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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 คณะผู้วิจัย ได้ท ำกำรส ำรวจโครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำกสถำบันสำรสนเทศ
ทรัพยำกรน  ำ (องค์กำรมหำชน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วย 2 ประเภทบริกำร ได้แก่      
1) งำนบริกำรข้อมูล ประกอบไปด้วย 5 งำนดังนี  แผนภำพคำดกำรณ์ฝนและทิศทำงลมล่วงหน้ำ 7 วันจำก
แบบจ ำลอง WRF-ROMS รำยงำนสรุปสถำนกำรณ์น  ำรำยสัปดำห์ รำยงำนสรุปสถำนกำรณ์น  ำประจ ำวันเพ่ือ
น ำเสนอต่อนำยกรัฐมนตรี รำยงำนสรุปสถำนกำรณ์น  ำประจ ำวัน บริกำรข้อควำมสั นแจ้งเตือนฝนตกหนัก ระดับ
น  ำในเขื่อน และพำยุ และ 2) งำนบริกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ประกอบไปด้วย 2 งำนดังนี  กำรพัฒนำภูมิสำรสนเทศ
น  ำระดับต ำบล กำรจัดกำรน  ำชุมชนด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  โดยท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจตำม
กรอบกำรประเมินที่ ก.พ.ร. ก ำหนดใน 5 ด้ำนได้แก่ ด้ำนกระบวนกำรและขั นตอน ด้ำนกำรด ำเนินงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนคุณภำพกำรบริกำร ควำมเชื่อมั่นคุณภำพบริกำร  

โดยแบ่งกำรวัดควำมพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับดังนี  ระดับควำมพึงพอใจน้อย มีค่ำคะแนน อยู่ระหว่ำง 
1.00 - 1.80 ระดับควำมพึงพอใจค่อนข้ำงน้อย มีค่ำคะแนน อยู่ระหว่ำง 1.81 - 2.60 ระดับควำมพึงพอใจปำน
กลำงมีค่ำคะแนน อยู่ระหว่ำง 2.61 - 3.40 ระดับควำมพึงพอใจมำก มีค่ำคะแนน อยู่ระหว่ำง 3.41 - 4.20 
ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด มีค่ำคะแนน อยู่ระหว่ำง 4.21 - 5.00 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับ
บริกำรในด้ำนต่ำงๆ จำก สสน. สำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงที่ 1 

ตารางที่ 1 ภาพรวมคะแนนและร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในด้านต่างๆ จาก 
สสน. จ้าแนกตามรายด้าน 

ความพึงพอใจ คะแนน 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน 

1. ด้ำนกระบวนกำรและขั นตอน 4.40 0.54 มำกที่สุด 88.00 
2. ด้ำนกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ 4.51 0.51 มำกที่สุด 90.20 
3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.46 0.51 มำกที่สุด 89.20 
4. ด้ำนคุณภำพกำรบริกำร 4.47 0.51 มำกที่สุด 89.40 
5. ควำมเชื่อมั่นคุณภำพบริกำร 4.57 0.48 มำกที่สุด 91.40 

ภาพรวม 4.48 0.43 มากที่สุด 89.60 
 
จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผู้เข้ำรับบริกำรมคีวำมพึงพอใจในด้ำนต่ำงๆ จำก สสน. โดยภำพรวมอยู่ในระดับ

มำกที่สุด ด้วยคะแนน 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.60 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำทุกด้ำนมีควำมพึงพอใจอยู่
ในระดับมำกท่ีสุดเช่นกัน โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยดังนี  ควำมเชื่อมั่นคุณภำพบริกำร ด้วยคะแนน 4.57 
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คิดเป็นร้อยละ 91.40 รองลงมำคือ ด้ำนกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ ด้วยคะแนน 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.20 
ด้ำนคุณภำพกำรบริกำร ด้วยคะแนน 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.40 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้วยคะแนน 
4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.20 และด้ำนกระบวนกำรและขั นตอน ด้วยคะแนน 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.00 
 นอกจำกนี เมื่อพิจำรณำควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับบริกำรตำมภำรกิจหลักของ สสน.พบว่ำ งำนภำรกิจ
หลักของ สสน. ทุกงำนก่อให้เกิดควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยรำยละเอียดของผลกำรประเมิน
สำมำรถแสดงได้โดยตำรำงที่ 2  

ตารางที่ 2 ภาพรวมคะแนนและร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในด้านต่างๆ จาก 
สสน. จ้าแนกตามโครงการ 

งานบริการ คะแนน 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน 

1. งานบริการข้อมูล 4.50 0.48 มากที่สุด 90.00 
   1) แผนภำพคำดกำรณ์ฝนและทิศทำงลมล่วงหน้ำ 7 วันจำก

แบบจ ำลอง WRF-ROMS 
4.40 0.42 มำกที่สุด 88.00 

   2) รำยงำนสรุปสถำนกำรณ์น  ำรำยสัปดำห์ 4.78 0.16 มำกที่สุด 95.60 
   3) รำยงำนสรุปสถำนกำรณ์น  ำประจ ำวัน เพ่ือน ำเสนอต่อ

นำยกรัฐมนตรี 
4.51 0.42 มำกที่สุด 90.20 

   4) รำยงำนสรุปสถำนกำรณ์น  ำประจ ำวัน 4.50 0.41 มำกที่สุด 90.00 
   5) บริกำรข้อควำมสั นแจ้งเตือนฝนตกหนัก ระดับน  ำในเขื่อน และ

พำยุ 
4.32 0.54 มำกที่สุด 86.40 

2. งานบริการถ่ายทอดความรู้ 4.46 0.42 มากที่สุด 89.20 
   1) กำรพัฒนำภูมิสำรสนเทศน  ำระดับต ำบล 4.43 0.41 มำกที่สุด 88.60 
   2) กำรจัดกำรน  ำชุมชนด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 4.49 0.45 มำกที่สุด 89.80 

ภาพรวม 4.48 0.43 มากที่สุด 89.60 
 

จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ผู้เข้ำรับบริกำรมคีวำมพึงพอใจในด้ำนต่ำงๆ จำก สสน. โดยภำพรวมอยู่ในระดับ
มำกที่สุด ด้วยคะแนน 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.60 เมื่อพิจำรณำตำมงำนบริกำร พบว่ำ ผู้เข้ำรับบริกำร          
มีควำมพึงพอใจในด้ำนต่ำงๆ จำก สสน. งำนบริกำรข้อมูล ด้วยคะแนน 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 และงำน
บริกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ด้วยคะแนน 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.20 ก็มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุดเช่นกัน 

 

ภาพรวม 

ร้อยละ 

๘๕.๔๐ 

ภาพรวม 

ร้อยละ 

๘๕.๔๐ 



 
โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้ (องค์การมหาชน) 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

            

3 

 

 นอกจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมงำนบริกำรหลักของ สสน. คณะผู้วิจัยได้มีกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อช่องทำงกำรส่งผ่ำนข้อมูลของ สสน. โดยผลกำรประเมินแสดงได้
ตำมตำรำงที่ 3 

ตารางที่ 3 ภาพรวมคะแนนและร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อช่องทางการ
ส่งผ่านข้อมูลของ สสน. 

ช่องทางการส่งผ่านข้อมูล คะแนน 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละของ
คะแนน 

1. งานบริการข้อมูล 4.42 0.58 มากที่สุด 88.40 
   1) กำรได้รับข้อมูลผ่ำนทำง E-mail 4.73 0.53 มำกที่สุด 94.60 
   2) กำรได้รับข้อมูลผ่ำนทำง Website 4.48 0.58 มำกที่สุด 89.60 
   3) กำรได้รับข้อมูลผ่ำนทำง Application 4.46 0.68 มำกที่สุด 89.20 
   4) กำรได้รับข้อมูลผ่ำนทำง SMS 4.14 0.77 มำก 82.80 
   5) กำรได้รับข้อมูลผ่ำนทำง Group Line 4.27 0.62 มำกที่สุด 85.40 
2. งานบริการถ่ายทอดความรู้ 4.39 0.72 มากที่สุด 87.80 
  2.1 การพัฒนาภูมิสารสนเทศน ้าระดับต้าบล 4.32 0.75 มากที่สุด 86.40 
   1) กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “กำรใช้งำนระบบ  

ภูมิสำรสนเทศ (GIS) ขั นพื นฐำน” 
4.16 1.21 มำก 83.20 

   2) กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “กำรใช้ข้อมูล       
ภูมิสำรสนเทศเพ่ือวำงแผนโครงกำรพัฒนำแหล่งน  ำ” 

4.34 1.09 มำกที่สุด 86.80 

   3) กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “กำรใช้งำนระบบ   
ภูมิสำรสนเทศ (GIS) ขั นสูง” 

4.45 0.59 มำกที่สุด 89.00 

   2.2 การจัดการน ้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.45 0.58 มากที่สุด 89.00 
   1) กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรประยุกต์ใช้ระบบ       

ภูมิสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรน  ำชุมชน 
4.50 0.67 มำกที่สุด 90.00 

   2) กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ 4.38 0.71 มำกที่สุด 87.60 
   3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำชุมชน

ตำมแนวพระรำชด ำริ 
4.62 0.60 มำกที่สุด 92.40 

   4) กิจกรรมอบรมกำรจัดท ำผังน  ำ 4.37 0.85 มำกที่สุด 87.40 
   5) กำรรำยงำนสถำนกำรณ์น  ำ 4.37 0.86 มำกที่สุด 87.40 

ภาพรวม 4.39 0.68 มากที่สุด 87.80 
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จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ผู้เข้ำรับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อช่องทำงกำรส่งผ่ำนข้อมูลของ สสน.          
ในภำพรวม อยู่ในระดับมำกที่สุด ด้วยคะแนน 4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.80 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยประเภทงำน
บริกำรพบว่ำ ผู้เข้ำรับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อช่องทำงกำรส่งผ่ำนข้อมูลของ สสน. อยู่ในระดับมำกที่สุด     
ทุกงำนบริกำร โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยดังนี  งำนบริกำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรจัดกำรน  ำชุมชนด้วย
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ด้วยคะแนน 4.45 คิดเป็นร้อยละ 89.00 รองลงมำคือ งำนบริกำรข้อมูลด้วย
คะแนน 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.40 และงำนบริกำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรพัฒนำภูมิสำรสนเทศน  ำระดับต ำบล 
ด้วยคะแนน 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.40  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เข้ารับบริการประจ้าปีงบประมาณ 2562 
 ส ำหรับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้เข้ำรับบริกำรประกอบด้วยประเด็นที่ส ำคัญดังนี  
 1. งานบริการข้อมูล 
   1) กำรเข้ำถึงข้อมูลผู้เข้ำรับบริกำรมีควำมต้องกำรข้อมูลที่เข้ำใจง่ำยไม่ซับซ้อนหรือสำมำรถดู
รำยละเอียดได้มำกขึ น 
   2) มีควำมคำดหวังที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย ำกว่ำที่ผ่ำนมำ  
   3) ต้องกำรให้มีกำรปรับปรุงข้อมูลสถำนกำรณ์น  ำให้มีควำมทันสมัยตลอดเวลำ  
   4) หำกเกิดเหตุกำรณ์อุทกภัยต้องกำรให้ทำง สสน. หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลให้
รวดเร็วเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถรับมือได้ 
   5) ต้องกำรให้ปรับปรุงระบบให้มีควำมเสถียร ในกรณีมีผู้เข้ำมำใช้ระบบเป็นจ ำนวนมำก 
   6) ต้องกำรให้มีช่องทำงที่หลำกหลำยในกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับหน่วยงำน โครงกำร หรือ
กิจกรรมต่ำงๆ ของ สสน.   
 2. งานบริการถ่ายทอดความรู้ 

1) ต้องกำรควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูล เป็นข้อมูลที่เข้ำใจง่ำย  
2) ต้องกำรให้มีกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ เช่น Facebook  
3) กำรจัดกำรฝึกอบรม ต้องกำรให้เพ่ิมระยะเวลำกำรอบรม มีกำรสนับสนุนงบประมำณอย่ำง

ต่อเนื่อง มีกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ  
4) ต้องกำรได้รับควำมรู้จำกกำรศึกษำดูงำนในที่ต่ำงๆ ในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ  
5) ต้องกำรให้มีกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับหน่วยงำน โครงกำร หรือกิจกรรมต่ำงๆ ของ สสน.  
6) มีกำรสนับสนุนกำรขุดลอกคลองส่งน  ำ และต้องกำรให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพน  ำ  
7) ต้องกำรให้ต่อยอดโครงกำรโดยน ำน  ำที่ใช้แล้วกลับมำใช้ได้อีกโดยเริ่มจำกในครัวเรือน  

ส ำหรับกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำกสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน  ำ (องค์กำร
มหำชน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ พึงพอใจมำกที่สุด ในทุกงำนบริกำร
ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน ที่ปรึกษำจึงได้ท ำกำรศึกษำเพ่ิมเติมในโครงกำรที่มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรหรือ
กิจกรรมต่ำงๆ ในกำรน ำควำมรู้หรือข้อมูลไปใช้ประโยชน์กับชุมชนจนเกิดควำมส ำเร็จ โดยคัดเลือกเป็น



 
โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้ (องค์การมหาชน) 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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กรณีศึกษำจำกงำนบริกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรจัดกำรน  ำชุมชนด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเป็น
กำรศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมและสนับสนุนผลกำรประเมินต่อไป โดยกำรศึกษำได้ท ำกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำก
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรซึ่งเป็นผู้แทนในชุมชนที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับมำใช้ กับชุมชนของ
ตนเอง จ ำนวน 3 ชุมชน ซึ่งสำมำรถสรุปรำยละเอียดที่ส ำคัญในประเด็นดังต่อไปนี   

จุดเด่นในการด้าเนินการของ สสน. 
  1. กำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีมีประโยชน์และตรงกับควำมต้องกำรของชุมชนและ
สำมำรถน ำไปใช้งำนได้จริง 

2. เนื อหำและรูปแบบต่ำงๆ ที่ถ่ำยทอดสำมำรถเข้ำใจได้ง่ำยและเน้นที่กำรพัฒนำทรัพยำกร 
บุคคล มำกกว่ำโครงสร้ำง 

3. มีกระบวนกำรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ ร่วมคิด และร่วมด ำเนินกำร โดยเปิด 
โอกำสให้ชุมชนมีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรด้วยตนเอง 

4. มีกำรติดตำมโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยเน้นโครงกำรที่มีควำมยั่งยืนและด ำเนินกำรอย่ำง 
ต่อเนื่องโดยคนในชุมชน 
 ภาพรวมของการด้าเนินการของชุมชนภายหลังจากการได้รับความรู้จาก สสน. 
  1. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับประโยชน์  

2. ท ำควำมเข้ำใจกับสภำพปัญหำที่เกิดขึ น โดยเชื่อมโยงสำเหตุของปัญหำต่ำงๆ เพ่ือกำร 
แก้ไขปัญหำที่ตรงจุด รวมถึงประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรร่วมกัน 

3. สมำชิกในชุมชนมีควำมร่วมมือและเปิดกว้ำงส ำหรับกำรเรียนรู้ใหม่ๆ 

4. รูปแบบกำรท ำงำนของผู้น ำชุมชนเป็นที่ยอมรับของผู้เข้ำร่วมโครงกำร  
5. มีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือสร้ำงควำมยั่งยืนและควำมต่อเนื่องใน 

กำรด ำเนินโครงกำร 

6. สร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นเจ้ำของในชุมชน 

ปัจจัยสู่ความส้าเร็จในการด้าเนินโครงการของ สสน. 
1. สร้ำงควำมน่ำสนใจและจุดประกำยควำมคิดในกำรแก้ไขปัญหำให้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยทีส่นใจ 
2. กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม และควำมเป็นเจ้ำของชุมชน 

3. กลไกหรือรูปแบบกำรสื่อสำรที่สำมำรถเชื่อมโยงกับชุมชน  
4. กำรถ่ำยทอดขยำยผลในควำมรู้ระดับพื นฐำนไปยังพื นที่อ่ืนๆ โดยอำศัยชุมชนต้นแบบ  
5. กำรยอมรับและเข้ำใจควำมพร้อมหรือศักยภำพในแต่ละพื นที่ เพ่ือลดช่องว่ำงระหว่ำง  

สสน.กับชุมชน 

 


