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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 คณะผู้วิจัย ได้ท ำกำรส ำรวจโครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำกสถำบันสำรสนเทศ

ทรัพยำกรน  ำ (องค์กำรมหำชน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วย 2 ประเภทงำนบริกำร ได้แก่ 

1) งำนบริกำรข้อมูล ประกอบไปด้วย 5 งำนดังนี  แผนภำพคำดกำรณ์ฝนและทิศทำงลมล่วงหน้ำ 7 วัน 

จำกแบบจ ำลอง รำยงำนรู้น  ำ รู้อำกำศ รำยสัปดำห์ รำยงำนสรุปสถำนกำรณ์น  ำประจ ำวัน รำยงำนสถำนกำรณ์

น  ำประจ ำวัน บริกำรข้อควำมสั นแจ้งเตือนฝนตกหนัก ระดับน  ำในเขื่อน และพำยุ และ 2) งำนบริกำรถ่ำยทอด

ควำมรู้ ประกอบไปด้วย 1 งำนดังนี  กำรจัดกำรน  ำชุมชนด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยท ำกำรประเมิน

ควำมพึงพอใจตำมกรอบกำรประเมินที่ ก.พ.ร. ก ำหนดใน 5 ด้ำนได้แก่ ด้ำนกระบวนกำรและขั นตอน ด้ำนกำร

ด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนคุณภำพกำรบริกำร ควำมเชื่อมั่นคุณภำพบริกำร  

โดยแบ่งกำรวัดควำมพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับดังนี  ระดับควำมพึงพอใจน้อย มีค่ำคะแนน อยู่ระหว่ำง 

1.00 - 1.80 ระดับควำมพึงพอใจค่อนข้ำงน้อย มีค่ำคะแนน อยู่ระหว่ำง 1.81 - 2.60 ระดับควำมพึงพอใจ 

ปำนกลำงมีค่ำคะแนน อยู่ระหว่ำง 2.61 - 3.40 ระดับควำมพึงพอใจมำก มีค่ำคะแนน อยู่ระหว่ำง 3.41 - 4.20 

ระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด มีค่ำคะแนน อยู่ระหว่ำง 4.21 - 5.00 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับ

บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ จำก สสน. สำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ภาพรวมคะแนนและร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในด้านต่าง ๆ        
จาก สสน. จ้าแนกตามรายด้าน 

ด้านความพึงพอใจ คะแนน 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน 

1. ด้ำนกระบวนกำรและขั นตอน 4.39 0.53 มำกที่สุด 87.80 
2. ด้ำนกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ 4.34 0.54 มำกที่สุด 86.80 
3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.34 0.50 มำกที่สุด 86.80 
4. ด้ำนคุณภำพกำรบริกำร 4.43 0.54 มำกที่สุด 88.60 
5. ควำมเชื่อมั่นคุณภำพบริกำร 4.49 0.55 มำกที่สุด 89.80 

ภาพรวม 4.40 0.29 มากที่สุด 88.00 
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เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนตำมตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผู้เข้ำรับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุดทุก
ด้ำนโดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยดังนี  ควำมเชื่อมั่นคุณภำพบริกำร ด้วยคะแนน 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.80 
ด้ำนคุณภำพกำรบริกำร ด้วยคะแนน 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.60 ด้ำนกระบวนกำรและขั นตอน ด้วยคะแนน 
4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.80 ด้ำนกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ และด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้วยคะแนน 4.34 
คิดเป็นร้อยละ 86.80 
 นอกจำกนี เมื่อพิจำรณำควำมพึงพอใจของผู้ เข้ำรับบริกำรตำมภำรกิจหลักของ สสน. พบว่ำ  
งำนภำรกิจหลักของ สสน. ก่อให้เกิดควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยรำยละเอียดของผลกำรประเมิน
สำมำรถแสดงได้โดยตำรำงที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ภาพรวมคะแนนและร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในด้านต่าง ๆ จาก สสน. 
จ้าแนกตามโครงการ 

งานบริการ คะแนน 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน 

1. งานบริการข้อมูล 4.43 0.33 มากที่สุด 88.60 
   1) แผนภำพคำดกำรณ์ฝนและทิศทำงลมล่วงหน้ำ 7 วันจำก

แบบจ ำลอง WRF-ROMS 
4.23 0.33 มำกที่สุด 84.60 

   2) รำยงำน รู้น  ำ รู้อำกำศ รำยสัปดำห์ 4.64 0.14 มำกที่สุด 92.80 
   3) รำยงำนสรุปสถำนกำรณ์น  ำประจ ำวัน 4.71 0.11 มำกที่สุด 94.20 
   4) รำยงำนสถำนกำรณ์น  ำประจ ำวัน 4.25 0.37 มำกที่สุด 85.00 
   5) บริกำรข้อควำมสั นแจ้งเตือนฝนตกหนัก ระดับน  ำในเขื่อน และพำยุ 4.31 0.30 มำกที่สุด 86.20 
2. งานบริการถ่ายทอดความรู้  

 กำรจัดกำรน  ำชุมชนด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
4.36 0.23 มากที่สุด 87.20 

ภาพรวม 4.40 0.29 มากที่สุด 88.00 
 

จำกกำรส ำรวจตำมตำรำงที่ 2 พบว่ำ ผู้เข้ำรับบริกำรมีควำมพึงพอใจในด้ำนต่ำง ๆ จำก สสน. โดย
ภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ด้วยคะแนน 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.00 เมื่อพิจำรณำตำมงำนบริกำร พบว่ำ     
ผู้เข้ำรับบริกำรมีควำมพึงพอใจในด้ำนต่ำง ๆ จำก สสน. อยู่ในระดับมำกที่สุด ทุกงำนบริกำร โดยเรียงล ำดับจำก
มำกไปหำน้อยดังนี  งำนบริกำรข้อมูล ด้วยคะแนน 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.60 และงำนบริกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ด้วยคะแนน 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.20 

 
 

ภาพรวม 

ร้อยละ 

๘๕.๔๐ 

ภาพรวม 

ร้อยละ 

๘๕.๔๐ 
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นอกจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำบริกำรตำมที่ ก.พ.ร. ก ำหนด  ยังได้มีกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อช่องทำงกำรส่งผ่ำนข้อมูลของ สสน. โดยผลกำรประเมินสำมำรถแสดงได้
โดยตำรำงที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ภาพรวมคะแนนและร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อช่องทางการ
ส่งผ่านข้อมูลของ สสน. 

ช่องทางการส่งผ่านข้อมูล คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละของ
คะแนน 

1. งานบริการข้อมูล 4.39 0.59 มากที่สุด 87.80 
1) กำรได้รับข้อมูลผ่ำนทำง E-mail 4.35 0.71 มำกที่สุด 87.00 
2) กำรได้รับข้อมูลผ่ำนทำงWebsite 4.33 0.70 มำกที่สุด 86.60 
3) กำรได้รับข้อมูลผ่ำนทำง Application 4.32 0.74 มำกที่สุด 86.40 
4) กำรได้รับข้อมูลผ่ำนทำง SMS 4.30 0.69 มำกที่สุด 86.00 
5) กำรได้รับข้อมูลผ่ำนทำง Group Line 4.59 0.78 มำกที่สุด 91.80 

2. งานบริการถ่ายทอดความรู้ 4.22 0.53 มากที่สุด 84.40 
1) กำรฝึกอบรมกำรประยุกต์ใช้ระบบภูมิสำรสนเทศ 

เพ่ือกำรจัดกำรน  ำชุมชน (QGIS) 
4.21 0.70 มำกที่สุด 84.20 

2) กำรฝึกอบรมเกษตรทฤษฏีใหม่ 4.10 0.75 มำก 82.00 
3) กำรฝึกอบรมป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง 4.15 0.80 มำก 83.00 
4) กำรฝึกอบรมกำรสร้ำงฝำยที่เหมำะสมกับภูมิประเทศ 4.75 0.65 มำกที่สุด 95.00 
5) กำรรำยงำนสถำนกำรณ์น  ำผ่ำน Group Line 4.28 0.77 มำกที่สุด 85.60 

ภาพรวม 4.31 0.56 มากที่สุด 86.20 
 
จำกกำรส ำรวจตำมตำรำงที่ 3 พบว่ำ ผู้เข้ำรับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อช่องทำงกำรส่งผ่ำนข้อมูลของ 

สสน. ในภำพรวม อยู่ในระดับมำกที่สุด ด้วยคะแนน 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.20 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยประเภท
งำนบริกำรพบว่ำ ผู้เข้ำรับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อช่องทำงกำรส่งผ่ำนข้อมูลของ สสน. อยู่ในระดับมำกที่สุด  
ทุกงำนบริกำร โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยดังนี  งำนบริกำรข้อมูล ด้วยคะแนน 4.39 คิดเป็นร้อยละ 
87.80 และงำนบริกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ด้วยคะแนน 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.40 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการประจ้าปีงบประมาณ 2563 
 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับบริกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 สำมำรถน ำมำวิเครำะห์
เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงควำมพึงพอใจได้ดังนี  

1. กำรเข้ำถึงข้อมูลของผู้เข้ำรับบริกำรโดยมีควำมต้องกำรให้เปิดช่องทำงเพ่ือสำมำรถดูข้อมูล 
เชิงลึกได้ เพ่ือให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และแก้ไขปัญหำเรื่องน  ำได้อย่ำงรวดเร็ว 
ทันเวลำ  

2. ควรอัพเดตข้อมูลของผู้รับบริกำรให้เป็นปัจจุบัน และควรให้ข้อมูลเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย
โดยตรงเพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยน ำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ชะอ ำ พัทยำ  

3. สสน. ควรกระตุ้นให้ผู้รับข้อมูลน ำไปใช้ประโยชน์ให้เต็มที่  
4. ต้องกำรให้มีกำรสร้ำงกำรรับรู้แก่ประชำชนถึงควำมเป็น สสน. ที่เป็นผู้เชี่ยวชำญและเป็นที่

รู้จักมำกยิ่งขึ น  
5. ควรมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนอื่น ๆ ให้มำกขึ นและข้อมูลบำงครั งไม่ถูกต้อง  
6. ประชำชนไม่เห็นควำมส ำคัญในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องนี   
7. สสน. ควรมีบทบำทในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรรับข้อมูลน  ำ อำกำศ ฝน ให้กับ

ประชำชน 
8. ควรมีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับปัญหำภัยแล้ง และปริมำณน  ำให้เป็นที่รับรู้กับประชำชน และ

หน่วยงำนเพื่อน ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำได้มำกขึ น 
9. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกให้มำกกว่ำนี  ท ำกำรประชำสัมพันธ์และให้ข้อมูลที่ เป็น

ปัจจุบันเพ่ือให้เข้ำถึงกลุ่มที่ต้องกำรได้มำกกว่ำเดิม เช่น สื่อโทรทัศน์อยำกให้มีช่องทำงที่หลำกหลำยมำกขึ น 
เนื่องจำกประชำชนยังไม่ทรำบข้อมูลข่ำวสำรกำรสรุปสถำนกำรณ์น  ำให้กระชับ ในส่วนข้อมูลปริมำณฝนดีแล้ว 
โดยต้องกำรให้เพ่ิมข้อมูลกำรกระทบ กำรเตือนภัย เพ่ิมข้อมูลช่วงเวลำฝนตก ระยะเวลำที่ฝนตก เพ่ือให้ท ำงำน
เป็นระบบมำกยิ่งขึ น 


