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1
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) หรือ สสนก. จัดตั้งขึ้นตามพระราช
กฤษฎี ก าจั ด ตั้ งสถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้ํ า และการเกษตร (องค ก ารมหาชน) พ.ศ. 2551 เมื่ อ วั น ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนองคการที่ทําการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในดานการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร และนําเสนอ
ผลการวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อให องคกรต างๆ นํ าไปใช ป ระโยชน ในการเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร ตลอดจนสงเสริมความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศในการวิจัยและ
พัฒ นาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในดานการจัด การสารสนเทศทรัพยากรน้ํ าและการเกษตร และบริการ
ถายทอดเทคโนโลยี ที่เป น ผลการวิ จั ย และพั ฒ นาของสถาบั น ให ป ระชาชนและชุ มชนนํ าไปใช ป ระโยชน ได
โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล
ทั้งนี้พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 45
บัญญัติใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคา
ในภารกิจ และมาตรา 53 บั ญ ญั ติ ให องคการมหาชนและรัฐวิส าหกิจ จัด ให มีห ลักเกณฑ การบริห ารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้
เพื่ อ ให เป น ไปตามพระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 รวมถึงเพื่อแสดงใหเห็นวา สสนก. เปนหนวยงานที่ใหความสําคัญตอการสรางผลงานที่มีประโยชน
คุมคาใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ สถานประกอบการ ชุมชนไดนําไปใชประโยชนอยางแทจริง จึงเห็นสมควรให
มีการประเมินผลการดําเนินงานของ สสนก. ในดานความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ
การประเมินความพึงพอใจยังไดยึดหลักการประเมินตามที่ กพร. กําหนด กลาวคือเปนการประเมิน
ความพึงพอใจจากงานบริการใน 5 ดาน ไดแก ดานกระบวนการและขั้นตอน ดานการทํางานของเจาหนาที่
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานคุณภาพการบริการของ สสนก. และ ดานความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพของ
บริ ก ารจาก สสนก. โดยในแต ล ะด านจะประกอบด ว ยดั ช นี ชี้ วั ด ย อ ยตามที่ ค ณะผู วิ จั ย ได มี ก ารศึ ก ษาและ
เห็ นสมควร สําหรับน้ําหนักของดัชนีชี้ วัดย อยในแตละด าน กําหนดให ดัชนีชี้วัดยอยในแตละดานมีน้ําหนั ก
ที่เทากัน
การวัดความพึงพอใจเปนการวัดทัศนคติ (Attitude Measurement) โดยเทคนิคทางสถิติที่ถูกนํามา
ประยุกตใช ไดแก Method of Summated Ratings (The Likert Scale) ซึ่งวิธีการนี้จ ะแบ งความพึงพอใจ
ออกเปน 5 ระดับ โดยที่ ระดับที่ 1 หมายถึง นอยที่สุด และระดับที่ 5 หมายถึง มากที่สุด ผลการประเมิน
ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจะกําหนดให ระดับที่ 1 ถึง 1.8 หมายถึง ไมพอใจอยางยิ่ง ระดับทีม่ ากกวา 1.8 ถึง 2.6
หมายถึง ไมพอใจ ระดับ ที่มากกวา 2.6 ถึง 3.4 หมายถึง ปานกลาง ระดับ ที่มากกวา 3.4 ถึง 4.2 หมายถึง
พอใจ และระดับที่มากกวา 4.2 หมายถึง พอใจอยางยิ่ง หลังจากวัดความพึงพอใจโดยใช The Likert Scale
แลว ระดับความพึงพอใจถูกเปลี่ยนใหเปนรอยละของระดับความพึงพอใจ โดยหลักเกณฑการเปลี่ยนยึดตามที่
ก.พ.ร. กํ า หนด ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารตามที่ ก.พ.ร. กํ าหนด สามารถแสดงได
โดยตารางที่ 1
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2
ดานการบริการ

ระดับความพึงพอใจ

1. กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ

4.38

2. เจาหนาที่ผูใหบริการ

4.43

3. สิ่งอํานวยความสะดวก

4.39

4. คุณภาพการใหบริการ

4.32

5. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ

4.61

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

4.43

ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจโดยรวม

88.60

ตารางที่ 1: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตามที่ ก.พ.ร. กําหนด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
จากตารางที่ 1 พบวา ดานความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการมีผลการประเมินระดับความ
พึงพอใจที่สูงที่สุดอยูที่ 4.61 และดานที่มีผลการประเมินระดับความพึงพอใจรองลงมาไดแก ดานเจาหนาที่
ผูใหบริการมีระดับความพึงพอใจอยูที่ 4.43 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกมีระดับความพึงพอใจอยูที่ 4.39 และ
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการมีระดับความพึงพอใจอยูที่ 4.38 สําหรับดานที่มีผลการประเมินระดับ
ความพึงพอใจที่ต่ําที่สุดโดยเปรียบเทียบคือดานคุณภาพการใหบริการ โดยผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
อยูที่ 4.32 จากผลการประเมินขางตนสามารถกลาวไดวา ดานความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการและ
ด านเจ าหน าที่ ผู ให บ ริ การเป น จุ ด แข็งโดยเปรี ย บเที ย บ อย างไรก็ ต าม สสนก. ควรมุ งเน น ในการปรั บ ปรุ ง
งานบริการดานคุณภาพการใหบริการ เนื่องจากงานบริการดานนี้เปนจุดออนโดยเปรียบเทียบ
จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจในดานตางๆที่กลาวมา สงผลใหคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
อยูที่ 4.43 และดัชนีชี้วัดความพึงพอใจโดยรวมอยูทิ่ 88.60 ดังนั้นสามารถสรุปไดวางานบริการทุกดานของ
สสนก. กอใหเกิดความพึงพอใจอยางยิ่งตอผูรับบริการ
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผูรับบริการตามภารกิจหลักของ สสนก. พบวา งานภารกิจ
หลั กของ สสนก. ทุกงานกอให เกิดความพึงพอใจต อผูรับ บริการในระดับ มากถึงมากที่สุ ด โดยรายละเอีย ด
ของผลการประเมินสามารถแสดงไดโดยตารางที่ 2
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3
งานบริการภารกิจหลักของ สสนก.

ระดับความพึงพอใจ

1. งานบริการขอมูลดานสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
1.1 บริการขอมูลจากสถานีโทรมาตร

4.59

1.2 ผลจากแบบจําลองคาดการณสภาพอากาศระยะสั้น

4.55

1.3 รายงานติดตามสถานการณน้ํา

4.60

2. งานบริการถายทอดเทคโนโลยี
2.1 การพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ําระดับตําบล

4.04

2.2 การประยุกตใชเทคโนโลยีและสารสนเทศบริหารจัดการน้ําชุมชน

4.38

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

4.43

ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจโดยรวม

88.60

ตารางที่ 2: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตามงานบริการภารกิจหลักของ สสนก.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จากตารางที่ 2 พบวา งานภารกิจหลักของ สสนก. ที่กอใหเกิดความพึงพอใจอยางยิ่งตอผูรับบริการ
ไดแก งานบริการขอมูล จากสถานี โทรมาตร ผลจากแบบจําลองคาดการณ สภาพอากาศระยะสั้น รายงาน
ติดตามสถานการณน้ํา และการประยุกตใชเทคโนโลยีและสารสนเทศบริหารจัดการน้ําชุมชน โดยงานบริการ
เหลานี้มีระดับการประเมินความพึงพอใจที่มากกวา 4.20 สําหรับงานบริการดานการประยุกตใชเทคโนโลยี
และสารสนเทศบริ ห ารจั ด การน้ํ าชุ ม ชนมี ผ ลการประเมิ น ระดั บ ความพึ งพอใจที่ ต่ํ าที่ สุ ด โดยเปรี ย บเที ย บ
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาคะแนนการประเมิน พบวาระดับความพึงพอใจของงานบริการดานการประยุกตใช
เทคโนโลยี และสารสนเทศบริ ห ารจั ด การน้ํ าชุ มชนมีค า 4.04 ซึ่งคาระดั บ ความพึ งพอใจนี้ ยั งมี คาที่ สู งและ
ผูรับ บริการเกิด ความพึงพอใจในระดับ ที่มากตองานบริการด านการประยุ กต ใช เทคโนโลยี และสารสนเทศ
บริหารจัดการน้ําชุมชน
จากผลการประเมินความพึงพอใจที่กลาวมา สงผลใหคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยูที่ 4.43 และดัชนี
ชี้วัดความพึงพอใจโดยรวมอยูทิ่ 88.60 ดังนั้นสามารถสรุปไดวางานบริการภารกิจหลักของ สสนก. กอใหเกิด
ความพึงพอใจอยางยิ่งตอผูรับบริการ
นอกจากการประเมิน ความพึ งพอใจของผู รับ บริการตามที่ ก.พ.ร. กําหนดและการประเมิน ความ
พึงพอใจของผูรับบริการตามงานบริการภารกิจหลักของ สสนก. คณะผูวิจัยไดมีการประเมินความพึงพอใจ
ตามลั ก ษณะการให บ ริ ก ารข อ มู ล ผ านช อ งทางต างๆ การฝ ก อบรม อุ ป กรณ เทคโนโลยี และสิ่ งปลู ก สร า ง
โดยผลการประเมินความพึงพอใจสามารถแสดงไดโดยตารางที่ 3
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4
การใหบริการขอมูลผานชองทางตางๆ การฝกอบรม อุปกรณ เทคโนโลยี
และสิ่งปลูกสราง
การใหบริการขอมูลผานทาง SMS
การใหบริการขอมูลผานทาง Website
การใหบริการขอมูลผานทาง Application
การใหบริการขอมูลผานทาง E-mail
การฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ําชุมชน
การลงพื้นที่เพื่อจัดหาขอมูลสําหรับการจัดทํา/วางแผนที่เกี่ยวของกับการใชน้ํา
คอมพิวเตอรที่ สสนก.จัดหาให
GPS ที่ สสนก. จัดหาให
สิ่งปลูกสรางตางๆ เชน ฝายชะลอน้ํา ฝายกักเก็บน้ํา
การฝกอบรมการใชงานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
โปรแกรม Quantum GIS
ระบบ NHC Application

ระดับความพึงพอใจ
4.30
4.58
4.38
4.38
4.40
4.36
4.10
4.18
4.88
4.06
4.00
3.74

ตารางที่ 3: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตามลักษณะการใหบริการขอมูลผานชองทาง
ตางๆ การฝกอบรม อุปกรณ เทคโนโลยีและสิ่งปลูกสราง
จากตารางที่ 3 พบวา ผูรับ บริการเกิดความพึงพอใจอยางยิ่งตอการใหบ ริการขอมูลผานทาง SMS
Website Application และ E-mail การฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ําชุมชน การลงพื้นที่เพื่อ
จัดหาขอมูลสํ าหรับ การจั ดทํา/วางแผนที่เกี่ยวของกับ การใชน้ํ า และสิ่งปลูกสรางตางๆ เช น ฝายชะลอน้ํ า
ฝายกักเก็บน้ํา อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงอุปกรณและเทคโนโลยีที่ผูรับบริการตองมีความรูพื้นฐานในการ
เรี ย นรู ห รื อ ต อ งมี ค วามรู พื้ น ฐานในการใช พ บว า ระดั บ ความพึ งพอใจมี ค าที่ ค อ นข า งต่ํ าโดยเปรี ย บเที ย บ
โดยคอมพิวเตอรที่ สสนก.จั ดหาให มีระดั บ ความพึงพอใจอยูที่ 4.10 GPS ที่ สสนก. จัด หาใหมีระดับ ความ
พึ งพอใจอยู ที่ 4.18 การฝ กอบรมการใช งานระบบภู มิ ส ารสนเทศ (GIS) มี ร ะดั บ ความพึ งพอใจอยู ที่ 4.06
โปรแกรม Quantum GIS มี ร ะดั บ ความพึ งพอใจอยู ที่ 4.00 และระบบ NHC Application มี ร ะดั บ ความ
พึงพอใจต่ําสุดอยูที่ 3.74
ผลการการประเมินความพึงพอใจที่กลาวมาเบื้องตนไดถูกวิเคราะหเพื่อนํามาสรุปเปนขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงความพึงพอใจไดดังนี้
1. การติดตอสื่อสารระหวาง สสนก. กับผูรับบริการ
ปญหาที่สําคัญของ สสนก. คือขอมูลที่ผูรับบริการไดรับจาก สสนก. อาจจะไมไดถูกนําไปประยุกตใช
อย างแพร ห ลาย โดยป ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น อาจมาจากหลายสาเหตุ เช น ข อมู ล ที่ ผู รั บ บริ การได รั บ จาก สสนก.
ไมต รงกับ ความต องการของผู รับ บริ การ หรือ ผู ที่ไดรั บ ขอมูล ไมได มีการใช ขอมูล โดยตรงทําให ไมทราบถึง
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ประโยชนและการนําขอมูลที่ไดรับไปประยุกตใช ดังนั้น สสนก. ควรมีการติดตอสื่อสารกับผูรับบริการที่ดีขึ้น
กล าวคื อ สสนก. ควรทํ าการสํ ารวจลั ก ษณะของขอ มู ล ที่ ผู รั บ บริ ก ารต อ งการและปรั บ รู ป แบบของข อ มู ล
ใหส อดคลองกับ ความตองการของผูรับ บริการ และ สสนก. ควรรูวาใครเป น ผูใชขอมูล โดยตรงและทําการ
สงขอมูลไปให กับผูใชขอมูลโดยตรง นอกจากนี้ สสนก. ควรมี Call center หรือชองทางการติด ตอเพิ่มขึ้น
เพื่อให สสนก. สามารถใหขอมูลเพิ่มเติมหากขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง หรือหากผูรับบริการไมเขาใจในขอมูล
ที่ไดรับก็สามารถติดตอกับ สสนก. ไดทันที ซึ่งสิ่งเหลานี้ จะชวยผูรับบริการและประชาชนไดมีการรับรูและ
นําขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําไปใชแพรหลายมากขึ้น และทําใหการทํางานของ สสนก. เปนที่รูจัก
มากขึ้น
นอกจากนี้ในการฝกอบรม ในบางกรณีผูนํ าในพื้น ที่ห รือผูบ ริหารระดั บสู งยังไมเห็ นถึงความสําคัญ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ สสนก. ใหในการฝกอบรม โดยอาจมีสาเหตุมาจากการที่พื้นที่ในชุมชนเอง
ยังไมป ระสบป ญ หาการบริห ารจั ด การน้ํ าที่ไมมากนั ก ในพื้ น ที่ขาดความร วมมือระหวางชาวบ านในชุม ชน
ในการแก ไขป ญ หาการบริ ห ารจั ด การน้ํ าชุ ม ชน หรื อ ในพื้ น ที่ นั้ น ๆมึ จํ านวนบุ ค ลากรจํ ากั ด และบุ ค ลากร
มีภาระงานที่มาก ทําใหบุคลากรไมสามารถใหเวลากับการอบรมไดอยางเต็มที่ จากสาเหตุดังกลาวสงผลใหผูนํา
ในพื้นที่หรือผูบริหารระดับสูงสงบุคลากรที่มีคุณสมบัติไมเพียงพอหรือไมเหมาะสมเขาทําการฝกอบรม ดังนั้น
สสนก. จึ งควรทํ าการติ ด ต อ สื่ อสารกับ ผู นํ าในพื้ น ที่ ห รือ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู งให ดี ขึ้ น ก อนที่ จ ะมีก ารฝ ก อบรม
แสดงใหผูนํ าในพื้นที่หรือผูบ ริหารระดับ สูงเห็ นถึงปญ หาและความสําคัญของการบริห ารจัดการน้ําในพื้น ที่
ชุมชนกอนที่จะมีการฝกอบรม และแสดงใหชุมชนเห็นถึงความสําคัญและผลลัพธที่ไดจากการฝกอบรมกอนที่
จะมีการฝกอบรม
2. การประยุกตใชอุปกรณและเทคโนโลยีที่ไดรับจาก สสนก.
ผูเขารับ การฝ กอบรมเห็ นวาอุป กรณ และเทคโนโลยีที่ได รับ จาก สสนก. มีป ระโยชน กับ ชุ มชนและ
มีคุณ ภาพที่ดี แตการใชอุปกรณและเทคโนโลยีต องอาศัยพื้น ฐานความรูที่เพียงพอ ดังนั้น หากผูเขารับการ
ฝ ก อบรมไมมี พื้ น ฐานความรู ที่ เพี ย งพอ ผลที่ เกิ ด ขึ้น คื อ ไมมี ก ารนํ าอุป กรณ แ ละเทคโนโลยี ไปประยุ ก ต ใช
หรือการนํ าอุป กรณ และเทคโนโลยีไปประยุกต ใชในพื้นที่ไมแพรห ลายเทาที่ควร ดังนั้น สสนก. ควรมุงเน น
การแกป ญ หาโดยกําหนดคุณ สมบั ติ ของผู เขารั บ การฝ กอบรม กล าวคือผู เขารับ การฝ กอบรมต องมีความรู
เบื้องตนในการใชอุปกรณและเทคโนโลยีที่ไดรับจาก สสนก. และผูเขารับการฝกอบรมตองทํางานที่เกี่ยวของ
กับ การบริห ารจัด การน้ํ าในพื้น ที่ของตนเอง นอกจากนี้ สสนก. ควรหาวิธี สงเสริมให ผู เขารับ การฝ กอบรม
มีการนําอุปกรณและเทคโนโลยีที่ไดรับจาก สสนก. ไปใชขยายผลในพื้นที่ และสงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรม
นํ า ความรู ที่ ได รั บ เกี่ ย วกั บ การใช อุ ป กรณ แ ละเทคโนโลยี ที่ ได รั บ จาก สสนก. ไปสอนชาวบ า นในชุ ม ชน
เพื่อใหชาวบานในชุมชนสามารถใชอุปกรณและเทคโนโลยีที่ไดรับจาก สสนก. ไดอยางแพรหลาย
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