูมากข้ึน  

2. พิจารณาเพิ่มการ Download ขอมูลดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศโดยไมเสียคาใชจาย

สำหรับบุคคลทั่วไป  
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3. เพิ่มชองทางในการสืบคนขอมูลขอมูลดาวเทียมใหมีการรวบรวมขอมูลดาวเทียมไวในหนาเดียวกัน 

สามารถคนควาไดงาย เพื่อชวยในการตัดสนิใจซื้อบริการ 

4. เพิ่มการอบรมวิธีการใชแผนที่แกผูรับบริการเพื่อเพิ่มเชี่ยวชาญในการใชขอมูล 

5. ควรกำหนดข้ันต่ำในการซื้อตอตารางเมตร บางคร้ังใหญเกินความจำเปน 
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การสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ ประจำป 2565 ของ สทอภ. มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษา 

สำรวจ วิเคราะห และประเมินศักยภาพการดำเนินงานดานบริการภูมิสารสนเทศของ สทอภ. ใหมีประสิทธิภาพตรง

ตามกลุมผูรับบริการ 2. เพื่อศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม ความตองการ ความคาดหวัง และความกังวลของผูรับบริการ

ที่มีตอการผลิตภัณฑและบริการทั้งหมดของ สทอภ. 3. เพื่อสำรวจความพึงพอใจที่มีตอผูบริหารระดับสูงของ สทอภ. 

และ 4. เพื่อประเมินความเชื่อมั่น ภาพลักษณของ สทอภ. ในความคิดของผูรับบริการ โดยทำการสำรวจจาก

ฐานขอมูลของผูรับบริการของ สทอภ. ตั้งแตเดือนเมษายน 2564 - เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 269 ตัวอยาง 

ประกอบดวย ผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ จำนวน 40 ตัวอยาง ผูรับบริการการถายทอด

องคความรู จำนวน 125 ตัวอยาง ผูรับบริการที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 11 ตัวอยาง ผูรับบริการหองทดสอบ

GALAXI Lab จำนวน 3 ตัวอยาง ผูใชบริการ Application จำนวน 90 ตัวอยาง สามารถสรุปรายละเอียดผลการ

สำรวจดังนี้ 

5.1 สรุปผลการสำรวจ 

จากการสำรวจความพึงพอใจตอการใหบริการของ สทอภ. พบวา ในภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.35 คิดเปนรอยละ 87.00 เมื่อจำแนกตามกลุมผูรับบริการ พบวา ทุกกลุมมีความ 

พึงพอใจตอการใหบริการอยูในระดับมากที่สุดทุกกลุม นอกจากกลุมผู รับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูล 

ภูมิสารสนเทศ กลุมผูรับบริการการถายทอดองคความรูมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

5.1.1 ความพึงพอใจตอการบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ  

พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.28 คิดเปนรอยละ 85.60 โดยผูรับบริการ 

มีความพึงพอใจดานบุคลากรที่ใหบริการสูงที่สุด รองลงมา คือ ดานกระบวนการใหบริการ ดานคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ/บริการ และดานราคา เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ 

พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจหลังใชบริการต่ำกวาความคาดหวังกอนใชบริการ โดยดานที่มีความพึงพอใจหลัง

ใชบริการต่ำกวาความคาดหวัง คือ ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ และดานราคา 

การรับรูขาวสารของ สทอภ. พบวา รับรูขาวสารผานชองทาง เว็บไซตของ สทอภ. (www.gistda.or.th) มาก

ที่สุด รองลงมา คือ สื่อสังคมออนไลนของ สทอภ.  (Facebook, Youtube) และจดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

(E-Mail) จาก สทอภ. มีความถ่ีในการรับรู 1-3 คร้ัง มีระดับความนาสนใจของเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนออยูใน

ระดับมากและมากที่สุด ตามลำดับ  

บทที่ 5 : บทสรุปและขอเสนอแนะ 
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ขอเสนอแนะตอการใหบริการของผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศ พบวา ควรกำหนด

มาตรฐานราคาที่ชัดเจนและมีความแตกตางระหวางภาครัฐ และเอกชนมากที่สุด รองลงมา คือ ควรศึกษาเขาใจ

วัตถุประสงคของการใชงาน และตรวจสอบภาพ พรอมแจงขอเสีย จุดบกพรองใหชัดเจน กอนแจงใหลูกคาสั่งซื้อและ

โอนเงิน ควรสรางสรุปภาพรวมการใหบริการ เพื่อใหผูสนใจ เขาใจภาพรวม และไมบังคับราคาสินคาข้ันต่ำ 

ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ สทอภ. ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและบริการ พบวา มี

ภาพลักษณการเปนองคกรมีมาตรฐาน มีผลงานเปนที่ยอมรับ นาเชื่อถือ ทันสมัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมากที่สุด 

รองลงมา คือ เปนองคกรที่มีชื่อเสียง เปนผูนำดานเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียม และมีผลิตภัณฑใหเลือกใชหลาย

อยางตามลำดับ  

5.1.2  ความพึงพอใจตอการถายทอดองคความรู  

พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.11 คิดเปนรอยละ 82.20 เมื่อจำแนกตามดาน

การใหบริการ พบวา มีความพึงพอใจดานบุคลากรที่ใหบริการสูงที่สุด รองลงมา คือ ดานคุณภาพของเนื้อหา ความรู 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ดานกระบวนการใหบริการ และดานราคา ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวัง

กอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวาความคาดหวัง เมื่อจำแนกรายดาน 

พบวา ทุกดานมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความคาดหวัง  

การรับรูขาวสารของ สทอภ. พบวา ผูรับบริการรับรูขาวสารผานชองทาง สื่อสังคมออนไลนของ สทอภ. 

(Facebook, Youtube) มากที่สุด รองลงมา คือ เว็บไซตของ สทอภ. (www.gistda.or.th) จำ และจดหมาย/

จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) จาก สทอภ. ความถ่ีในการรับรู 1-3 คร้ัง และมีระดับความนาสนใจของเนื้อหา 

และรูปแบบการนำเสนออยูในระดับมากและมากที่สุด  

ขอเสนอแนะตอการใหบริการ คือ ควรจัดหลักสูตร เนื้อหาในการอบรมใหเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา คือ 

เพิ่มความหลากหลายของหลักสูตร วิดีโอควรปรับปรุงเสียงใหม หรือมีการข้ึนคำบรรยายแทน และกำหนดใหมีความ

ยืดหยุน การเขาถึง Video และการเลือกวันสอบ เพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตรที่เปดบริการ วิทยากรตองมีความ

รอบรูเฉพาะดานในหลักสูตรสามารถใหขอมูล แกไขปญหา ใหกับผูฝกอบรมได ควรมีเอกสารที่ใชประกอบ เอกสารที่

ใชประกอบควรมีการอธิบายชดัเจน ลดราคาหลักสูตรการอบรม  

ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ สทอภ. ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและบริการ พบวา มี

ภาพลักษณการเปนองคกรที่นาเชื่อถือ เชี่ยวชาญ และมีการพัฒนาอยูตลอดเวลามากที่สุด รองลงมา คือ เปน

หนวยงานในประเทศไทยที่มีความกาวหนาเทคโนโลยีดานภาพถาย มีความทันสมัย เปนสากล และความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑ  
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5.1.3 ความพึงพอใจตอการบริการที่ปรึกษาโครงการ  

พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 คิดเปนรอยละ 90.20 เมื่อจำแนกตาม

ดานการใหบริการ พบวา มีความพึงพอใจดานกระบวนการใหบริการสูงที่สุด รองลงมา คือ ดานบุคลากรที่ใหบริการ 

และดานคุณภาพของบริการและใหคำปรึกษา ดานราคาพึงพอใจเทากัน เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใช

บริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวาความคาดหวัง เมื่อจำแนกรายดาน พบวา ทุก

ดานมีความพึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความคาดหวัง  

การรับ รูขาวสารของ สทอภ. พบวา ผู รับบริการรับ รูขาวสารผานชองทาง เว็บไซตของ สทอภ. 

(www.gistda.or.th) มากที่สุด รองลงมา คือ จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) จาก สทอภ. และสื่อสังคม

ออนไลนของ สทอภ. (Facebook, Youtube) งานประชุม/สัมมนา/นิทรรศการที่ สทอภ. เปนเจาภาพ หรือรวมจัด 

ความถ่ีในการรับรู 1-3 คร้ัง และ 4-5 คร้ัง และมีระดับความนาสนใจของเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนออยูใน

ระดับมากและมากที่สุด  

ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ สทอภ. ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและบริการ พบวา มี

ภาพลักษณเร่ืองขอมูลที่มีคุณภาพสามารถนำมาปรับใชไดหลายรูปแบบมากที่สุด รองลงมา คือ เปนองคกรที่มี

ชื่อเสียง เชี่ยวชาญ นาเชื่อถือ  

สิ่งที่ตองการให สทอภ. พัฒนาผลิตภัณฑ Solution หรือบริการอ่ืน ๆ เพื่อตอบโจทยความตองการ คือ 

ตองการใหพัฒนาผลิตภัณฑสามารถวัดระดับน้ำได 

5.1.4 ความพึงพอใจตอการบริการหองทดลอง GALAXI Lab  

พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.92 คิดเปนรอยละ 98.40 เมื่อจำแนกตาม

ดานการใหบริการ พบวา มีความพึงพอใจดานกระบวนการใหบริการดานบุคลากรที่ใหบริการสูงที่สุดเทากัน 

รองลงมา คือ ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ และดานราคา เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและ

ความพึงพอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวาความคาดหวัง เมือ่จำแนกรายดาน พบวา ทุกดานมีความ

พึงพอใจหลังใชบริการมากกวาความคาดหวัง 

การรับรูขาวสารของ สทอภ. พบวา รับรูขาวสารผานชองทางสถาบันการศึกษามากที่สุด รองลงมา คือ 

จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) จาก สทอภ. ความถ่ีในการรับรู 1-3 คร้ัง มีระดับความนาสนใจของ

เนื้อหา และรูปแบบการนำเสนออยูในระดับมากและปานกลาง  

ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ สทอภ. ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและบริการ พบวา 

มีภาพลักษณเปนองคการใหญ มีชื่อเสียงทางดานการพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศ มีความนาเชื่อถือ  
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5.1.5 ความพึงพอใจตอการใชบริการ Application 

พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.18 คิดเปนรอยละ 83.60  เมื่อจำแนกตามดาน

การใหบริการ พบวา มีความพึงพอใจดานบุคลากรที่ใหบริการดานคุณภาพของบริการดานแอปพลิเคชันพึงพอใจสูง

ที่สุดเทากัน รองลงมา คือ ดานกระบวนการใหบริการ เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกอนใชบริการและความพึง

พอใจหลังใชบริการ พบวา ความพึงพอใจมากกวาความคาดหวัง เมื่อจำแนกรายดาน พบวา ทุกดานมีความพึงพอใจ

หลังใชบริการมากกวาความคาดหวัง  

รับรูขาวสารของ สทอภ. พบวา รับรูขาวสารผานชองทาง เว็บไซตของ สทอภ. (www.gistda.or.th) มาก

ที่สุด  รองลงมา คือ สื่อสังคมออนไลนของ สทอภ. (Facebook, Youtube) และงานประชุม/สัมมนา/นิทรรศการที่ 

สทอภ. เปนเจาภาพ หรือรวมจัด ความถ่ีในการรับรู 1-3 คร้ัง และความถ่ีในการรับรู 4-5คร้ัง และมีระดับความ

นาสนใจของเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนออยูในระดับมากและปานกลาง  

ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ สทอภ. ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและบริการ พบวา  

มีภาพลักษณการเปนองคกรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ นาเชื่อถือ ดานเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียมมากที่สุด 

รองลงมา คือ เปนองคกรที่นาเชื่อถือมากที่สุดในประเทศไทย ดานภูมิสารสนเทศ เชน จำนวนจุดความรอน แผนที่

จุดความรอน เปนตน และเปนองคกรที่มีเทคโนโลยีใหมๆ ในการเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูล ไดขอมูลที่มี

ประสิทธิภาพ สามารถนำขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนตอได  

สิ่งที่ตองการให สทอภ. พัฒนาผลิตภัณฑ Solution หรือบริการอ่ืน ๆ เพื่อตอบโจทยความตองการ คือ

ตองการให เพิ่มการประชาสัมพันธใหมีจำนวนมากข้ึน สามารถสื่อสารไดถึงบุคคลทั่วไปมากที่สุด รองลงมา คือ  

ลดราคาคาบริการ และพัฒนาการเขาถึงขอมูลใหสามารถเขาถึงไดรวดเร็วข้ึน พัฒนาขอมูล Data ใหมี  

ความหลากหลาย พัฒนาความชัดของภาพถายดาวเทียมไปอีก 1 ระดับ มีบริการดาวนโหลดขอมูลเพิ่ม 
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5.2   อภิปรายผล 

จากผลสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ ประจำป 2565 ของ สทอภ. ผูรับบริการมีความคิดเห็น

วาการบริการที่ไดรับจาก สทอภ. มีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลแกงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ แสดงถึง

โดยพึงพอใจคุณภาพของการบริการที่สามารถตอบสนองความตองของผูรับบริการไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ดานบุคลากรที่ใหบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด รองลงมา คือ ดานกระบวนการใหบริการ ดานคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ/บริการ ดานราคา และดานสิ่งอำนวยความสะดวก เมื่อเทียบผลการศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการ

ของ สทอภ. ระหวางป 2564 เปรียบเทียบกับป 2565 เห็นไดวาผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมตอการใหบริการ

ลดลงเล็กนอย ลดลงเทากับ 0.05 คะแนน โดยพึงพอใจดานบุคลากรที่ใหบริการลดลงเล็กนอย 0.02 ขณะเดียวดาน

กระบวนการใหบริการ ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ มีความพึงพอใจเพิ่มข้ึน 0.03 และ 0.09 ตามลำดับ  

เม่ือทำการวิเคราะหเพื่อหาปจจัยเรงดวนในการพัฒนา โดยพิจารณาจากทุกองคประกอบของระดับความ 

พึงพอใจโดยภาพรวมป 2565 เมื่อพิจารณาชองวางระหวางความพึงพอใจกับความคาดหวัง สิ่งที่ทำไมพึงพอใจ 

สามารถวิเคราะห เพื่อนำมาเปนแนวทางนการพัฒนาการใหบริการ สามารถสรุปไดดังนี้ 

5.3   แนวทางการพัฒนาการใหบริการของ สทอภ. 

ตารางที่  113  แนวทางการพัฒนาการใหบริการ 

ขอเสนอแนะ/ปญหาท่ีพบจากการรับริการ แนวทางการพัฒนาการใหบริการ 

1. ผูรับบริการขอมูลดาวเทียมและขอมูลภูมิ

สารสนเทศ 

1) ความลาชาจากการติดตอผานชองทาง E-

mail 

2) เจาหนาที่ขาดการประสานงาน เร่ืองภาพไม

ตรงกับวัตถุประสงคของผูรับบริการ 

3) ปญหาการเก็บคาบริการภายหลงั จากการใช

บริการแบบความรวมมือ   

4) ปญหามาตรฐานความคมชัดของภาพถาย

ดาวเทียมที่คมชัดใกลเคียง Google Map 

5) การกำหนดข้ันต่ำในการซื้อตอตารางเมตร 

บางคร้ังใหญเกินความจำเปน 

6) ราคาคาบริการสูง/การปรับข้ึนราคา

คาบริการระหวางสัญญา 

 

 

 

1) กำหนดระยะเวลาการติดตอผานชองทาง E-mail        

ใหมีความชัดเจน เชน ภายใน 2 ชม. สำหรับขอมูลทั่วไป 

และ ไมเกิน 24 ชม. สำหรับขอมูลเฉพาะของผูรับบริการ 

2) ควรมีระบบการแจงปญหาของภาพกอนจัดสงให

ผูรับบริการทราบในทุกข้ันตอน 

3) ควรมีการทำสัญญาอยางชัดเจนถึงคาใชจายในกรณี 

ที่ใชบริการแบบความรวมมือ ตองเสียคาใชจายสวนใด และ

ไมตองเสียคาใชจายสวนใดอยางชัดเจนกับผูรับบริการ 

4) พัฒนามาตรฐานความคมชัดของภาพถายดาวเทียม 

5) ควรพิจารณายกเลิกการกำหนดข้ันต่ำในการซื้อตอ

ตารางกิโลเมตร  

6) พิจารณาปรับลดราคาคาบริการใหมีความสอดคลอง

กับการซื้อตอตารางกิโลเมตรเมตรหรือไมมีการปรับข้ึนราคา

ระหวางสัญญาแมมีการปรับข้ึนราคาระหวางป 
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ขอเสนอแนะ/ปญหาท่ีพบจากการรับริการ แนวทางการพัฒนาการใหบริการ 

2. กลุมผูรับบริการการถายทอดองคความรู 

1) ระยะเวลาการอบรมไมเหมาะสมกับเนื้อหา 

2) หลักสูตรการแบบ On site มีจำนวนนอย 

ไมหลากหลาย 

3) ไมมีการแสดงผลคะแนนสอบหลังจบการ

อบรม 

4) เนื้อหาการอบรมเนนทฤษฎีทางกฎหมาย

ขอบังคับมากกวาภาคปฏิบัติ ไมมีความหลากหลาย 

ไมสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงาน 

5) อุปกรณภาคสนามไมเพียงพอและไมพรอม

ใชงานสงผลตอการเก็บขอมูลมีความคลาดเคลื่อน 

6) คาใชจายในการอบรมคอนขางสงู  

 

1) พิจารณาระยะเวลาการอบรมใหมีความสอดคลอง

กับรูปแบบการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติควรมีระยะเวลา

มากกวาอบรมเชิงทฤษฎี 

2) พิจารณาเพิ่มหลักสูตรการอบรมใหมีความ

หลากหลายและสอดคลองกับสถานการณปจจุบนั 

3) แจงผลคะแนนสอบผานทาง E-mail ของผูเขา

อบรม 

4) พิจารณาปรับปรุงเนื้อหาหลักสตูรใหมีความ

เหมาะสมกับผูอบรม โดยเนนการสามารถนำไปประยุกต       

ใชในการทำงานมากที่สุด 

5) เพิ่มจำนวนอุปกรณภาคสนามและซอมบำรุง             

ใหมีความพรอมตอการใชงาน 

6) พิจารณาคาใชจายในการอบรมใหเหมาะสมกับ

สภาพเศรษฐกิจ 

3. กลุมผูรับบริการหองทดสอบ GALAXI Lab 

ราคาคอนขางสงูสำหรับนักศึกษา 

 

พิจารณาคาบริการสำหรับเอกชน หนวยงานภาครัฐและ

สถาบนัการศึกษา ในอัตราคาบริการที่แตกตางกัน 

4. กลุมใชบริการ Application 

การปรับปรุงฐานขอมูล (Update) ลาชา ตองใช

เวลานานข้ึนในการติดตามขอมลู 

 

ควรแจงเตือนลวงหนากอนการปรับปรุงฐานขอมูล 

(Update) แกผูรับบริการ 
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ภาคผนวก 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
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เครื่องมือสำหรับเก็บขอมูลเชิงปริมาณ 

 

 

     
คำชี้แจง : การสำรวจคร้ังนี้ มีความประสงคเพื่อรับรูความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทอภ.  เพื่อนำมาเปนประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

สวนท่ี 1 การใชบริการและการรับรูขาวสารการใหบริการของ สทอภ.  

1. ประเภทผลิตภัณฑ/บริการขอมูลดาวเทียมจาก สทอภ.  ท่ีทานใชบริการ (เลือกไดมากกวา 1 คำตอบ)  

  ขอมูลดาวเทียม THAICHOTE  (ไทยโชต)     

  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงมาก (50 เซนติเมตรหรือดีกวา)       

  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง (1-2 เมตร)     

  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง  (2 เมตรข้ึนไป)    

  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดต่ำ      

  ขอมูลดาวเทียม ระบบเรดาร 

      ⑦  อ่ืน ๆ...................................................           

2. ทานเคยใช/ ซ้ือขอมูลจากดาวเทียมจากแหลงอ่ืนหรือไม 

        ไมเคย     

       เคย  โปรดระบุเหตุผล …................................................................................................. 

3. ความถี่และชองทางการรับทราบขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและการใหบริการของ สทอภ.   

ชองทาง ชอง

ทางการ

รับทราบ

ขาวสาร 

ความถี่ในการรับทราบ

ขาวสาร 

ระดับความนาสนใจของเนื้อหาและ

รูปแบบการนำเสนอ 

1 -3 

ครั้ง 

4 -5 

ครั้ง 

มากกวา 

5 ครั้ง 

ม า ก

ที่สุด  

มาก ป า น

กลาง 

นอย  น อ ย

ที่สุด  

ส่ือส่ิงพิมพประชาสัมพันธของ สทอภ.  (แผนพับ, โบร

ชัวร, โปสเตอร) 

         

ส่ือสังคมออนไลนของ สทอภ.  (Facebook, Youtube)          

เว็บไซตของ สทอภ.  (www.gistda.or.th)          

งานประชุม/สัมมนา/นิทรรศการที่ สทอภ.  เปน

เจาภาพ หรือรวมจัด 

         

กิจกรรมสงเสริมการตลาด/การขายของ สทอภ.           

จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนกิส (E-Mail) จาก สทอภ.           

สกูป/ บทสัมภาษณทางโทรทัศน วิทย ุ          

บทความ/ บทสัมภาษณทางหนังสือพิมพ นิตยสาร 

วารสาร 

         

อื่น ๆ ระบุ.........................................................          

 

แบบสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ประจำปงบประมาณ 2565 
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สวนท่ี 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ 

    4. ทานมีความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการในประเด็นตาง ๆ ของ สทอภ.  ในระดับใด   

ประเด็น ระดับความคาดหวงักอนการใชบริการ ระดับความพึงพอใจหลังใชบริการ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ดานกระบวนการใหบริการ           

กระบวนการส่ังซ้ือ/ การขอขอมูลมีขั้นตอนไมยุงยาก  

สะดวก  รวดเร็ว 

          

เอกสารที่เกี่ยวของกับการส่ังซ้ือ/การขอรับบริการ 

มีขอมูลชัดเจน   

          

การใหบริการตรงตามเวลาทีก่ำหนด           

มีชองทางการใหบริการที่สะดวกและเขาถึงงาย           

มีการติดตามอยางตอเนื่อง หรือสอบถามผลหลังเขารับ

บริการ 

          

มีความพรอมในการใหบริการและแกไขปญหาไดทันที

เมื่อเกิดความผิดพลาด 

          

ระยะเวลาการสงมอบมีความเหมาะสม           

ดานบุคลากรที่ใหบริการ           

ความรูความสามารถในการใหขอมูล คำแนะนำ 

และแกปญหาถกูตอง ชัดเจน   

          

เจาหนาที่มีความเต็มใจในการใหบริการ สุภาพ 

เปนมิตร 

          

เจาหนาที่มีความเอาใจใส กระตือรือรน 

และพรอมที่จะใหบริการ   

          

ความไววางใจในการใหบริการของเจาหนาที ่           

ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ           

ผลิตภัณฑ/บริการที่สงมอบมีความครบถวน สมบูรณ           

ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับมีความคุมคาเหมาะสม           

ผลิตภัณฑ/บริการมีคุณภาพระดับสูงเหมาะสมกับความ

ตองการ 

          

ดานประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ/บริการ           

ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับสามารถนำไปใชประโยชน 

หรือตอยอดในงานตามภารกจิที่รับผิดชอบ 

          

ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับชวยเพิ่มประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลแกงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

          

ดานราคา           

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ           

การกำหนดราคามีมาตรฐาน           

มีการแสดงราคาที่ชัดเจน            

ภาพรวมการใหบริการ           

ความพึงพอใจโดยรวมตอการใหบริการของ สทอภ. 

ในคร้ังนี้ 
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สวนท่ี 3 ความคาดหวังในการกลับมาใชบริการของ GISTDA 

5.  ทานมีความคาดหวังและความพึงพอใจตอการดำเนินงานของ GISTDA ในประเด็นๆ ในระดับใด   

ประเด็น ระดับความคาดหวงักอนการใช

บริการ 

ระดับความพึงพอใจหลังใชบริการ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ความคาดหวังในการกลับมาใชผลิตภัณฑ/บริการ

ของ สทอภ. 

          

ทานจะแนะนำผูอื่นใหเขามาใชผลิตภัณฑ/บริการ

ของ สทอภ. 

          

 

สวนท่ี 4 ความไมพึงพอใจและขอเสนอแนะตอการใหบริการของ GISTDA 

6. จากการใชบริการ ทานไมพึงพอใจตอการใหบริการดานใด เพราะเหตุใด  

1) ดานกระบวนการใหบริการ  

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

2) ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

3) ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

4) ดานประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

5) ดานราคา 

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

7. ทานคิดวาภาพลักษณของ  GISTDA มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภณัฑและบริการหรือไม อยางไร 

สวนท่ี 5 แนวทางการใหบริการในอนาคต 

8. ทานสนใจสั่งซื้อขอมูลประเภทใด  จาก GISTDA ผานรานคาออนไลน (AWAGAD)  (http://awagad.gistda.or.th/) 

 สนใจ  (โปรดระบุ/เลือกไดมากกวา 1)    

              ขอมูลจากดาวเทียมพรอมใช    ขอมูลภูมิสารสนเทศ      หนังสือ       ของท่ีระลึก 

 ไมสนใจ เพราะ 

9. การบริการรูปแบบใดท่ีตอบสนองตอความตองการของทานไดมากท่ีสุด 

       สั่งซื้อขอมูลประสานผานเจาหนาท่ี 

       สั่งซื้อขอมูลผานระบบออนไลน  เชน สืบคนขอมลูและสั่งซื้อไดดวยตัวเอง เปนตน 

 

 

http://awagad.gistda.or.th/
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10. ประเภท/ลักษณะของขอมูลจากดาวเทียม ประเภทไหน ท่ีทานสนใจอยากใชบริการ 

    10.1 ประเภทระบบท่ีสนใจ 

             ระบบออพติคอล เชน  ดาวเทียม WorldView, LANDSAT, Pleaides 

             ระบบเรดาร  เชน ดาวเทียม RADARSAT 

    10.2  ชนิดของขอมลูท่ีสนใจ 

            ขอมูล  Raw data 

  ขอมูลท่ีปรับแกเชิงเรขาคณิต (Geometric correction) 

  ขอมูลท่ีปรับแก แบบ Orthorectified 

 ขอมูลในรูปแบบ  Service  เชน WMS, WFS 

 ขอมูลในรูปแบบของรายงาน 

10.3 ความละเอียดภาพท่ีตองการ (เมตร) 

 ความละเอียดสูงมาก (50 เซนติเมตรหรือดีกวา) 

 รายละเอียดสูง (1-2 เมตร) 

 ความละเอียดปานกลาง (มากกวา 2 เมตรข้ึนไป) 

11. ทานมีความประสงคท่ีจะนำขอมูลดาวเทียมไปใชประโยชนในดานใด  

12. ทานอยากให GISTDA พัฒนาผลิตภณัฑ  Solution หรือบริการอ่ืน ๆ ในรูปแบบใด เพ่ือตอบโจทยความตองการของ

ทานมากท่ีสุด 

 

 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 

ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของทานจะถกูนำไปใชเพ่ือปรับปรุงการใหบริการของ GISTDA ตอไป 
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        คำช้ีแจง : การสำรวจครั้งน้ี มีความประสงคเพ่ือรับรูความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการใหบริการของ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ GISTDA เพ่ือนำมาเปนประโยชนในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

หลักสูตรท่ีทานอบรม/สัมมนาของ GISTDA ระบุ

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

1. ทานเคยเขารับการฝกอบรมหลักสูตรดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศท่ีจัดโดยหนวยงานอ่ืนหรือไม 

        ไมเคย     

        เคย  โปรดระบุเหตุผล …............................................................................................................................  

สวนท่ี 1 การใชบริการและการรับรูขาวสารการใหบริการของ GISTDA 

2. ความถี่และชองทางการรับทราบขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและการใหบริการของ GISTDA  

ชองทาง 
ชอง

ทางการ

รับทราบ

ขาวสาร 

ความถี่ในการรับทราบ

ขาวสาร 

ระดับความนาสนใจของเนื้อหาและ

รูปแบบการนำเสนอ 

1-3 

ครั้ง 

4-5 

ครั้ง 

มากกวา 

5 ครั้ง 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ส่ือส่ิงพิมพประชาสัมพันธของ GISTDA (แผนพับ, โบร

ชัวร, โปสเตอร) 

         

ส่ือสังคมออนไลนของ GISTDA (Facebook, 

Youtube) 

         

เว็บไซตของ GISTDA (www.gistda.or.th)          

งานประชุม/สัมมนา/นิทรรศการที่ GISTDA เปน

เจาภาพ หรือรวมจัด 

         

กิจกรรมสงเสริมการตลาด/การขายของ GISTDA          

จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนกิส (E-Mail) จาก 

GISTDA 

         

สกูป/ บทสัมภาษณทางโทรทัศน วิทย ุ          

บทความ/ บทสัมภาษณทางหนังสือพิมพ นิตยสาร 

วารสาร 

         

อื่น ๆ ระบุ.........................................................          

 

 

 

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ประจำปงบประมาณ 2565 
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สวนท่ี 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ 

    3. ทานมีความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการในประเด็นตาง ๆ ของ GISTDA ในระดับใด   

ประเด็น ระดับความคาดหวงักอนการใชบริการ ระดับความพึงพอใจหลังใชบริการ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ดานกระบวนการใหบริการ           

วิธีการสมัครเขารวมอบรม/สัมมนา สะดวก  รวดเร็ว           

การชีแ้จงรายละเอียดเปนอยางด ีกอนเขารวมการอบรม/

สัมมนา 

          

มีการติดตามอยางตอเนือ่ง หรอืสอบถามผลหลังรับบริการ           

มีความพรอมในการใหบริการและแกไขปญหาไดทันทเีมือ่

เกิดความผิดพลาด 

          

ระยะเวลาการจัดฝกอบรมมีความเหมาะสม           

ดานบุคลากรท่ีใหบริการ           

วิทยากรมีความรูความสามารถ และถายทอดความรูไดอยาง

ชัดเจน 

          

วิทยากรสามารถตอบคำถาม และขอสงสัยไดอยางชัดเจน           

เจาหนาที่มีความเตม็ใจในการใหบรกิาร สุภาพ เปนมิตร           

ดานคุณภาพของเนื้อหา ความรู           

ความเหมาะสมของเนื้อหาในการใหความรู           

ความหลากหลายของหลักสูตร           

ความพรอมของอุปกรณ และเอกสารประกอบการอบรม            

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก           

ความเพียงพอของส่ิงอำนวยความสะดวก เชน  หอง

รับประทานอาหาร หองน้ำ  

          

ความปลอดภัยของสถานทีจ่ัดอบรม/สัมมนา           

ความพรอมของอุปกรณ/เครื่องมือประกอบการฝกอบรม           

ดานราคา           

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรม           

การกำหนดราคามีมาตรฐาน           

มีการแสดงอัตราคาลงทะเบียนที่ชดัเจน            

ดานประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ/บริการ           

ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับสามารถนำไปใชประโยชนหรือตอ

ยอดในงาน ตามภารกิจทีร่ับผิดชอบ 

          

ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับชวยเพ่ิมประสิทธภิาพ ประสิทธิผล

แกงานตามภารกจิ ทรีับผิดชอบ 

          

ภาพรวมการใหบริการ           

ความพึงพอใจโดยรวมตอการใหบรกิารของ สทอภ. ในครั้งนี ้           
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สวนท่ี 3 ความคาดหวังในการกลับมาใชบริการของ GISTDA 

4. ทานมีความคาดหวังและความพึงพอใจตอการดำเนินงานของ GISTDA ในประเด็นๆ ในระดับใด   

ประเด็น ระดับความคาดหวงักอนการใช

บริการ 

ระดับความพึงพอใจหลังใชบริการ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ความคาดหวังในการกลับมาใชผลิตภัณฑ/บริการ

ของ สทอภ. 

          

ทานจะแนะนำผูอื่นใหเขามาใชผลิตภัณฑ/บริการ

ของ สทอภ. 

          

5. จากการใชบริการ ทานไมพึงพอใจตอการใหบริการดานใด เพราะเหตุใด  

1) ดานกระบวนการใหบริการ  

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

2) ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

3) ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

4) ดานประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

5) ดานราคา 

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

6. ทานคิดวาภาพลักษณของ  GISTDA มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภณัฑและบริการหรือไม อยางไร 

สวนท่ี 5 แนวทางการใหบริการในอนาคต 

7. ทานสนใจสั่งซื้อขอมูลประเภทใด จาก GISTDA ผานรานคาออนไลน (AWAGAD)  (http://awagad.gistda.or.th/) 

 สนใจ  (โปรดระบุ/เลือกไดมากกวา 1)    

              ขอมูลจากดาวเทียมพรอมใช    ขอมูลภูมิสารสนเทศ      หนังสือ       ของท่ีระลึก 

 ไมสนใจ เพราะ 

8. การบริการรูปแบบใด ท่ีตอบสนองตอความตองการของทานไดมากท่ีสุด 

       สั่งซื้อขอมูลประสานผานเจาหนาท่ี 

       สั่งซื้อขอมูลผานระบบออนไลน  เชน สืบคนขอมลูและสั่งซื้อไดดวยตัวเอง เปนตน 

9. ประเภท/ลักษณะของขอมูลจากดาวเทียม ประเภทไหน ท่ีทานสนใจอยากใชบริการ 

     9.1 ประเภทระบบท่ีสนใจ 

             ระบบออพติคอล เชน  ดาวเทียม WorldView, LANDSAT, Pleaides 

             ระบบเรดาร  เชน ดาวเทียม RADARSAT 

http://awagad.gistda.or.th/
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     9.2  ชนิดของขอมลูท่ีสนใจ 

            ขอมูล Raw data 

  ขอมูลท่ีปรับแกเชิงเรขาคณิต (Geometric correction) 

  ขอมูลท่ีปรับแก แบบ Orthorectified 

 ขอมูลในรูปแบบ Service  เชน WMS, WFS 

 ขอมูลในรูปแบบของรายงาน 

 9.3  ความละเอียดภาพท่ีตองการ (เมตร) 

 ความละเอียดสูงมาก (50 เซนติเมตรหรือดีกวา) 

 รายละเอียดสูง (1-2 เมตร) 

 ความละเอียดปานกลาง (มากกวา 2 เมตรข้ึนไป) 

10. ทานมีความประสงคท่ีจะนำขอมูลดาวเทียมไปใชประโยชนในดานใด  

11. ทานมีความสนใจหลักสูตรดานใด และตองการอบรมหลักสตูรในระดับใด 

      ระดับท่ีตองการ           พ้ืนฐาน              ปานกลาง                 สูง 

 

 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 

ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของทานจะถกูนำไปใชเพ่ือปรับปรุงการใหบริการของ GISTDA ตอไป 
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        คำช้ีแจง : การสำรวจครั้งน้ี มีความประสงคเพ่ือรับรูความคดิเห็นและความพึงพอใจตอการใหบริการของ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ GISTDA เพ่ือนำมาเปนประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

กรุณาระบุชื่อโครงการ

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

1. ทานเคยใชบริการงานท่ีปรึกษาโครงการ/ จางดำเนินงานโครงการท่ีคลายคลึงกับการใชบริการของ GISTDA  

ท่ีดำเนินงานกับหนวยงานอ่ืน หรือไม 

        ไมเคย     

       เคย  โปรดระบุเหตุผล …........................................................................................................................................  

สวนท่ี 1 การใชบริการและการรับรูขาวสารการใหบริการของ GISTDA 

2. ความถี่และชองทางการรับทราบขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและการใหบริการของ GISTDA  

ชองทาง 
ชอง

ทางการ

รับทราบ

ขาวสาร 

ความถี่ในการรับทราบ

ขาวสาร 

ระดับความนาสนใจของเนื้อหาและ

รูปแบบการนำเสนอ 

1-3 

ครั้ง 

4-5 

ครั้ง 

มากกวา 

5 ครั้ง 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ส่ือส่ิงพิมพประชาสัมพันธของ GISTDA (แผนพับ, โบร

ชัวร, โปสเตอร) 

         

ส่ือสังคมออนไลนของ GISTDA (Facebook, 

Youtube) 

         

เว็บไซตของ GISTDA (www.gistda.or.th)          

งานประชุม/สัมมนา/นิทรรศการที่ GISTDA เปน

เจาภาพ หรือรวมจัด 

         

กิจกรรมสงเสริมการตลาด/การขายของ GISTDA          

จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนกิส (E-Mail) จาก 

GISTDA 

         

สกูป/ บทสัมภาษณทางโทรทัศน วิทย ุ          

บทความ/ บทสัมภาษณทางหนังสือพิมพ นิตยสาร 

วารสาร 

         

อื่น ๆ ระบุ.........................................................          

 

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  

ประจำปงบประมาณ 2565 
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สวนท่ี 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ 

    3. ทานมีความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการในประเด็นตาง ๆ ของ GISTDA ในระดับใด   

ประเด็น ระดับความคาดหวงักอนการใชบริการ ระดับความพึงพอใจหลังใชบริการ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ดานกระบวนการใหบริการ           

ความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการให

คำปรึกษา/โครงการ 

          

ความชัดเจนของเอกสารท่ีเกี่ยวกับการขอรับ

บริการใหคำปรึกษา/โครงการ 

          

ขั้นตอนการใหบริการไมซับซอน และมีความ

คลองตัว 

          

ความตรงตอเวลาในการสงมอบงาน           

การติดตามงานอยางตอเน่ือง หรือสอบถามผลหลัง

เขารับบริการ 

          

ความพรอมในการใหบริการและแกไขปญหาได

ทันทีเม่ือเกิดความผิดพลาด 

          

ระยะเวลาการสงมอบมีความเหมาะสม           

ดานบุคลากรท่ีใหบริการ           

ความรูความสามารถในการใหขอมูล คำแนะนำ

และแกปญหา ถูกตอง ชัดเจน   

          

เจาหนาท่ีมีความเต็มใจในการใหบริการ สุภาพ 

เปนมิตร 

          

เจาหนาท่ีมีความเอาใจใส กระตือรือรน และพรอม

ท่ีจะใหบริการ   

          

ความไววางใจในการใหบริการของเจาหนาท่ี           

ดานคุณภาพของบริการและใหคำปรึกษา           

โครงการ/ผลงาน ท่ีขอรับบริการมีความถูกตอง 

สมบูรณ เชื่อถือได 

          

โครงการ/ผลงาน ท่ีขอรับบริการสามารถใชงานได

จริงตามท่ีตองการ 

          

โครงการ/ผลงาน ท่ีท่ีขอรับบริการมีมาตรฐานเปน

ท่ียอมรับในสายงานวิชาชีพ 

          

ดานราคา           

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของโครงการ/ผลงานท่ี 

ไดรับ 

          

การกำหนดราคาในการดำเนินโครงการมีมาตรฐาน           

อัตราการใหบริการอยูท่ียอมรับได เม่ือเทียบกับ

การบริการของหนวยงานอื่น 
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ประเด็น ระดับความคาดหวงักอนการใชบริการ ระดับความพึงพอใจหลังใชบริการ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ดานประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ/

บริการ 

          

ผลิตภัณฑ/บริการท่ีไดรับสามารถนำไปใช

ประโยชนหรือตอยอดในงานตามภารกิจท่ี

รับผิดชอบ 

          

ผลิตภัณฑ/บริการท่ีไดรับชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลแกงานตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ 

          

ภาพรวมการใหบริการ           

ความพึงพอใจโดยรวมตอการใหบริการของ สทอภ.           

           

สวนท่ี 3 ความคาดหวังในการกลับมาใชบริการของ GISTDA 

 ทานมีความคาดหวังและความพึงพอใจตอการดำเนินงานของ GISTDA ในประเด็นๆ ในระดับใด   

ประเด็น ระดับความคาดหวงักอนการใช

บริการ 

ระดับความพึงพอใจหลังใชบริการ 

มาก

ที่สุด 

มา

ก 

ปาน

กลาง 

นอ

ย 

นอย

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

มา

ก 

ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ความคาดหวังในการกลับมาใชผลิตภัณฑ/

บริการของ สทอภ. 

          

ทานจะแนะนำผูอื่นใหเขามาใชผลิตภัณฑ/

บริการของ สทอภ. 

          

 

 

สวนท่ี 4 ความไมพึงพอใจและขอเสนอแนะตอการใหบริการของ GISTDA 

จากการใชบริการ ทานไมพึงพอใจตอการใหบริการดานใด เพราะเหตุใด  

ดานกระบวนการใหบริการ  

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 
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ดานประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

ดานราคา 

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

ทานคิดวาภาพลักษณของ  GISTDA มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภณัฑและบริการหรือไม อยางไร 

สวนท่ี 5 แนวทางการใหบริการในอนาคต 

ทานสนใจสั่งซื้อขอมูลประเภทใด  จาก GISTDA ผานรานคาออนไลน (AWAGAD)  (http://awagad.gistda.or.th/) 

 สนใจ  (โปรดระบุ/เลือกไดมากกวา 1)    

              ขอมูลจากดาวเทียมพรอมใช    ขอมูลภูมิสารสนเทศ      หนังสือ       ของท่ีระลึก   

 ไมสนใจ เพราะ 

การบริการรูปแบบใด ท่ีตอบสนองตอความตองการของทานไดมากท่ีสุด 

       สั่งซื้อขอมูลประสานผานเจาหนาท่ี 

       สั่งซื้อขอมูลผานระบบออนไลน  เชน สืบคนขอมลูและสั่งซื้อไดดวยตัวเอง เปนตน 

ประเภท/ลักษณะของขอมูลจากดาวเทียม ประเภทไหน ท่ีทานสนใจอยากใชบริการ 

ประเภทระบบท่ีสนใจ 

       ระบบออพติคอล เชน  ดาวเทียม WorldView, LANDSAT, Pleaides 

       ระบบเรดาร  เชน ดาวเทียม RADARSAT 

ชนิดของขอมลูท่ีสนใจ 

 ขอมูล  Raw data 

  ขอมูลท่ีปรับแกเชิงเรขาคณิต (Geometric correction) 

  ขอมูลท่ีปรับแก แบบ Orthorectified 

   ขอมูลในรูปแบบ Service  เชน WMS, WFS 

   ขอมูลในรูปแบบของรายงาน 

ความละเอียดภาพท่ีตองการ (เมตร) 

 ความละเอียดสูงมาก (50 เซนติเมตรหรือดีกวา) 

 รายละเอียดสูง (1-2 เมตร) 

 ความละเอียดปานกลาง (มากกวา 2 เมตรข้ึนไป) 

ทานอยากให GISTDA พัฒนาผลิตภัณฑ Solution หรือบริการอ่ืน ๆ ในรูปแบบใด เพ่ือตอบโจทยความตองการของทานมาก

ท่ีสุด 

 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 

ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของทานจะถกูนำไปใชเพ่ือปรับปรุงการใหบริการของ GISTDA ตอไป 

 

 

 

http://awagad.gistda.or.th/


 

รายงานผลความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ ประจำป 2565 สำนกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิภาคสารสนเทศ (องคการมหาชน)                                                                                         

หนา 131 

 

             

 

        คำชี้แจง : การสำรวจครั้งน้ี มีความประสงคเพ่ือรับรูความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ GISTDA เพ่ือนำมาเปนประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการ

ใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

1. ทานเคยใชบริการทดสอบวัสดุ/ ชิ้นสวน/อุปกรณในหองปฏิบัติการทดสอบของหนวยงานอ่ืนหรือไม 

        ไมเคย     

       เคย  โปรดระบุเหตุผล …...........................................................................................................................           

สวนที่ 1 การใชบริการและการรบัรูขาวสารการใหบริการของ GISTDA 

2. ความถ่ีและชองทางการรับทราบขาวสารการประชาสัมพันธเก่ียวกับบทบาทหนาที่และการใหบริการของ GISTDA  

ชองทาง 
ชอง

ทางการ

รับทราบ

ขาวสาร 

ความถี่ในการรับทราบ

ขาวสาร 

ระดับความนาสนใจของเนื้อหาและ

รูปแบบการนำเสนอ 

1-3 

ครั้ง 

4-5 

ครั้ง 

มากกวา 

5 ครั้ง 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ส่ือส่ิงพิมพประชาสัมพันธของ GISTDA (แผนพับ, โบร

ชัวร, โปสเตอร) 

         

ส่ือสังคมออนไลนของ GISTDA (Facebook, 

Youtube) 

         

เว็บไซตของ GISTDA (www.gistda.or.th)          

งานประชุม/สัมมนา/นิทรรศการที่ GISTDA เปน

เจาภาพ หรือรวมจัด 

         

กิจกรรมสงเสริมการตลาด/การขายของ GISTDA          

จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนกิส (E-Mail) จาก 

GISTDA 

         

สกูป/ บทสัมภาษณทางโทรทัศน วิทย ุ          

บทความ/ บทสัมภาษณทางหนังสือพิมพ นิตยสาร 

วารสาร 

         

อื่น ๆ ระบุ.........................................................          

 

สวนท่ี 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ 

    3. ทานมีความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการในประเด็นตาง ๆ ของ GISTDA ในระดับใด   

ประเด็น ระดับความคาดหวงักอนการใชบริการ ระดับความพึงพอใจหลังใชบริการ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ดานกระบวนการใหบริการ           

กระบวนการส่ังซ้ือ/การขอขอมูลมีขั้นตอนไมยุงยาก  

สะดวก  รวดเร็ว 

          

แบบสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)              

ประจำปงบประมาณ 2565 
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ประเด็น ระดับความคาดหวงักอนการใชบริการ ระดับความพึงพอใจหลังใชบริการ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

เอกสารที่เกี่ยวของกับการส่ังซ้ือ/ขอรับบริการมีขอมูล

ชัดเจน   

          

การใหบริการตรงตามเวลาทีก่ำหนด           

มีชองทางการใหบริการที่สะดวกและเขาถึงงาย           

มีการติดตามอยางตอเนื่อง หรือสอบถามผลหลังเขารับ

บริการ 

          

มีความพรอมในการใหบริการและแกไขปญหาไดทันที

เมื่อเกิดความผิดพลาด 

          

ระยะเวลาการสงมอบมีความเหมาะสม           

ดานบุคลากรทีใ่หบริการ           

ความรูความสามารถในการใหขอมูล คำแนะนำและ

แกปญหาถูกตอง ชัดเจน   

          

เจาหนาที่มีความเต็มใจในการใหบริการ สุภาพ เปน

มิตร 

          

เจาหนาที่มีความเอาใจใส กระตือรือรน และพรอมที่จะ

ใหบริการ   

          

ความไววางใจในการใหบริการของเจาหนาที ่           

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก           

ความเพียงพอของส่ิงอำนวยความสะดวก เชน  

หองปฏิบัติการทดสอบ หองทำงาน หองน้ำ  

          

ความปลอดภยัของสถานที ่           

การเดินทางสะดวก และเขาถึงไดงาย           

ดานคุณภาพของผลิตภณัฑ/บริการ           

ผลิตภัณฑ/บริการที่สงมอบมีความครบถวน สมบูรณ           

ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับมีความคุมคาเหมาะสมกับ

คาบริการ 

          

ผลิตภัณฑ/บริการ มีคุณภาพระดับสูงเหมาะสมกับ

ความตองการ 

          

หองปฏิบัติการทดสอบมีเคร่ืองมือ/ 

อุปกรณทดสอบครบถวนตามความตองการ 

          

ดานราคา           

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของการทดสอบที่ไดรับ           

การกำหนดราคามีมาตรฐาน           

ดานประโยชนและประสิทธภิาพของผลติภัณฑ/

บริการ 

          

ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับสามารถนำไปใชประโยชน

หรือตอยอดในงานตามภารกจิที่รับผิดชอบ 

          

ผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับชวยเพิ่มประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลแกงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
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ประเด็น ระดับความคาดหวงักอนการใชบริการ ระดับความพึงพอใจหลังใชบริการ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ภาพรวมการใหบริการ           

ความพึงพอใจโดยรวมตอการใหบริการของ สทอภ. ใน

คร้ังนี้ 

          

สวนที่ 3 ความคาดหวังในการกลับมาใชบริการของ GISTDA 

 ทานมีความคาดหวังและความพึงพอใจตอการดำเนินงานของ GISTDA ในประเดน็ๆ ในระดับใด   

ประเด็น ระดับความคาดหวงักอนการใช

บริการ 

ระดับความพึงพอใจหลังใชบริการ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ความคาดหวังในการกลับมาใชผลิตภัณฑ/บริการ

ของ สทอภ. 

          

ทานจะแนะนำผูอื่นใหเขามาใชผลิตภัณฑ/บริการ

ของ สทอภ. 

          

สวนท่ี 4 ความไมพึงพอใจและขอเสนอแนะตอการใหบริการของ GISTDA 

5. จากการใชบริการ ทานไมพึงพอใจตอการใหบริการดานใด เพราะเหตุใด  

ดานกระบวนการใหบริการ  

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

ดานประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

ดานราคา 

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

 6. ทานคิดวาภาพลักษณของ  GISTDA มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและบริการหรอืไม อยางไร 
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สวนท่ี 5 แนวทางการใหบริการในอนาคต 

ทานสนใจส่ังซ้ือขอมูลประเภทใด  จาก GISTDA ผานรานคาออนไลน (AWAGAD)  (http://awagad.gistda.or.th/) 

 สนใจ  (โปรดระบุ/เลือกไดมากกวา 1)    

              ขอมูลจากดาวเทียมพรอมใช    ขอมูลภูมิสารสนเทศ      หนังสือ       ของท่ีระลึก    

 ไมสนใจ เพราะ 
การใหบริการชนิดใด  ท่ีทานมีความสนใจใชบริการ  

 สนใจ   

 งานบริการดานการบบริหารจัดการสถานีรับสัญญาณจากดาวเทียม  (Ground Station Services) 

 GALAXI Lab 

 AIT 

 Business Zone 

 ไมสนใจ เพราะ 
 

 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 

ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของทานจะถูกนำไปใชเพ่ือปรับปรุงการใหบริการของ GISTDA ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awagad.gistda.or.th/


 

รายงานผลความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ ประจำป 2565 สำนกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิภาคสารสนเทศ (องคการมหาชน)                                                                                         

หนา 135 

 

             

 

คำชี้แจง : การสำรวจครั้งน้ี มีความประสงคเพ่ือรับรูความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ GISTDA เพ่ือนำมาเปนประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

กรุณาระบุชื่อโครงการ.....................................................................................................................................................................  

1. ทานเคยใชบริการแอปพลิเคชัน/ จางพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีคลายคลึงกับการใชบริการของ GISTDA  หรือไม 

        ไมเคย     

       เคย  โปรดระบุเหตุผล …..............................................................................................................................................……           

สวนท่ี 1 การใชบริการและการรับรูขาวสารการใหบริการของ GISTDA 

2. ความถ่ีและชองทางการรับทราบขาวสารการประชาสัมพันธเก่ียวกับบทบาทหนาที่และการใหบริการของ GISTDA  

ชองทาง 
ชอง

ทางการ

รับทราบ

ขาวสาร 

ความถี่ในการรับทราบ

ขาวสาร 

ระดับความนาสนใจของเนื้อหาและ

รูปแบบการนำเสนอ 

1-3 

ครั้ง 

4-5 

ครั้ง 

มากกวา 

5 ครั้ง 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ส่ือส่ิงพิมพประชาสัมพันธของ GISTDA (แผนพับ, โบร

ชัวร, โปสเตอร) 

         

ส่ือสังคมออนไลนของ GISTDA (Facebook, 

Youtube) 

         

เว็บไซตของ GISTDA (www.gistda.or.th)          

งานประชุม/สัมมนา/นิทรรศการที่ GISTDA เปน

เจาภาพ หรือรวมจัด 

         

กิจกรรมสงเสริมการตลาด/การขายของ GISTDA          

จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนกิส (E-Mail) จาก 

GISTDA 

         

สกูป/ บทสัมภาษณทางโทรทัศน วิทย ุ          

บทความ/ บทสัมภาษณทางหนังสือพิมพ นิตยสาร 

วารสาร 

         

อื่น ๆ ระบุ.........................................................          

 

 

 

 

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  

ประจำปงบประมาณ 2565 
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สวนท่ี 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ 

    3. ทานมีความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการในประเด็นตาง ๆ ของ GISTDA ในระดับใด   

ประเด็น ระดับความคาดหวงักอนการใชบริการ ระดับความพึงพอใจหลังใชบริการ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ดานกระบวนการใหบริการ           

ความสะดวกรวดเร็ว เขาถึงบริการแอปพลิเคชัน           

ความชัดเจนของเอกสาร /ขั้นตอนในการขอรับบริการ 

(ถามี) 

          

ขั้นตอนการใชงานแอปพลิเคชันไมซับซอน และมีความ

คลองตัว 

          

ความตรงตอเวลาในการดำเนินงาน           

มีการติดตามอยางตอเนื่อง หรือสอบถามผลหลังเขารับ

บริการ 

          

มีความพรอมในการใหบริการและแกไขปญหาไดทันที

เมื่อเกิดความผิดพลาด 

          

ระยะเวลาการดำเนินงานที่เหมาะสม           

ดานบุคลากรทีใ่หบริการ           

ความรูความสามารถในการใหขอมูล คำแนะนำและ

แกปญหา ถกูตอง ชัดเจน   

          

เจาหนาที่มีความเต็มใจในการใหบริการ สุภาพ เปน

มิตร 

          

เจาหนาที่มีความเอาใจใส กระตือรือรน และพรอมที่จะ

ใหบริการ   

          

ความไววางใจในการใหบริการของเจาหนาที ่           

ดานคุณภาพของบริการดานแอปพลิเคชัน           

แอปพลิเคชันมีความถกูตอง สมบูรณ เชื่อถือได           

แอปพลิเคชันใชงานไดจริงตามที่ตองการ           

แอปพลิเคชันที่ใชบริการมีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับใน

สายงานวิชาชีพ 

          

ดานประโยชนและประสิทธภิาพของผลติภัณฑ/

บริการ 

          

แอปพลิเคชันที่ไดรับสามารถนำไปใชประโยชนหรือตอ

ยอดในงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

          

แอปพลิเคชันที่ไดรับชวยเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

แกงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

          

ภาพรวมการใหบริการ           

ความพึงพอใจโดยรวมตอการใหบริการของ สทอภ.           
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สวนที่ 3 ความคาดหวังในการกลับมาใชบริการของ GISTDA 

 ทานมีความคาดหวังและความพึงพอใจตอการดำเนินงานของ GISTDA ในประเดน็ๆ ในระดับใด   

ประเด็น ระดับความคาดหวงักอนการใช

บริการ 

ระดับความพึงพอใจหลังใชบริการ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ความคาดหวังในการกลับมาใชผลิตภัณฑ/บริการ

ของ สทอภ. 

          

ทานจะแนะนำผูอื่นใหเขามาใชผลิตภัณฑ/บริการ

ของ สทอภ. 

          

สวนท่ี 4 ความไมพึงพอใจและขอเสนอแนะตอการใหบริการของ GISTDA 

จากการใชบริการ ทานไมพึงพอใจตอการใหบริการดานใด เพราะเหตุใด  

ดานกระบวนการใหบริการ  

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

ดานประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

ทานคิดวาภาพลักษณของ  GISTDA มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชในผลิตภัณฑและบริการหรือไม อยางไร 

สวนท่ี 5 แนวทางการใหบริการในอนาคต 

ทานสนใจส่ังซ้ือขอมูลประเภทใดจาก GISTDA ผานรานคาออนไลน (AWAGAD)  (http://awagad.gistda.or.th/) 

 สนใจ  (โปรดระบุ/เลือกไดมากกวา 1)    

              ขอมูลจากดาวเทียมพรอมใช    ขอมูลภูมิสารสนเทศ      หนังสือ       ของท่ีระลึก   

 ไมสนใจ เพราะ 

การบริการรูปแบบใด ท่ีตอบสนองตอความตองการของทานไดมากท่ีสุด 

       ส่ังซ้ือขอมูลประสานผานเจาหนาท่ี 

       ส่ังซ้ือขอมูลผานระบบออนไลน  เชน สืบคนขอมูลและส่ังซ้ือไดดวยตัวเอง เปนตน 

ประเภท/ลักษณะของขอมูลจากดาวเทียม ประเภทไหน ท่ีทานสนใจอยากใชบริการ 

ประเภทระบบท่ีสนใจ 

       ระบบออพติคอล เชน  ดาวเทียม WorldView, LANDSAT, Pleaides 

       ระบบเรดาร  เชน ดาวเทียม Radarsat 

http://awagad.gistda.or.th/
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ชนิดของขอมูลท่ีสนใจ 

 ขอมูล  Raw data 

  ขอมูลท่ีปรับแกเชิงเรขาคณิต (Geometric correction) 

  ขอมูลท่ีปรับแก แบบ Orthorectified 

   ขอมูลในรูปแบบ Service  เชน WMS, WFS 

   ขอมูลในรูปแบบของรายงาน 

 

9.3 ความละเอียดภาพท่ีตองการ (เมตร) 

 ความละเอียดสูงมาก (50 เซนติเมตรหรือดีกวา) 

 รายละเอียดสูง (1-2 เมตร) 

 ความละเอียดปานกลาง (มากกวา 2 เมตรขึ้นไป) 

10. ทานอยากให GISTDA พัฒนาผลิตภัณฑ Solution หรือบริการอื่น ๆ ในรูปแบบใด เพ่ือตอบโจทยความตองการของทานมากท่ีสุด 
 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 

ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของทานจะถูกนำไปใชเพ่ือปรับปรุงการใหบริการของ GISTDA ตอไป 
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เครื่องมือสำหรับเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 

 

แบบสนทนากลุม (Focus Groups) แนวทางการพัฒนาการใหบริการ 

ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

 

คำชี้แจง : การสำรวจคร้ังนี้ มีความประสงคเพื่อรับรูความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการใหบริการของ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ GISTDA เพื่อนำมาเปนประโยชนใน

การปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

1. ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของ สทอภ.  

2. สภาพการใหบริการในปจจุบัน ปญหาและแนวทางการพัฒนาการใหบริการของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ใหมีรูปแบบที่สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพสนองตามความตองการ

และสรางความพึงพอใจของผูรับบริการ 

1.1 สิ่งที่ประทบัใจ 

1) ดานกระบวนการใหบริการ  

2) ดานบุคลากรที่ใหบริการ 

3) ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 

4) ดานประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 

5) ดานราคา 

1.2 ปญหา อุปสรรคที่พบจากการใชบริการ 

1) ดานกระบวนการใหบริการ  

2) ดานบุคลากรที่ใหบริการ 

3) ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 

4) ดานประโยชนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 

5) ดานราคา 

3.  สิ่งที่ทานตองการใหสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ GISTDA 

ปรับปรุงเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการตอไป  
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                                         ของที่ระลึก 
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