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1.1 เหตุผลและความจ าเป็น 
สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงำน

ที่รับผิดชอบงำนทำงด้ำนดำรำศำสตร์ของประเทศตำมพันธกิจที่มุ่งเน้นในกำรค้นคว้ำ วิจัยและพัฒนำด้ำนดำรำศำสตร์ 
สร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนดำรำศำสตร์ในระดับชำติและนำนำชำติ ส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสำนควำมร่วมมือด้ำนดำรำศำสตร์กับหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ สถำบันกำรศึกษำอ่ืนที่เกี่ยวข้องและ
ภำคเอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้งบริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนดำรำศำสตร์
เพ่ือเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้เข้ำถึงเยำวชน นักเรียน นักศึกษำ  
ประชำชนทั่วไป ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยทั่วทุกภูมิภำคโดยใช้ดำรำศำสตร์เป็นสื่อ 

ปัจจุบัน สดร. ได้เปิดให้บริกำรหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ภูมิภำค อย่ำงเป็น
ทำงกำรจ ำนวน 2 แห่ง คือหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ นครรำชสีมำ และฉะเชิงเทรำ 
เพ่ือให้บริกำรแก่อำจำรย์ นักเรียน นักศึกษำ ตลอดจนประชำชนทั่วไปในพ้ืนที่นั้นๆ และจังหวัดใกล้เคียง
สำมำรถใช้ทรัพยำกรภำยในหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษำค้นคว้ำและเผยแพร่ควำมรู้
ทำงด้ำนดำรำศำสตร์ สร้ำงสรรค์งำนวิจัยระดับพ้ืนฐำน และให้บริกำรวิชำกำรด้ำนดำรำศำสตร์ในส่วนภูมิภำค
ได้อย่ำงทั่วถึงครอบคลุมทั่วประเทศ โดยหอดูดำวฯ ภูมิภำคทุกแห่ง มีกำรให้บริกำรท้องฟ้ำจ ำลอง กำรจัดกิจกรรม
สร้ำงควำมตระหนักด้ำนดำรำศำสตร์ เช่น กิจกรรมเปิดฟ้ำตำมหำดำว กิจกรรมสังเกตปรำกฎกำรณ์ทำง
ดำรำศำสตร์ กิจกรรมค่ำยดำรำศำสตร์ต่ำงๆ รวมถึงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้/เทคโนโลยีด้ำนดำรำศำสตร์ เช่น 
อบรมกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรสอน อบรมโครงงำนดำรำศำสตร์และสื่อกำรสอน อบรมนักดำรำศำสตร์
สมัครเล่น เป็นต้น 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรให้บริกำรของหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ภูมิภำค สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สถำบันจึงมีต้องมีกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เพ่ือน ำผลกำรประเมินที่ได้มำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำร
ของสถำบันให้ดียิ่งขึ้น 

        

1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินความพึงพอใจ 
1.2.1 เพื่อส ำรวจและประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของหอดูดำว

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ นครรำชสีมำ และฉะเชิงเทรำ    
1.2.2 เพ่ือรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำร ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงในกำรปรับปรุง/

พัฒนำกำรให้บริกำรของหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ นครรำชสีมำ และฉะเชิงเทรำ    
1.2.3 เพ่ือให้กำรบริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันในทุกภูมิภำค  
 
 

บทท่ี 1  
บทน า 
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1.3 พื้นที่เป้าหมาย 
1.3.1 หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ นครรำชสีมำ ภำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

สุรนำรี ต.สุรนำรี อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
1.3.2 หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบพระชนมพรรษำ ฉะเชิงเทรำ ต.วังเย็น อ.แปลงยำว  

จ.ฉะเชิงเทรำ 
 

1.4 ขอบเขตการด าเนินงาน 
กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ภูมิภำค 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) มีขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
ดังนี้  

1.4.1 การออกแบบเครื่องมือ แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริกำรของ 
หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีรำยละเอียด ดังนี้ 

1.4.1.1 กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้มำรับบริกำรหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ 
นครรำชสีมำ และฉะเชิงเทรำ เช่น  เยำวชน นักเรียน นักศึกษำ นักวิชำกำร ครู  อำจำรย์ ประชำชนทั่วไป เป็นต้น  

1.4.1.2 ประเด็นกำรส ำรวจ : ที่ปรึกษำจะก ำหนดหัวข้อในกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรในรูปแบบของแบบสอบถำม 5 ระดับ ครอบคลุมรูปแบบกิจกรรมที่มีกำรให้บริกำรของหอดูดำว
เฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้ 

 การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
1) นิทรรศกำรทำงดำรำศำสตร์ 
2) ท้องฟ้ำจ ำลอง 
3) กล้องโทรทรรศน์ขนำดต่ำงๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
4) อุปกรณ์สนับสนุนกำรวิจัยทำงดำรำศำสตร์ 

 กิจกรรมด้านดาราศาสตร์ต่างๆ เช่น กิจกรรมสังเกตปรำกฎกำรณ์ทำง
ดำรำศำสตร์ กิจกรรมเปิดฟ้ำตำมหำดำว กิจกรรมเปิดบ้ำนหอดูดำว กิจกรรม
ค่ำยดำรำศำสตร์ กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรต่ำงๆ เป็นต้น 

 การให้บริการทางวิชาการของเจ้าหน้าที่ 
 สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น สถำนที่ อุปกรณ์/เครื่องมือ เป็นต้น 
 ด้านอ่ืนๆ 

1.4.1.3 กำรสร้ำงเครื่องมือส ำหรับกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ : ที่ปรึกษำจะออกแบบเครื่องมือ
ส ำหรับกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ และน ำเสนอต่อสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)  
ณ อุทยำนดำรำศำสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่ เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือปรับแก้ไขจนสมบูรณ์ตรงตำม
วัตถุประสงค์ที่ทำงสถำบันฯ ก ำหนด ก่อนกำรด ำเนินกำรเก็บข้อมูล 
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1.4.2 การเก็บข้อมูลและการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่ปรึกษำจะจัดเก็บข้อมูล 
วิเครำะห์และส ำรวจควำมพึงพอใจ ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้รับบริกำร โดยก ำหนดวิธีกำรในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล ดังนี้ 

1.4.2.1 กำรลงพื้นที่สังเกตกำรณ์ และกำรสัมภำษณ์เชิงลึกเป็นรำยบุคคล : ที่ปรึกษำลงพ้ืนที่
เพ่ือสังเกตกำรณ์พฤติกรรมของผู้รับบริกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ณ หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภำค 
ไม่น้อยกว่ำ 4 ครั้ง (ตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนในข้อ 1.4.1.2) โดยแบ่งเป็น 

1) หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ นครรำชสีมำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ครั้ง 
2) หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ฉะเชิงเทรำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ครั้ง  

โดยที่ปรึกษำจะออกแบบและก ำหนดหัวข้อในแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบสัมภำษณ์ของผู้รับบริกำร  
1.4.2.2 กำรส ำรวจจัดเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถำม (Questionnaire) : ที่ปรึกษำจะจัดท ำ

แบบสอบถำมหรือออกแบบระบบกำรส ำรวจ เพ่ือให้ผู้รับบริกำรได้ตอบแบบสอบถำมด้วยตนเอง ซึ่งผู้ว่ำจ้ำง
เป็นผู้รวบรวมแบบสอบถำมจำกผู้รับบริกำร โดยที่ปรึกษำจะน ำข้อมูลทั้งหมดไปวิเครำะห์และประมวลผล  

1.4.3 การน าเสนอผลการส ารวจให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน)  
ที่ปรึกษำจะน ำเสนอผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ 

(องค์กำรมหำชน) ภำยในเดือนกันยำยน 2562 ณ อุทยำนดำรำศำสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่ โดยผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจ ประกอบด้วย 

1) กำรวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษำ นครรำชสีมำ และฉะเชิงเทรำ รวมถึงสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้รับบริกำร 

2) กำรจัดท ำข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำรของหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบพระชนมพรรษำ ภูมิภำค 

 

1.5 ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงาน  
ระยะเวลำด ำเนินกำร 210 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง โดยไม่นับรวมระยะเวลำกำรตรวจ

รับงำนของคณะกรรมกำรตรวจรับกำรจ้ำงโครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรหอดูดำวเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์
แห่งชำต ิ(องค์กำรมหำชน) 
 

1.6 คุณสมบัติของท่ีปรึกษา 
1.6.1 ทริสเป็นนิติบุคคลที่เคยมีผลงำนและเคยถูกว่ำจ้ำงเกี่ยวกับงำนประเมินควำมพึงพอใจหรือผลงำน

อ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่ำงน้อย 2 ปี โดยมีผลงำนกับหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ 
1.6.2 ทริสไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ  และ

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำร หรือห้ำมติดต่อ หรือห้ำมเข้ำเสนอรำคำ 

1.6.3 ทริสสำมำรถเดินทำงไปยังสถำนที่ท่ีมีกำรให้บริกำรของหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ นครรำชสีมำ 
และฉะเชิงเทรำ ตำมท่ีผู้รับจ้ำงก ำหนดไว้ 

1.6.4 ทริสจะด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจตำมรูปแบบและหัวข้อกำรประเมินให้เป็นไปตำมที่
น ำเสนอและเป็นที่ตกลงรับทรำบระหว่ำงผู้ว่ำจ้ำงและทริส 
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1.7 วงเงินค่าจ้างการประเมินความพึงพอใจ การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน 
กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ภูมิภำค 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีวงเงินทั้งสิ้น 300,000 บำท (สำมแสนบำทถ้วน) โดยผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยค่ำจ้ำง
ให้ผู้รับจ้ำงเป็นไปตำมงวดงำน ดังนี้ 

งวดที่ 1  ในอัตรำร้อยละ 20 ของมูลค่ำงำนตำมสัญญำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้น ำเสนอวิธีกำรส ำรวจ/
แบบสอบถำมที่จะใช้ในกำรประเมินต่อสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ณ อุทยำนดำรำศำสตร์
สิรินธร จ.เชียงใหม่ ภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับได้ด ำเนินกำร
ตรวจรับงำนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 2 ในอัตรำร้อยละ 50 ของมูลค่ำงำนตำมสัญญำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์
กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ภูมิภำค จ ำนวน 
5 ชุด ภำยใน 180 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ พร้อมทั้งน ำเสนอผลกำรประเมินควำมพึงพอใจดังกล่ำว
ต่อสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) และคณะกรรมกำรตรวจรับได้ด ำเนินกำรตรวจรับงำน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 3 ในอัตรำร้อยละ 30 ของมูลค่ำงำนตำมสัญญำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์กำร
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ภูมิภำค จ ำนวน 15 ชุด 
พร้อมไฟล์ Word และ PDF บันทึกลง USB Flash Drive จ ำนวน 3 ชุด ภำยใน 210 วัน นับถัดจำกวันลงนำม
ในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับได้ด ำเนินกำรตรวจรับงำนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
1.8 ค่าปรับ 

หำกผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถท ำงำนให้แล้วเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำผู้รับจ้ำงจะต้องช ำระค่ำปรับ
ให้แก่ส ำนักงำนเป็นรำยวันอัตรำร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่ งศูนย์) ของมูลค่ำตำมสัญญำ แต่ไม่ต่ ำกว่ำวันละ 
100 บำท 
 
1.9 การสงวนสิทธิ์ 

บรรดำข้อมูลเอกสำรและผลงำนของโครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรหอดูดำวเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถำบัน 
ซึ่งภำยหลังจำกกำรด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องส่งข้อมูลและเอกสำรทั้งหมดให้แก่สถำบัน หำกผู้รับจ้ำง
ต้องกำรเผยแพร่ผลงำนบำงส่วนหรือทั้งหมดจะต้องได้รับอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกสถำบัน 
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ในกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ 

ภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ที่ปรึกษำเสนอ
ขอบเขตกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
2.1 กระบวนการด าเนินงานส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา ภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

แผนภาพที่ 2.1 กระบวนการด าเนินงานส ารวจความพึงพอใจฯ 
 

ที่ปรึกษำได้ก ำหนดระเบียบวิธีวิจัยและกรอบกำรส ำรวจเพ่ือให้ได้ข้อมูลจ ำเป็นตรงตำมวัตถุประสงค์
ของ สดร. มำกที่สุด ดังรำยละเอียดต่อไปนี้  

2.1.1 ระเบียบวิธีวิจัย 
ในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ Quali-Quant Technique ซึ่งเป็น

กำรผสมผสำนเทคนิคกำรศึกษำเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพประกอบกัน เพ่ือให้กำรศึกษำมีควำมครอบคลุม
ประเด็นในภำพกว้ำง (Macro Aspect) และมีรำยละเอียดในแนวลึก (Micro Aspect) โดยเริ่มจำกท ำกำร
วิเครำะห์ข้อมูล เช่น วัตถุประสงค์กำรวิจัย ข้อมูลพ้ืนฐำน เช่น กำรบริกำรประเภทต่ำงๆ ขั้นตอนและปัจจัย
ส ำคัญที่มีผลต่อกำรบริกำร ผลผลิตและผลลัพธ์ที่คำดหวังของแต่ละงำนบริกำร จ ำนวนและคุณลักษณะของ
กลุ่มผู้รับบริกำรประเภทต่ำงๆ ผลกำรส ำรวจและวิเครำะห์ในอดีต 

หลังจำกนั้น จะท ำกำรก ำหนดรูปแบบและวิธีกำรวิจัยทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ โดยกำรออกแบบ
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล ออกแบบสอบถำมและประเด็นค ำถำม เพ่ือค้นหำควำมต้องกำรในส่วนลึกของผู้รับบริกำร 
(Customer insight) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่ำงที่มีควำมส ำคัญ มีผลกระทบสูงต่อระดับควำมพึงพอใจของงำนบริกำร 

ก าหนดวัตถปุระสงค์ของ
การส ารวจ 
- Customer 

Satisfaction Survey 
 

ก าหนดกรอบวิธีการส ารวจ 
- Questionnaires 
- In-depth Interview 
- Observation Behavior  

 
 

ออกแบบสอบถาม/ก าหนด
เป้าหมาย 
- Questionnaires 
- Rating Scale 

เก็บข้อมูลและประมวลผล 
- Processing 
- Data Cleaning 
- Key In 

- Scale/scoring 
 

 วิเคราะห์ผลการส ารวจ 
- Average 
- Max – Min 
- STDEV. 

 

รายงานสรปุผลการ
ส ารวจความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการ 

บทท่ี 2 
ขอบเขตการศึกษา และวิธีการด าเนินการวิจยั  
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หรือเป็นผู้รับบริกำรที่มีอิทธิพลต่อผู้รับบริกำรอื่นๆ หลังจำกนั้นจะน ำข้อมูลที่ได้มำจัดท ำแบบสอบถำม  
ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล และจะท ำกำรประมวลผล วิเครำะห์ผลกำรส ำรวจต่อไป 

 

2.1.2 กรอบความคิดในการส ารวจ 
กำรส ำรวจครั้งนี้ใช้กรอบกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐ  ที่ส ำนักงำน 

ก.พ.ร. เคยใช้ในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของหน่วยงำนภำครัฐมำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย  
5 ประเด็น ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 2.2 กรอบการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  

 
ทั้งนี้ ค ำถำมที่ใช้สอบถำมหรือกำรสังเกตกำรณ์จะประกอบด้วยประเด็นตำมกรอบกำรส ำรวจใน

แผนภำพที่ 2.2 รวมทั้งประเด็นค ำถำมเพ่ิมเติม เช่น ควำมคิดเห็นต่อกำรให้บริกำร สิ่งที่ต้องกำรให้ปรับปรุง  
และสิ่งที่ต้องกำรให้มีบริกำรเพิ่ม เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม ประเด็นกำรส ำรวจอำจมีควำมแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของงำนบริกำร 
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2.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจครั้งนี้  ประชำกร คือผู้รับบริกำรหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษำ นครรำชสีมำ และฉะเชิงเทรำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยก ำหนดจ ำนวนตัวอย่ำงตำม
หลักกำรของ Taro Yamane ดังนี้ 

งานบริการ ผู้รับบริกากร จ านวนประชากร (คน) จ านวนตัวอย่าง (คน) 
การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน นักเรียน นักศึกษำ นักวิจัย 

ประชำชนทั่วไป ที่ใช้บริกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำนของหอดู
ด ำ ว เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ ฯ 
นครรำชสีมำ และฉะเชิงเทรำ 

 19,296  ไม่น้อยกว่ำ 400 

1. นิทรรศกำรทำงดำรำศำสตร์   

2. ท้องฟ้ำจ ำลอง   

3. กล้องโทรทรรศน์ขนำดต่ำงๆ 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

  

4. อุปกรณ์สนับสนุนกำรวิจัยทำง
ดำรำศำสตร์ 

  

การเข้าร่วมกิจกรรมด้านดาราศาสตร์
ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  กิ จ ก ร ร ม ก ำ ร สั ง เ ก ต
ปรำกฏกำรณ์ทำงดำรำศำสตร์ กิจกรรม
เปิดฟ้ำตำมหำดำว กิจกรรมเปิดบ้ำนหอดู
ดำว กิจกรรมค่ำยดำรำศำสตร์ กิจกรรม
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรต่ำงๆ เป็นต้น 
(ข้ึนอยู่กับกิจกรรมที่ได้มีกำรด ำเนินกำร) 

นักเรียน นักศึกษำ นักวิจัย 
ประชำชนทั่วไป ที่ เข้ำร่วม
กิจกรรมด้ำนดำรำศำสตร์ที่
จัดขึ้น ณ หอดูดำวเฉลิมพระ
เกียรติฯ นครรำชสีมำ และ
ฉะเชิงเทรำ 

24,881 ไม่น้อยกว่ำ 400 

หมายเหตุ : จ ำนวนประชำกรและตัวอย่ำงเป็นกำรประมำณกำรจำกจ ำนวนผู้รับบริกำรในปี 2561 ทั้งนี้ จ ำนวนตัวอย่ำงอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงไปตำมจ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจริงในปี 2562 

 

2.3 ขอบเขตเนื้อหาในการส ารวจ ประกอบด้วย 
ประเด็นในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร ประกอบด้วยประเด็นต่ำงๆ ได้แก่  
1) ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ สดร. ประกอบด้วยประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 

- ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร 
- ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร 
- ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร 
- ควำมพึงพอใจต่องำนบริกำรในภำพรวม 

ทั้งนี้สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละงำนบริกำร  
2) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือกำรพัฒนำปรับปรุง 

 
2.4 ขอบเขตงานบริการที่จะส ารวจ ได้แก่  

1) กำรให้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ประกอบด้วย 
- นิทรรศกำรทำงดำรำศำสตร์ 
- ท้องฟ้ำจ ำลอง 
- กล้องโทรทรรศน์ขนำดต่ำงๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
- อุปกรณ์สนับสนุนกำรวิจัยทำงดำรำศำสตร์ 
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2) กิจกรรมด้ำนดำรำศำสตร์ต่ำงๆ เช่น กิจกรรมสังเกตปรำกฎกำรณ์ทำงดำรำศำสตร์ กิจกรรมเปิดฟ้ำ
ตำมหำดำว กิจกรรมเปิดบ้ำนหอดูดำว กิจกรรมค่ำยดำรำศำสตร์ กิจกรรมกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรต่ำงๆ เป็นต้น 

3) กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
4) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เช่น สถำนที่ อุปกรณ์/เครื่องมือ เป็นต้น 
5) ด้ำนอื่นๆ 
 

2.5 ขอบเขตด้านตัวแปร จะท ำกำรศึกษำตำมขอบเขต ดังต่อไปนี้ 
1) ตัวแปรต้น ซึ่งเป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับลักษณะข้อมูลเฉพำะของกลุ่มเป้ำหมำย คือ เพศ อำยุ ระดับ

กำรศึกษำ กลุ่มเป้ำหมำยที่ขอรับบริกำร  
2) ตัวแปรตำม คือ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร   

 
2.6 วิธีการด าเนินการวิจัย (Methodology) 

 
2.6.1  เครื่องมือในการส ารวจ 
กำรส ำรวจจะด ำเนินกำรโดยใช้แบบสอบถำม (Questionnaires) ที่ประกอบด้วยข้อค ำถำมลักษณะ

แบบเลือกตอบ (Check List) และแบบประมำณค่ำ (Rating Scale) เพื่อวัดระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร รวมทั้งมีข้อค ำถำมปลำยเปิด (Open-end) ส ำหรับให้ผู้รับบริกำรแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 
2.6.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลของกำรส ำรวจครั้งนี้ ได้แก่ 
1) แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจะเป็นรูปแบบทั้งเชิงปริมำณและ

เชิงคุณภำพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) โดยใช้แบบสอบถำมที่มีลักษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ (Check List) และแบบประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ เพ่ือวัดระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร นอกจำกนั้น แบบสอบถำมจะมีข้อค ำถำมปลำยเปิด (Open-end) ส ำหรับให้ผู้รับบริกำรแสดง
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ทั้งนี้ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจะจัดเก็บข้อมูล
จำกแบบสอบถำมโดยผู้ตอบแบบสอบถำมตอบแบบสอบถำมด้วยตนเอง (Self-Administered 
Questionnaire) 

ส ำหรับแบบสอบถำมที่จะใช้ในกำรส ำรวจ มีข้ันตอนในกำรก ำหนดค ำถำม ดังนี้ 
- ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี เอกสำรที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชำญ ผู้มีประสบกำรณ์ในงำนบริกำร

จำก สดร. 
- สร้ำงแนวประเด็นค ำถำม โดยพิจำรณำถึงควำมสอดคล้องเหมำะสมของแต่ละข้อค ำถำม 

และพิจำรณำควำมครอบคลุมของแนวประเด็นค ำถำม เพ่ือจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องตำม
กรอบกำรส ำรวจ 

- แบบสอบถำมจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำรตัวอย่ำง เช่น เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ สถำนภำพ
ของผู้ใช้บริกำร วัตถุประสงค์ในกำรใช้บริกำร บริกำรที่ใช้ ระดับควำมถี่ หรือ
ระยะเวลำที่ใช้ เป็นต้น 

ตอนที่ 2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ตำมกรอบกำรส ำรวจ 5 ด้ำน 
กำรคิดคะแนนของแต่ละระดับควำมพึงพอใจ ก ำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 

 

ตอนที่ 3 ค ำถำมเกี่ยวกับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรให้บริกำร จุดเด่นของกำรบริกำร 

ที่ประทับใจ จุดที่ควรปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นข้อค ำถำม
เปิดที่ให้ผู้รับบริกำรเสนอควำมคิดเห็น 

2) การสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล (In-depth Interview) เป็นกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative Data) ซึ่งเป็นรูปแบบกำรเก็บข้อมูลแบบสื่อสำร 2 ทำง (Two ways) ที่จะท ำให้
ทรำบข้อมูลเพิ่มเติมและเชิงลึกยิ่งขึ้นกว่ำกำรตอบผ่ำนแบบสอบถำมเชิงปริมำณ ทั้งนี้ กำรสัมภำษณ์จะ
เป็นกำรก ำหนดแนวค ำถำมที่ใช ในกำรสัมภำษณเชิงลึกจะมีลักษณะเป็นเคำโครง (outline) หรือหัวข้อ
กำรสนทนำ ซึ่งจะมีควำมยืดหยุ่นได้ (flexible) 

3) การสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Observation) เป็นกำรจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Data) ซึ่งเป็นวิธีกำรที่จะท ำให้เข้ำใจสถำนภำพ บรรยำกำศระหว่ำงกำรด ำเนินกิจกรรม 
พฤติกรรมของวิทยำกรและผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้อย่ำงชัดเจนมำกขึ้น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูล 
จะเป็นแบบบันทึกกำรสังเกต (Observation Form) ซึ่งจะมีทั้งประเด็นรำยกำร (Checklist) ส ำหรับกำรตรวจสอบ 
และบันทึกรำยละเอียดอิสระ 

 
 

ระดับควำมพึงพอใจ คะแนน 
พึงพอใจมำกที่สุด 5 

พึงพอใจมำก 4 
พึงพอใจ 3 

พึงพอใจน้อย 2 
ไม่พึงพอใจเลย 1 
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ตารางท่ี 2.1 สรุปขอบเขตกการประเมินความพึงพอใจขอผู้รับบริการ และวิธีการจัดเก็บข้อมูล 

งานบริการ ผู้รับบริกากร จ านวนประชากร (คน) จ านวนตัวอย่าง (คน) วิธีการจัดเก็บข้อมลู 

การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. นิทรรศกำรทำงดำรำศำสตร ์

นักเรียน นักศึกษำ นักวิจัย 
ประชำชนท่ัวไป ที่ใช้บริกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำนของหอดูดำว
เฉลิมพระเกียรตฯิ นครรำชสีมำ 
และฉะเชิงเทรำ 

19,296  แบบสอบถำม ไม่น้อยกวำ่ 
400 ตัวอย่ำง 

 จัดเก็บข้อมลูโดยแบบสอบถำม 
(Questionnaire) โดยผู้วำ่จ้ำงเปน็ผู้รวบรวม
แบบสอบถำมจำกผู้รับบริกำร 2. ท้องฟ้ำจ ำลอง 

3. กล้องโทรทรรศน์ขนำดต่ำงๆ  
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

4. อุปกรณ์สนบัสนุนกำรวิจัยทำง 
ดำรำศำสตร ์

การเข้าร่วมกิจกรรมด้านดาราศาสตร์
ต่างๆ เช่น กิจกรรมกำรสังเกต
ปรำกฏกำรณ์ทำงดำรำศำสตร์ กิจกรรม
เปิดฟ้ำตำมหำดำว กิจกรรมเปิดบ้ำนหอดูดำว 
กิจกรรมคำ่ยดำรำศำสตร์ กิจกรรมกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำรต่ำงๆ เป็นต้น 
(ข้ึนอยู่กับกิจกรรมทีไ่ด้มีกำรด ำเนนิกำร) 

นักเรียน นักศึกษำ นักวิจัย 
ประชำชนท่ัวไป ท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม
ด้ำนดำรำศำสตร์ที่จดัขึ้น ณ  
หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ 
นครรำชสมีำ และฉะเชิงเทรำ 

24,881  แบบสอบถำม ไม่น้อยกวำ่ 
400 ตัวอย่ำง 

 สัมภำษณ์เชิงลึกไม่น้อยกว่ำ 
10 คนต่อกำรลงพื้นที่  
1 ครั้ง 

 จัดเก็บข้อมลูโดยแบบสอบถำม 
(Questionnaire) โดยผู้วำ่จ้ำงเปน็ผู้รวบรวม
แบบสอบถำมจำกผู้รับบริกำร 

 ที่ปรึกษำลงพื้นที่สังเกตกำรณ์ และสัมภำษณ์
เชิงลึกเป็นรำยบคุคล โดยแบ่งเป็น 
1) หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  

พระชนมพรรษำ นครรำชสีมำ จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 2 ครั้ง 

2) หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษำ ฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 

ไม่น้อยกว่ำ 2 ครั้ง 
หมายเหตุ : จ ำนวนประชำกรและตัวอย่ำงเป็นกำรประมำณกำรจำกจ ำนวนผู้รับบริกำรในปี 2561 ทั้งนี้ จ ำนวนตัวอย่ำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมจ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจริงในปี 2562 
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2.6.3  การควบคุมคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล 

 

แผนภาพที่ 2.3 การควบคุมคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละขั้นตอน  
 

กำรควบคุมคุณภำพในกำรจัดเก็บข้อมูล จะด ำเนินกำรในแต่ละขั้นตอนของกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 
ดังนี้ 

ขั้นกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เนื่องจำกเป็นขั้นตอนที่มีควำมส ำคัญ มีผลต่อคุณภำพของข้อมูลที่ได้  
ดังนั้น กำรควบคุมคุณภำพในขั้นนี้จะด ำเนินกำรอย่ำงละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่ำเชื่อถือ
มำกที่สุด ส ำหรับน ำไปใช้ในขั้นตอนต่อไป โดยพิจำรณำจำก 

- ควำมครบถ้วนของข้อมูล โดยกำรตรวจสอบรำยกำรต่ำงๆ ในแบบสอบถำมว่ำได้มีกำร
บันทึกครบถ้วนทุกรำยกำรที่ก ำหนดหรือไม่  

- ควำมถูกต้องของข้อมูล โดยตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกในแบบสอบถำมว่ำมีควำมถูกต้อง
หรือไม่ เช่น ชื่อนำยสมชำย แต่เลือกตอบในหัวข้อ : เพศ เป็นเพศหญิง เป็นต้น 

ขั้นกำรประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูล  ในขั้นตอนกำรน ำข้อมูลที่ ได้จำกแบบสอบถำมเข้ำ
โปรแกรม Ms Excel เพ่ือใช้ในกำรประมวลผลด้วยโปรแกรมประมวลผลทำงสถิติ จะมีกำรควบคุมคุณภำพของ
ข้อมูล ดังนี้ 

- กำรตรวจสอบด้วยมือ (Manual Editing) โดยตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่ได้
บันทึกเข้ำไปในโปรแกรม Ms Excel เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้อง 

- กำรตรวจสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine editing) เป็นกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องของกำรลงรหัส (Coding) ควำมสัมพันธ์ของข้อมูล และกำรตรวจสอบควำมเป็นไป
ได้ของข้อมูล (Possible Code)  

- ควำมถูกต้องของกำรประมวลผลข้อมูล โดยเป็นกำรตรวจสอบอย่ำงละเอียดรอบคอบว่ำ
ได้มีกำรค ำนวณค่ำผิดหรือไม่ รวมทั้งต้องมีกำรตรวจสอบโปรแกรมกำรประมวลผลให้
ถูกต้อง 

- ควำมครบถ้วนของข้อมูล 
- ควำมถูกต้องของข้อมูล 

ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมลู 
ขั้นการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นการน าเสนอรายงาน 

- Manual Editing 
- Machine Editing 
- ควำมถูกต้องของ 

กำรประมวลผลข้อมูล 
- ควำมถูกต้องของ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

- ควำมถูกต้องของ 
กำรน ำเสนอข้อมูลและ 
กำรจัดท ำรำยงำน 
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- ควำมถูกต้องกำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นกำรน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรประมวลผลมำท ำกำร
วิเครำะห์ โดยจะต้องเลือกค่ำสถิติที่จะน ำมำใช้ให้เหมำะสมถูกต้อง และตรวจสอบดูว่ำ
ค่ำท่ีค ำนวณมำได้นั้นถูกต้องหรือไม่ 

ขั้นกำรน ำเสนอรำยงำน โดยจะมีกำรตรวจสอบว่ำ ข้อมูลในแต่ละตำรำงหรือรูปภำพที่น ำเสนอ
มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และสัมพันธ์กันหรือไม่ เช่น ยอดรวมของแต่ละตำรำงซึ่งควรจะมีค่ำเท่ำกันนั้น เท่ำกัน
หรือไม่ หรือตัวเลขบำงตำรำงสูงหรือต่ ำเกินไป เป็นต้น 

 

2.6.4 การวิเคราะห์ 
กำรประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปลผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของ 

สดร. มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
- ตัวแปรควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ประกอบด้วยควำมพึงพอใจในประเด็นต่ำงๆ ได้แก่ 

ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำที่หรือ
บุคลำกรที่ให้บริกำร ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพ
กำรให้บริกำร และควำมคิดเห็นต่อกำรให้บริกำร สิ่งที่ต้องกำรให้ปรับปรุงและสิ่งที่
ต้องกำรให้มีบริกำรเพ่ิม 
กำรคิดคะแนนของแต่ละระดับควำมพึงพอใจ ก ำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 

ระดับควำมพึงพอใจ คะแนน 
พึงพอใจมำกที่สุด 5 

พึงพอใจมำก 4 
พึงพอใจ 3 

พึงพอใจน้อย 2 
ไม่พึงพอใจเลย 1 

 

- ข้อมูลจำกแบบสอบถำม : น ำข้อมูลเข้ำระบบโดยโปรแกรม Ms Excel ด้วยสถิติเชิง
พรรณำ เช่น ค่ำสถิติควำมถี่ ร้อยละ ค่ำคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เพ่ือสรุป
ลักษณะของตัวอย่ำง  

- กำรค ำนวณค่ำร้อยละและคะแนนควำมพึงพอใจนั้น ค่ำร้อยละ จะรวมผู้ตอบทั้งที่แสดง
ควำมคิดเห็นและไม่แสดงควำมคิดเห็น ส่วนกำรค ำนวณคะแนนจะไม่รวมผู้ที่ไม่แสดงควำม
คิดเห็น 

- กำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นย่อยใช้กำรค ำนวณค่ำร้อยละ คะแนน และค่ำส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนน ซึ่งกำรแปลผลจะพิจำรณำจำกค่ำคะแนน 

- กำรวิเครำะห์คะแนนในแต่ละประเด็นหลัก หลังจำกได้คะแนนของแต่ละประเด็นย่อยแล้ว 
จะค ำนวณคะแนนควำมพึงพอใจในแต่ละประเด็นหลัก โดยกำรรวมคะแนนในแต่ละ
ประเด็นย่อย แล้วน ำมำเฉลี่ยเป็นคะแนนควำมพึงพอใจในประเด็นหลัก 

- ส ำหรับคะแนนควำมพึงพอใจในภำพรวมของงำนบริกำร หมำยถึง คะแนนซึ่งได้จำกกำร
น ำคะแนนควำมพึงพอใจของทุกงำนบริกำรมำค ำนวณ ส ำหรับกำรให้น้ ำหนักควำมส ำคัญ 
ของแต่ละงำนบริกำร โดยน ำคะแนนที่ได้มำคูณกับน้ ำหนักของแต่ละงำนบริกำร 
 



 รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

หอดูดาวเฉลิมพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา ภูมิภาค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแ์ห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

 
หน้า | 13 

 

ค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนัก    =  [(คะแนนของงำนบริกำรที่ 1 X % น้ ำหนักของงำนบริกำรที่ 1) + (คะแนนของงำนบริกำรที่ n X % 
น้ ำหนักของงำนบริกำรที่ n)  

 

ทั้งนี้ กรณีที่ สดร. เห็นว่ำแต่ละงำนบริกำรมีควำมส ำคัญต่อกำรให้บริกำรที่ไม่แตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ ควรให้น้ ำหนักควำมส ำคัญเท่ำกัน 

- ส ำหรับกำรแปลผลคะแนนควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร มีหลักเกณฑ์กำรแบ่งคะแนน
ตำมช่วง ดังนี้ 

คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ 
4.21 – 5.00 พึงพอใจมำกที่สุด 

3.41 – 4.20 พึงพอใจมำก 
2.61 – 3.40 พึงพอใจ 
1.81 – 2.60 พึงพอใจน้อย 
1.00 – 1.80   ไม่พึงพอใจเลย 

- กำรวิเครำะห์คะแนนของงำนบริกำร หลังจำกได้คะแนนในแต่ละประเด็นหลักแล้ว ให้น ำ
คะแนนของงำนบริกำรที่ได้มำค ำนวณร้อยละของคะแนนโดยกำรเทียบคะแนน 5 เท่ำกับ 
100% เพ่ือสรุปผลเทียบเป็นร้อยละของควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรม  

 
2.6.5 การแปลผลและการเขียนรายงาน 
กำรแปลผลโดยแบ่งคะแนนตำมช่วง (Best, J. W. (1977). Research in Education. 3rd ed. 

Englewood Cliff, NJ: Prentice Hall, Inc.) ในส่วนที่ประเมินตำม Rating Scale ดังนี้ 
 
 

คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ 
4.21 – 5.00 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 

3.41 – 4.20 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจมำก 
2.61 – 3.40 ผู้รับบริกำรค่อนข้ำงพึงพอใจ 
1.81 – 2.60 ผู้รับบริกำรไม่ค่อยพึงพอใจ 
1.00 – 1.80 ผู้รับบริกำรไม่มีควำมพึงพอใจเลย 

 

ภำยหลังจำกกำรประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูล ที่ปรึกษำจะน ำข้อมูลและผลกำรวิเครำะห์ที่ได้ มำจัดท ำ
รำยงำนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ รวมถึงจะได้ให้ข้อสังเกตที่พบและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ส ำรวจไว้ในรำยงำนฉบับดังกล่ำวด้วย 

 
 
 
 
 
 
 



 รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

หอดูดาวเฉลิมพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา ภูมิภาค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแ์ห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

 
หน้า | 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่ปรึกษำได้มีกำรจัดเก็บข้อมูลส ำรวจ สัมภำษณ์ และสังเกตกำรณ์ โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
ณ หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำวันที่ 4 พฤษภำคม 2562 และ
วันที่ 8 มิถุนำยน 2562 สรุปผลกำรประเมิน ดังนี้ 
 
3.1 สรุปผลการสังเกตการณ์ 
 กำรเดินทำงมำที่หอดูดำวฯ ไม่พบป้ำยบอกทำง ป้ำยแสดงทำงเข้ำที่แยกจำกถนนใหญ่ ที่สังเกตและ
สื่อสำรได้ชัดเจน  จำกกำรส ำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรแทบทุกคนใช้รถโดยสำรส่วนตัวในกำรเดินทำงมำชม  
 เมื่อเขำ้มำในหอดูดำวฯ มีเจ้ำหน้ำที่อยู่ที่ทำงเข้ำ คอยอ ำนวยควำมสะดวกและให้ค ำแนะน ำ เมื่อผู้เข้ำชม
ผ่ำนเข้ำไปจะพบกับห้องนิทรรศกำรเป็นส่วนแรก  
 

 
 

 

แผนภาพที่ 3.1 พื้นที่บริเวณหอดูดาว 

 

บทท่ี 3 
ผลการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

หอดูดาวเฉลมิพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ภูมภิาค 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ห้องนิทรรศการ 

นิทรรศกำรแบ่งเป็น 2 โซน คือ โซนที่หนึ่งคือบริเวณทำงเข้ำ และโซนที่สองในอำคำรของท้องฟ้ำ
จ ำลอง โดยโซนที่หนึ่งมีวิทยำกรน ำชมและอธิบำยข้อมูล ส่วนโซนที่สองเป็นกำรเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับ
ควำมสนใจน้อย เนื่องจำกเป็นกำรน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบบอร์ดบรรยำย มีกำรสื่อสำรโดยใช้ตัวอักษร
ประกอบภำพ อีกทั้งนิทรรศกำรส่วนดังกล่ำวจัดแสดงอยู่ในพ้ืนที่ก่อนเข้ำชมท้องฟ้ำจ ำลอง ดังนั้นผู้เข้ำรับ
บริกำรส่วนใหญ่จึงไม่ให้ควำมสนใจในส่วนดังกล่ำวมำกนัก 
 จำกกำรสังเกตกำรณ์พบว่ำ ผู้ เข้ำชมส่วนใหญ่มำกับกลุ่มครอบครัว โดยมีเยำวชนอยู่ ในกลุ่ม 
นอกจำกนั้นเป็นกลุ่มเพ่ือนที่มำเป็นหมู่คณะ มีบำงส่วนที่มำสองคนแต่เป็นส่วนน้อย ผู้เข้ำชมส่วนใหญ่ให้ควำมสนใจ
ในอุปกรณ์ เครื่องเล่นต่ำงๆ มำก โดยมีบำงส่วนท ำกำรทดลองจำกเครื่องมือแล้วอ่ำนป้ำยบรรยำยที่ติดไว้เพ่ือ
ท ำควำมเข้ำใจ หำกเป็นเด็กเล็ก (ชั้นประถม หรือต่ ำกว่ำ) จะเล่นอุปกรณ์โดยไม่สนใจค ำอธิบำยของอุปกรณ์นั้น 
แต่หำกเป็นเด็กที่มีอำยุมำกกว่ำนั้น (ประมำณมัธยมขึ้นไป) จะให้ควำมสนใจในเนื้อหำ ข้อมูล ควำมรู้  ที่ได้จำก
กำรทดลองมำกขึ้น และมีผู้ปกครองบำงคน (แต่เป็นส่วนน้อย) ท ำกำรอธิบำยให้ฟัง ส่วนกรณีที่เป็นผู้ใหญ่  
จะท ำกำรทดลองและใช้เวลำในกำรดูเนื้อหำควำมรู้ที่ป้ำยบรรยำยมำกขึ้น แต่ระยะเวลำในกำรอ่ำนไม่นำนนัก 
โดยอ่ำนเฉพำะข้อมูลส ำคัญ และในบำงจุดผู้เข้ำชมท ำกำรทดลองโดยแทบไม่มีผู้อ่ำนป้ำยบรรยำย เช่น เรื่องเลนส์  
เฟสของดวงจันทร์  
 จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำคนส่วนใหญ่มำครั้งแรก ส่วนน้อยที่มำมำกกว่ำหนึ่งครั้ง (กลุ่มนี้มีบ้ำนอยู่ใกล้
หอดูดำว) หรือเด็กมีควำมสนใจ ผู้ปกครองจึงพำมำอีกครั้ง  
 ในขณะสังเกตกำรณ์ มีบำงช่วงที่ไม่มีวิทยำกรในห้อง ผู้รับบริกำรจึงเข้ำชมและท ำกำรทดลองเอง 
ซึ่งลักษณะกำรทดลองด้วยตนเองจะแตกต่ำงจำกขณะที่มีวิทยำกรอธิบำย ผู้รับบริกำรจ ำนวนมำกที่ไม่ได้รับ
บริกำรจำกวิทยำกรให้ควำมเห็นว่ำมีควำมไม่เข้ำใจในบำงส่วน หรือเข้ำใจไม่ถ่องแท้ ควรมีผู้น ำชมมำกกว่ำให้ดูเอง 
ส่วนผู้รับบริกำรที่ได้รับบริกำรจำกวิทยำกรนั้นให้ควำมเห็นว่ำวิทยำกรอธิบำยได้ดี เข้ำใจง่ำย น่ำสนใจ 

 อย่ำงไรก็ตำม กำรอธิบำยของวิทยำกรในบำงส่วนขำดกำรเชื่อมโยงควำมรู้ของอุปกรณ์กับประเด็นทำง
ดำรำศำสตร์ ตัวอย่ำงเช่น กำรทดลองกำรหักเหแสงโดยผ่ำนเลนส์ต่ำงๆ วิทยำกรอธิบำยเกี่ยวกับ เลนส์เว้ำ  
เลนส์โค้ง โดยยกตัวอย่ำงกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องแว่นสำยตำ แทนที่จะเป็นกล้องโทรทรรศน์ 
 สื่อกำรน ำเสนอข้อมูลในนิทรรศกำร ประกอบด้วยส่วนให้ควำมรู้วิชำกำรในรูปแบบบรรยำยข้อมูลใน
รูปตัวอักษรบนบอร์ด และส่วนอุปกรณ์ประกอบกำรน ำเสนอที่เน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้เข้ำรับบริกำร พบว่ำ
สื่อกำรน ำเสนอในรูปแบบอุปกรณ์ได้รับควำมสนใจจำกผู้เข้ำรับบริกำรมำกกว่ำกำรบรรยำยข้อมูล โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในกลุ่มผู้เข้ำรับบริกำรเยำวชน เช่น กิจกรรมกำรผสมแม่สีของแสง น้ ำหนักบนดำวเครำะห์ต่ำงๆ   
 กำรสังเกตกำรณ์พบว่ำผู้ชมจ ำนวนมำกท ำกำรทดลองโดยสนใจอ่ำนข้อมูลบนบอร์ดเป็นบำงส่วน 
สื่อเรียนรู้บำงส่วนสื่อสำรข้อมูลเพ่ือกำรบรรลุผลไดย้ังไม่สมบูรณ์ ตัวอย่ำงเช่น 
o กำรหักเหของแสงผ่ำนเลนส์ ที่โต๊ะอุปกรณ์ไม่ระบุขั้นตอน กระบวนกำรทดลอง ว่ำทดลองอย่ำงไร และ

ยังอธิบำยผลของกำรทดลองไม่ชัดเจน แม้ว่ำจะมีคนสนใจทดลองมำก แต่ไม่ได้เรียนรู้เนื้อหำ 
กำรอธิบำยทำงวิทยำศำสตร์ และกำรเชื่อมโยงกับประเด็นทำงดำรำศำสตร์   
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แผนภาพที่ 3.2 อุปกรณ์แสดงการหักเหของแสงผ่านเลนส์ 
 

o กล้องโทรทรรศน์ แสดงกำรสะท้อนและหักเหแสง มีเลเซอร์แสดงทำงเดินของแสง แต่ไม่อธิบำย
รำยละเอียด เช่น ต ำแหน่งที่ตำมองกล้อง กำรรับภำพ ภำพถูกขยำยได้อย่ำงไร รวมแสงอย่ำงไร หำกมีภำพ 
info graphic อธิบำยจะท ำให้ได้รับควำมรู้ดีกว่ำนี้ 

o อุปกรณ์แสดงกำรเกิดเฟสของดวงจันทร์ กำรเกิดข้ำงข้ึน ข้ำงแรม มีผู้สนใจมำทดลองมำก แต่ส่วนใหญ่
ไม่ได้อ่ำนบอร์ด และไม่รู้วิธีกำรทดลอง เช่น บำงคนไม่ทรำบว่ำลูกบอลลูกใดแทนโลก ดวงจันทร์ และ
กำรสังเกตส่วนใหญ่ไม่ทรำบว่ำต้องยืนจุดใดจึงจะเห็นภำพ (ส่วนใหญ่จะยืนทดลอง สังเกตที่จุดเดิม 
ทั้งๆ ที่กำรทดลองจะต้องเดินสังเกตตำมกำรเคลื่อนที่ของโลกที่หมุนไป) ท ำให้สื่อกำรเรียนรู้ยังไม่สำมำรถ
ท ำหน้ำที่ในกำรสื่อสำรข้อมูลให้ชัดเจนได้ นอกจำกนั้นรูปภำพและข้อควำมแสดงบนฐำนรูปวงกลม  
ซึ่งบ่งชี้สถำนะของดวงจันทร์ไว้ แต่เป็นภำษำอังกฤษ (Full moon, warning gibbon, Last quarter) 

เป็นอักษรนูนจำกโลหะ มองไม่ชัดเจน ประกอบกับกำรสัมภำษณ์พบว่ำ คนจ ำนวนมำกไม่เข้ำใจว่ำ
อุปกรณ์นี้ให้ควำมรู้อะไร กำรเกิดเฟสดวงจันทร์มีกลไกอย่ำงไร 
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แผนภาพที่ 3.3 อุปกรณ์ทดลองการเกิดเฟสของดวงจันทร์ 
 

o กำรวัดระยะทำงระหว่ำงโลกและดวงจันทร์โดยใช้เลเซอร์และแผ่นสะท้อน มีอุปกรณ์จ ำลองแผ่น
สะท้อนตั้งวำงอยู่ แต่ต ำแหน่งที่ตั้งไม่เป็นที่สังเกต ท ำให้คนส่วนใหญ่เดินผ่ำนโดยไม่ได้สนใจ อีกทั้ง
บอร์ดที่อธิบำยไว้ไม่สัมพันธ์กับแบบจ ำลองที่ตั้งไว้ (หำกไม่ได้สังเกตจะไม่สังเกตเห็นค ำอธิบำย ท ำให้
ผู้ชมไม่ได้ดูและไม่เข้ำใจ) 

o หุ่นจ ำลองชุดอวกำศ ได้รับกำรสนใจมำก มีผู้มำถ่ำยรูปมำก หำกมีข้อมูลมำกกว่ำนี้ จะช่วยให้
ผู้รับบริกำรสำมำรถเรียนรู้ได้มำกขึ้น เช่นเดียวกับภำพรอยเท้ำนีล อำร์มสตอง อำจเพ่ิมเรื่องรำวให้มี
ควำมน่ำสนใจมำกขึ้น  
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แผนภาพที่ 3.4 ชุดมนุษย์อวกาศ และรอยเท้า นีล อาร์มสตอง 
 
 นอกจำกนั้น อุปกรณ์บำงส่วนยังไม่สำมำรถใช้งำนได้ เช่น อุปกรณ์อธิบำยปรำกฏกำรณ์น้ ำขึ้นน้ ำลง 
ปุ่มหมุนไม่สำมำรถใช้งำนได้ 
 อุปกรณ์บำงส่วนมีป้ำยเขียนไว้ว่ำ ห้ำมจับ หรือกรุณำกดเบำๆ เป็นลักษณะป้ำยชั่วครำว แต่มีผู้เข้ำชม
บำงรำยฝ่ำฝืน เช่น จับวัตถุท่ีห้ำมจับ แม้ว่ำจะมีป้ำยบอกชัดเจน  
 ส ำหรับนิทรรศกำรในโซน 2 คนสนใจน้อยมำก เนื่องจำกไม่มีอุปกรณ์ทดลอง มีเพียงป้ำยบรรยำย 
มีผู้สนใจเพียงส่วนน้อยเข้ำมำอ่ำนข้อควำม แต่ส่วนใหญ่เด็กๆ และครอบครัวจะใช้พ้ืนที่นี้นั่งท ำกิจกรรมระบำยสี 
โมเดลจ ำลองดวงดำวดวงหนึ่งช ำรุด ส่วนกล่องแผนที่ดำว คนจ ำนวนมำกให้ควำมเห็นว่ำดูไม่เข้ำใจ 
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แผนภาพที่ 3.5 อุปกรณ์แสดงการเกิดเฟสดวง
จันทร์ มีรูปภาพและข้อความแสดงบนฐานรูป

วงกลมมองเห็นไม่ชัด 

แผนภาพที่ 3.6 อุปกรณ์อธิบายปรากฏการณ์ 
น้ าขึ้นน้ าลงปุ่มหมุนไม่สามารถใช้งานได้ 

แผนภาพที่ 3.7 นิทรรศการในโซน 2 คนสนใจ
น้อยมาก ส่วนใหญ่ใช้พื้นที่นี้นั่งท ากิจกรรมระบายสี 

แผนภาพที่ 3.8 โมเดลจ าลองดวงดาวดวงหนึ่ง
ช ารุด 
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แผนภาพที่ 3.9 กล่องแผนที่ดาว คนจ านวนมากสนใจ แต่ให้ความเห็นว่าดูไม่เข้าใจ 

 
ท้องฟ้าจ าลอง 
 ผู้ที่มำหอดูดำวฯส่วนใหญ่จะต้องกำรเข้ำชมท้องฟ้ำจ ำลองด้วย โดยในระหว่ำงรอจะใช้เวลำเข้ำชมที่
ห้องนิทรรศกำรก่อน เมื่อถึงเวลำเข้ำชม วิทยำกรบรรยำย ในหัวข้อต่ำงๆ เช่น กำรส ำรวจดวงจันทร์ โดย
โครงกำรอพอลโลต่ำงๆ กำรไปส ำรวจดำวอังคำร มีภำพยนตร์บรรยำยภำษำอังกฤษเล็กน้อย ต่อจำกนั้นเป็น
กำรบรรยำยเรื่องกลุ่มดำวต่ำงๆ ดำวจักรรำศี ดำวพระเครำะห์ในระบบสุริยะจักรวำล   
 หลังจำกนั้น เป็นกำรฉำยภำพยนตร์ เรื่องระบบสุริยะจักรวำล คนจ ำนวนหนึ่งน ำมือถือมำถ่ำยรูป 
เด็กจ ำนวนหนึ่ง ชี้นิ้วไปที่ภำพที่ฉำยบนโดม เพ่ือซักถำมผู้ปกครอง เด็กเล็กจ ำนวนหนึ่งส่งเสียงร้อง และไม่ได้ตั้งใจชม 
จำกกำรสัมภำษณ์ในภำยหลังพบว่ำ มีผู้ชมจ ำนวนหนึ่งที่หลับไปบำงช่วง โดยให้ควำมเห็นว่ำบรรยำกำศน่ำนอน  
 วิทยำกรที่บรรยำยมีหลำยคน แต่ละรำยอำจมีลักษณะกำรบรรยำยในรูปแบบของตนซึ่งแตกต่ำงกัน 
ซี่งมีข้อดีคือ กำรที่มีวิทยำกรหลำยคนสับเปลี่ยนกันบรรยำยเป็นกำรฝึกให้บุคลำกรสำมำรถท ำงำนทดแทนกัน 
และมีผู้ปฏิบัติงำนได้หลำยคน และเป็นกำรพัฒนำช่วยเพิ่มทักษะกำรน ำเสนอของบุคลำกรอีกด้วย   
 
การสังเกตท้องฟ้าจริง 
 หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษำ นครรำชสีมำ ให้บริกำรกิจกรรมกำรดูดำวจำก
ท้องฟ้ำจริง ทุกคืนวันเสำร์ตั้งแต่เวลำประมำณ 18.30 น. - 22.00 น. แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศในขณะนั้น
ด้วย หำกสภำพท้องฟ้ำมีควำมเหมำะสมในกำรชมดำว เมฆเบำบำงหรือไร้เมฆ ไร้ฝน จะมีผู้ใช้บริกำรมำกกว่ำ 
และได้เห็นดวงดำวได้มำกกว่ำ โดยกำรรับชมดวงดำวผ่ำนกล้องโทรทรรศน์จะควบคู่ไปกับกำรอธิบำยของ
วิทยำกร 
 ช่วงเวลำตั้งแต่หลังชมท้องฟ้ำจ ำลอง ขณะที่รอคอยกำรชมท้องฟ้ำจริง เป็นช่วงที่เหมำะสมกับกำรใช้
เวลำอยู่ภำยนอก บริเวณภำยนอกหอดูดำวมีพ้ืนเป็นบนเนิน ผู้เข้ำชมจ ำนวนมำกนั่งเล่น เด็กๆ วิ่งขึ้นลงบนเนิน  
ท ำให้พ้ืนที่นี้มีบทบำทเป็นสนำมเด็กเล่น นอกจำกนั้น ยังมีผู้คนที่ไม่ได้มำชมดำว แต่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
มำใช้พ้ืนที่หอดูดำว นั่งเล่น ขี่จักรยำน 
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 เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่ซี่งมีคนสนใจท ำกิจกรรมมำก อำจมีกำรเพ่ิมอุปกรณ์ สื่อเรียนรู้ทำงดำรำศำสตร์ที่
เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ จะช่วยให้เกิดพ้ืนที่กำรเรียนรู้เพิ่มเติม 

 

 

แผนภาพที่ 3.10 บริเวณภายนอกหอดูดาวมีพื้นที่เป็นเนิน มีบทบาทเป็นสนามเด็กเล่น 

 
 ในวันที่สังเกตกำรณ์นั้น พบว่ำท้องฟ้ำมีเมฆมำก เมื่อเริ่มมืดมีกำรแจ้งจำกเจ้ำหน้ำที่ว่ำฟ้ำปิด อำจดูดำว
ไม่เห็นชัด และกล้องโทรทรรศน์ 0.7 เมตรไม่เปิด เนื่องจำกควำมชื้นสูง (ไม่สำมำรถดูดำว แต่เปิดให้ไปชมกล้องได้) 
เมื่อถึงเวลำชมท้องฟ้ำจริง มีดำวบำงส่วน (เช่น ซีริอุส) ที่มองเห็นได้ แต่มีจ ำนวนน้อย ผู้เข้ำชมจ ำนวนมำก
ผิดหวัง เนื่องจำกหลำยคนต้องกำรมำที่นี่เพ่ือดูดำวจำกกล้องโทรทรรศน์ 0.7 เมตร แม้ว่ำบำงคนเข้ำมำใช้กล้อง
โทรทรรศน์ขนำดเล็กแต่ให้ควำมเห็นว่ำภำพดวงดำวที่เห็นเป็นเพียงแค่จุด อยำกเห็นขนำดใหญ่และชัดเจนกว่ำนี้  
หลำยคนจึงเดินทำงกลับ เพรำะไม่ได้ชมในสิ่งที่ต้องกำร แม้ว่ำมีผู้เข้ำชมจ ำนวนหนึ่งเดินขึ้นไปชมกล้อง 0.7 เมตร 
แต่ใช้เวลำไม่นำนนักเนื่องจำกสนใจดูดำวจำกกล้องนี้มำกกว่ำ 
 อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มผู้ชมจ ำนวนหนึ่งยังไม่กลับบ้ำน แม้ว่ำจะยังคงผิดหวังกับกำรดูดำว แต่ท ำกำร
สังเกตกำรณ์ต่อไป ฟังวิทยำกรอธิบำย หลังจำกนั้นเมื่อเวลำผ่ำนไป จ ำนวนดำวที่ปรำกฏมีให้เห็นมำกขึ้น  
วิทยำกรท ำกำรบรรยำย และอธิบำยประเด็นต่ำงๆ เช่น กลุ่มดำว ควำมส ำคัญต่อชีวิตและควำมเป็นอยู่ ฤดูกำล 
มีกำรน ำโทรศัพท์ แทปเลต มำใช้โปรแกรม star chart ช่วยในกำรสังเกตกำรณ์ด้วย 

 จำกกำรสอบถำมพบว่ำ ผู้เข้ำชมส่วนใหญ่ทรำบแล้ว ว่ำโอกำสที่จะไม่ได้สังเกตดำวมีอยู่ แต่ส่วนใหญ่
คำดหวังว่ำวันที่มำชมควรจะได้สังเกตดำว เนื่องจำกท้องฟ้ำในช่วงกลำงวันสว่ำงมำก ไม่มีเมฆมำกนัก   
 ผู้เข้ำชมจ ำนวนหนึ่งได้โทรมำสอบถำมก่อนที่หอดูดำวฯ แต่บำงคนมีกำรผิดพลำดในกำรสื่อสำร 
เนื่องจำกสับสนระหว่ำงค ำว่ำ ท้องฟ้ำเปิด กับ ท้องฟ้ำจ ำลองเปิด เมื่อมีกำรโทรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่อำจได้
ค ำตอบที่ไม่ตรงประเด็น 
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3.2 สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

 ที่ปรึกษำได้สัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้เข้ำชมจ ำนวน 28 รำย ผู้เข้ำชมส่วนใหญ่ (เกินกว่ำ 
80%) มำจำกพ้ืนที่อ ำเภอบำงคล้ำ และอ ำเภออ่ืนๆ ใกล้เคียง และมีบำงส่วน (จ ำนวนน้อย) มำจำกกรุงเทพฯ 
ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่มีเยำวชนอยู่ในกลุ่ม โดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองเป็นคนเริ่มชักชวนให้เยำวชนมำชม 
ซึ่งตรงกับควำมสนใจของตัวเยำวชนด้วย มีบำงส่วนที่เยำวชนที่มีควำมสนใจด้ำนดำรำศำสตร์และเป็นผู้ชักชวน
ให้ผู้ปกครองพำชม (แต่น้อยกว่ำกลุ่มแรก) 
 
การได้รับรู้ข่าวสาร  
 ผู้เข้ำชมแต่ละกลุ่มทรำบข้อมูลหอดูดำวจำกแหล่งข่ำวที่แตกต่ำงกัน ตัวอย่ำงเช่น จำกกำรบอกต่อ  
จำกเฟซบุ๊ก เว็บไซต์ จำกข่ำวต่ำงๆ เมื่อมีปรำกฏกำรณ์ทำงดำรำศำสตร์ จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำ ได้รับข่ำวจำก
กำรบอกต่อจ ำนวนมำก หลำยคนไม่ทรำบมำก่อนว่ำมีหอดูดำวฯอยู่ใน พ้ืนที่ใกล้เคียง แม้ว่ำจะรู้จักท้องฟ้ำ
จ ำลองที่กรุงเทพฯ แต่ไม่ทรำบว่ำที่ฉะเชิงเทรำมีท้องฟ้ำจ ำลองด้วย  
 ผู้เข้ำชมจ ำนวนหนึ่ง (ส่วนใหญ่เป็นเยำวชน) ได้ทรำบข้อมูลจำกข่ำวกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีกำรออกสื่อ 
หรือมีเพ่ือนที่เข้ำร่วมกิจกรรมมำบอกต่อ ส่วนผู้ที่ได้ข้อมูลจำกเว็บไซต์ ส่วนหนึ่งได้จำกข่ำวกิจกรรมของ สดร. 
มีส่วนน้อยที่ได้ทรำบจำกเว็บไซต์ท่องเที่ยว  
 ในกำรเดินทำงมำที่หอดูดำวฯ ส่วนใหญ่มำโดยใช้แผนที่น ำทำง google map ยกเว้นกลุ่มที่มำจำก
พ้ืนทีใ่กล้เคียงที่อำจเคยผ่ำนมำเส้นทำงนี้แล้ว 
 
วัตถุประสงคข์องการเข้าชม 

 จำกกำรสังเกตกำรณ์และกำรสัมภำษณ์พบว่ำกลุ่มผู้เข้ำชมส่วนใหญ่มำจำกพ้ืนที่ 2 พ้ืนที่เป็นหลัก คือ 
1. พ้ืนที่ในอ ำเภอ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง และ 2. กลุ่มที่มำจำกกรุงเทพฯ โดยผู้เข้ำชมกลุ่มที่มำเป็นครอบครัว 
ส่วนใหญ่ต้องกำรให้ลูกได้รับกำรเรียนรู้ เนื่องจำกลูกมีควำมสนใจ บำงรำยเข้ำมำชมเนื่องจำกลูกต้องกำรให้พำมำ 
แต่ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ปกครองก็มีควำมสนใจและช่วยอธิบำยให้ลูกเข้ำใจด้วย  
 จุดประสงค์ส ำคัญที่ผู้ชมส่วนใหญ่ต้องกำร คือกำรมำชมท้องฟ้ำจ ำลอง และกำรดูท้องฟ้ำจริง 
โดยเฉพำะผู้เข้ำชมที่มำจำกจังหวัดกรุงเทพฯส่วนใหญ่จะต้องกำรมำเพ่ือสังเกตท้องฟ้ำจริงมำกกว่ำ เนื่องจำก
นิทรรศกำรและท้องฟ้ำจ ำลองสำมำรถชมได้จำกกรุงเทพฯ อยู่แล้ว 
 นอกจำกนั้นผู้ชมจำกกรุงเทพฯส่วนหนึ่งมำท่องเที่ยวในสถำนที่ใกล้เคียงเช่น วัด สวนนก ตลำดเก่ำ 
แล้วจึงมำเยี่ยมชมหอดูดำวฯ กลุ่มนี้จะมำชมนิทรรศกำร และท้องฟ้ำจ ำลองเป็นหลัก ส่วนใหญ่ไม่ได้มำดูท้องฟ้ำจริง 
เนื่องจำกมีควำมเห็นว่ำจะท ำให้กลับบ้ำนดึกเกินไป 

 ผู้เข้ำชมส่วนหนึ่งมำกับองค์กร เช่น นักศึกษำมำกับชมรมต่ำงๆ เพ่ือมำเรียนรู้ และน ำแนวคิดไปปรับใช้
กับกิจกรรมในชมรม  
 ผู้เข้ำชมส่วนหนึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง มำชมหลำยครั้ง โดยถือว่ำเป็นกำรพักผ่อน พำคนในครอบครัว
มำเดินเล่นในบริเวณสนำมรอบนอก ปีนเนินดิน ขี่จักรยำน และมำร่วมกิจกรรมทำงดำรำศำสตร์ด้วย 
หำกในช่วงนั้นมีกิจกรรมพิเศษ  
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ความคิดเห็นต่อการเข้าชมนิทรรศการ 
 โดยรวมผู้ชมให้ควำมเห็นว่ำ นิทรรศกำรมีควำมน่ำสนใจพอสมควร แต่ผู้เข้ำชมจ ำนวนหนึ่งยังใม่เข้ำใจ
เนื้อหำควำมรู้ที่น ำเสนอ เช่น แบบจ ำลองกำรเกิดเฟสดวงจันทร์ กำรหักเหแสงด้วยเลนส์แบบต่ำงๆ ป้ำยที่
อธิบำยอ่ำนเข้ำใจยำก ต้องกำรให้มีกำรอธิบำยสั้นๆ แต่เข้ำใจง่ำยขึ้น บำงคนให้ควำมเห็นว่ำต้องกำรทรำบ
รำยละเอียดต่ำงๆ มำกกว่ำนี้  ควรมีเจ้ำหน้ำที่มำช่วยอธิบำยจะเข้ำใจได้มำกขึ้น (ทั้งนี้ ในช่วงของกำรสัมภำษณ์  
บำงครั้งไม่มีเจ้ำหน้ำที่อยู่ในห้องนิทรรศกำร จึงให้ควำมเห็นในลักษณะดังกล่ำว) ส่วนผู้เข้ำชมที่ได้รับบริกำร
แนะน ำจำกเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมเห็นว่ำอธิบำยดี เข้ำใจง่ำย มีควำมเอำใจใส่ดี 
 ผู้เข้ำชมหลำยท่ำนให้ควำมเห็นว่ำป้ำยที่อธิบำยไว้ไม่ชวนอ่ำน ท ำให้ไม่ได้รับควำมรู้เต็มที่ ควรท ำให้
น่ำสนใจ เช่น เป็นภำพแบบ info graphic และใช้สื่อแบบ interactive เป็นภำพเคลื่อนไหว มีเสียงอธิบำย ฯลฯ 
อุปกรณ์บำงอย่ำง เช่น กำรอธิบำยกำรเกิดน้ ำข้ึนน้ ำลง ไม่สำมำรถใช้งำนได้  
 
ท้องฟ้าจ าลอง 
 ผู้เข้ำชมส่วนใหญ่ให้ควำมเห็นว่ำมีควำมน่ำสนใจ ห้องฉำยภำพมีควำมสะดวกสบำย กำรมีวิทยำกร
อธิบำยก่อนฉำยภำพยนตร์ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจข้อมูลต่ำงๆ ได้ดี กำรดูดำวบนฟ้ำได้ง่ำยขึ้น ผู้เข้ำชมส่วนหนึ่ง
เคยชมท้องฟ้ำจ ำลองที่เอกมัย มำแล้ว พบว่ำหอดูดำวฯดีกว่ำ เนื่องจำกมีกำรบรรยำยน่ำสนใจกว่ำ (ผู้เข้ำชม
บำงส่วนให้ข้อมูลว่ำท้องฟ้ำจ ำลองที่กรุงเทพไม่มีวิทยำกรบรรยำย บำงส่วนให้ควำมเห็นว่ำมี) ส่วนเนื้อหำ
ภำพยนตร์มีควำมน่ำสนใจใกล้เคียงกัน นอกจำกนั้น ท้องฟ้ำจ ำลองที่กรุงเทพ เครื่องฉำยดำวมีขนำดใหญ่ 
จึงบังภำพที่ฉำยบนโดมในบำงมุม 
 ผู้ชมหลำยคนให้ควำมเห็นว่ำท้องฟ้ำจ ำลองไม่จ ำเป็นต้องจ ำลองท้องฟ้ำจริงของพ้ืนที่นั้น ในช่วงเวลำ
นั้นก็ได้ เนื่องจำกกลุ่มดำวหลำยกลุ่มที่ผู้เข้ำชมสนใจ (เช่น กลุ่มดำวลูกไก่) ไม่ปรำกฏในท้องฟ้ำจ ำลอง 
(เนื่องจำกไม่สำมำรถสังเกตได้ในท้องฟ้ำช่วงเวลำนั้น)  
 นอกจำกนั้น เว็บไซต์ของหอดูดำวฯ ไม่ระบุเวลำเข้ำชม ท ำให้บำงคนมำสำย เข้ำห้องช้ำ  
 ผู้เข้ำชมจ ำนวนหนึ่งให้ควำมเห็นว่ำไม่ควรน ำเด็กเล็กเกินไปมำเข้ำชม เพรำะส่งเสียงดัง 
 
การสังเกตท้องฟ้าจริง 
 ช่วงเวลำที่สังเกตกำรณ์และสัมภำษณ์เป็นช่วงที่ท้องฟ้ำไม่เอ้ืออ ำนวยในกำรสังเกตกำรณ์ มองเห็นดำว
ได้น้อย และไม่มีโอกำสได้ดูดำวจำกกล้องท่องเที่ยวขนำด 0.7 เมตรได ้
 ผู้เข้ำชมส่วนใหญ่ผิดหวังในกำรมำชม เนื่องจำกผู้เข้ำชมจ ำนวนมำกต้องกำรมำหอดูดำวฯ  โดยให้
ควำมส ำคัญกับท้องฟ้ำจริงมำกท่ีสุด โดยเฉพำะกำรดูดำวจำกกล้องโทรทรรศน์ขนำด 0.7 เมตร กำรดูจำกกล้อง
โทรทรรศน์อื่นๆ ทดแทนไม่ได้เพรำะเห็นภำพเป็นเพียงจุด ไม่มีรำยละเอียดมำกนัก ประกอบกับในคืนที่
สังเกตกำรณ์เป็นคืนข้ำงแรม จึงไม่มีโอกำสสังเกตดวงจันทร์ด้วย 

 อย่ำงไรก็ตำม ผู้เข้ำชมส่วนใหญ่ทรำบอยู่แล้ว ว่ำมีควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกท้องฟ้ำปิด หรือทัศนวิสัยไม่ดี 
แต่ก็มีควำมเห็นว่ำหอดูดำวฯ ควรระบุควำมเป็นไปได้ให้มำกกว่ำนี้ เช่น ระบุฤดูกำลที่มีโอกำสจะได้เห็นดำวชัด 
ควำมเป็นไปได้ที่ท้องฟ้ำวันนั้นจะปิด และกำรให้ข้อมูลที่ทันกำลว่ำคืนนี้จะเห็นดำวดวงใด  
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การให้ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ 
 ผู้เข้ำชมหลำยรำยให้ควำมเห็นว่ำควรมีป้ำยทำงเข้ำที่ชัดเจน โดยเฉพำะหน้ำถนนปำกทำง และที่แยก
บำงคล้ำ นอกจำกนั้นควรออกแบบป้ำยให้บ่งชี้ว่ำเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มำท่องเที่ยวได้ มีท้องฟ้ำจ ำลอง เนื่องจำก
หลำยคนเคยผ่ำนบริเวณนี้แล้ว แต่ไม่ทรำบ ประกอบกับชื่อหอดูดำวท ำให้คิดว่ำเป็นสถำบันวิจัยค้นคว้ำทำง
วิทยำศำสตร์ ส ำหรับให้นักวิทยำศำสตร์ หรือเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องมำกกว่ำ  
 ผู้ชมหลำยคนให้ควำมเห็นว่ำกำรประชำสัมพันธ์ยังน้อยอยู่ คนในพื้นที่ใกล้เคียงไม่ทรำบจำกสื่อ 
ส่วนใหญ่ทรำบเพรำะบอกต่อ ส่วนคนในพ้ืนที่ไกล เช่น จำกกรุงเทพฯ ทรำบจำกเว็บไซต์ เมื่อมีข่ำวทำงดำรำศำสตร์  
ส่วนเว็บไซต์ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่มีรำยชื่อหอดูดำวในสถำนท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรำ (มีบ้ำงเพียงส่วนน้อย
เช่น kapok.com) 
 ผู้ชมบำงรำยโทรศัพท์มำถำมว่ำท้องฟ้ำ (จริง) เปิดหรือไม่ หรือท้องฟ้ำจ ำลองเปิดหรือไม่ แต่บำงครั้งไม่มี
เจ้ำหน้ำที่รับ ผู้เข้ำชมบำงคนสับสนระหว่ำงค ำว่ำท้องฟ้ำ (จริง) เปิด กับท้องฟ้ำจ ำลองเปิด ท ำให้กำรสื่อสำร
ผิดพลำด 
 ผู้ชมบำงรำยให้ควำมเห็นว่ำควรมีกำรอัพเดทข้อมูล บ่งชี้ว่ำช่วงนั้นสำมำรถเห็นดำวดวงใดได้บ้ำง  
 
ภาพลักษณ์  การรับรู้ ต่อหอดูดาว  
 ผู้เข้ำชมส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่สนใจและตั้งใจมำชมอยู่แล้ว เข้ำใจว่ำเป็นพิพิธวิทยำศำสตร์ มีท้องฟ้ำจ ำลอง 
และท้องฟ้ำจจริง 
 ผู้เข้ำชมบำงส่วนเข้ำใจว่ำเป็นสถำนที่ส ำหรับนักวิจัย สถำบันวิจัย เนื่องจำกมีชื่อว่ำ หอดูดำว ไม่ใช่
ท้องฟ้ำจ ำลองหรือพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์ และไม่มีป้ำยระบุหรือสื่อสำรว่ำเป็นแหล่งเรียนรู้ จำกภำยนอก หรือ
ทำงเข้ำถนนใหญ ่
 ผู้เข้ำชมส่วนหนึ่งมีควำมรับรู้ว่ำเป็นแหล่งท่องเที่ยว (มีจ ำนวนน้อย) โดยได้รับข่ำวจำกเส้นทำง
ท่องเที่ยวในฉะเชิงเทรำ หรือเดินทำงมำวัด มำตลำด แล้วมำที่หอดูดำวฯ ด้วย ทั้งนี้เว็บไซต์ท่องเที่ยวที่จัดหอดูดำวฯ
ในแหล่งท่องเที่ยวยังมีอยู่น้อย   
 
ประเด็นอ่ืนๆ 
 ผู้เข้ำชมหลำยรำยให้ควำมเห็นว่ำควรมีร้ำนอำหำร ร้ำนขำยน้ ำ ขำยขนม เพรำะบริเวณนี้หำร้ำนค้ำยำก 
และมีช่วงเวลำระหว่ำงดูท้องฟ้ำจ ำลองกับช่วงดูท้องฟ้ำจริงซึ่งมีช่วงว่ำง เหมำะกับกำรรับประทำนอำหำร หรือ
อำจแจ้งไว้ว่ำมีสถำนที่ให้น ำอำหำรมำปิคนิคได้ หำกไม่มีฝนจะได้เตรียมอำหำรมำ 
 บำงท่ำนให้ควำมเห็นว่ำป้ำยห้องน้ ำควรท ำให้เห็นชัดเจนกว่ำนี้ 
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3.3 สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีป้ำยบอกตรงทำงเข้ำ ที่บ่งชี้ว่ำหอดูดำวฯตั้งอยู่บนถนนเส้นทำงนี้ รวมทั้งออกแบบป้ำยที่บ่งชี้ว่ำ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประชำชนสำมำรถเข้ำชมได้ มีท้องฟ้ำจ ำลอง และกล้องโทรทรรศน์ให้สังเกตกำรณ์  
(เนือ่งจำกกลุ่มเป้ำหมำยบำงส่วนได้เห็นหอดูดำวฯ คิดว่ำเป็นพ้ืนทีข่องงำนวิจัย ไม่ได้เปิดให้ประชำชนชม) 
 2. ควรมีร้ำนค้ำ หรือตู้จ ำหน่ำยสินค้ำ อำหำร น้ ำ หรือขำยของที่ระลึก และควรแจ้งข้อมูลกับผู้ชม
ล่วงหน้ำว่ำ มีสนำมท่ีให้น ำอำหำรมำรับประทำนและจัดปิคนิคได้  
 3. บริเวณนอกอำคำร โดยเฉพำะส่วนที่เป็นเนินดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของหอดูดำว มีเยำวชนมำเล่น ในช่วง
เวลำเย็น ส่วนนี้สำมำรถเพ่ิมเครื่องเล่น สื่อกำรเรียนรู้ด้ำนดำรำศำสตร์ได้มำกขึ้นในอนำคต 
 4. แม้ว่ำจะมีเจ้ำหน้ำที่ท ำหน้ำที่อธิบำยในห้องนิทรรศกำร แต่ในบำงครั้งเจ้ำหน้ำที่ไม่อยู่ หรือคนชม
ไม่ทรำบว่ำเป็นเจ้ำหน้ำที่ (จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำผู้เข้ำชมหลำยคนต้องกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่อธิบำย เพรำะจำก
สิ่งที่มีอยู่ยังให้ควำมรู้ที่ต้องกำรได้ไม่ครบถ้วน ชัดเจน) จึงควรมีกำรปรับปรุงให้มีเจ้ำหน้ำที่อยู่ประจ ำ สม่ ำเสมอ  
 5. ส่วนของนิทรรศกำร ควรมีกำรดูแลรักษำอุปกรณ์ หำกเสีย ใช้งำนไม่ได้ ควรรีบแก้ไขซ่อมแซม 
นอกจำกนั้น อำจปรับปรุง บำงอุปกรณ์ให้สำมำรถสื่อสำรกับผู้เข้ำชมได้ว่ำ กำรทดลองนี้ท ำให้ทรำบควำมรู้อะไร 
เช่น เรื่อง เฟสของดวงจันทร์ รวมถึงกำรปรับป้ำยข้อควำมให้สื่อควำมหมำยได้ง่ำยขึ้น 
 หำกสำมำรถท ำได้ ควรจัดท ำข้อมูลเนื้อหำควำมรู้ ให้น่ำสนใจ เช่น มีสื่อที่โต้ตอบ (interactive) กับผู้ชม 
หรือกำรแสดงข้อมูลโดยใช้ข้อควำมสั้นๆ แต่สื่อควำมหมำย เนื่องจำกผู้เข้ำชมจ ำนวนมำกชอบมำเล่นอุปกรณ์ 
แต่ยังไม่เข้ำใจเนื้อหำที่ต้องกำรน ำเสนอ  
 อำจมีกำรเพิ่มเติมเนื้อหำในนิทรรศกำร ที่อธิบำยข้อมูลจำกอุปกรณ์กำรจัดแสดง ตัวอย่ำงเช่น  
กำรอธิบำยถึงชุดนักบินอวกำศ รอยเท้ำของ นิล อำร์มสตรอง ที่มีกำรจ ำลองไว้ ซึ่งมีประเด็นเนื้อหำกำรเรียนรู้ที่
น่ำสนใจ มีเรื่องรำวที่สร้ำงแรงบันดำลใจ ควำมประทับใจให้แก่ผู้เข้ำชมได้อย่ำงมำก 
 ส่วนห้องนิทรรศโซน 2 หำกมีกำรพัฒนำในอนำคต สำมำรถจัดท ำอุปกรณ์ เครื่องเล่น เพ่ิมเติมได้ 
เนื่องจำกขณะนี้ มีเพียงป้ำยบรรยำย มีโมเดลดำวเล็กน้อย ได้รับควำมสนใจน้อย   
 6. อำจมีกำรก ำหนด อำยุผู้เข้ำชมท้องฟ้ำจ ำลอง โดยเฉพำะเด็กเล็กเข้ำมำชม เนื่องจำกจะใช้เวลำ
สนใจได้ไม่นำนนัก และอำจส่งเสียงดังรบกวน นอกจำกนี้ ในกรณีที่มีกำรจัดงำน ซึ่งมีผู้ชมจ ำนวนมำก อำจมี
กำรจัดรอบเด็กเป็นพิเศษ มีเรื่องรำวที่สั้นลง เนื้อหำง่ำยขึ้น มีกำรเล่ำเรื่องในลักษณะที่เยำวชนสนใจมำกขึ้น 
 กำรแสดงในท้องฟ้ำจ ำลองอำจพิจำรณำว่ำจะจ ำเป็นต้องแสดงดวงดำวที่ตรงกับท้องฟ้ำจริง ในเวลำ 
และสถำนที่นั้นหรือไม่ เนื่องจำกผู้เข้ำชมบำงส่วนมีควำมสนใจในกลุ่มดำวบำงกลุ่ม ที่ไม่ได้ปรำกฏในกำร
บรรยำย  
 7. ข้อสังเกตด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ กำรให้ข้อมูล ข่ำวสำร มีดังนี ้
 ผู้เข้ำชมมี 2 กลุ่มหลัก คือ ผู้เข้ำชมจำกจังหวัดฉะเชิงเทรำ อ ำเภอบำงคล้ำและบริเวณอ ำเภอใกล้เคียง  
อีกกลุ่มหนึ่งคือจำกกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ชอบแหล่งเรียนรู้ทำงวิทย์อยู่แล้ว มีควำมสนใจ ตั้งใจจะมำดูท้องฟ้ำ
จริงโดยเฉพำะ   
 ผู้เข้ำชมจำกกรุงเทพฯส่วนใหญ่ทรำบข่ำวจำกเว็บไซต์ ข่ำวกิจกรรม ส่วนผู้ชมจำกพ้ืนที่ใกล้เคียงทรำบ
ข่ำวจำกกำรบอกต่อจ ำนวนมำก หลำยคนให้ควำมเห็นว่ำไม่เคยทรำบมำก่อนว่ำมีท้องฟ้ำจ ำลองในฉะเชิงเทรำ  
หลำยคนเคยขับรถผ่ำน หรือทรำบว่ำมี แต่ไม่ทรำบว่ำเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ท ำกิจกรรมได้  
 จำกกำรสอบถำมพบว่ำกำรประชำสัมพันธ์โดยใช้สื่อต่ำงๆ ยังเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยเพียงบำงส่วน  
คนจ ำนวนมำกไม่ทรำบมำก่อน แม้แต่คนในพ้ืนที่ใกล้เคียง จึงเป็นโอกำสที่จะประชำสัมพันธ์ให้เข้ำถึง
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กลุ่มเป้ำหมำยในจ ำนวนมำกขึ้นได้ เนื่องจำกมีผู้สนใจอยู่จ ำนวนมำกที่ยังเข้ำไม่ถึงข่ ำวสำร โดยเฉพำะคนจำก
จังหวัดใกล้เคียง หรืออ ำเภออ่ืนๆ ในฉะเชิงเทรำ และคนกรุงเทพฯ ที่ต้องกำรชมท้องฟ้ำจริง และกลุ่มที่มำ
ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรำ มำชมหอดูดำวโดยเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ  
 ช่องทำงหนึ่งที่จะน ำไปสู่กลุ่มเป้ำหมำยกลุ่มใหม่ คือกำรน ำหอดูดำวฯเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัด ซึ่งอำจประชำสัมพันธ์ได้หลำยทำง เช่น สื่อเว็บไซต์ที่แนะน ำแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละ
จังหวัด (ผู้เข้ำชมส่วนหนึ่งพบข้อมูลจำกกำรแนะน ำแหล่งท่องเที่ยว 14 อันดับของ kapook.com ในขณะที่
เว็บไซต์อ่ืนไม่ได้กล่ำวถึง หอดูดำวฯ) ส่วนสื่อจำกหน่วยงำนท่องเที่ยวของจังหวัด เช่น บอร์ด ป้ำยโฆษณำตำม
แหล่งท่องเที่ยว ยังไม่มีกำรโปรโมทหอดูดำวแต่มักให้ควำมสนใจกับวัด ตลำด มำกกว่ำ 
 กำรประชำสัมพันธ์อำจใช้ช่องทำงจำกควำมร่วมมือระดับหน่วยงำน เช่น หน่วยงำนระดับจังหวัด  
ผู้ดูแลเว็บไซตท์่องเที่ยว กิจกรรม กำรออกงำนท่องเที่ยวต่ำงๆ อำจท ำให้มีผู้ชมกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ำมำเยี่ยมชม
มำกกว่ำนี้  
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กำรส ำรวจจัดเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถำม (Questionnaire) ให้ผู้รับบริกำรที่หอดูดำว เช่น นักเรียน 

นักศึกษำ นักวิจัย ประชำชนทั่วไป เป็นผู้ตอบ โดยมีกำรแจกแบบสอบถำมในช่วงเดือนพฤษภำคม - กรกฎำคม 2562 
ซึ่งมีประเด็นค ำถำมเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ และกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ด้ำนดำรำศำสตร์ต่ำงๆ ผลกำรส ำรวจสำมำรถสรุปและวิเครำะห์ได้ดังนี้  

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของเพศ 
 

 

 

เพศ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

หญิง 231 67.15 

ชำย 113 32.85 

รวม 344 100.00 

 จำกตำรำงที ่4.1 ผู้ตอบแบบสอบถำมหัวข้อเพศจ ำนวน 344 คน พบว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 
231 คน คิดเป็นร้อยละ 67.15 และเพศชำย จ ำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 32.85 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 4 
ผลการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม 

หอดูดาวเฉลมิพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ภูมภิาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของอายุ 

 

ช่วงอายุ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ต่ ำกว่ำ 15 ปี  81 23.28 
15-20 ปี  78 22.41 

21-30 ปี   35 10.06 

31-40 ปี  81 23.28 

41-50 ปี  52 14.94 
51-60 ปี                11 3.16 

60 ปี ข้ึนไป 10 2.8 
รวม 348 100.00 

 

 จำกตำรำงที่ 4.2 ผู้ตอบแบบสอบถำมหัวข้ออำยุจ ำนวน 348 คน พบว่ำส่วนใหญ่มีอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี 
และอำยุในช่วง 31-40 ปี จ ำนวน 81 คนเท่ำกัน คิดเป็นร้อยละ 23.28 รองลงมำ ได้แก่ ช่วงอำยุ 15 -20 ปี 
จ ำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 22.41 ช่วงอำยุ 41-50 ปี จ ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 14.94 ช่วงอำยุ 
21-30 ปี จ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 10.06 ช่วงอำยุ 51-60 ปี จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.16 และ
ช่วงอำยุ 60 ปี ขึ้นไป จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.87 
 

ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษา 
 

 

ระดับการศึกษา จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ประถมศึกษำ  51 26.70 
มัธยมศึกษำตอนต้น  42 21.99 

มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.   82 42.93 
ปวส./อนุปรญิญำ  16 8.38 

ปริญญำตรี  119 62.30 
สูงกว่ำปริญญำตร ี 46 24.08 

รวม 191 100.00 
   

จำกตำรำงที่ 4.3 ผู้ตอบแบบสอบถำมหัวข้อระดับกำรศึกษำจ ำนวน 191  คน พบว่ำส่วนใหญ่
จบกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี จ ำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 62.30 รองลงมำ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย/ปวช. จ ำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 42.93 ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ
26.70 ระดับสูงกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 24.08 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.99 ระดับปวส./อนุปริญญำ จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.38  
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ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของอาชีพ 

 

 

อาชีพ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

นักเรียน/นสิิต/นักศึกษำ  173 48.87 
ครู/อำจำรย์  30 8.47 

นักวิจัย 3 0.85 
ประชำชนท่ัวไป  116 32.77 

อื่นๆ 32 9.04 
รวม 354 100.00 

 

จำกตำรำงที่ 4.4 ผู้ตอบแบบสอบถำมหัวข้ออำชีพจ ำนวน 354 คน พบว่ำส่วนใหญ่มีนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษำ จ ำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 48.87 รองลงมำ ได้แก่ ประชำชนทั่วไป จ ำนวน 116 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.77 อ่ืนๆ (เช่น ประกอบธุรกิจ ข้ำรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ พนักงำนเอกชน นักวิชำกำร 
นักแสดง นักโหรำศำสตร์ มัคคุเทศก์ ทหำร) จ ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.04 ครู/อำจำรย์ จ ำนวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.47 และนักวิจัย จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.85 

 

ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละของการเยี่ยมชมหอดูดาว 

 

 

 

การเย่ียมชมหอดูดาว 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่เคย 168 53.00 

หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ 
นครรำชสมีำ 

33 10.41 

หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ 
ฉะเชิงเทรำ 

116 36.59 

รวม 317 100.00 

จำกตำรำงที่ 4.5 ผู้ตอบแบบสอบถำมหัวข้อกำรเยี่ยมชมหอดูดำว จ ำนวน 317 คน พบว่ำส่วนใหญ่
ไม่เคยเข้ำเยี่ยมชมหอดูดำว จ ำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 รองลงมำ ได้แก่ เยี่ยมชมหอดูดำวเฉลิม
พระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 116 คน คิดเป็นร้อย 36.59 และเยี่ยมชมหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ 
นครรำชสีมำ จ ำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 10.41 
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ตารางท่ี 4.6 จ านวนและร้อยละของลักษณะการเยี่ยมชมหอดูดาว 

 
 

ลักษณะการเย่ียม 

ชมหอดูดาว 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

คนเดียว 13 3.82 
เพื่อน/คู่รัก 63 18.53 
ครอบครัว 183 53.82 

คณะ สถำบัน หน่วยงำน 
สถำนศึกษำ ฯลฯ  

79 23.24 

คณะท่องเที่ยว คณะทัวร์  2 0.59 
รวม  340 100.00 

จำกตำรำงที่ 4.6 ผู้ตอบแบบสอบถำมหัวข้อลักษณะกำรเยี่ยมชมหอดูดำว จ ำนวน 340 คน พบว่ำส่วนใหญ่
เข้ำเยี่ยมชมกับครอบครัว จ ำนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 53.82 รองลงมำ ได้แก่ เข้ำเยี่ยมชมกับคณะ สถำบัน 
หน่วยงำน สถำนศึกษำ ฯลฯ จ ำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 23.24 เข้ำเยี่ยมชมกับเพ่ือน/คู่รัก จ ำนวน 63 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.53 เข้ำเยี่ยมชมคนเดียว จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.82 เข้ำเยี่ยมชมกับคณะท่องเที่ยว 
คณะทัวร์ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.59  

 

 ข้อมูลการใช้บริการ 
 

 ช่องทางการรับรู้ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 4.1 ช่องทางการรับรู้ข้อมูล หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 
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จำกแผนภำพที ่4.1 พบว่ำผู้รับบริกำรได้รับข้อมูลหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรำ จำกกำรบอก
กล่ำวจำกบุคคลที่รู้จักมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.18 รองลงมำคือ Facebook ของ สดร./หอดูดำวภูมิภำค 
คิดเป็นร้อยละ 36.05 เว็บไซต์ของ สดร. คิดเป็นร้อยละ 10.88 ได้รับหนังสือเชิญจำก สดร. คิดเป็นร้อยละ 
2.95 และอ่ืนๆ ได้แก่ เว็บไซต์ด้ำนพิพิธภัณฑ์ ท่องเที่ยว application ท่องเที่ยว ข่ำวโทรทัศน์ งำนสัปดำห์
วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ขับรถผ่ำนมำเห็นหอดูดำว คิดเป็นร้อยละ 7.94  

 
 บริการของหอดูดาวที่ใช้ 
 

 

แผนภาพที่ 4.2 บริการของหอดูดาวที่ท่านใช้บริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 
 
จำกแผนภำพที ่4.2 พบว่ำ บริกำรของหอดูดำวที่มีผู้ใช้บริกำร หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรำ

มำกที่สุด คือ กำรใช้บริกำรท้องฟ้ำจ ำลอง คิดเป็นร้อยละ 36.31 รองลงมำคือ กำรใช้บริกำรนิทรรศกำรทำง
ดำรำศำสตร์ คิดเป็นร้อยละ 32.71 กำรใช้บริกำรอุปกรณ์สนับสนุนกำรวิจัยทำงดำรำศำสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
17.10 กำรใช้บริกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนดำรำศำสตร์ คิดเป็นร้อยละ 13. 75 และอื่นๆ (มำงำนเปิดใช้
สิ่งก่อสร้ำงของคณะสถำปัตย์ จุฬำ) คิดเป็นร้อยละ 0.12 
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 วัตถุประสงค์หลักในการเยี่ยมชม 

 

แผนภาพที่ 4.3 วัตถุประสงค์หลักในการเยี่ยมชม หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 
 

จำกแผนภำพที่ 4.3 พบว่ำวัตถุประสงค์หลักในกำรเยี่ยมชม หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรำ 
มำกที่สุดคือ เยี่ยมชมเพื่อพัฒนำควำมรู้ข้อมูลใหม่ด้ำนดำรำศำสตร์ คิดเป็นร้อยละ 25.37 รองลงมำคือ 
เยี่ยมชมเพ่ือพัฒนำทักษะกำรสังเกตกำรณ์ทำงดำรำศำสตร์กำรดูดำว ดูท้องฟ้ำ คิดเป็นร้อยละ 20.61 เยี่ยมชม
เพ่ือควำมเพลิดเพลิน บันเทิง ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 19.92 เยี่ยมชมเพ่ือเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันที่
เกิดปรำกฎกำรณ์ทำงดำรำศำสตร์ต่ำง คิดเป็นร้อยละ 13.28 เยี่ยมชมเพ่ือใช้บริกำรเครื่องมือ อุปกรณ์ทำงดำรำศำสตร์ 
(เช่น กล้องโทรทรรศน์) คิดเป็นร้อยละ 10.41 เยี่ยมชมเพ่ีอน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมด้ำนดำรำศำสตร์ 
หรือพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน คิดเป็นร้อยละ 10.21 และอื่นๆ (ใช้ประกอบวิชำโหรำศำสตร์) คิดเป็น
ร้อยละ 0.20 
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ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนก่อนการรับบริการ 
 

คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ 
4.21 – 5.00 พึงพอใจมำกที่สุด 

3.41 – 4.20 พึงพอใจมำก 
2.61 – 3.40 พึงพอใจ 
1.81 – 2.60 พึงพอใจน้อย 
1.00 – 1.80   ไม่พึงพอใจเลย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.4 ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนก่อนการรับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 
ฉะเชิงเทรา 

  
จำกแผนภำพที่ 4.4 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำร

รับบริกำร หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรำ ในระดับพึงพอใจมำกที่สุดคือ เจ้ำหน้ำที่สำมำรถให้
ค ำแนะน ำและชี้แจงกำรเข้ำใช้บริกำร ที่ระดับคะแนน 4.2623 รองลงมำคือ ระบบกำรลงทะเบียน/กำรสมัคร  
และแจ้งเข้ำชมหอดูดำวภูมิภำคมีควำมสะดวก ไม่ยุ่งยำก ที่ระดับคะแนน 4.1242 และกำรประชำสัมพันธ์
กำรให้บริกำร ณ หอดูดำวภูมิภำค มีควำมเหมำะสม ที่ระดับคะแนน 4.0160 
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 ระดับความพึงพอใจต่อนิทรรศการทางดาราศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.5 ความพึงพอใจต่อนิทรรศการทางดาราศาสตร์ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 

 
 แผนภำพที่ 4.5 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อนิทรรศกำรทำงดำรำศำสตร์
หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรำ ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด คือ อุปกรณ์ สื่อกำรเรียนรู้ มีควำมน่ำสนใจ 
ที่ระดับคะแนน 4.2613 รองลงมำ คือ เนื้อหำน่ำสนใจสอดคล้องกับควำมต้องกำร ที่ระดับคะแนน 4.2340 
ข้อมูลมีควำมถูกต้องมีควำมเป็นปัจจุบัน ที่ระดับคะแนน 4.2403 และวิธีกำรน ำเสนอสำมำรถกระตุ้นควำม
สนใจของผู้เข้ำชมได้ ที่ระดับคะแนน 4.1683  
 
 ระดับความพึงพอใจต่อท้องฟ้าจ าลอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 4.6 ความพึงพอใจต่อท้องฟ้าจ าลอง หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 
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 แผนภำพที่ 4.6 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อท้องฟ้ำจ ำลอง หอดูดำวเฉลิม
พระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรำ ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด คือ เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญในเรื่องที่บรรยำยและ
ถ่ำยทอด สำมำรถถ่ำยทอดสำระส ำคัญของเนื้อหำให้เข้ำใจได้ง่ำย กระตุ้นควำมสนใจได้ดี ที่ระดับคะแนน 
4.2475 รองลงมำคือ เจ้ำหน้ำที่มีกำรเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมซักถำม และสำมำรถตอบข้อ
ซักถำมได้ตรงประเด็น ที่ระดับคะแนน 4.2347 รูปแบบกำรน ำเสนอ น่ำสนใจ สอดคล้องกับควำมต้องกำร  
ที่ระดับคะแนน 4.1926 จ ำนวนที่นั่ง มีควำมเพียงพอ ที่ระดับคะแนน 4.1706 ระยะเวลำ ควำมยำวนำนในกำรชม 
มีควำมเหมำะสม ที่ระดับคะแนน 4.1512 และเนื้อหำเรื่องรำวภำพยนตร์ ที่น ำเสนอมีควำมน่ำสนใจ ที่ระดับ
คะแนน 4.1468 

 
 ระดับความพึงพอใจต่ออุปกรณ์สนับสนุนการวิจัยทางดาราศาสตร์ 

 
แผนภาพที่ 4.7 ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์สนับสนุนการวิจัยทางดาราศาสตร์ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 

ฉะเชิงเทรา 
 
 แผนภำพที่ 4.7 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่ออุปกรณ์สนับสนุนกำรวิจัยทำง
ดำรำศำสตร์ หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรำ ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด คือ เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำกำร
ใช้งำน/กำรขอรับบริกำรได้อย่ำงชัดเจน และอุปกรณ์สนับสนุนกำรวิจัยทำงดำรำศำสตร์มีสภำพสมบูรณ์ 
พร้อมใช้งำน ที่ระดับคะแนน 4.5000 รองลงมำคือ ขั้นตอนกำรขอใช้อุปกรณ์สนับสนุนกำรวิจัยทำงดำรำศำสตร์
มีควำมสะดวก ไม่ยุ่งยำก ที่ระดับคะแนน 4.000 และอุปกรณ์สนับสนุนกำรวิจัยทำงดำรำศำสตร์มีจ ำนวนเพียงพอ 
ที่ระดับคะแนน 3.5000 

หมำยเหตุ หัวข้อนี้สอบถำมเฉพำะผู้ที่ขอใช้อุปกรณ์สนับสนุนกำรวิจัยทำงดำรำศำสตร์ เช่น กล้องโทรทรรศน์ 
0.7 เมตร CCD ฟิลเตอร์ BVR ของระบบ UBV Filter เพ่ือกำรศึกษำ วิจัย เท่ำนั้น โดยมีจ ำนวนผู้ตอบ 2 รำย 
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สภำพสมบูรณ์ พร้อมใช้

งำน 

อุปกรณ์สนับสนนุกำร
วิจัยทำงดำรำศำสตร์มี

จ ำนวนเพียงพอ 

ขั้นตอนกำรขอใช้
อุปกรณ์สนับสนนุกำร
วิจัยทำงดำรำศำสตร์มี
ควำมสะดวก ไม่ยุ่งยำก 

เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ
กำรใช้งำน/กำรขอรับ
บริกำร ได้อย่ำงชัดเจน 

คะแนนเฉลี่ย 4.5000 3.5000 4.0000 4.5000

Average = 4.125 
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 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการโดยภาพรวม 
 

 

แผนภาพที่ 4.8 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการโดยภาพรวม หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 
 

 แผนภำพที่ 4.8 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรบริกำรโดย
ภำพรวม หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรำ ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด คือ ควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อ
กำรเข้ำเยี่ยมชมและใช้บริกำรโดยรวม ณ หอดูดำวฯ ภูมิภำค ที่ระดับคะแนน 4.3115 รองลงมำคือ ประโยชน์
ที่ได้รับจำกกำรเข้ำเยี่ยมชมและใช้บริกำร โดยรวม ณ หอดูดำวฯ ภูมิภำค คุ้มกับค่ำใช้จ่ำยและระยะเวลำ  
ที่ระดับคะแนน 4.3072 และประโยชน์ที่ได้รับหลังจำกกำรเข้ำเยี่ยมและใช้บริกำรโดยรวม ณ หอดูดำวฯ ภูมิภำค 
เป็นไปตำมท่ีคำดหวัง ที่ระดับคะแนน 4.2468 
 
 ระดับความพึงพอใจต่อความผูกพันต่อการให้บริการ 
 

 

แผนภาพที่ 4.9 ความพึงพอใจต่อความผูกพันต่อการให้บริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 
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 แผนภำพที่ 4.9 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำร 
หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรำ ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด คือ ท่ำนได้รับประโยชน์และมีควำมรู้เพ่ิมขึ้น
หลังเข้ำรับบริกำร ที่ระดับคะแนน 4.4153 และท่ำนคิดว่ำจะกลับมำใช้บริกำรหรือไม่ ที่ระดับคะแนน 4.3993 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุง 

- ต้องกำรให้ท้องฟ้ำจ ำลองมีภำพยนตร์เรื่องใหม่  
- ควรมีเจ้ำหน้ำที่มำให้ควำมรู้ในนิทรรศกำรโซนสองด้วย 
- ต้องกำรให้นิทรรศกำรมีเรื่องเกี่ยวกับกำรส ำรวจอวกำศ นักบินอวกำศ กำรเดินทำงของยำนอวกำศ  
- ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่กวดขันกำรเข้ำแถวเพ่ือใช้บริกำรกล้องโทรทรรศน์ เด็กหลำยคนแซงคิว  
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ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม  
 

 
  

แผนภาพที่ 4.10 ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนก่อนการรับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 
ฉะเชิงเทรา 

  
 แผนภำพที่ 4.10 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรขั้นตอนก่อนกำร
รับบริกำร หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรำ ในระดับพึงพอใจมำก คือ ระบบกำรลงทะเบียน/กำรรับสมัคร 
สะดวก ไม่ยุ่งยำก ที่ระดับคะแนน 4.1667 รองลงมำคือ กำรประชำสัมพันธ์ กิจกรรมมีรำยละเอียดชัดเจน  
เพียงพอ ที่ระดับคะแนน 3.9873 และช่องทำงกำรประสัมพันธ์มีควำมเหมำะสม เพียงพอ ที่ ระดับคะแนน 
3.8981  
 

 

แผนภาพที่ 4.11 ความพึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรม หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 
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 แผนภำพที่ 4.11 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรม หอดูดำว
เฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรำ ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด คือ สื่อที่ใช้ในกำรประกอบกำรท ำกิจกรรมมีควำม
น่ำสนใจ เหมำะสม ที่ระดับคะแนน 4.2492 รองลงมำคือ รูปแบบกิจกรรมมีควำมน่ำสนใจสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร ที่ระดับคะแนน 4.1859 ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม (ไม่ยำวนำน หรือสั้นเกินไป)  
ที่ระดับคะแนน 4.1688 และช่วงเวลำในกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม (วันเวลำที่จัดกิจกรรม) ที่ระดับ
คะแนน 4.1438 
 
 ระดับความพึงพอใจต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 

 

 

 แผนภาพที่ 4.12 ความพึงพอใจต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 
ฉะเชิงเทรา 

 
 แผนภำพที่ 4.12 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจต่อบุคลำกรหรือเจ้ำหน้ำที่ที่
ให้บริกำร หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรำ ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด คือ เจ้ำหน้ำที่มีบุคลิกภำพที่
สุภำพและมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร ที่ระดับคะแนน 4.3119 รองลงมำคือ เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้  ควำม
ช ำนำญในเรื่องที่บรรยำยและถ่ำยทอด สำมำรถถ่ำยทอดสำระส ำคัญของเนื้อหำให้เข้ำใจได้ง่ำย กระตุ้นควำม
สนใจได้ดี ที่ระดับคะแนน 4.3429 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถแก้ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม ที่ระดับ
คะแนน 4.3119 และเจ้ำหน้ำที่มีกำรเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมซักถำม และสำมำรถตอบข้อ
ซักถำมได้ตรงประเด็น ที่ระดับคะแนน 4.3055 

 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

หอดูดาวเฉลิมพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา ภูมิภาค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแ์ห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

 
หน้า | 40 

 

 ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

 
  

แผนภาพที่ 4.13 ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 

  
 แผนภำพที่ 4.13 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหอดู
ดำวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรำ ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด คือ กล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ประกอบมี
สภำพสมบูรณ์ พร้อมใช้งำน ที่ระดับคะแนน 4.3119 รองลงมำ คือ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ (เช่น ห้องสุขำ 
ที่จอดรถ ที่นั่งพัก ร้ำนอำหำร) มีควำมเพียงพอไม่แออัด ที่ระดับคะแนน 4.2645 กล้องโทรทรรศน์ และ
อุปกรณ์ประกอบ มีจ ำนวนเพียงพอ ที่ระดับคะแนน 4.2419 สถำนที่จัดกิจกรรมเดินทำงสะดวก ที่ระดับ
คะแนน 4.2379 และจุดให้บริกำรและป้ำยประกำศที่จ ำเป็นมองเห็นชัดเจน สังเกตได้ง่ำย ที่ระดับคะแนน 
4.1794 
 

 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 

แผนภาพที่ 4.14 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการในการเข้าร่วมกิจกรรม หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 
ฉะเชิงเทรา 
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  แผนภำพที่ 4.14 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรบริกำร
ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรำ ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด คือ ควำมพึงพอใจ
ในภำพรวมต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ณ หอดูดำวฯ ภูมิภำค ที่ระดับคะแนน 4.3597 รองลงมำ คือ ประโยชน์ที่
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ณ หอดูดำวฯ ภูมิภำค คุ้มกับค่ำใช้จ่ำยและระยะเวลำ ที่ระดับคะแนน 4.3312 
และประโยชน์ที่ได้รับหลังจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ณ หอดูดำวฯ ภูมิภำค เป็นไปตำมที่คำดหวัง ที่ระดับ
คะแนน 4.2862  
 

 ระดับความพึงพอใจต่อความผูกพันต่อการให้บริการ 
 

 
  
แผนภาพที่ 4.15 ความพึงพอใจต่อความผูกพันต่อการให้บริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 

  
 แผนภำพที่ 4.15 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจต่อควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำร 
หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรำ ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด คือ ท่ำนได้รับประโยชน์และมีควำมรู้เพ่ิมขึ้น
หลังเข้ำร่วมกิจกรรม ที่ระดับคะแนน 4.4983 และท่ำนคิดว่ำจะกลับมำใช้บริกำรของหอดูดำวฯ ภูมิภำค อีกหรือไม่ 
ที่ระดับคะแนน 4.4845 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม 

- ควรมีกำรถำมค ำถำม หรือเกมส์ ให้นักเรียนได้ทดสอบ 
- ควรมีกำรจัดกิจกรรมเช่นนี้โดยแบ่งปันให้ผู้ด้อยโอกำส ตำมชุมชน ที่ไม่มีโอกำสเดินทำงมำด้วยตนเอง 
- ควรเพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำร่วมกับหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจำกคนจ ำนวนมำกต้องกำรร่วม
กิจกรรมแต่รับได้จ ำกัด 
- ควรมีกิจกรรมส่องดวงอำทิตย์ในช่วงกลำงวันด้วย 
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น 

 
4.1 ท่ำนต้องกำรให้ สดร. มีกำรปรับปรุง หรือพัฒนำกำรให้บริกำร ณ หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ อย่ำงไร 
-  ควรมีศูนย์อำหำร  
-  ควรมีตู้กดสินค้ำ อำหำร เครื่องดื่ม 

-  ควรเพ่ิมแสงไฟที่ทำงเดินไปห้องน้ ำให้สว่ำงมำกข้ึน 
-  ห้องน้ ำควรมีมำกกว่ำนี้ และควรซ่อมกลอนประตูด้วย  
-  ควรมีจุดกำงเต็นท์เพ่ิม 
-  ควรจัดที่พักให้เช่ำรำคำย่อมเยำว์ส ำหรับผู้ดูท้องฟ้ำจริงที่มำจำกต่ำงจังหวัด 
-  ควรท ำป้ำยทำงเข้ำที่สังเกตง่ำยกว่ำนี้  
-  เพ่ิมรถสำธำรณะในกำรเดินทำงในช่วงเทศกำลหรือวันหยุด 

-  ควรกำรประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมำกกว่ำนี้   
-  ควรมีกำรประชำสัมพันธ์เป็นวงกว้ำงในโรงเรียนทั้งภำยในและภำยนอกจังหวัดเพ่ือมำทัศนศึกษำ 
 
4.2 จุดเด่นของกำรให้บริกำรที่ท่ำนประทับใจ คือ 
กิจกรรม 
-  เนื้อหำวิชำกำรดีมำก 
-  ได้เห็นภำพจริงที่สวยและกำรอธิบำยเข้ำใจง่ำยแม้จะจ ำได้ไม่หมด 
บุคลำกร 
- เจ้ำหน้ำที่เป็นมิตร สุภำพ มีน้ ำใจ และกำรเอำใจใส่ 
- เจ้ำหน้ำที่อธิบำยด้วยภำษำที่เข้ำใจง่ำย  ถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องดำรำศำสตร์ได้เป็นอย่ำงดี สร้ำงแรงบันดำลใจ

ให้เด็กในกำรเป็นนักดำรำศำสตร์ 
- เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้สำมำรถแนะน ำได้ทุกข้อที่ถำม 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- อำหำรอร่อยมำก 
สถำนที่ อุปกรณ์ 
- สถำนที่สะอำด สะดวกสบำย สวยงำม ประทับใจ 
- ชอบเนินดิน เป็นสไลด์เดอร์ที่สนุกสนำน 
 
4.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
-  ท้องฟ้ำจ ำลอง ควรประกำศให้งดใช้เสียงระหว่ำงชม 
-  มีเจ้ำหน้ำที่ในแต่ละจุดในนิทรรศกำรเป็นประจ ำเพ่ือให้ควำมรู้อย่ำงเพียงพอต่อคนเข้ำชม 
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ที่ปรึกษำได้มีกำรจัดเก็บข้อมูลส ำรวจ สัมภำษณ์ และสังเกตกำรณ์ โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ 2562  
ณ หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ จังหวัดนครรำชสีมำ วันที่ 18 และ 25 พฤษภำคม 2562 
ผลกำรประเมินสรุปผลได้ ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการสังเกตการณ์ 

หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ตั้งอยู่ภำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี โดยมี
ป้ำยน ำทำงที่อยู่ในมหำวิทยำลัย ซึ่งมีควำมชัดเจน สำมำรถน ำทำงมำที่หอดูดำวได้ จำกกำรสอบถำม
ผู้รับบริกำรพบว่ำทุกคนใช้รถโดยสำรส่วนตัวในกำรเดินทำงมำชม ขณะที่ท ำกำรส ำรวจยังไม่พบผู้รับบริกำรที่
เดินทำงโดยใช้รถโดยสำรสำธำรณะ 
 กำรเดินทำงมำที่หอดูดำวฯ ไม่พบป้ำยบอกทำง ป้ำยแสดงทำงเข้ำที่แยกจำกถนนใหญ่ ที่สังเกตและ
สื่อสำรได้ชัดเจน เมื่อเข้ำมำในหอดูดำวฯ มีเจ้ำหน้ำที่อยู่ที่ทำงเข้ำ คอยอ ำนวยควำมสะดวกและให้ค ำแนะน ำ 
เมื่อผู้เข้ำชมผ่ำนเข้ำไปจะพบกับห้องนิทรรศกำรเป็นส่วนแรก  

 

  
 

แผนภาพที่ 5.1 อาคารที่หอดูดาวฯ นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 5 
ผลการสังเกตการณแ์ละการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 หอดดูาวเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ภูมิภาค 
จังหวัดนครราชสีมา 
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ห้องนิทรรศการ 
นิทรรศกำรแบ่งเป็น 2 โซน คือ โซนที่หนึ่งคือบริเวณทำงเข้ำ และโซนที่สองในอำคำรของท้องฟ้ำ

จ ำลอง โดยโซนที่หนึ่งมีวิทยำกรน ำชมและอธิบำยข้อมูล ส่วนโซนที่สองเป็นกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งได้รับ
ควำมสนใจน้อย เนื่องจำกเป็นกำรน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบบอร์ดบรรยำย มีกำรสื่อสำรโดยใช้ตัวอักษร
ประกอบภำพ อีกทั้งนิทรรศกำรส่วนดังกล่ำวจัดแสดงอยู่ในพ้ืนที่ก่อนเข้ำชมท้องฟ้ำจ ำลอง ดังนั้นผู้เข้ำรับ
บริกำรส่วนใหญ่จึงไม่ให้ควำมสนใจในส่วนดังกล่ำวมำกนัก 
 จำกกำรเข้ำชมพบว่ำผู้เข้ำชมส่วนใหญ่มำชมเป็นกลุ่มครอบครัว พ่อ แม่ ลูก โดยส่วนใหญ่มีเยำวชนอยู่
ในกลุ่ม นอกจำกนั้นเป็นกลุ่มเพื่อน และมำเป็นหมู่คณะ พฤติกรรมของผู้รับบริกำรออกได้เป็นสองส่วนคือ กลุ่ม
เด็ก หำกเป็นเด็กเล็ก (ชั้นประถม หรือต่ ำกว่ำ) จะเล่นอุปกรณ์โดยไม่สนใจค ำอธิบำยของอุปกรณ์นั้น หำกเด็กที่
มีอำยุมำกขึ้น (ประมำณชั้นมัธยมขึ้นไป) จะสนใจกำรทดลอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดวำงไว้ กำรอ่ำนบอร์ด
ประกอบบ้ำง รวมทั้งสอบถำมเพ่ิมเติมจำกกำรบรรยำยของวิทยำกรประกอบกำรท ำกิจกรรม   

ส่วนกลุ่มผู้ใหญ่จะมีควำมสนใจทั้งในส่วนกำรใช้อุปกรณ์ประกอบกับข้อมูลที่น ำเสนอผ่ำนตัวอักษร 
แต่กำรอ่ำนข้อมูลประกอบอ่ำนเฉพำะบำงส่วนของเนื้อหำเท่ำนั้น และหำกเป็นผู้ใหญ่ที่มำพร้อมกับเด็กจะมี
ควำมสนใจในกำรให้ควำมรู้เด็กที่มำด้วยกัน อีกท้ังมีกำรสอบถำม หรืออธิบำยเพิ่มเติมต่อยอดจำกวิทยำกร 
 จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำคนส่วนใหญ่มำครั้งแรก ส่วนน้อยที่มำมำกกว่ำหนึ่งครั้ง และในส่วนที่เข้ำชมซ้ ำ 
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือเด็กมีควำมสนใจ ผู้ปกครองจึงพำมำอีกครั้ง  
 ในห้องนิทรรศกำรมีวิทยำกรน ำชม ซึ่งเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีคอยให้ค ำแนะน ำ 
และอธิบำยเนื้อหำอย่ำงใกล้ชิด แต่ในบำงครั้งจ ำนวนวิทยำกรอำจไม่เพียงพอต่อกำรรองรับผู้เข้ำชมได้ทั่วถึง 
กำรอธิบำยของวิทยำกรในบำงส่วนยังขำดกำรเชื่อมโยงควำมรู้ของอุปกรณ์กับข้อมูลที่น ำเสนอบนบอร์ด หรือ
ขำดกำรเชื่อมโยงกับประเด็นทำงดำรำศำสตร์ ตัวอย่ำงเช่น เช่น กำรศึกษำ สังเกตสเปกตรัม วิทยำกรไม่ได้ให้
ควำมเห็นว่ำว่ำสิ่งเหล่ำนี้ เกี่ยวข้องกับดำรำศำสตร์อย่ำงไร ทั้งที่บนบอร์ดมีระบุว่ำสำมำรถใช้บอกอุณหภูมิ 
องค์ประกอบทำงเคมี พลังงำน ควำมเร็ว ฯลฯ แต่ผู้ชมส่วนใหญ่ไม่ได้ดูบอร์ด ท ำให้ไม่สำมำรถเชื่อมโยงไปยัง
วัตถุประสงค์หลักของนิทรรศกำรได้  
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แผนภาพที่ 5.2 วิทยากรน าชม 

  
 สื่อกำรน ำเสนอข้อมูลในนิทรรศกำร ประกอบด้วยส่วนให้ควำมรู้วิชำกำรในรูปแบบบรรยำยข้อมูลใน
รูปตัวอักษร และส่วนอุปกรณ์ประกอบกำรน ำเสนอที่เน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้เข้ำรับบริกำร พบว่ำสื่อกำร
น ำเสนอในรูปแบบอุปกรณ์ได้รับควำมสนใจจำกผู้เข้ำรับบริกำรมำกกว่ำกำรบรรยำยข้อมูล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในกลุ่มผู้เข้ำรับบริกำรเยำวชน เช่น กิจกรรมกำรผสมแม่สีของแสง น้ ำหนักบนดำวเครำะห์ต่ำงๆ   
 อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลบนบอร์ดที่อยู่ข้ำงอุปกรณ์กำรเรียนรู้ ยังไม่สำมำรถสื่อให้ผู้ชมได้เกิดกำรเรียนรู้ที่
จำกกำรทดลองอุปกรณ์นั้นเท่ำที่ควร ผู้ชมจ ำนวนมำกท ำกำรทดลองโดยใม่ได้สนใจดูบอร์ด ท ำให้เข้ำใจเนื้อหำ
ไม่ลึกซึ้ง สื่อเรียนรู้บำงส่วนยังไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสื่อสำรข้อมูลให้ชัดเจน หรือสมบูรณ์ได้ ตัวอย่ำงเช่น 
o กำรหักเหของแสงผ่ำนเลนส์ ที่โต๊ะอุปกรณ์ไม่ระบุขั้นตอน กระบวนกำรทดลอง ว่ำทดลองอย่ำงไร และ

ยังอธิบำยผลของกำรทดลองไม่ชัดเจน แม้ว่ำจะมีคนสนใจทดลองมำก แต่ไม่ได้เรียนรู้เนื้อหำ  
กำรอธิบำยทำงวิทยำศำสตร์ และกำรเชื่อมโยงกับประเด็นทำงดำรำศำสตร์   

 



 รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

หอดูดาวเฉลิมพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา ภูมิภาค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแ์ห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

 
หน้า | 46 

 

   

แผนภาพที่ 5.3 การทดลอง การหักเหของแสงผ่านเลนส์ 
 
o กล้องโทรทรรศน์ แสดงกำรสะท้อนและหักเหแสง มีเลเซอร์แสดงทำงเดินของแสง แต่ไม่อธิบำย

รำยละเอียด เช่น ต ำแหน่งที่ตำมองกล้อง กำรรับภำพ ภำพถูกขยำยได้อย่ำงไร รวมแสงอย่ำงไร หำกมี
ภำพ info graphic อธิบำยเส้นทำงเดินของแสงจะท ำให้ได้รับควำมรู้ดีกว่ำนี้ 

o กำรเกิดข้ำงขึ้น ข้ำงแรม มีผู้สนใจมำทดลองมำก แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้อ่ำนบอร์ด และไม่รู้วิธีกำรทดลอง
(เช่น บำงคนไม่ทรำบว่ำลูกบอลลูกใดแทนโลก ดวงจันทร์ และกำรสังเกตส่วนใหญ่ไม่ทรำบว่ำต้องยืน
จุดใดจึงจะเห็นภำพ (ส่วนใหญ่จะยืนทดลอง สังเกตที่จุดเดิม ทั้งๆ ที่กำรทดลองจะต้องเดินสังเกตตำม
กำรเคลื่อนที่ของโลกที่หมุนไป นอกจำกนั้น อุปกรณ์แสดงกำรเกิดเฟสของดวงจันทร์ มีรูปภำพและ
ข้อควำมแสดงบนฐำนรูปวงกลม ซึ่งบ่งชี้สถำนะของดวงจันทร์ไว้ แต่เป็นภำษำอังกฤษ (Full moon, 
warning gibbon, Last quater) และข้อควำมนั้นเป็นอักษรนูนจำกโลหะ คนจ ำนวนมำกมองไม่เห็น  
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แผนภาพที่ 5.4 อุปกรณ์ทดลองการเกิดเฟสดวงจันทร์  
 

 กำรวัดระยะทำงระหว่ำงโลกและดวงจันทร์โดยใช้เลเซอร์และแผ่นสะท้อน มีอุปกรณ์จ ำลองแผ่น
สะท้อนตั้งวำงอยู่ แต่คนส่วนใหญ่เดินผ่ำนโดยไม่ได้สนใจ อีกท้ังค ำอธิบำยบนบอร์ดอยู่ในต ำแหน่งที่สังเกตได้ง่ำย 
(หำกไม่ได้สังเกตจะไม่สังเกตเห็นค ำอธิบำย ท ำให้ผู้ชมไม่ได้ดูและไม่เข้ำใจ) 
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แผนภาพที ่5.5 อุปกรณ์แสดงการวัดระยะทางระหว่างโลกและดวงจันทร์โดยใช้เลเซอร์และแผ่นสะท้อน 

 

o หุ่นจ ำลองชุดอวกำศ ได้รับกำรสนใจมำก มีผู้มำถ่ำยรูปมำก สำมำรถอธิบำยข้อมูลที่ส ำคัญและ
น่ำสนใจเพ่ิมเติมได้ นอกจำกนั้น ภำพรอยเท้ำนีล อำร์มสตอง ยังไม่ได้รับควำมสนใจจำกผู้ชม หำกมี
กำรอธิบำยเรื่องรำว ควำมน่ำสนใจ จะสร้ำงแรงบันดำลใจและควำมน่ำสนใจได้มำกขึ้น 
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แผนภาพที่ 5.6 หุ่นจ าลองชุดอวกาศ และภาพรอยเท้านีล อาร์มสตอง 
 
นอกจำกนั้นพบว่ำอุปกรณ์หลำยส่วนช ำรุดซึ่งส่งผลให้ผู้เข้ำชมนิทรรศกำรไม่สำมำรถรับข้อมูลที่พึงได้

อย่ำงครบถ้วน 
 

             

แผนภาพที่ 5.7 อุปกรณ์บางส่วนช ารุด 
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ท้องฟ้าจ าลอง 
จำกกำรสังเกตกำรณ์พบว่ำ ผู้รับบริกำรทั้งหมดมีจุดประสงค์ในกำรเข้ำชมท้องฟ้ำจ ำลอง โดยผู้ที่

เดินทำงมำถึงหอดูดำวก่อนถึงเวลำเปิดฉำยท้องฟ้ำจ ำลองท ำกำรเดินชมนิทรรศกำรเพ่ือรอก ำหนดฉำยท้องฟ้ำ
จ ำลอง  

ขณะที่ท ำกำรฉำยภำพยนตร์พบว่ำ ในช่วงต้นผู้เข้ำชมให้ควำมสนใจในส่วนที่มีภำพประกอบ กำรบอกเล่ำ
เนื้อหำส่วนดำวประจ ำรำศี ผู้เข้ำชมจ ำนวนหนึ่งน ำกล้องมือถือมำถ่ำยรูป เด็กบำงคนพูดคุยกับผู้ปกครองพร้อมกับ
ชี้นิ้วไปที่ภำพที่ฉำย โดยเมื่อกำรบรรยำยด ำเนินได้ระยะหนึ่ง ผู้รับชมกลุ่มเด็กเล็กบำงส่วนเริ่มให้ควำมสนใจลดลง 
สังเกตได้จำกกำรพูดคุยโดยไม่สนใจภำพ และกำรลุกจำกที่นั่ง  
 จำกกำรสังเกตกำรณ์ในวันต่ำงๆ กัน พบว่ำวิทยำกรที่บรรยำยมีกำรหมุนเวียนกันไปในแต่ละวัน ซึ่งแต่ละ
รำยจะมีวิธีกำร รูปแบบ สไลต์ ในกำรเล่ำเรื่องแตกต่ำงกัน ซี่งเป็นกำรสร้ำงควำมหลำกหลำย และเป็นกำรช่วย
ฝึกฝนสร้ำงทักษะบุคลำกรให้สำมำรถท ำหน้ำที่บรรยำย สื่อสำร ให้ผู้ชมเข้ำใจเนื้อหำได้ดี  
 
การสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริง 

หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษำ นครรำชสีมำ ให้บริกำรกิจกรรมกำรดูดำวจำก
ท้องฟ้ำจริง ทุกคืนวันเสำร์ตั้งแต่เวลำประมำณ 18.30 น. - 22.00 น. แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศในขณะนั้นด้วย 
หำกสภำพท้องฟ้ำมีควำมเหมำะสมในกำรชมดำว เมฆเบำบำงหรือไร้เมฆ ไร้ฝน จะมีผู้ใช้บริกำรมำกกว่ำ และ
ได้เห็นดวงดำวได้มำกกว่ำ  
 จำกกำรสังเกตกำรณ์ ท้องฟ้ำมีเมฆบำงส่วน แต่สำมำรถเห็นดำวได้บ้ำง วิทยำกรอธิบำยเรื่องดวงดำว
ต่ำงๆ เช่น ดำวคู่ ว่ำช่วยในกำรวิเครำะห์ทำงดำรำศำสตร์อย่ำงไร เรื่องจักรำศี ฯลฯ ในช่วงเวลำสองทุ่ม มีผู้ชม
มำกขึ้น ในขณะที่มองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงชัดเจน วิทยำกรชักชวนควำมสนใจโดยมีเกมส์วำดกระต่ำยบน
ดวงจันทร์ โดยใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือ แล้วท ำกำร check in จะได้รับสมุดรูปดวงจันทร์เป็นที่ระลึก ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ได้รับควำมสนใจอย่ำงมำก 
 ส่วนกำรดูดำวผ่ำนกล้องโทรทรรศน์ 0.7 เมตร ยังส่องวัตถุได้จ ำกัด เนื่องจำกสภำพอำกำศไม่ดีนัก  
ผู้ชมส่วนหนึ่งซักถำมเรื่องเกี่ยวกับกล้อง เช่น กำรเปิดปิดโดม กำรท ำงำนของกล้อง (พิกเซลเท่ำใด กล้องซูมได้
เท่ำใด เลนส์ CCD เป็นอย่ำงไร ฯลฯ) ซึ่งประเด็นเหล่ำนี้น ำมำใช้ในกำรให้ควำมรู้แก่ผู้ชมได้ แต่ส่วนใหญ่
วิทยำกรจะตอบเมื่อผู้ชมถำม ยังไม่ได้น ำเสนอให้เกิดควำมน่ำสนใจ  
 ในระหว่ำงอธิบำย วิทยำกรเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ดูภำพประกอบเกี่ยวกับวัตถุบนท้องฟ้ำ ซี่งท ำให้
ผู้ชมบำงคนมีควำมสนใจ ซักถำมเพ่ิมข้ึน  
 จำกกำรสอบถำมพบว่ำ ผู้เข้ำชมส่วนใหญ่ทรำบแล้วว่ำมีโอกำสที่จะไม่สำมำรถสังเกตดำวได้ โดยผู้เข้ำ
ชมจ ำนวนหนึ่งได้โทรมำสอบถำมก่อนที่หอดูดำวฯ ก่อนหน้ำนี้แล้ว 
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แผนภาพที่ 5.8 กล้องโทรทรรศน์ที่ใช้ในการสังเกตการณท์้องฟ้าจริง 
 

 

แผนภาพที่ 5.9 กล้องโทรทรรศน์เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.7 เมตร  
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NARIT Store 
 ร้ำนค้ำขำยของที่ระลึกตั้งอยู่ภำยในหอดูดำวหรือ NARIT Store ให้บริกำรขำยของที่ระลึก เช่น ร่ม 
แก้วน้ ำ สมุดบันทึก ดินสอ ฯลฯ ซึ่งออกแบบโดยใช้แนวคิดทำงดำรำศำสตร์ประยุกต์ในตัวสินค้ำ โดยเปิด
ให้บริกำรเฉพำะวันธรรมดำ เนื่องจำกผู้ดูแลคือ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินซึ่งจะท ำงำนในเวลำรำชกำรเท่ำนั้น (ยกเว้น
เมื่อมีงำนกิจกรรมพิเศษบำงงำน) ท ำให้ไม่สำมำรถท ำกำรขำยวันเสำร์ อำทิตย์ ซี่งมีผู้เข้ำชมจ ำนวนมำกได้  
 

 

แผนภาพที่ 5.10 NARIT Store 
 

5.2 สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ที่ปรึกษำท ำกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้เข้ำรับบริกำรหอดูดำวทั้งในส่วน

นิทรรศกำร ท้องฟ้ำจ ำลอง และกำรสังเกตกำรณ์ท้องฟ้ำจริง จ ำนวน 21 รำย  พบว่ำ ผู้เข้ำรับบริกำรส่วนใหญ่
ประมำณร้อยละ 90 ขึ้นไป มีภูมิล ำเนำอยู่ในพ้ืนที่อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ หรืออ ำเภอใกล้เคียงภำยใน
จังหวัด และมีส่วนน้อยที่เป็นนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอื่นๆ ซึ่งเดินทำงมำท่องเที่ยวในสถำนที่ใกล้เคียง 
ในจังหวัด และเข้ำมำชมแหล่งเรียนรู้ในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี เช่น อุทยำนผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ 
จึงให้ควำมสนใจหอดูดำว  

ผู้เข้ำรับบริกำรมีลักษณะส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่มีเยำวชนอยู่ด้วย ซึ่งสมำชิกภำยในครอบครัวมีควำม
สนใจในหัวข้อดำรำศำสตร์ ซึ่งผู้ปกครองให้ควำมเห็นในส่วนกำรเข้ำชมหอดูดำว ว่ำเป็นกำรเข้ำชมเป็นกิจกรรม
สร้ำงสรรค์อันก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ และมีประโยชน์ต่อเยำวชน 
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การได้รับรู้ข่าวสาร 
ผู้เข้ำรับบริกำรหอดูดำวมีช่องทำงกำรรับรู้ต่อกำรมีอยู่ของหอดูดำวโดยกำรบอกต่อจำกคนรู้จัก และ

มีจ ำนวนมำกที่ท ำงำน เรียน หรือมำท ำกิจธุระ ที่มหำวิทยำลัยสุรนำรี เคยเดินทำงผ่ำน จึงทรำบว่ำมีหอดูดำวนี้  
นอกจำกนั้น มีผู้เข้ำชมกลุ่มหนึ่งทรำบข่ำวผ่ำนช่องทำงหลักคือช่องทำงออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ 

แต่เป็นกลุ่มที่มีควำมสนใจในด้ำนดำรำศำสตร์อยู่แล้ว จึงท ำกำรสืบค้นผ่ำนเครื่องมือค้นหำข้อมูลออนไลน์ 
ผู้ใช้บริกำรจึงมีควำมคิดเห็นต่อกำรประชำสัมพันธ์สถำนที่และกิจกรรมว่ำควรมีกำรสื่อสำรต่อผู้ที่มีควำมสนใจ
มำกขึ้น เนื่องด้วยผู้ที่รับรู้ต่อกิจกรรมภำยในหอดูดำวส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ซึ่งมีควำมสนใจในประเด็นดำรำศำสตร์
เท่ำนั้น ยังขำดคนภำยนอกพ้ืนที่ และกลุ่มผู้ที่สนใจกำรชมแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ทั่วไป ที่ไม่ได้เจำะจงหำ
ข้อมูลข่ำวสำรทำงดำรำศำสตร์โดยเฉพำะ 

 ผู้เข้ำชมจ ำนวนหนึ่งมำศึกษำที่มหำวิทยำลัยสุรนำรีหลำยปีแล้ว แต่มำเป็นครั้งแรก ทั้งที่รู้จักและ
เดินทำงผ่ำนบ่อยๆ แม้ว่ำจะมีควำมน่ำสนใจแต่ไม่มีกิจกรรมกระตุ้น จึงยังไม่เคยมำชม แต่วันที่ส ำรวจได้มำชม
เพรำะพำเพ่ือนมำเนื่องจำกเพ่ือนต้องกำรสังเกตปรำกฏกำรณ์พระจันทร์เต็มดวงในวันวิสำขบูชำ  
 
วัตถุประสงค์การเข้าชม 
 จำกกำรสัมภำษณ์ผู้รับบริกำร พบว่ำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจกำรเดินทำงมำยังหอดูดำวเป็นส่วนใหญ่ 
ได้แก่ เยำวชนภำยในครอบครัวมีควำมสนใจต่อหัวข้อดำรำศำสตร์ หรือ ตัวผู้ปกครองให้ควำมสนใจ และ
ต้องกำรให้เยำวชนภำยในครอบครัวได้เรียนรู้ประเด็นด้ำนดำรำศำสตร์ผ่ำนกำรน ำเสนอที่ง่ำยต่อกำรรับรู้ 
 นอกจำกนั้น มีบำงส่วนเป็นครูสอนวิชำทำงวิทยำศำสตร์ เป็นนักศึกษำในมหำวิทยำลัยสุรนำรี และ
นักศึกษำที่เป็นสมำชิกชมรมต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้อง ที่ต้องกำรมำเรียนรู้เฉพำะทำง  
 ทั้งนี้กิจกรรมภำยในหอดูดำวที่ผู้ เข้ำชมให้ควำมสนใจและมีจุดประสงค์ในกำรเข้ำชม  ได้แก่  
ท้องฟ้ำจ ำลอง และกำรสังเกตกำรณ์ท้องฟ้ำจริง ส่วนกำรเข้ำชมนิทรรศกำรดำรำศำสตร์นั้น ยังมิใช่จุดประสงค์หลัก
ในกำรมำชม แต่จะใช้เวลำชมนิทรรศกำรก่อนชมท้องฟ้ำจ ำลองมำกกว่ำ  
 
ความคิดเห็นต่อนิทรรศการ 
 จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำผู้เข้ำชมนิทรรศกำรส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดแสดงนิทรรศกำร
ภำยในหอดูดำว โดยให้ควำมคิดเห็นว่ำมีกำรจัดแสดงที่น่ำสนใจ อุปกรณ์ภำยในนิทรรศกำรบำงส่วนเสริมสร้ำง
ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำได้ดี เช่น เครื่องชั่งน้ ำหนักที่แสดงผลกำรชั่งในดำวเครำะห์ต่ำงๆ ที่แรงดึงดูดแตกต่ำงกัน 
กำรผสมสีของแสง เป็นต้น แต่บำงส่วนยังเข้ำใจได้ไม่สมบูรณ์ ต้องให้มีเจ้ำหน้ำที่มำอธิบำยจึงจะเข้ำใจมำกขึ้น 
เช่น กำรวัดควำมสูงของภูเขำและควำมลึกของหลุมบนดวงจันทร์ แบบจ ำลองดำวเครำะห์ก๊ำซ (ดำวพฤหัสบดี)  
 ผู้เข้ำชมบำงส่วนให้ควำมคิดเห็นในกำรจัดแสดงเนื้อหำในส่วนกำรบรรยำยผ่ำนตัวอักษรบนบอร์ดว่ำ 
ไม่สำมำรถดึงดูดควำมสนใจของเยำวชนได้ อีกทั้งมีจ ำนวนมำกจึงไม่สำมำรถให้ควำมสนใจได้ถี่ถ้วนทั้งหมด 
เนื้อหำในบำงส่วนต้องอำศัยกำรอธิบำยของวิทยำกรประกอบเพ่ือควำมเข้ำใจ คิดว่ำกำรลดควำมซับซ้อนของ
เนื้อหำลง รวมถึงอำศยัเทคโนโลยีประกอบกำรน ำเสนอเช่น ภำพเคลื่อนไหว หน้ำจอแสดงผลระบบสัมผัส หรือ
กำรใช้ภำพอย่ำงง่ำยในกำรน ำเสนอ สำมำรถช่วยส่งเสริมกำรเข้ำถึงเนื้อหำของผู้เข้ำชมนิทรรศกำรได้มำกยิ่งขึ้น 
 ผู้เข้ำชมนิทรรศกำรส่วนใหญ่กล่ำวถึงวิทยำกรหรือผู้น ำชมนิทรรศกำรว่ำ มีควำมสำมำรถในกำรอธิบำย
เนื้อหำให้เข้ำใจง่ำย อธิบำยได้น่ำสนใจ มีควำมเอำใจใส่ผู้เข้ำชมนิทรรศกำร หำกแต่ในบำงช่วงที่มีผู้เข้ำชม
นิทรรศกำรจ ำนวนมำกอำจไม่เพียงพอ  
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ท้องฟ้าจ าลอง 
 ผู้รับบริกำรให้ควำมคิดเห็นต่อกำรรับชมท้องฟ้ำจ ำลองว่ำให้ควำมรู้ด้ำนดำรำศำสตร์ได้ดี บรรยำกำศมี
ควำมสะดวกสบำย มีกำรน ำเสนอที่เข้ำใจง่ำย กำรอธิบำยของวิทยำกรสื่อสำรข้อมูลได้ดี แต่ผู้ชมบำงส่วนให้
ควำมเห็นว่ำ บำงประเด็นมีควำมน่ำสนใจแต่กล่ำวถึงเล็กน้อย ตัวอย่ำงเช่น ฤดูหนำวสำมำรถเห็นกลุ่มดำว
ใดบ้ำง ควรจะมีกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับคนดู เช่น สอบถำมว่ำต้องกำรทรำบอะไรอีกบ้ำง อยำกฟังเรื่องนี้ไหม 
ฯลฯ นอกจำกนี้บำงรำยให้ควำมเห็นว่ำควรเล่ำเรื่องผ่ำนตัวละคร นิทำน ต ำนำน ให้มำกกว่ำนี้ จะยกระดับ
ควำมน่ำสนใจได้มำกยิ่งขึ้น เพ่ือดึงดูดกลุ่มผู้ชมระดับเยำวชนที่มีควำมสนใจในด้ำนนี้อยำกให้กำรเล่ำเรื่องใน
ท้องฟ้ำจ ำลองมีเรื่องรำว ผูกเรื่องให้น่ำสนใจ มำกกว่ำอธิบำยเพียงกลุ่มดำวแต่ละกลุ่ม ต ำแหน่งดำว เท่ำนั้น 
 ผู้เข้ำรับบริกำรท้องฟ้ำจ ำลองบำงส่วนมีประสบกำรณ์กำรรับชมท้องฟ้ำจ ำลองในรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน
ในจังหวัดอ่ืนๆ เช่น กรุงเทพมหำนคร โดยให้ควำมเห็นเชิงเปรียบเทียบต่อสถำนที่จัดแสดงทั้งสองว่ำ มีกำร
น ำเสนอและรูปแบบที่ให้ประสบกำรณ์ที่ใม่แตกต่ำงกัน และคุณภำพอยู่ระดับดีทั้งในส่วนท้องที่และกรุงเทพฯ
แต่ส่วนที่หอดูดำวฯ ดีกว่ำคือในด้ำนของกำรบรรยำยที่น่ำสนใจกว่ำ 
 ผู้เข้ำชมจ ำนวนมำกให้ควำมเห็นว่ำอุณหภูมิในท้องฟ้ำจ ำลองเย็นเกินไป ผู้เข้ำชมบำงท่ำนให้ควำมเห็น
ว่ำท้องฟ้ำจ ำลองควรแยกรอบเด็กกับผู้ใหญ่ เนื่องจำกมีพฤติกรรมและควำมสนใจต่ำงกัน โดยเด็กจะมีควำม
สนใจในระยะเวลำสั้น เนื้อหำง่ำย และต้องเล่ำเรื่องน่ำสนใจ และบำงช่วงหำกมีเด็กเล็ก จะร้องส่งเสียงดัง
รบกวน ต่ำงกับผู้ใหญ่ซึ่งชมได้ในระยะเวลำนำนกว่ำ และต้องกำรเนื้อหำที่ยำกกว่ำ 
 ประเด็นเรื่องระยะเวลำกำรเข้ำชมท้องฟ้ำจ ำลองยังประชำสัมพันธ์ได้ไม่ทั่วถึง ผู้เข้ำชมบำงท่ำนไม่ทรำบ
ข้อมูลเกี่ยวกับรอบเวลำกำรเข้ำชม เว็บไซต์ไม่ระบุเวลำเข้ำชม ท ำให้บำงคนมำสำย เข้ำห้องช้ำ 
 ผู้ชมบำงรำยให้ควำมเห็นว่ำท้องฟ้ำจ ำลองควรมีภำพยนตร์แบบสำมมิติด้วย จะน่ำสนใจมำก 

 
การสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริง 
 ผู้รับบริกำรกล่ำวว่ำวิทยำกรอธิบำยเข้ำใจง่ำย น่ำสนใจ โดยกิจกรรมวำดกระต่ำยบนดวงจันทร์ 
อย่ำงไรก็ตำมผู้ชมจ ำนวนหนึ่งไม่สำมำรถสังเกตดวงดำวได้อย่ำงที่คำดหวังเพรำะมีเมฆมำก แต่ส่วนใหญ่ทรำบ
มำก่อนหน้ำนี้แล้วว่ำโอกำสที่จะได้รับวัตถุบนท้องฟ้ำนั้นขึ้นกับสภำพอำกำศซึ่งมีควำมเสี่ยง เนื่องจำกเป็นช่วง
ฤดูฝน ซึ่งมีเมฆหนำแน่น 
 ผู้เข้ำชมส่วนใหญให้ควำมเห็นว่ำ แม้สภำพท้องฟ้ำในคืนนั้นจะไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรสังเกตกำรณ์นัก 
แต่ในอนำคตหำกมีปรำกฏกำรณ์อ่ืนที่น่ำสนใจจะมำใช้บริกำรอีกครั้ง 
 ผู้เข้ำชมส่วนหนึ่งต้องกำรให้จัดกิจกรรมดูดำวทุกวันศุกร์ด้วย เนื่องจำกลูกๆ และครอบครัวสำมำรถ
สังเกตกำรณ์อยู่จนดึกได้   
 
การให้ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ 
 ผู้เข้ำชมส่วนใหญ่ให้ควำมเห็นว่ำกำรประชำสัมพันธ์ยังมีค่อนข้ำงน้อยและไม่ทั่วถึง โดยผู้เข้ำชมจ ำนวน
มำกที่ทรำบว่ำมีหอดูดำวจำกกำรที่เดินทำงผ่ำนบริเวณนี้ หรือมีผู้บอกต่อกัน มิใช่จำกสื่อประชำสัมพันธ์แต่อย่ำงใด 
นอกจำกนั้น กลุ่มที่เข้ำถึงสื่อประชำสัมพันธ์ออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นผู้สนใจทำงดำรำศำสตร์อยู่แล้ว และมีควำมตั้งใจ
จะหำสถำนที่ดูดำว หรือท้องฟ้ำจ ำลองอยู่แล้ว กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทั่วไปจึงควรมีกำรด ำเนินงำน
มำกกว่ำนี้ เช่น กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีผู้ใช้บริกำรมำก หรือกำรติดประกำศในพ้ืนที่
ใกล้เคียงให้เกิดกำรรับรู้ 
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 บริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงที่มีคนจ ำนวนมำกมำท ำกิจกรรมมำก เช่น RN Yard ควรท ำสื่อประชำสัมพันธ์ไว้ 
หรือมีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือประชำสัมพันธ์ 
 ระยะเวลำกำรเข้ำชม ท้องฟ้ำจ ำลอง ควรประชำสัมพันธ์ไว้ในเว็บไซต์ด้วย ผู้ชมบำงคนมำโดยไม่ทรำบรอบ 
บำงคนมำสำย เข้ำห้องช้ำ 
 
ภาพลักษณ์  การรับรู้ ต่อหอดูดาว  
 ผู้เข้ำชมส่วนใหญ่ที่เข้ำชมจะรับรู้ว่ำสถำนที่นี้คือหอดูดำว เป็นสถำนที่สังเกตท้องฟ้ำจริงเป็นหลัก 
เนื่องจำกมีกำรค้นคว้ำหรือได้ทรำบข้อมูลก่อนเข้ำชมแล้ว มีบำงส่วนรับรู้ว่ำสถำนที่นี้คือท้องฟ้ำจ ำลอง (มีผู้ชม
จ ำนวนหนึ่งมำชมท้องฟ้ำจริงโดยไม่ทรำบว่ำมีท้องฟ้ำจ ำลองด้วย) บำงส่วนเคยรับรู้ว่ำเป็นสถำบันวิจัย อย่ำงไรก็ตำม 
มีผู้เข้ำชมบำงส่วน เดินทำงมำชมเพื่อกำรท่องเที่ยว โดยได้ชมแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในบริเวณมหำวิทยำลัย  
(เช่น อุทยำนผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ พิพิธภัณฑ์ไม้กลำยเป็นหิน สวนสัตว์ ฯลฯ) แต่มีจ ำนวนน้อยมำก 

 
5.3 สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีกำรจัดท ำป้ำยหรือสัญลักษณ์เพ่ือให้ได้ทรำบว่ำเป็นแหล่งเรียนรู้ เนื่องจำกผู้เข้ำชมบำงรำยใน
ขั้นต้นรับรู้ว่ำสถำนที่นี้คือสถำบันวิจัย โดยไม่ทรำบถึงกิจกรรมดูดำว และท้องฟ้ำจ ำลอง รวมถึงข้อมูลที่มี
ควำมจ ำเป็นต่อผู้ที่มีควำมต้องกำรใช้บริกำร อีกท้ังช่องทำงกำรติดต่อเพ่ือสอบถำมข้อมูล 
 2. ร้ำนค้ำ NARIT Shop แม้ว่ำจะไม่มุ่งหวังในด้ำนกำรสร้ำงรำยได้ แต่สำมำรถสร้ำงควำมน่ำสนใจ 
เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูล สื่อเรียนรู้ และอ ำนวยควำมสะดวก ต่อผู้เข้ำชมได้ ควรมีสื่อดำรำศำสตร์ต่ำงๆ 
เพ่ิมเติม เพ่ือควำมหลำกหลำย 
 3. หำกสำมำรถท ำได้ ควรจัดท ำข้อมูลเนื้อหำควำมรู้ ให้น่ำสนใจ เช่น มีสื่อที่โต้ตอบ (interactive) กับ
ผู้ชม หรือกำรแสดงข้อมูลโดยใช้ข้อควำมสั้นๆ แต่สื่อควำมหมำย กำรท ำภำพประกอบ (Infographic) ซึ่งย่อย
ข้อมูลทำงวิชำกำรสู่รูปแบบที่เข้ำใจง่ำยและน่ำสนใจ เนื่องจำกผู้เข้ำชมจ ำนวนมำกสนใจใช้อุปกรณ์ แต่ยังไม่
เข้ำใจเนื้อหำที่ต้องกำรน ำเสนอ 
 อำจมีกำรเพิ่มเติมเนื้อหำในนิทรรศกำร ที่อธิบำยข้อมูลจำกอุปกรณ์กำรจัดแสดง ตัวอย่ำงเช่น  
กำรอธิบำยถึงชุดนักบินอวกำศ รอยเท้ำของ นิล อำร์มสตรอง ที่มีกำรจ ำลองไว้ ซึ่งมีประเด็นเนื้อหำกำรเรียนรู้ที่
น่ำสนใจ มีเรื่องรำวที่สร้ำงแรงบันดำลใจ ควำมประทับใจให้แก่ผู้เข้ำชมได้อย่ำงมำก 
 ส่วนห้องนิทรรศโซน 2 หำกมีกำรพัฒนำในอนำคต สำมำรถจัดท ำอุปกรณ์ เครื่องเล่น เพ่ิมเติมได้ 
เนื่องจำกขณะนี้ มีเพียงป้ำยบรรยำย มีโมเดลดำวเล็กน้อย  ได้รับควำมสนใจน้อย 
 4. ส ำหรับท้องฟ้ำจ ำลอง ผู้เข้ำชมจ ำนวนมำกให้ควำมเห็นว่ำอุณหภูมิในท้องฟ้ำจ ำลองเย็นเกินไป  
 บำงช่วงหำกมีเด็กเล็ก เด็กจะร้องส่งเสียงดัง ควรพิจำรณำในกำรจ ำกัดอำยุกำรเข้ำชม 
 นอกจำกนี้ ในกรณีที่มีกำรจัดงำน ซึ่งมีผู้ชมจ ำนวนมำก อำจมีกำรจัดรอบเด็กเป็นพิเศษ มีเรื่องรำวที่
สั้นลง เนื้อหำง่ำยขึ้น มีกำรเล่ำเรื่องในลักษณะที่เด็กสนใจมำกขึ้น ผู้ชมบำงรำยให้ควำมเห็นว่ำท้องฟ้ำจ ำลอง
ควรมีภำพยนตร์แบบสำมมิติด้วย จะน่ำสนใจมำก 
 5. ข้อสังเกตด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ กำรให้ข้อมูล ข่ำวสำร มีดังนี ้
 จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำผู้เข้ำใช้บริกำรเป็นผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวันครรำชสีมำ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ควำมสนใจ
ในประเด็นทำงด้ำนดำรำศำสตร์ ซึ่งมีทั้งผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงซึ่งสังเกตเห็นหอดูดำวจึงเข้ำมำสอบถำม และ
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ผู้ที่ท ำกำรค้นหำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ โดยไม่มีผู้ใดรับรู้ถึงกำรประชำสัมพันธ์ของหอดูดำวใน พื้นที่ ซึ่งในกรณี
ผู้ที่มีควำมสนใจแต่ยังไม่ทรำบข้อมูลกำรมีอยู่ของหอดูดำว 
 ผู้เข้ำชมจ ำนวนหนึ่งเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยสุรนำรี ซึ่งรู้จักหอดูดำวมำนำนแล้ว แต่มำเป็นครั้งแรก 
เนื่องจำกไม่มีกิจกรรมกระตุ้นจึงยังไม่ได้มำชม 
 นักท่องเที่ยวจำกจังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดอ่ืนๆมีจ ำนวนเพียงเล็กน้อย หำกมีกำรจัดกิจกรรมที่
สำมำรถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทำงมำยังหอดูดำวเมื่อมำยังจังหวัดนครรำชสีมำ และท ำกำรประชำสัมพันธ์ให้
เกิดกำรรับรู้อย่ำงทั่วถึง กลุ่มผู้เข้ำชมจำกจังหวัดอ่ืนๆ อำจเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยยะส ำคัญ 
 ช่องทำงหนึ่งที่จะน ำไปสู่กลุ่มเป้ำหมำยกลุ่มใหม่ คือกำรน ำหอดูดำวฯเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัด ซึ่งอำจประชำสัมพันธ์ได้หลำยทำง เช่น สื่อเว็บไซต์ที่แนะน ำแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละ
จังหวัด ส่วนสื่อจำกหน่วยงำนท่องเที่ยวของจังหวัด เช่น บอร์ด ป้ำยโฆษณำตำมแหล่งท่องเที่ยว ยังไม่มีกำรโปรโมต
หอดูดำว  
 นอกจำกนั้น อำจประชำสัมพันธ์ในรูปแบบของเส้นทำงกำรท่องเที่ยว ให้ทรำบว่ำ นักท่องเที่ยว
สำมำรถชมหอดูดำวได้ในวันเดียวกันกับที่มำชมแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง เช่น แหล่งเรียนรู้ใน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี อุทยำนผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ พิพิธภัณฑ์ไม้กลำยเป็นหิน สวนสัตว์  ฯลฯ 
จะช่วยให้มีบุคคลภำยนอกจังหวัดมำชมมำกขึ้น 

 6. ข้อมูลเรื่องรอบเวลำกำรเข้ำชมท้องฟ้ำจ ำลองควรประชำสัมพันธ์อย่ำงทั่วถึงและถูกต้อง มีกำรสร้ำง
สื่อประชำสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์ ให้มีควำมเป็นปัจจุบัน  
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กำรส ำรวจจัดเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถำม (Questionnaire) ให้ผู้รับบริกำรที่หอดูดำว เช่น นักเรียน 
นักศึกษำ นักวิจัย ประชำชนทั่วไป เป็นผู้ตอบ โดยมีกำรแจกแบบสอบถำมในช่วงเดือนพฤษภำคม - กรกฎำคม 2562 
ซึ่งมีประเด็นค ำถำมเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ และกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ด้ำนดำรำศำสตร์ต่ำงๆ ผลกำรส ำรวจสำมำรถสรุปและวิเครำะห์ได้ดังนี้  

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 6.1 จ านวนและร้อยละของเพศ 
 

 

 

เพศ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

หญิง 132 71.35 

ชำย 53 28.65 

รวม 185 100.00 

 จำกตำรำงที ่6.1 ผู้ตอบแบบสอบถำมหัวข้อเพศจ ำนวน 185 คน พบว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 
132 คน คิดเป็นร้อยละ 71.35 และเพศชำย จ ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 28.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 6 
ผลการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม 

หอดูดาวเฉลมิพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ภูมภิาค จังหวัดนครราชสีมา 
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ตารางท่ี 6.2 จ านวนและร้อยละของอายุ 

 

ช่วงอายุ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ต่ ำกว่ำ 15 ปี  64 33.68 
15-20 ปี  30 15.79 

21-30 ปี   42 22.11 

31-40 ปี  29 15.26 

41-50 ปี  21 11.05 
51-60 ปี                2 1.05 

60 ปี ข้ึนไป 2 1.05 
รวม 190 100.00 

 

 จำกตำรำงที่ 6.2 ผู้ตอบแบบสอบถำมหัวข้ออำยุจ ำนวน 190 คน พบว่ำส่วนใหญ่มีอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี 
จ ำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 33.68 รองลงมำ ได้แก่ ช่วงอำยุ 21-30 ปี จ ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.11 ช่วงอำยุ 15-20 ปี จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79 ช่วงอำยุ 31-40 ปี จ ำนวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.26 ช่วงอำยุ 41-50 ปี จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 11.05 และช่วงอำยุ 51-60 ปี และช่วงอำยุ 
60 ปี จ ำนวน 2 คนเท่ำกัน คิดเป็นร้อยละ 1.05  
 

ตารางท่ี 6.3 จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษา 

 

 

ระดับการศึกษา จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ประถมศึกษำ  16 8.38 
มัธยมศึกษำตอนต้น  58 30.37 

มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.   11 5.76 
ปวส./อนุปรญิญำ  5 2.62 

ปริญญำตรี  68 35.60 
สูงกว่ำปริญญำตร ี 30 15.71 

อื่นๆ 3 1.57 

รวม 191 100.00 

จำกตำรำงที่ 6.3 ผู้ตอบแบบสอบถำมหัวข้อระดับกำรศึกษำจ ำนวน 191 คน พบว่ำส่วน
ใหญ่จบกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี จ ำนวน 68  คน คิดเป็นร้อยละ 35.60 รองลงมำ ได้แก่ ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 30.37 ระดับสูงกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.71 ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.38 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 
จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.76 ระดับปวส./อนุปริญญำ จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.62 และระดับอ่ืนๆ 
(ระดับอนุบำล) จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.57 
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ตารางท่ี 6.4 จ านวนและร้อยละของอาชีพ 

 

 

อาชีพ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

นักเรียน/นสิิต/นักศึกษำ  124 64.58 
ครู/อำจำรย์  9 4.69 

นักวิจัย 3 1.56 
ประชำชนท่ัวไป  31 16.15 

อื่นๆ 25 13.02 
รวม 192 100.00 

 

จำกตำรำงที่ 6.4 ผู้ตอบแบบสอบถำมหัวข้ออำชีพจ ำนวน 192 คน พบว่ำส่วนใหญ่มีนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษำจ ำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 64.58 รองลงมำ ได้แก่ ประชำชนทั่วไป จ ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.15 อ่ืนๆ (เช่น แม่บ้ำน ประกอบธุรกิจ ข้ำรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ พนักงำนเอกชน) จ ำนวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.02 ครู/อำจำรย์ จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.69 และนักวิจัย จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.56 

 
ตารางท่ี 6.5 จ านวนและร้อยละของการเยี่ยมชมหอดูดาว 

 

 

 

การเย่ียมชมหอดูดาว 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่เคย 106 57.30 

หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ 
นครรำชสมีำ 

74 40.00 

หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ 
ฉะเชิงเทรำ 

5 2.70 

รวม 185 100.00 

จำกตำรำงที่ 6.5 ผู้ตอบแบบสอบถำมหัวข้อกำรเยี่ยมชมหอดูดำว จ ำนวน 185 คน พบว่ำส่วนใหญ่
ไม่เคยเข้ำเยี่ยมชมหอดูดำว จ ำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 57.30 รองลงมำ ได้แก่ เยี่ยมชมหอดูดำวเฉลิม
พระเกียรติฯ นครรำชสีมำ จ ำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และเยี่ยมชมหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ 
ฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 
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ตารางท่ี 6.6 จ านวนและร้อยละของลักษณะการเยี่ยมชมหอดูดาว 

 

 

ลักษณะการเย่ียม 

ชมหอดูดาว 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

คนเดียว 9 4.66 
เพื่อน/คู่รัก 51 26.42 
ครอบครัว 62 32.12 

คณะ สถำบัน หน่วยงำน 
สถำนศึกษำ ฯลฯ  

69 35.75 

คณะท่องเที่ยว คณะทัวร์  2 1.04 
รวม  193 100.00 

จำกตำรำงที่ 6.6 ผู้ตอบแบบสอบถำมหัวข้อลักษณะกำรเยี่ยมชมหอดูดำว จ ำนวน 193 คน พบว่ำ
ส่วนใหญ่เข้ำเยี่ยมชมกับคณะ สถำบัน หน่วยงำน สถำนศึกษำ ฯลฯ จ ำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 
รองลงมำ ได้แก่ เข้ำเยี่ยมชมกับครอบครัว จ ำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 32.12 เข้ำเยี่ยมชมกับเพื่อน/คู่รัก  
จ ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 26.42 เข้ำเยี่ยมชมคนเดียว จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.66 และเข้ำเยี่ยมชม
กับคณะท่องเที่ยว คณะทัวร์ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.04  

 
 ข้อมูลการใช้บริการ 

 
 ช่องทางการรับรู้ข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพที่ 6.1 ช่องทางการรับรู้ข้อมูล หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 
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จำกแผนภำพที่ 6.1 พบว่ำผู้รับบริกำรได้รับข้อมูลหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ นครรำชสีมำ จำก  
Facebook ของ สดร./หอดูดำวภูมิภำค คิดเป็นร้อยละ 40.08 รองลงมำคือ กำรบอกล่ำวจำกบุคคลที่รู้จักมำก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.46 เว็บไซต์ของ สดร. คิดเป็นร้อยละ 14.98 อ่ืนๆ คือ ขับรถผ่ำนหอดูดำว จึงเห็นป้ำย 
คิดเป็นร้อยละ 3.64 และได้รับหนังสือเชิญจำก สดร. คิดเป็นร้อยละ 2.83  

 
 บริการของหอดูดาวที่ใช้ 
 

 

แผนภาพที่ 6.2 บริการของหอดูดาวที่ท่านใช้บริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 

 
จำกแผนภำพที่  6.2 พบว่ำ บริกำรของหอดูดำวที่มีผู้ ใช้บริกำร หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ 

นครรำชสีมำ มำกที่สุด คือ กำรใช้บริกำรท้องฟ้ำจ ำลอง คิดเป็นร้อยละ 33.43 รองลงมำคือ กำรใช้บริกำร
นิทรรศกำรทำงดำรำศำสตร์ คิดเป็นร้อยละ 31.77 กำรใช้บริกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนดำรำศำสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
17.13 กำรใช้บริกำรอุปกรณ์สนับสนุนกำรวิจัยทำงดำรำศำสตร์ คิดเป็นร้อยละ 16.02 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 
1.66 
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 วัตถุประสงค์หลักในการเยี่ยมชม 

 

แผนภาพที่ 6.3 วัตถุประสงค์หลักในการเยี่ยมชม หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 

จำกแผนภำพที่ 6.3 พบว่ำวัตถุประสงค์หลักในกำรเยี่ยมชม หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ นครรำชสีมำ 
มำกที่สุดคือ เยี่ยมชมเพ่ือพัฒนำควำมรู้ข้อมูลใหม่ด้ำนดำรำศำสตร์ คิดเป็นร้อยละ 24.90 รองลงมำคือ เยี่ยมชม
เพ่ือควำมเพลิดเพลิน บันเทิง ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 21.51 เยี่ยมชมเพ่ือพัฒนำทักษะกำรสังเกตกำรณ์ทำง
ดำรำศำสตร์กำรดูดำว ดูท้องฟ้ำ คิดเป็นร้อยละ 19.72 เยี่ยมชมเพื่อเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันที่
เกิดปรำกฎกำรณ์ทำงดำรำศำสตร์ต่ำง คิดเป็นร้อยละ 15.94 เยี่ยมชมเพ่ือใช้บริกำรเครื่องมือ อุปกรณ์ทำงดำรำศำสตร์ 
(เช่น กล้องโทรทรรศน์) คิดเป็นร้อยละ 9.36 เยี่ยมชมเพ่ีอน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมด้ำนดำรำศำสตร์ 
หรือพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน คิดเป็นร้อยละ 8.57  
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ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
 ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนก่อนการรับบริการ 

 

คะแนน ระดับควำมพึงพอใจ 
4.21 – 5.00 พึงพอใจมำกที่สุด 

3.41 – 4.20 พึงพอใจมำก 
2.61 – 3.40 พึงพอใจ 
1.81 – 2.60 พึงพอใจน้อย 
1.00 – 1.80   ไม่พึงพอใจเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 6.4 ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนก่อนการรับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 
นครราชสีมา 

 
 จำกแผนภำพที่ 6.4 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำร
รับบริกำร หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ นครรำชสีมำ ในระดับพึงพอใจมำกคือ เจ้ำหน้ำที่สำมำรถให้ค ำแนะน ำ
และชี้แจงกำรเข้ำใช้บริกำร ที่ระดับคะแนน 3.8717 รองลงมำคือ ระบบกำรลงทะเบียน/กำรสมัคร และ
แจ้งเข้ำชมหอดูดำวภูมิภำคมีควำมสะดวก ไม่ยุ่งยำก ที่ระดับคะแนน 3.8125 และกำรประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำร 
ณ หอดูดำวภูมิภำค มีควำมเหมำะสม ที่ระดับคะแนน 3.7917 
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 ระดับความพึงพอใจต่อนิทรรศการทางดาราศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 6.5 ความพึงพอใจต่อนิทรรศการทางดาราศาสตร์ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 

  
 แผนภำพที่ 6.5 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อนิทรรศกำรทำงดำรำศำสตร์
หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ นครรำชสีมำ ในระดับพึงพอใจมำก คือ ข้อมูลมีควำมถูกต้องมีควำมเป็นปัจจุบัน 
ที่ระดับคะแนน 3.9368 รองลงมำ คือ วิธีกำรน ำเสนอสำมำรถกระตุ้นควำมสนใจของผู้เข้ำชมได้ ที่ระดับ
คะแนน 3.9153 อุปกรณ์ สื่อกำรเรียนรู้ มีควำมน่ำสนใจ ที่ระดับคะแนน 3.9053 และเนื้อหำน่ำสนใจ
สอดคล้องกับควำมต้องกำร ที่ระดับคะแนน 3.9000 
 
 ระดับความพึงพอใจต่อท้องฟ้าจ าลอง 
 

 
 
 
 

 แผนภำพที่ จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อท้องฟ้ำจ ำลอง หอดูดำวเฉลิมพระ 

 

 
 

แผนภาพที่ 6.6 ความพึงพอใจต่อท้องฟ้าจ าลอง หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 
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 แผนภำพที่ 6.6 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจต่อท้องฟ้ำจ ำลองอยู่ในระดับพึงพอใจมำก 
คือ รูปแบบกำรน ำเสนอ น่ำสนใจ สอดคล้องกับควำมต้องกำร ที่ระดับคะแนน 4.0058 รองลงมำคือ  
เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญในเรื่องที่บรรยำยและถ่ำยทอด สำมำรถถ่ำยทอดสำระส ำคัญของเนื้อหำให้
เข้ำใจได้ง่ำย กระตุ้นควำมสนใจได้ดี ที่ระดับคะแนน 3.8765 เจ้ำหน้ำที่มีกำรเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้
มีส่วนร่วมซักถำม และสำมำรถตอบข้อซักถำมได้ตรงประเด็น ที่ระดับคะแนน 3.8690 เนื้อหำเรื่องรำว
ภำพยนตร์ ที่น ำเสนอมีควำมน่ำสนใจ ที่ระดับคะแนน 3.8596 ระยะเวลำ ควำมยำวนำนในกำรชม มีควำม
เหมำะสม ที่ระดับคะแนน 3.8364 และจ ำนวนที่นั่ง มีควำมเพียงพอ ที่ระดับคะแนน 3.7751 
 
 ระดับความพึงพอใจต่ออุปกรณ์สนับสนุนการวิจัยทางดาราศาสตร์ 

ส ำหรับหัวข้อนี้ ไม่สำมำรถจัดเก็บข้อมูลได้ เนื่องจำกช่วงระยะเวลำของกำรจัดเก็บข้อมูล ไม่มีกำรใช้
อุปกรณ์ในด้ำนกำรวิจัย และยังไม่มีกำรบันทึกข้อมูลที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้  
 
 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการโดยภาพรวม 

 
 

 
 

แผนภาพที่ 6.7 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการโดยภาพรวม หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 
นครราชสีมา 

  
 แผนภำพที่ 6.7 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรบริกำรโดย
ภำพรวม หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ นครรำชสีมำ ในระดับพึงพอใจมำก คือ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำ
เยี่ยมชมและใช้บริกำร โดยรวม ณ หอดูดำวฯ ภูมิภำค คุ้มกับค่ำใช้จ่ำยและระยะเวลำ ที่ระดับคะแนน 3.9529 
รองลงมำคือ ควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อกำรเข้ำเยี่ยมชมและใช้บริกำรโดยรวม ณ หอดูดำวฯ ภูมิภำค  
ที่ระดับคะแนน 3.9476 และประโยชน์ที่ได้รับหลังจำกกำรเข้ำเยี่ยมและใช้บริกำรโดยรวม ณ หอดูดำวฯ 
ภูมิภำค เป็นไปตำมที่คำดหวัง ที่ระดับคะแนน 3.8848 
 



 รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

หอดูดาวเฉลิมพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา ภูมิภาค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแ์ห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

 
หน้า | 66 

 

 ระดับความพึงพอใจต่อความผูกพันต่อการให้บริการ 
 

 

แผนภาพที่ 6.8 ความพึงพอใจต่อความผูกพันต่อการให้บริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 
 

 แผนภำพที่ 6.8 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำร 
หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ นครรำชสีมำ ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด คือ ท่ำนคิดว่ำจะกลับมำใช้บริกำรหรือไม่ 
ที่ระดับคะแนน 4.2706 และท่ำนได้รับประโยชน์และมีควำมรู้เพ่ิมขึ้นหลังเข้ำรับบริกำร ที่ระดับคะแนน 
4.1784 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- ควรเพิ่มแสงสว่ำง แสงไฟ ในที่มืด 
- ห้องน้ ำมีน้อย ควรมีห้องน้ ำให้มำกกว่ำนี้ ในช่วงที่มีคนมำกต้องต่อคิวนำน 
- ทำงเดินเข้ำมำหอดูดำว ที่มีไฟน ำทำงมืดเกินไปส ำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอำยุ  
- ท้องฟ้ำจ ำลอง อำกำศหนำวเกินไป 
- เปลี่ยนเนื้อเรื่องท้องฟ้ำจ ำลองให้หลำกหลำย 
- ควรปรับปรุงอุปกรณ์ที่ช ำรุด ควรซ่อมของที่น่ำสนใจให้กลับมำใช้ได้ 
- ควรมีกล้องโทรทรรศน์เพ่ิมข้ึนในช่วงที่มีจ ำนวนคนมำเยี่ยมชม 
- ควรมีกำรหมุนเวียนสื่อกำรสอน อุปกรณ์ ในนิทรรศกำร กับหน่วยงำนของรัฐอ่ืนๆ 
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ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 6.9 ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนก่อนการรับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 
นครราชสีมา 

 
 แผนภำพที่ 6.9 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรขั้นตอนก่อน
กำรรับบริกำร หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ นครรำชสีมำ ในระดับพึงพอใจมำก  คือ ระบบกำรลงทะเบียน/
กำรรับสมัคร สะดวก ไม่ยุ่งยำก ที่ระดับคะแนน 3.9724 รองลงมำคือ กำรประชำสัมพันธ์ กิจกรรมมี
รำยละเอียดชัดเจน เพียงพอ ที่ระดับคะแนน 3.9061 และช่องทำงกำรประสัมพันธ์มีควำมเหมำะสม เพียงพอ 
ที่ระดับคะแนน 3.8667 
 

 ระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 6.10 ความพึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรม หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 



 รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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 แผนภำพที่ 6.10 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรม หอดูดำว
เฉลิมพระเกียรติฯ นครรำชสีมำ ในระดับพึงพอใจมำก คือ สื่อที่ใช้ในกำรประกอบกำรท ำกิจกรรมมีควำม
น่ำสนใจ เหมำะสม ที่ระดับคะแนน 3.9775 รองลงมำคือ รูปแบบกิจกรรมมีควำมน่ำสนใจสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร ที่ระดับคะแนน 3.9441 ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม (ไม่ยำวนำน หรือสั้นเกินไป) 
ที่ระดับคะแนน 3.9385 และช่วงเวลำในกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม (วันเวลำที่จัดกิจกรรม) ที่ระดับ
คะแนน 3.9213 

 
 ระดับความพึงพอใจต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 6.11 ความพึงพอใจต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 

นครราชสีมา 

 
 แผนภำพที่ 6.11 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจต่อบุคลำกรหรือเจ้ำหน้ำที่ที่
ให้บริกำร หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ นครรำชสีมำ ในระดับพึงพอใจมำก คือ เจ้ำหน้ำที่มีบุคลิกภำพที่สุภำพ
และมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร ที่ระดับคะแนน 4.0670 รองลงมำคือ เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญใน
เรื่องที่บรรยำยและถ่ำยทอด สำมำรถถ่ำยทอดสำระส ำคัญของเนื้อหำให้เข้ำใจได้ง่ำย กระตุ้นควำมสนใจได้ดี 
ที่ระดับคะแนน 4.0000 เจ้ำหน้ำที่มีกำรเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมซักถำม และสำมำรถตอบ
ข้อซักถำมได้ตรงประเด็น ที่ระดับคะแนน 3.9721 และเจ้ำหน้ำที่สำมำรถแก้ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่ำง
เหมำะสม ที่ระดับคะแนน 3.9719 
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 ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

 

แผนภาพที่ 6.12 ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 

 
 แผนภำพที่ 6.12 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรำ ในระดับพึงพอใจมำก คือ สถำนที่จัดกิจกรรมเดินทำงสะดวก ที่ระดับ
คะแนน 4.0281 รองลงมำ คือ กล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ประกอบมีสภำพสมบูรณ์ พร้อมใช้งำน ที่ระดับ
คะแนน 4.0167 จุดให้บริกำรและป้ำยประกำศที่จ ำเป็นมองเห็นชัดเจน สังเกตได้ง่ำย ที่ระดับคะแนน 3.9318 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ (เช่น ห้องสุขำ ที่จอดรถ ที่นั่งพัก ร้ำนอำหำร) มีควำมเพียงพอไม่แออัด ที่ระดับ
คะแนน 3.9213 และกล้องโทรทรรศน์ และอุปกรณ์ประกอบ มีจ ำนวนเพียงพอ ที่ระดับคะแนน 3.8933 
 
 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

แผนภาพที่ 6.13 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการในการเข้าร่วมกิจกรรม หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 
นครราชสีมา 

 
 



 รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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 แผนภำพที ่6.13 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรบริกำรในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ นครรำชสีมำ ในระดับพึงพอใจมำก คือ ควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อ
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม ณ หอดูดำวฯ ภูมิภำค ที่ระดับคะแนน 4.0552 รองลงมำ คือ ประโยชน์ที่ได้รับจำก
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม ณ หอดูดำวฯ ภูมิภำค คุ้มกับค่ำใช้จ่ำยและระยะเวลำ ที่ระดับคะแนน 4.0281 และ
ประโยชน์ที่ได้รับหลังจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ณ หอดูดำวฯ ภูมิภำค เป็นไปตำมที่คำดหวัง ที่ระดับคะแนน 3.9492 
 
  ระดับความพึงพอใจต่อความผูกพันต่อการให้บริการ 

 

 

แผนภาพที่ 6.14 ความพึงพอใจต่อความผูกพันต่อการให้บริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 

 
 แผนภำพที่ 6.14 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจต่อควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำร 
หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ นครรำชสีมำ ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด คือ ท่ำนคิดว่ำจะกลับมำใช้บริกำรของหอ
ดูดำวฯ ภูมิภำค อีกหรือไม่ ที่ระดับคะแนน 4.3245 และท่ำนได้รับประโยชน์และมีควำมรู้เพ่ิมขึ้นหลังเข้ำร่วม
กิจกรรม ที่ระดับคะแนน 4.2543 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม 

- ต้องกำรจัดกิจกรรมถ่ำยภำพทำงช้ำงเผือก 
- ในช่วงที่มีผู้ชมจ ำนวนมำก สถำนที่จัดงำนไม่เพียงพอต่อจ ำนวนผู้เยี่ยมชม จ ำนวนกล้องไม่เพียงพอ 
- ควรจัดให้ดูดำวนำนกว่ำนี้ ถึงเที่ยงคืน 
 - เด็กเล็กจ ำนวนมำกเสียงดัง โดยเฉพำะในท้องฟ้ำจ ำลอง 
- มีกิจกรรมเกี่ยวกับดวงดำว เช่น ท ำโมเดลกระดำษ 
- ควรมีกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น กำรแสดงดนตรีสดประกอบในช่วงเวลำจัดกิจกรรม มีเนื้อร้องเกี่ยวกับ

ดวงดำวหรือพระจันทร์ 
- กำรดูแลควำมสะอำดของกิจกรรม (เศษกระดำษ ขยะ) ยังไม่ได้รับกำรจัดกำรที่ดี  
 - ควรมีของเกมส์และของรำงวัลเพิ่มข้ึน  
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น 
 

4.1 ท่ำนต้องกำรให้ สดร. มีกำรปรับปรุง หรือพัฒนำกำรให้บริกำร ณ หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ อย่ำงไร 
- ควรประหยัดงบอำหำรเพ่ือให้มีงบประมำณ และน ำไปใช้เพื่อให้รองรับจ ำนวนคนท ำกิจกรรมได้มำกขึ้นแทน  
- ในช่วงที่มีผู้ชมจ ำนวนมำก ไม่มีที่นั่งให้ผู้มำชมอย่ำงเพียงพอ  
- ควรจัดให้มีพ้ืนที่ให้นอนดูดำวได้ 
- ควรมีรถไปรับตำมต่ำงอ ำเภอ หรือสถำนที่ไกลมำร่วมชมท้องฟ้ำจ ำลอง 
- ควรมีจ ำหน่ำยเครื่องดื่ม อำหำร หยอดเหรียญ หรือแจกฟรี  
- ควรมีกิจกรรมกำงเต็นท์ดูดำวตอนกลำงคืน 
- ควรเพ่ิมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ 
- สื่อต่ำงๆ ที่แจกไม่เพียงพอต่อผู้เข้ำชม (มีจ ำนวนจ ำกัด)  
- ควรมีกำรประชำสัมพันธ์โดยกำรร่วมมือกับทำงโรงเรียนด้วย  
 
4.2 จุดเด่นของกำรให้บริกำรที่ท่ำนประทับใจ คือ 
บุคลำกร 
- ชอบวิทยำกรที่มีอำรมณ์ขัน  
- เจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนบริกำรด้วยควำมเป็นกันเอง และมีควำมรู้สำมำรถแนะน ำได้ทุกข้อสงสัย 
- เจ้ำหน้ำทีบ่รรยำยไดส้นุก ไม่น่ำเบื่อ กิจกรรมต่อเนื่อง เหมำะกับทุกคนในครอบครัว 
กิจกรรม 
- ของรำงวัลในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมตรงควำมต้องกำร 
- กำรนอนดูดำว 
 
4.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
- ควรแนะน ำเรื่องกำรจัดแยกขยะหลังรับประทำนอำหำร 
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ค ำชี้แจง 
การส ารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการให้บริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  

พระชนมพรรษา ภูมิภาค สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ขอความกรุณาจากท่านในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง 
ค าตอบของท่านจะถือเป็นความลับ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวมเพื่อน าข้อมูลมาประกอบการปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการของ สดร. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม โปรดใส่เครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกบัข้อมูลของท่ำน 
 

 

1.1 เพศ หญิง ชาย 
 

1.2 อาย ุ ต่ ากว่า 15 ปี 15-20 ปี 21-30 ปี   
 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี                 60 ปี ขึ้นไป 

 
 

 

1.3 การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   

 ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี
 อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................... 
 
 

1.4 อาชีพ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา คร/ูอาจารย ์ นักวิจัย 

 ประชาชนท่ัวไป อื่นๆ (โปรดระบุ)................................. 
 

1.5 ท่านเคยเยี่ยมชมหรือเคยเข้ารว่มกิจกรรม ณ หอดดูาวเฉลิมพระเกียรตฯิ มาก่อนหรือไม ่  

 ไม่เคย (เยี่ยมชมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรก) 
 เคยเยีย่มชมหรือเคยเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอดดูาวเฉลิมพระเกียรติฯ (เยี่ยมชมหรือเข้าร่วมกจิกรรมมากกว่า 1 ครั้ง) 
 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 
 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 
 

1.6 ท่านรู้จักหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ และรับทราบข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ จากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

 เว็บไซต์ของ สดร. Facebook ของ สดร./หอดูดาวภมูิภาค ได้รับหนังสือเชิญจาก สดร.  

 การบอกกล่าวจากบุคคลที่รูจ้ัก           อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 
 

1.7 วัตถุประสงค์หลักในการมาเยีย่มชมหอดูดาวเฉลมิพระเกียรติฯ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
 เพื่อพัฒนาความรู้ ข้อมูลใหม่ด้านดาราศาตร ์
 เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตการณท์างดาราศาสตร์ การดูดาว ดูท้องฟ้า 
 เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ หรือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่จดัขึ้นในวันที่เกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่างๆ 

 เพื่อใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ (เช่น กล้องโทรทรรศน์)  
                         มาเพื่อความเพลิดเพลิน บันเทิง ท่องเที่ยว       
 อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................ 
 

1.8 บริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรตฯิ ที่ท่านใช้บริการ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ)          
 นิทรรศการทางดาราศาสตร ์  

 ท้องฟ้าจ าลอง  

 อุปกรณ์สนบัสนุนการวิจัยทางดาราศาสตร ์
 เข้าร่วมกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ (โปรดระบุกิจกรรม)................................................................. 
 อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................ 
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1.9 ลักษณะของการมาเยี่ยมชมหอดูดาว (กรณีที่มาร่วมกิจกรรม นิทรรศการ ท้องฟ้าจ าลอง เพื่อการท่องเที่ยว การเรียนรู้)          
 มาคนเดยีว  

 มากับเพื่อน/คู่รัก  

 มากับครอบครัว 

 มากับคณะ สถาบัน หน่วยงาน สถานศึกษา ฯลฯ (โปรดระบุ).......................................................................... 
 มากับคณะท่องเที่ยว คณะทัวร์  
 อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................ 
  

1.10 การที่ท่านมาเยี่ยมชมหอดูดาวครั้งนี้ นอกเหนือจากหอดูดาว ท่านได้ไปเยี่ยมชม หรือท่องเที่ยว สถานท่ีอื่นๆ หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆทีใ่กล้เคียง  
(เช่น พิพิธภัณฑ์ วัด แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ) หรือไม่ หากมี โปรดระบ.ุ......................................................................................................................  
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ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ณ หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภำค  

โปรดใส่เคร่ืองหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด 

(ส ำหรับผู้รับบริกำร โดยตอบเฉพำะบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ท่ำนใช้บริกำร)   
 

ประเด็นควำมพึงพอใจ 

 ระดับควำมพึงพอใจ  

ไม่ได้ใช้
บริกำร 

ไม่พึงพอใจ
เลย 

(1) 

พึงพอใจ 

น้อย 

(2) 

พึงพอใจ 

                
(3) 

พึงพอใจ 

มำก 

(4) 

พึงพอใจ 

มำกท่ีสุด                                        
(5) 

 ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรขั้นตอนก่อนรับบริกำร       

1. การประชาสัมพันธ์การให้บริการ ณ หอดูดาวภูมิภาค มีความเหมาะสม        

2. ระบบการลงทะเบียน/การสมัคร และแจ้งเข้าชมหอดูดาวภูมิภาค 

มีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก 

      

3. เจ้าหน้าท่ีสามารถให้ค าแนะน าและชี้แจงการเข้าใช้บริการ         

 นิทรรศกำรทำงดำรำศำสตร์       

4. เน้ือหาน่าสนใจ สอดคล้องกับความต้องการ       

5. วิธีการน าเสนอสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เข้าชมได้       

6. อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ มีความน่าสนใจ       

7. ข้อมูลมีความถูกต้อง มีความเป็นปัจจุบัน       

 ท้องฟ้ำจ ำลอง       

8. รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ สอดคล้องกับความต้องการ        

9. เนื้อหา เรื่องราว ภาพยนตร์ ท่ีน าเสนอ มีความน่าสนใจ       

10. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความช านาญในเรื่องท่ีบรรยายและถ่ายทอด สามารถถ่ายทอด
สาระส าคัญของเน้ือหาให้เข้าใจได้ง่าย กระตุ้นความสนใจได้ดี 

      

11. เจ้าหน้าท่ีมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมซักถาม และสามารถ
ตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น 

      

12.  จ านวนท่ีน่ัง มีความเพียงพอ       

13. ระยะเวลา ความยาวนานในการชม มีความเหมาะสม       

 อุปกรณ์สนับสนุนกำรวิจัยทำงดำรำศำสตร์         

14. อุปกรณ์สนับสนุนการวิจัยทางดาราศาสตร์มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน       

15. อุปกรณ์สนับสนุนการวิจัยทางดาราศาสตร์มีจ านวนเพียงพอ       

16. ขั้นตอนการขอใช้อุปกรณ์สนับสนุนการวิจัยทางดาราศาสตร์มีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก       

17. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าการใช้งาน/การขอรับบริการ ได้อย่างชัดเจน       

 ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรบริกำรโดยรวม       

18. ประโยชน์ท่ีได้รับหลังจากการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการโดยรวม ณ หอดูดาวฯ 
ภูมิภาค  เป็นไปตามท่ีคาดหวัง 

      

19. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการโดยรวม ณ หอดูดาวฯ ภูมิภาค 
คุ้มกับค่าใช้จ่ายและระยะเวลา  

      

20. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการโดยรวม ณ หอดูดาวฯ 
ภูมิภาค 

      

 ควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำร ไม่กลับมำ 
(1) 

 อำจจะ
กลับมำ 

(3) 

 กลับมำ
แน่นอน 

(5) 

ไม่มี
ควำมเห็น 

21. ท่านคิดว่าจะกลับมาใช้บริการของหอดูดาวฯ ภูมิภาค อีกหรือไม่       

 กำรได้รับประโยชน์และควำมรู้เพิ่มขึ้น  น้อยท่ีสุด 
(1) 

น้อย 

(2) 

ปำนกลำง 
(3) 

มำก 

(4) 

มำกท่ีสดุ 

(5) 

ไม่มี
ควำมเห็น 

22. ท่านได้รับประโยชน์และมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังเข้ารับบริการ       

ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำปรับปรุงงำนบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน.......................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 3 ควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ณ หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภำค  

โปรดใส่เคร่ืองหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด 

(ส ำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรม) 
 

ประเด็นควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ไม่มี 

ควำมเห็น 

ไม่พึงพอใจ
เลย 

(1) 

พึงพอใจ 

น้อย 

(2) 

พึงพอใจ 

                
(3) 

พึงพอใจ 

มำก 

(4) 

พึงพอใจ 

มำกท่ีสุด                                        
(5) 

 ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรขั้นตอนก่อนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม       

23. ช่องทางการประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม เพียงพอ       

24. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมมีรายละเอียดชัดเจน เพียงพอ       

25. ระบบการลงทะเบียน/การรับสมัคร สะดวก ไม่ยุ่งยาก       

 ควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรม       

26. รูปแบบกิจกรรมมีความน่าสนใจ สอดคล้องกับความต้องการ       

27. สื่อท่ีใช้ในการประกอบการท ากิจกรรมมีความน่าสนใจ เหมาะสม       

28. ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (วันเวลาท่ีจัดกิจกรรม)       

29. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (ไม่ยาวนาน หรือสั้นเกินไป)       

 ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำท่ีหรือบุคลำกรที่ให้บริกำร       

30. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความช านาญในเรื่องท่ีบรรยายและถ่ายทอด สามารถถ่ายทอด
สาระส าคัญของเน้ือหาให้เข้าใจได้ง่าย กระตุ้นความสนใจได้ดี 

      

31. เจ้าหน้าท่ีมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมซักถาม และสามารถ
ตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น 

      

32. เจ้าหน้าท่ีมีบุคลิกภาพท่ีสุภาพและมีความเต็มใจในการให้บริการ        

33. เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม       

 ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก       

34. กล้องโทรทรรศน์ และอุปกรณ์ประกอบ มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน       

35. กล้องโทรทรรศน์ และอุปกรณ์ประกอบ มีจ านวนเพียงพอ       

36. สถานท่ีจัดกิจกรรมเดินทางสะดวก       

37. สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ (เช่น ห้องสุขา ท่ีจอดรถ ท่ีน่ังพัก ร้านอาหาร) มี
ความเพียงพอ ไม่แออัด 

      

38. จุดให้บริการและป้ายประกาศท่ีจ าเป็น มองเห็นชัดเจน สังเกตได้ง่าย       

 ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรบริกำรในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม       

39. ประโยชน์ท่ีได้รับหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอดูดาวฯ ภูมิภาค เป็นไป
ตามท่ีคาดหวัง 

      

40. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอดูดาวฯ ภูมิภาค คุ้มกับค่าใช้จ่าย
และระยะเวลา  

      

41. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอดูดาวฯ ภูมิภาค       

 ควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำร ไม่กลับมำ 
(1) 

 อำจจะ
กลับมำ 

(3) 

 กลับมำ
แน่นอน 

(5) 

ไม่มี
ควำมเห็น 

42. ท่านคิดว่าจะกลับมาใช้บริการของหอดูดาวฯ ภูมิภาค อีกหรือไม่       

 กำรได้รับประโยชน์และควำมรู้เพิ่มขึ้น น้อยท่ีสุด 
(1) 

น้อย 

(2) 

ปำนกลำง 
(3) 

มำก 

(4) 

มำกท่ีสดุ 

(5) 

ไม่มี
ควำมเห็น 

43. ท่านได้รับประโยชน์และมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมกิจกรรม       

ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำปรับปรุงกิจกรรม......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ และข้อคดิเห็น 
 

4.1 ท่านต้องการให้ สดร. มีการปรับปรุง หรือพัฒนาการให้บริการ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกยีรตฯิ อยา่งไร 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
 

4.2 จุดเด่นของการให้บริการที่ท่านประทับใจ คือ 

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

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

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

4.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
...................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 ขอขอบพระคุณในควำมอนุเครำะห์ตอบแบบสอบถำม  



 



 รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

หอดูดาวเฉลิมพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา ภูมิภาค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแ์ห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

แนวค าถามการสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล (In-depth Interview) 
การเข้าร่วมกิจกรรมทางดาราศาสตร์  

ณ หอดดูาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสมีา และฉะเชิงเทรา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  



 



 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 

หอดูดาวเฉลิมพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา ภูมิภาค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแ์ห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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  ประเด็นเป้าหมายในการสัมภาษณ์ 
ล าดับ ประเด็น 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 
2. ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ ทั้งที่จัดโดย สดร. และ

หน่วยงานอื่นๆ 

3. การทราบข่าว/กิจกรรม และการสมัครเข้าร่วม 

4. ความคิดเห็นและความคาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี ้  
- ปัจจัยอะไรที่ท าให้ท่านตัดสินใจในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  

(เช่น หัวข้อน่าสนใจ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น) 
- ท่านมีวัตถุประสงค์หรือความคาดหวังจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

อย่างไร มีกิจกรรมใดท่ีให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

5. การที่ท่านมาเยี่ยมชมหอดูดาวครั้งนี้ นอกเหนือจากหอดูดาว ท่านได้ไปเยี่ยมชม 
หรือท่องเที่ยว สถานที่อ่ืนๆ หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่ใกล้เคียง หรือไม่ เป็นที่ใด 
(หากมี)  

6. ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงสาเหตุและ
ความคาดหวังต่อประเด็นที่ไม่พอใจ 
- ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
- เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
- คุณภาพการให้บริการ 

7. ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมและสิ่งที่จะน าไปประยุกต์ใช้ 
8. ความประทับใจ และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง หรือพัฒนารูปแบบ 

การให้บริการหรือการจัดกิจกรรม 

9. ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป 

10. ภาพลักษณ์ การรับรู้ positioning ของท่าน ต่อหอดูดาว มองว่าเป็นอย่างไร 
ตัวอย่างเช่น 

- แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการส าหรับนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ / แหล่งเรียนรู้ส าหรับเยาวชน / แหล่งเรียนรู้ส าหรับ
คนทั่วไป / สถานที่ท่องเที่ยว / พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ / สถานที่
ปฏิบัติงานทางวิชาการ / อ่ืนๆ       

หมายเหตุ : ค าถามสามารถเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยนค าถามหรือล าดับได้ตามสถานการณ์ในการสนทนา 

 
แนวค าถามการสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล (In-depth Interview) 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
นครราชสีมา และฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



 



 รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

หอดูดาวเฉลิมพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา ภูมิภาค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแ์ห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสังเกตพฤติกรรม (Observation Form)  
การเข้าร่วมกิจกรรมทางดาราศาสตร ์

ณ หอดดูาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสมีา และฉะเชิงเทรา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 

หอดูดาวเฉลิมพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา ภูมิภาค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแ์ห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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  ประเด็นในการสังเกตพฤติกรรม 
ล าดับ ประเด็น 

กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1. พฤติกรรมที่แสดงความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การแสดงท่าทีต่อการตั้งใจฟังการบรรยาย เช่น สายตามองทีว่ิทยากรหรือ
เนื้อหาเอกสาร ไม่นั่งหลับ ไมเ่ล่นโทรศัพท์ มีการซักถามวิทยากร  
การแสดงท่าทีการตั้งใจฟังและดูการสาธิต อยากมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติ 
เป็นต้น 

 2. พฤติกรรมที่แสดงออกขณะเข้าร่วมกิจกรรม เชน่ สหีน้า ท่าทาง ความเพลิดเพลิน
สนุกสนานไปกับการร่วมกิจกรรม พูดคุยกับทีมวิทยากร 

3. พฤติกรรมที่แสดงถึงผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น สามารถทดลอง
หรือด าเนินการได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

4. ความตรงต่อเวลา 
5. พฤติกรรมความร่วมมือกับทีมงาน  

กลุ่มเป้าหมาย :  วิทยากร 
6. การสอนหรือการถ่ายทอดความรู้มีความน่าสนใจ เช่น พฤติกรรมการสอนท า

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนุกสนาน ตั้งใจฟัง สีหน้ามีความสุข 

7. ให้ความสนใจ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้ามามีส่วนร่วม 

8. ตอบข้อซักถามต่างๆ อย่างตรงประเด็น และถูกต้อง 
9. การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามหัวข้อที่ก าหนด 

ประเด็นอ่ืนๆ ได้แก่ 
10. สถานที่และบรรยากาศการจัดกิจกรรม 

11. ความพร้อมของสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์ (เอกสารแจกเพียงพอ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่ต้องรอคิวนาน ท าให้มีโอกาสในการฝึกปฏิบัติอย่างทั่วถึง) 

12. ความพร้อมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม : เข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด 

13. ความเหมาะสมของช่วงเวลาต่างๆ เช่น ไม่เริ่มหรือเลิกช้าจนเกินไป เป็นต้น 

หมายเหตุ : ประเด็นสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมได้ 

แบบสังเกตพฤติกรรม (Observation Form) การเข้าร่วมกิจกรรมทางดาราศาสตร์ 
ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา และฉะเชิงเทรา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



 



 รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

หอดูดาวเฉลิมพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา ภูมิภาค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแ์ห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง   
ใบทะเบียน 



 














