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 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) หรือ สสนก. จัดตั้งขึ้นตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที ่                  
1 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนองคการที่ทําการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี              
รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในดานการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร และนําเสนอ
ผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหองคกรตางๆ นําไปใชประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร ตลอดจนสงเสริมความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศในการวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในดานการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร และบริการ
ถายทอดเทคโนโลยีที่เปนผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันใหประชาชนและชุมชนนําไปใชประโยชนได
โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล 
  
 ทั้งนี้พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 45 
บัญญัติใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคา            
ในภารกิจ และมาตรา 53 บัญญัติใหองคการมหาชนและรัฐวิสาหกิจจัดใหมีหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
 เพื่อให เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี                  
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
บริการจาก สสนก. โดยในแตละดานจะประกอบดวยดัชนีชี้วัดยอยตามที่คณะผูวิจัยไดมีการศึกษาและ
เห็นสมควร สําหรับน้ําหนักของดัชนีชี้วัดยอยในแตละดาน กําหนดใหดัชนีชี้วัดยอยในแตละดานมีน้ําหนัก                
ที่เทากัน 

 
 การวัดความพึงพอใจเปนการวัดทัศนคติ (Attitude Measurement) โดยเทคนิคทางสถิติที่ถูกนํามา
ประยุกตใชไดแก Method of Summated Ratings (The Likert Scale) ซึ่งวิธีการนี้จะแบงความพึงพอใจ
ออกเปน 5 ระดับ โดยที่ ระดับที่ 1 หมายถึง นอยที่สุด และระดับที่ 5 หมายถึง มากที่สุด ผลการประเมิน
ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจะกําหนดให ระดับที่ 1 ถึง 1.8 หมายถึง ไมพอใจอยางยิ่ง ระดับทีม่ากกวา 1.8 ถึง 2.6 
หมายถึง ไมพอใจ ระดับที่มากกวา 2.6 ถึง 3.4 หมายถึง ปานกลาง ระดับที่มากกวา 3.4 ถึง 4.2 หมายถึง 
พอใจ และระดับที่มากกวา 4.2 หมายถึง พอใจอยางยิ่ง หลังจากวัดความพึงพอใจโดยใช The Likert Scale 
แลว ระดับความพึงพอใจถูกเปลี่ยนใหเปนรอยละของระดับความพึงพอใจ โดยหลักเกณฑการเปลี่ยนยึดตามที่ 
ก.พ.ร. กําหนด ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตามที่ ก.พ.ร. กําหนด สามารถแสดงได                   
โดยตารางที่ 1 
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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 
 
ตารางที ่1: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตามที่ ก.พ.ร. กําหนด ประจําปงบประมาณ  
     พ.ศ. 2560 
 
 จากตารางที่ 1 พบวา ดานความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการมีผลการประเมินระดับความ               
พึงพอใจที่สูงที่สุดอยูที่ 4.61 และดานที่มีผลการประเมินระดับความพึงพอใจรองลงมาไดแก ดานเจาหนาที ่           
ผูใหบริการมีระดับความพึงพอใจอยูที่ 4.43 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกมีระดับความพึงพอใจอยูที่ 4.39 และ
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการมีระดับความพึงพอใจอยูที่ 4.38 สําหรับดานที่มีผลการประเมินระดับ
ความพึงพอใจที่ต่ําที่สุดโดยเปรียบเทียบคือดานคุณภาพการใหบริการ โดยผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
อยูที่ 4.32 จากผลการประเมินขางตนสามารถกลาวไดวา ดานความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการและ
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการเปนจุดแข็งโดยเปรียบเทียบ อยางไรก็ตาม สสนก. ควรมุงเนนในการปรับปรุง                 
งานบริการดานคุณภาพการใหบริการ เนื่องจากงานบริการดานนี้เปนจุดออนโดยเปรียบเทียบ 
 
 จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจในดานตางๆที่กลาวมา สงผลใหคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
อยูที่ 4.43 และดัชนีชี้วัดความพึงพอใจโดยรวมอยูทิ่ 88.60 ดังนั้นสามารถสรุปไดวางานบริการทุกดานของ 
สสนก. กอใหเกิดความพึงพอใจอยางยิ่งตอผูรับบริการ 
  
 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผูรับบริการตามภารกิจหลักของ สสนก. พบวา งานภารกิจ
หลักของ สสนก. ทุกงานกอใหเกิดความพึงพอใจตอผูรับบริการในระดับมากถึงมากที่สุด โดยรายละเอียด            
ของผลการประเมินสามารถแสดงไดโดยตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 



3 
 

การประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560     
 
 

งานบริการภารกิจหลักของ สสนก. ระดับความพึงพอใจ 

1. งานบริการขอมูลดานสารสนเทศทรัพยากรน้ํา  

1.1 บริการขอมูลจากสถานีโทรมาตร 4.59 

1.2 ผลจากแบบจําลองคาดการณสภาพอากาศระยะสั้น   4.55 

1.3 รายงานติดตามสถานการณน้ํา 4.60 

2. งานบริการถายทอดเทคโนโลย ี  

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 งานบริการขอมูลจากสถานีโทรมาตร ผลจากแบบจําลองคาดการณสภาพอากาศระยะสั้น รายงาน
ติดตามสถานการณน้ํา และการประยุกตใชเทคโนโลยีและสารสนเทศบริหารจัดการน้ําชุมชน โดยงานบริการ
เหลานี้มีระดับการประเมินความพึงพอใจที่มากกวา 4.20 สําหรับงานบริการดานการประยุกตใชเทคโนโลยี                  
และสารสนเทศบริหารจัดการน้ําชุมชนมีผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ต่ําที่สุดโดยเปรียบเทียบ         
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาคะแนนการประเมิน พบวาระดับความพึงพอใจของงานบริการดานการประยุกตใช
เทคโนโลยีและสารสนเทศบริหารจัดการน้ําชุมชนมีคา 4.04 ซึ่งคาระดับความพึงพอใจนี้ยังมีคาที่สูงและ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจในระดับที่มากตองานบริการดานการประยุกตใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ
บริหารจัดการน้ําชุมชน 
 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจที่กลาวมา สงผลใหคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยูที่ 4.43 และดัชนี
ชี้วัดความพึงพอใจโดยรวมอยูทิ่ 88.60 ดังนั้นสามารถสรุปไดวางานบริการภารกิจหลักของ สสนก. กอใหเกิด
ความพึงพอใจอยางยิ่งตอผูรับบริการ 
 
 นอกจากการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตามที่ ก.พ.ร. กําหนดและการประเมินความ                 
พึงพอใจของผูรับบริการตามงานบริการภารกิจหลักของ สสนก. คณะผูวิจัยไดมีการประเมินความพึงพอใจ             
ตามลักษณะการใหบริการขอมูลผานชองทางตางๆ การฝกอบรม อุปกรณ เทคโนโลยีและสิ่งปลูกสราง                  
โดยผลการประเมินความพึงพอใจสามารถแสดงไดโดยตารางที่ 3 
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การใหบริการขอมูลผานชองทางตางๆ การฝกอบรม อุปกรณ เทคโนโลย ี
และสิ่งปลูกสราง ระดับความพึงพอใจ 

การใหบริการขอมูลผานทาง SMS 4.30 

การใหบริการขอมูลผานทาง Website 4.58 

การใหบริการขอมูลผานทาง Application 4.38 

การใหบริการขอมูลผานทาง E-mail 4.38 

การฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ําชุมชน 4.40 

การลงพื้นที่เพื่อจัดหาขอมูลสําหรับการจัดทํา/วางแผนที่เกี่ยวของกับการใชน้ํา 4.36 

คอมพิวเตอรที่ สสนก.จัดหาให 4.10 

GPS ที่ สสนก. จัดหาให 4.18 

สิ่งปลูกสรางตางๆ เชน ฝายชะลอน้ํา ฝายกักเก็บน้ํา 4.88 

การฝกอบรมการใชงานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 4.06 

โปรแกรม Quantum GIS 4.00 

ระบบ NHC Application 3.74 
 
ตารางที่ 3: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตามลักษณะการใหบริการขอมูลผานชองทาง 
              ตางๆ การฝกอบรม อุปกรณ เทคโนโลยีและสิ่งปลูกสราง 
 
 จากตารางที่ 3 พบวา ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจอยางยิ่งตอการใหบริการขอมูลผานทาง SMS 
Website Application และ E-mail การฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ําชุมชน การลงพื้นที่เพื่อ
จัดหาขอมูลสําหรับการจัดทํา/วางแผนที่เกี่ยวของกับการใชน้ํา และสิ่งปลูกสรางตางๆ เชน ฝายชะลอน้ํา                
ฝายกักเก็บน้ํา อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงอุปกรณและเทคโนโลยีที่ผูรับบริการตองมีความรูพื้นฐานในการ
เรียนรูหรือตองมีความรูพื้นฐานในการใชพบวาระดับความพึงพอใจมีคาที่คอนขางต่ําโดยเปรียบเทียบ                  
โดยคอมพิวเตอรที่ สสนก.จัดหาใหมีระดับความพึงพอใจอยูที่ 4.10 GPS ที่ สสนก. จัดหาใหมีระดับความ               
พึงพอใจอยูที่  4.18 การฝกอบรมการใชงานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มีระดับความพึงพอใจอยูที่  4.06 
โปรแกรม Quantum GIS มีระดับความพึงพอใจอยูที่  4.00 และระบบ NHC Application มีระดับความ                 
พึงพอใจต่ําสุดอยูที่ 3.74 
 
 ผลการการประเมินความพึงพอใจที่กลาวมาเบื้องตนไดถูกวิเคราะหเพื่อนํามาสรุปเปนขอเสนอแนะ             
ในการปรับปรุงความพึงพอใจไดดังนี ้
 
 1. การติดตอสื่อสารระหวาง สสนก. กับผูรับบริการ 
 
 ปญหาที่สําคัญของ สสนก. คือขอมูลที่ผูรับบริการไดรับจาก สสนก. อาจจะไมไดถูกนําไปประยุกตใช
อยางแพรหลาย โดยปญหาที่เกิดขึ้นอาจมาจากหลายสาเหตุ เชน ขอมูลที่ผูรับบริการไดรับจาก สสนก.             
ไมตรงกับความตองการของผูรับบริการ หรือ ผูที่ไดรับขอมูลไมไดมีการใชขอมูลโดยตรงทําใหไมทราบถึง
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ประโยชนและการนําขอมูลที่ไดรับไปประยุกตใช ดังนั้น สสนก. ควรมีการติดตอสื่อสารกับผูรับบริการที่ดีขึ้น 
กลาวคือ สสนก. ควรทําการสํารวจลักษณะของขอมูลที่ผูรับบริการตองการและปรับรูปแบบของขอมูล                   
ใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ และ สสนก. ควรรูวาใครเปนผูใชขอมูลโดยตรงและทําการ              
สงขอมูลไปใหกับผูใชขอมูลโดยตรง นอกจากนี้ สสนก. ควรมี Call center หรือชองทางการติดตอเพิ่มขึ้น 
เพื่อให สสนก. สามารถใหขอมูลเพิ่มเติมหากขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง หรือหากผูรับบริการไมเขาใจในขอมูล              
ที่ไดรับก็สามารถติดตอกับ สสนก. ไดทันที ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยผูรับบริการและประชาชนไดมีการรับรูและ               
นําขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําไปใชแพรหลายมากขึ้น และทําใหการทํางานของ สสนก. เปนที่รูจัก      
มากขึ้น 
 
 นอกจากนี้ในการฝกอบรม ในบางกรณีผูนําในพื้นที่หรือผูบริหารระดับสูงยังไมเห็นถึงความสําคัญ              
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ สสนก. ใหในการฝกอบรม โดยอาจมีสาเหตุมาจากการที่พื้นที่ในชุมชนเอง    
ยังไมประสบปญหาการบริหารจัดการน้ําที่ไมมากนัก ในพื้นที่ขาดความรวมมือระหวางชาวบานในชุมชน                 
ในการแกไขปญหาการบริหารจัดการน้ําชุมชน หรือในพื้นที่นั้นๆมึจํานวนบุคลากรจํากัดและบุคลากร               
มีภาระงานที่มาก ทําใหบุคลากรไมสามารถใหเวลากับการอบรมไดอยางเต็มที่ จากสาเหตุดังกลาวสงผลใหผูนํา
ในพื้นที่หรือผูบริหารระดับสูงสงบุคลากรที่มีคุณสมบัติไมเพียงพอหรือไมเหมาะสมเขาทําการฝกอบรม ดังนั้น 
สสนก. จึงควรทําการติดตอสื่อสารกับผูนําในพื้นที่หรือผูบริหารระดับสูงใหดีขึ้นกอนที่จะมีการฝกอบรม               
แสดงใหผูนําในพื้นที่หรือผูบริหารระดับสูงเห็นถึงปญหาและความสําคัญของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่
ชุมชนกอนที่จะมีการฝกอบรม และแสดงใหชุมชนเห็นถึงความสําคัญและผลลัพธที่ไดจากการฝกอบรมกอนที่
จะมีการฝกอบรม 
 
 2. การประยุกตใชอุปกรณและเทคโนโลยทีี่ไดรับจาก สสนก.  
 

ผูเขารับการฝกอบรมเห็นวาอุปกรณและเทคโนโลยีที่ไดรับจาก สสนก. มีประโยชนกับชุมชนและ                  
มีคุณภาพที่ดี แตการใชอุปกรณและเทคโนโลยีตองอาศัยพื้นฐานความรูที่เพียงพอ ดังนั้นหากผูเขารับการ
ฝกอบรมไมมีพื้นฐานความรูที่เพียงพอ ผลที่เกิดขึ้นคือ ไมมีการนําอุปกรณและเทคโนโลยีไปประยุกตใช                 
หรือการนําอุปกรณและเทคโนโลยีไปประยุกตใชในพื้นที่ไมแพรหลายเทาที่ควร ดังนั้น สสนก. ควรมุงเนน               
การแกปญหาโดยกําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม กลาวคือผูเขารับการฝกอบรมตองมีความรู
เบื้องตนในการใชอุปกรณและเทคโนโลยีที่ไดรับจาก สสนก. และผูเขารับการฝกอบรมตองทํางานที่เกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ สสนก. ควรหาวิธีสงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรม              
มกีารนําอุปกรณและเทคโนโลยีที่ไดรับจาก สสนก. ไปใชขยายผลในพื้นที่ และสงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรม
นําความรูที่ไดรับเกี่ยวกับการใชอุปกรณและเทคโนโลยีที่ ไดรับจาก สสนก. ไปสอนชาวบานในชุมชน                
เพื่อใหชาวบานในชุมชนสามารถใชอุปกรณและเทคโนโลยีที่ไดรับจาก สสนก. ไดอยางแพรหลาย 


