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1.1 เหตุผลและความจ าเป็น 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านดาราศาสตร์ของประเทศตามพันธกิจที่มุ่งเน้นในการค้นคว้า วิจัย
และพัฒนาด้านดาราศาสตร์ สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ 
ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถาบันการศึกษาอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งบริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านดาราศาสตร์เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้าถึงเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยทั่วทุกภูมิภาคโดยใช้ดาราศาสตร์เป็นสื่อ 

สดร. ได้เปิดให้บริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 
เพ่ือให้บริการแก่นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยสามารถแบ่ง
การให้บริการ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักวิจัย  
นักวิชาการ ครูอาจารย์ นักศึกษา 

2. การให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์ มีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก 
เยาวชน นักเรียน ประชาชนทั่วไป 

หอดูดาวเฉลิมประเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยด้านดาราศาสตร์
ของประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญของ สดร. โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเอ้ือให้นักวิจัยของประเทศสามารถ
ด าเนินการวิจัยร่วมกับเครือข่ายดาราศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ สร้างรากฐานความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และยกระดับการแข่งขันและมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยสู่ระดับสากล 
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ส าหรับประชาชนทั่วไป 

ดังนั้นเพ่ือให้การให้บริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สถาบันจึงมีต้องมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ทั้งนี้ เพื่อน าผลการประเมินที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของสถาบัน
ให้ดียิ่งขึ้น 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินความพึงพอใจ 

1.2.1 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา  

1.2.2 เพ่ือรวบรวมข้อมูลความต้องการ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนา 
การให้บริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

บทที่ 1  
บทน า 
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1.3 พื้นที่เป้าหมาย 
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งอยู่บริเวณสถานีทวนสัญญาณทีโอที อุทยานแห่งชาติ

ดอยอินทนนท์ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1.4 ขอบเขตการด าเนินงาน 

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีขอบเขต
การด าเนินงาน ดังนี้  

1.4.1 การออกแบบเครื่องมือ แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการของ 
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.4.1.1 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้มารับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เช่น  
นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป เป็นต้น  

1.4.1.2 ประเด็นการส ารวจ : ผู้รับจ้างจะต้องก าหนดหัวข้อในการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในรูปแบบของแบบสอบถาม 5 ระดับ ครอบคลุมรูปแบบกิจกรรมที่มีการให้บริการของหอดู ดาว
เฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้ 

1) การให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ประกอบด้วย 
- เครื่องมือ/อุปกรณ ์
- บุคลากรที่ให้บริการ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  

2) การให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์ ได้แก่ กิจกรรมเปิด
บ้านหอดูดาว (Open house) ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์อย่างน้อย 2 ครั้ง 
(กิจกรรม Open house เดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม) 

- นิทรรศการทางดาราศาสตร์ 
- บุคลากรที่ให้บริการ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

1.4.1.3 การสร้างเครื่องมือส าหรับการส ารวจความพึงพอใจ : ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบ
เครื่องมือส าหรับการส ารวจความพึงพอใจ และน าเสนอต่อคณะกรรมการจัดจ้าง ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 
จ.เชียงใหม่ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือปรับแก้ไขจนสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ทางสถาบันฯ 
ก าหนด ก่อนการด าเนินการเก็บข้อมูล 

1.4.2 การเก็บข้อมูลและการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์และส ารวจความพึงพอใจ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ทั้ง 2 งานบริการ คือ 

1.4.2.1 การให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร 
1.4.2.2 การให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์ 
โดยผู้รับจ้างต้องออกแบบและก าหนดหัวข้อในแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพ่ือให้

ผู้รับบริการได้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยผู้รับจ้างน าข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์และประมวลผล  
โดยก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างไม่เกินร้อยละ 20  



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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1.4.3 การน าเสนอผลการส ารวจให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน)  
ผู้รับจ้างต้องน าเสนอผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่ โดยผลการประเมินความพึงพอใจ 
ประกอบด้วย 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา รวมถึงสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 

2)  การจัดท าข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  
 
1.5 ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 210 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยไม่นับรวมระยะเวลาการตรวจ
รับงานของคณะกรรมการตรวจรับการจ้างโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

 



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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2. ขอบเขตการศึกษา และวิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ปรึกษาเสนอขอบเขต
การด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1 กระบวนการด า เ นิ น ง านส า ร วจความพึ งพอ ใจของผู้ รั บบ ริ ก า รหอดู ด า ว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

แผนภาพที่ 2.1 กระบวนการด าเนินงานส ารวจความพึงพอใจฯ 
 

ที่ปรึกษาได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยและกรอบการส ารวจเพ่ือให้ได้ข้อมูลจ าเป็นตรงตามวัตถุประสงค์
ของ สดร. มากที่สุด ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

2.1.1 ระเบียบวิธีวิจัย 

ในการส ารวจความพึงพอใจครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ Quali-Quant Technique ซึ่งเป็น
การผสมผสานเทคนิคการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน เพ่ือให้การศึกษามีความครอบคลุม
ประเด็นในภาพกว้าง (Macro Aspect) และมีรายละเอียดในแนวลึก (Micro Aspect) โดยเริ่มจากท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล เช่น วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น การบริการประเภทต่างๆ  ขั้นตอนและปัจจัย
ส าคัญที่มีผลต่อการบริการ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่คาดหวังของแต่ละงานบริการ จ านวนและคุณลักษณะของ
กลุ่มผู้รับบริการประเภทต่างๆ ผลการส ารวจและวิเคราะห์ในอดีต 

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 

 



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
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สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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หลังจากนั้น จะท าการก าหนดรูปแบบและวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการออกแบบ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ออกแบบสอบถามและประเด็นค าถาม เพ่ือค้นหาความต้องการในส่วนลึกของผู้รับบริการ 
(Customer insight) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความส าคัญ มีผลกระทบสูงต่อระดับความพึงพอใจของงานบริการ 
หรือเป็นผู้รับบริการที่มีอิทธิพลต่อผู้รับบริการอื่นๆ หลั งจากนั้นจะน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าแบบสอบถาม 
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล และจะท าการประมวลผล วิเคราะห์ผลการส ารวจต่อไป 

2.1.2 กรอบความคิดในการส ารวจ 

การส ารวจครั้งนี้ใช้กรอบการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  ที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. เคยใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งประกอบด้วย  
5 ประเด็น ดังนี้ 

 

แผนภาพที่ 2.2 กรอบการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  
 

ทั้งนี้ ค าถามที่ใช้สอบถามหรือการสังเกตการณ์จะประกอบด้วยประเด็นตามกรอบการส ารวจใน
แผนภาพที่ 2.2 รวมทั้งประเด็นค าถามเพ่ิมเติม เช่น ความคิดเห็นต่อการให้บริการ สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง 
และสิ่งที่ต้องการให้มีบริการเพ่ิม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประเด็นการส ารวจอาจมีความแตกต่ างกันขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของงานบริการ 

 
 
 
 

 
 
 



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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2.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการส ารวจความพึงพอใจครั้งนี้ ประชากร คือผู้รับบริการหอดู  ดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยก าหนดจ านวนตัวอย่างตามหลักการของ Taro Yamane ดังนี้ 

การให้บริการ 
จ านวน

ประชากร 
จ านวน
ตัวอย่าง 

วิธีการเก็บข้อมูล 
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 

1.  การให้บริการกล้องโทรทรรศน ์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร 

24 คน 12 คน 
(คลาดเคลื่อน

ไม่เกิน 
ร้อยละ 20) 

จัดเก็บข้อมลูโดย
แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดย
ผู้รับจ้างเป็นผู้รวบรวม
แบบสอบถามจาก
ผู้รับบริการ  

ที่ปรึกษาสัมภาษณ์
เชิงลึกเป็นรายบคุคล
จ านวนไม่น้อยกว่า  
5 คน 

2. การให้บริการนิทรรศการและ 
ข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร ์ 

    

- กิจกรรมเปิดบ้านหอดูดาว 160 คน 61 คน 
(คลาดเคลื่อน

ไม่เกิน 
ร้อยละ 10) 

จัดเก็บข้อมลูโดย
แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดย
ผู้รับจ้างเป็นผู้รวบรวม
แบบสอบถามจาก
ผู้รับบริการ  

ที่ปรึกษาลงพื้นที่
สังเกตการณ์ และ
สัมภาษณ์เชิงลึกเป็น
รายบุคคลจ านวน 
ไม่น้อยกว่า 50 คน 

 
- การศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์

จากหน่วยงานภายนอกและ 
การเข้าเยีย่มชมหอดดูาวของ
ประชาชนท่ัวไป 

  จัดเก็บข้อมลูโดย
แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดย
ผู้รับจ้างเป็นผู้รวบรวม
แบบสอบถามจาก
ผู้รับบริการ 
(ตามที่เก็บได้จริง) 

 

หมายเหตุ: จ านวนตัวอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริงในปี 2563 
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2.3 ขอบเขตงานบริการที่จะส ารวจ ได้แก่  

1) การให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ประกอบด้วย 
- เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
- บุคลากรที่ให้บริการ 
- อ านวยความสะดวกต่างๆ  

2) การให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์  ได้แก่ เปิดบ้านหอดูดาว 
(Open house) และด าเนินการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์อย่างน้อย 2 ครั้ง (กิจกรรม 
Open house เดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม) ประกอบด้วย 

- นิทรรศการทางดาราศาสตร์ 
- บุคลากรที่ให้บริการ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

 
2.4 ขอบเขตด้านตัวแปร จะท าการศึกษาตามขอบเขต ดังต่อไปนี้ 

1) ตัวแปรต้น ซึ่งเป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับลักษณะข้อมูลเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ขอรับบริการ เป็นต้น  

2) ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
 

2.5 วิธีการด าเนินการวิจัย (Methodology) 
2.5.1  เครื่องมือในการส ารวจ 

 การส ารวจจะด าเนินการโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ประกอบด้วยข้อค าถามลักษณะ
แบบเลือกตอบ (Check List) และแบบประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ รวมทั้งมีข้อค าถามปลายเปิด (Open-end) ส าหรับให้ผู้รับบริการแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

2.5.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการส ารวจครั้งนี้ ได้แก่ 
1) แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะเป็นรูปแบบทั้งเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) โดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ (Check List) และแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ นอกจากนั้น แบบสอบถามจะมีข้อค าถามปลายเปิด (Open-end) ส าหรับให้ผู้รับบริการแสดง
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลจะจัดเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถามโดยผู้ตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-Administered 
Questionnaire) 
 
 



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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ส าหรับแบบสอบถามที่จะใช้ในการส ารวจ มีข้ันตอนในการก าหนดค าถาม ดังนี้ 
- ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้อง และสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ใน

งานบริการจาก สดร. 
- สร้างแนวประเด็นค าถาม โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องเหมาะสมของแต่ละข้อค าถาม 

และพิจารณาความครอบคลุมของแนวประเด็นค าถาม เพ่ือจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องตาม
กรอบการส ารวจ 

- แบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการตัวอย่าง เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ

ของผู้ใช้บริการ วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ บริการที่ใช้ ระดับความถี่ หรือ
ระยะเวลาที่ใช้ เป็นต้น 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามกรอบการส ารวจ 5 ด้าน 
การคิดคะแนนของแต่ละระดับความพึงพอใจ ก าหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
พึงพอใจมากที่สุด 5 

พึงพอใจมาก 4 
พึงพอใจ 3 

พึงพอใจน้อย 2 
ไม่พึงพอใจเลย 1 

ตัวอย่างประเด็นที่ส ารวจ  เช่น 

- ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนก่อนรับบริการ  เช่น การประชาสัมพันธ์ 
ระบบการลงทะเบียน/การสมัคร  

- นิทรรศการทางดาราศาสตร์ เนื้อหา วิธีการน าเสนอ สื่อการเรียนรู้  
- บุคลากรที่ให้บริการ เช่น ความรู้ ความช านาญ การกระตุ้นความสนใจ การตอบข้อ

ซักถามได้ตรงประเด็น 
- อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์   
- ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการโดยรวม  ประโยชน์ที่ได้รับ ความผูกพันต่อ 

การให้บริการ 
ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ จุดเด่นของการบริการ

ที่ประทับใจ จุดที่ควรปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่ งเป็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ข้อค าถามเปิดที่ให้ผู้รับบริการเสนอความคิดเห็น 

2) การสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล (In-depth Interview) เป็นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative Data) ซึ่งเป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลแบบสื่อสาร 2 ทาง (Two ways) ที่จะท าให้
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมและเชิงลึกยิ่งขึ้นกว่าการตอบผ่าน แบบสอบถามเชิงปริมาณ ทั้งนี้ การสัมภาษณ์จะ
เป็นการก าหนดแนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณเชิงลึกจะมีลักษณะเป็นเค้าโครง (outline) หรือหัวข้อ
การสนทนา ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นได้ (flexible) 



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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ตัวอย่างประเด็นที่ส ารวจ  เช่น 
- ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 
- ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
- การทราบข่าว/กิจกรรม และการสมัครเข้าร่วม 
- ความคิดเห็นและความคาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม  
- ประเด็นที่พอใจและไม่พอใจ ในด้านต่างๆ เช่น ขั้นตอนการให้บริการบุคลากร

ที่ให้บริการ สิ่งอ านวยความสะดวก คุณภาพการให้บริการ 
- ประโยชน์ที่ได้รับและสิ่งที่จะน าไปประยุกต์ใช้ 
- ความประทับใจ และข้อเสนอแนะ 

3) การสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Observation) เป็นการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Data) ซึ่งเป็นวิธีการที่จะท าให้เข้าใจสถานภาพ บรรยากาศระหว่างการด าเนินกิจกรรม 
พฤติกรรมของวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 
จะเป็นแบบบันทึกการสังเกต (Observation Form) ซึ่งจะมีทั้งประเด็นรายการ (Checklist) ส าหรับการตรวจสอบ 
และบันทึกรายละเอียดอิสระ 

การสังเกตการณ์ด้านกายภาพ 
1.  อาคาร สถานที่ เช่น ที่ตั้ง การเดินทาง  
2.  นิทรรศการ :  

- ประเด็นและเนื้อหา  
- วิธีการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การสื่อสารเข้าใจง่าย ดึงดูดความสนใจ  
- อุปกรณ์ต่างๆ มีความน่าสนใจ ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ได้ดี พร้อมใช้งาน  
- การจัดสถานที่ การใช้พื้นที่เหมาะสม 
-  การจัดล าดับการเข้าร่วมกิจกรรม 

3.  อ่ืนๆ เช่น สิ่งอ านวยความสะดวก 

การสังเกตพฤติกรรม 
1. ประเด็นการรับรู้ ความสนใจ ความเข้าใจ ของผู้เข้าชม  

- ความสนใจในการใช้อุปกรณ์ การอ่านป้ายบรรยาย การฟังบรรยาย 
- ความสนใจและความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ ประโยชน์ที่ได้รับ  
- ผู้ปกครองของเยาวชน สามารถถ่ายทอดความรู้จากสื่อต่างๆ น ามาสอนบุตรหลานได้ถูกต้อง 

2. ความสนใจ และความเข้าใจ จากการได้รับความรู้จากวิทยากร 
3. พฤติกรรมของวิทยากร ความเอาใจใส่  ตอบค าถามตรงประเด็น อธิบายได้ เข้าใจง่าย  

สอนวิธีการใช้อุปกรณ์ได้อย่างดี สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดการคิด สอบถาม ค านึงถึงสิ่งที่
ผู้ชมสนใจ ฯลฯ 

 ทั้งนี้ ประเด็นการสังเกตอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์  และบางส่วนอาจใช้ประกอบกับ
การสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถาม เพ่ือให้มีข้อมูลการวิเคราะห์ผลส ารวจที่ลึกซึ้งมากข้ึน 



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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ตารางท่ี 2.1 สรุปขอบเขตกการประเมินความพึงพอใจขอผู้รับบริการ และวิธีการจัดเก็บข้อมูล 

การให้บริการ ผู้รับบริการ 
จ านวน

ประชากร 
จ านวน
ตัวอย่าง 

วิธีการเก็บข้อมูล 
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 

1.  การให้บริการกล้องโทรทรรศน ์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร 

ผู้รับบริการ เช่น นักวิจัย นักวิชาการ 
นักเรียน นักศึกษา ครู ประชาชนท่ัวไป
ฯลฯ ที่ใช้บริการกล้องโทรทรรศน ์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร 

24 คน 12 คน 
(คลาดเคลื่อน

ไม่เกิน 
ร้อยละ 20) 

จัดเก็บข้อมลูโดยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยผูร้ับจ้าง
เป็นผู้รวบรวมแบบสอบถามจาก
ผู้รับบริการ  

ที่ปรึกษาสัมภาษณเ์ชิงลึกเป็น
รายบุคคลจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 

2. การให้บริการนิทรรศการและ 
ข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร ์ 

ผู้รับบริการ เช่น นักวิจัย นักวิชาการ 
นักเรียน นักศึกษา ครู ประชาชนท่ัวไป
ฯลฯ ที่ใช้บริการกล้องโทรทรรศน ์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร 

    

- กิจกรรมเปิดบ้านหอดูดาว  160 คน 61 คน 
(คลาดเคลื่อน

ไม่เกิน 
ร้อยละ 10) 

จัดเก็บข้อมลูโดยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยผูร้ับจ้าง
เป็นผู้รวบรวมแบบสอบถามจาก
ผู้รับบริการ  

ที่ปรึกษาลงพื้นที่สังเกตการณ์ และ
สัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบคุคล
จ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน 

 
- การศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์

จากหน่วยงานภายนอกและการเขา้
เยี่ยมชมหอดูดาวของประชาชน
ทั่วไป 

   จัดเก็บข้อมลูโดยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยผูร้ับจ้าง
เป็นผู้รวบรวมแบบสอบถามจาก
ผู้รับบริการ (ตามที่เก็บได้จริง) 

 

หมายเหตุ: จ านวนตัวอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริงในปี 2563 



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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2.5.3  การควบคุมคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล 

 
 

แผนภาพที่ 2.3 การควบคุมคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละขั้นตอน  
 

การควบคุมคุณภาพในการจัดเก็บข้อมูล จะด าเนินการในแต่ละขั้นตอนของการส ารวจความพึงพอใจ 
ดังนี้ 

ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ มีผลต่อคุณภาพของข้อมูลที่ได้  
ดังนั้น การควบคุมคุณภาพในขั้นนี้จะด าเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
มากที่สุด ส าหรับน าไปใช้ในขั้นตอนต่อไป โดยพิจารณาจาก 

- ความครบถ้วนของข้อมูล โดยการตรวจสอบรายการต่างๆ ในแบบสอบถามว่าได้มีการ
บันทึกครบถ้วนทุกรายการที่ก าหนดหรือไม่  

- ความถูกต้องของข้อมูล โดยตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกในแบบสอบถามว่ามีความถูกต้อง
หรือไม่ เช่น ชื่อนายสมชาย แต่เลือกตอบในหัวข้อ : เพศ เป็นเพศหญิง เป็นต้น 

ขั้นการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  ในขั้นตอนการน าข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถามเข้า
โปรแกรม Ms Excel เพ่ือใช้ในการประมวลผลด้วยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติ จะมีการควบคุมคุณภาพของ
ข้อมูล ดังนี้ 

- การตรวจสอบด้วยมือ (Manual Editing) โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้
บันทึกเข้าไปในโปรแกรม Ms Excel เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้อง 

- การตรวจสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine editing) เป็นการตรวจสอบความ
ถูกต้องของการลงรหัส (Coding) ความสัมพันธ์ของข้อมูล และการตรวจสอบความเป็นไปได้
ของข้อมูล (Possible Code)  

- ความถูกต้องของการประมวลผลข้อมูล โดยเป็นการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบว่า
ได้มีการค านวณค่าผิดหรือไม่ รวมทั้งต้องมีการตรวจสอบโปรแกรมการประมวลผลให้
ถูกต้อง 

- ความครบถ้วนของข้อมูล 
- ความถูกต้องของข้อมูล 

ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมลู 
ขั้นการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นการน าเสนอรายงาน 

- Manual Editing 
- Machine Editing 
- ความถูกต้องของ 

การประมวลผลข้อมูล 
- ความถูกต้องของ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

- ความถูกต้องของ 
การน าเสนอข้อมูลและ 
การจัดท ารายงาน 
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- ความถูกต้องการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลมาท าการ
วิเคราะห์ โดยจะต้องเลือกค่าสถิติที่จะน ามาใช้ให้เหมาะสมถูกต้อง และตรวจสอบดูว่า
ค่าท่ีค านวณมาได้นั้นถูกต้องหรือไม่ 

ขั้นการน าเสนอรายงาน โดยจะมีการตรวจสอบว่า ข้อมูลในแต่ละตารางหรือรูปภาพที่ น าเสนอ
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสัมพันธ์กันหรือไม่ เช่น ยอดรวมของแต่ละตารางซึ่งควรจะมีค่าเท่ากันนั้น เท่ากัน
หรือไม่ หรือตัวเลขบางตารางสูงหรือต่ าเกินไป เป็นต้น 

 
2.5.4 การวิเคราะห์ 
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ 

สดร. มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
- ตัวแปรความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วยความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรที่ให้บริการ ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการ และความคิดเห็นต่อการให้บริการ สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงและสิ่งที่
ต้องการให้มีบริการเพ่ิม 
การคิดคะแนนของแต่ละระดับความพึงพอใจ ก าหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
พึงพอใจมากที่สุด 5 

พึงพอใจมาก 4 
พึงพอใจ 3 

พึงพอใจน้อย 2 
ไม่พึงพอใจเลย 1 

- ข้อมูลจากแบบสอบถาม : น าข้อมูลเข้าระบบโดยโปรแกรม Ms Excel ด้วยสถิติเชิง
พรรณา เช่น ค่าสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือสรุป
ลักษณะของตัวอย่าง  

- การค านวณค่าร้อยละและคะแนนความพึงพอใจนั้น ค่าร้อยละ จะรวมผู้ตอบทั้งที่แสดง
ความคิดเห็นและไม่แสดงความคิดเห็น ส่วนการค านวณคะแนนจะไม่รวมผู้ที่ไม่แสดงความ
คิดเห็น 

- การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นย่อยใช้การค านวณค่าร้อยละ คะแนน และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน ซึ่งการแปลผลจะพิจารณาจากค่าคะแนน 

- การวิเคราะห์คะแนนในแต่ละประเด็นหลัก หลังจากได้คะแนนของแต่ละประเด็นย่อยแล้ว 
จะค านวณคะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นหลัก โดยการรวมคะแนนในแต่ละ
ประเด็นย่อย แล้วน ามาเฉลี่ยเป็นคะแนนความพึงพอใจในประเด็นหลัก 

- ส าหรับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของงานบริการ หมายถึง คะแนนซึ่งได้จากการ
น าคะแนนความพึงพอใจของทุกงานบริการมาค านวณ ส าหรับการให้น้ าหนักความส าคัญ 
ของแต่ละงานบริการ โดยน าคะแนนที่ได้มาคูณกับน้ าหนักของแต่ละงานบริการ 
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ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก    =  [(คะแนนของงานบริการที่ 1 X % น้ าหนักของงานบริการที่ 1) + (คะแนนของงานบริการที่ n X % 
    น้ าหนักของงานบริการที่ n)  

 
ทั้งนี้ กรณีที่ สดร. เห็นว่าแต่ละงานบริการมีความส าคัญต่อการให้บริการที่ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ ควรให้น้ าหนักความส าคัญเท่ากัน 

- ส าหรับการแปลผลคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการ มีหลักเกณฑ์การแบ่งคะแนน
ตามช่วง ดังนี้ 

คะแนน ระดับความพึงพอใจ 
4.21 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 
3.41 – 4.20 พึงพอใจมาก 
2.61 – 3.40 พึงพอใจ 
1.81 – 2.60 พึงพอใจน้อย 

       1.00 – 1.80   ไม่พึงพอใจเลย 

- การวิเคราะห์คะแนนของงานบริการ หลังจากได้คะแนนในแต่ละประเด็นหลักแล้ว ให้น า
คะแนนของงานบริการที่ได้มาค านวณร้อยละของคะแนนโดยการเทียบคะแนน 5 เท่ากับ 
100% เพ่ือสรุปผลเทียบเป็นร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม  
 

2.5.5 การแปลผลและการเขียนรายงาน 
การแปลผลโดยแบ่งคะแนนตามช่วง (Best, J. W. (1977). Research in Education. 3rd ed. 

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

คะแนน ระดับความพึงพอใจ 
4.21 – 5.00 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก 
2.61 – 3.40 ผู้รับบริการค่อนข้างพึงพอใจ 
1.81 – 2.60 ผู้รับบริการไม่ค่อยพึงพอใจ 
1.00 – 1.80 ผู้รับบริการไม่มีความพึงพอใจเลย 

 
ภายหลังจากการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ที่ปรึกษาจะน าข้อมูลและผลการวิเคราะห์ที่ได้ มาจัดท า

รายงานการส ารวจความพึงพอใจ รวมถึงจะได้ให้ข้อสังเกตที่พบและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การส ารวจไว้ในรายงานฉบับดังกล่าวด้วย 
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การส ารวจจัดเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม (Questionnaire) ให้ผู้รับบริการที่หอดูดาว เช่น นักวิจัย 
นักศึกษา เป็นผู้ตอบ โดยมีการตอบแบบสอบถามออนไลน์ในวันที่ 9 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมี
ประเด็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2.4 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ผลการส ารวจจากผู้ตอบ 17 คน สามารถสรุปและ
วิเคราะห์ได้ดังนี้  

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางท่ี 3.1 จ านวนและร้อยละของหน่วยงานที่สังกัด 

 

 

หน่วยงานที่สังกัด 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

สดร. 10 58.82 
ภายนอก สดร. 7 41.18 

รวม 17 100.00 
 

จากตารางที่ 3.1 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 17 คน ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของ สดร. จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.82 นอกจากนั้นคือหน่วยงานภายนอก สดร. จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18 

 
*หมายเหตุ จ ำนวนผู้ได้รับกำรส ำรวจทั้งหมด 17 คน แต่ในบำงหัวข้อมีผู้ตอบไม่ครบ จึงมีจ ำนวนรวม

เฉพำะหัวข้อนั้นน้อยกว่ำ 17 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 3 
ผลการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม 

การให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร 
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ตารางท่ี 3.2 จ านวนและร้อยละของอาชีพ 
 

 
 

อาชีพ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

นักศึกษา 6 37.50 
นักวิจัย 10 62.50 
รวม 16* 100 

 

 จากตารางที่ 3.2 ผู้ตอบแบบสอบถามหัวข้ออาชีพจ านวน 16 คน พบว่าส่วนใหญ่มีอาชีพนักวิจัย 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมาคือนักศึกษา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 
 

ตารางท่ี 3.3 จ านวนและร้อยละของสัญชาติ 
 

 
 

สัญชาติ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ไทย 10 58.82 
ต่างประเทศ 7 41.18 
รวม 17 100.00 

 

จากตารางที่ 3.3 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 17 คน พบว่าเป็นคนไทย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.82 ชาวต่างประเทศ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18 
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ตารางท่ี 3.4 จ านวนและร้อยละของประสบการณ์ในการใช้ TNO  

 

 

ประสบการณ์ในการใช้ TNO 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ครั้งแรก 8 47.06 
1-2 ปี 2 11.76 
3-5 ปี 1 5.88 
6 ปีขึ้นไป 6 35.29 
รวม 17 100.00 

 

จากตารางที่ 3.4 ผู้ตอบแบบสอบถามหัวข้อประสบการณ์ในการใช้ TNO (Thai National Observatory)
จ านวน 17 คน พบว่าส่วนใหญ่ใช้เป็นครั้งแรก จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06 รองลงมา ได้แก่ 6 ปีขึ้นไป 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 และ 1-2 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 และ 3-5 ปี จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.88 

 
ตารางท่ี 3.5 จ านวนและร้อยละของสถานที่สังเกตการณ์ 

 

 

สถานที่ในการสังเกตการณ์ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ  

หอดูดาว TNO 5 29.41 
อุทยานดาราศาสตร์สริินธร 
(Astro Park) 

10 58.82 

ภายนอกประเทศไทย 2 11.76 

รวม 17 100.00 
 

จากตารางที่ 3.5 ผู้ตอบแบบสอบถามหัวข้อสถานที่ในการสังเกตการณ์จ านวน 17 คน พบว่าส่วนใหญ่
สังเกตการณ์ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (Astro Park) จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 รองลงมาได้แก่ 
หอดูดาว TNO จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 และภายนอกประเทศไทย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.76 

 
 
 

 

 

 



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
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ตารางท่ี 3.6 จ านวนและร้อยละของอุปกรณ์ถ่ายภาพ 

 

 
อุปกรณ์ถ่ายภาพ จ านวน  ร้อยละ  

TMRES 6 37.50 

ULTRASPEC 8 50.00 

ARC4K 2 12.50 
รวม  16* 100.00 

 

จากตารางที่ 3.6 ผู้ตอบแบบสอบถามหัวข้ออุปกรณ์ถ่ายภาพที่ใช้กับกล้องโทรทรรศน์ฯ จ านวน 16 คน 
พบว่าส่วนใหญ่ใช้ ULTRASPEC จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาได้แก่ TMRES จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.50 และ ARC4K จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
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ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2.4 เมตร 
 

 ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนก่อนรับบริการ 
 

คะแนน ระดับความพึงพอใจ 
4.21 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 
3.41 – 4.20 พึงพอใจมาก 
2.61 – 3.40 พึงพอใจ 
1.81 – 2.60 พึงพอใจน้อย 

      1.00 – 1.80   ไม่พึงพอใจเลย 
 

 

แผนภาพที่ 3.1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนก่อนรับบริการ 
 
 แผนภาพที่ 3.1 จากผลการส ารวจพบว่าผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนก่อนการรับบริการ 
ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยในหัวข้อนี้  
4.1765 ส่วนระดับคะแนนในแต่ละประเด็นย่อยคือ ด้านการแจ้งข้อมูลข่าวสารมีความเหมาะสม ระดับคะแนน 
4.2941 รองลงมาคือ ขั้นตอนการยื่นขอใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ฯ มีความเหมาะสม ระดับคะแนน 4.0588  
  
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
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 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดเตรียมและควบคุมอุปกรณ์ในการสังเกตการณ์ 

 

แผนภาพที่ 3.2 ความพึงพอใจต่อการจัดเตรียมและควบคุมอุปกรณ์ในการสังเกตการณ์ 
 
 แผนภาพที่ 3.2 จากผลการส ารวจพบว่า ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดเตรียมและควบคุม
อุปกรณ์ในการสังเกตการณ์ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยในหัวข้อนี้ 4.2647 ส่วนระดับ
คะแนนในแต่ละประเด็นย่อยคือ คือ อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน ระดับคะแนน 4.3529 รองลงมาคือ
การควบคุม (operation) มีความเหมาะสม ระดับคะแนน 4.2941 การจัดเตรียม ติดตั้งตรงตามต้องการ 
ที่ระดับคะแนน 4.2353 และคุณภาพ คุณสมบัติอุปกรณ์ตรงความต้องการ ระดับคะแนน 4.1765 
 
 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการที่ส านักงาน (AstroPark) 
 

 

แผนภาพที่ 3.3 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการที่ส านักงาน (AstroPark) 

แผนภาพที่ 3.3 จากผลการส ารวจพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการที่ส านักงาน (AstroPark) 
อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คือ ระบบการควบคุม เชื่อมต่อไปยังหอดูดาว ที่ระดับคะแนน 4.3571 

 



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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 ระดับความพึงพอใจต่อการบันทึกและรายงานข้อมูล 

 

แผนภาพที่ 3.4 ความพึงพอใจต่อ การบันทึกและรายงานข้อมูล 
 

แผนภาพที่ 3.4 จากผลการส ารวจพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการบันทึกและรายงานข้อมูล อยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยในหัวข้อนี้ 4.0294 ส่วนระดับคะแนนในแต่ละประเด็นย่อยคือ ข้อมูลที่
บันทึกมีคุณภาพ ครบถ้วน ตามท่ีต้องการ ระดับคะแนน 4.0588 รองลงมาคือ การเข้าถึงข้อมูลที่มีการบันทึกไว้
เป็นไปอย่างดี ระดับคะแนน 4.0000  

 
 ระดับความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ 

 
แผนภาพที่ 3.5 ความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ 

  
 แผนภาพที่ 3.5 จากผลการส ารวจพบว่า ระดับความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ อยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด  โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยในหัวข้อนี้  4.2059 ส่วนระดับคะแนนในแต่ละประเด็นย่อยคือ  
บุคลากรมีความเต็มใจในการช่วยเหลือบริการ ระดับคะแนน 4.4118 รองลงมาคือ บุคลากรมีความรู้ ทักษะ 
ความช านาญอย่างดี ระดับคะแนน 4.0000  



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
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 ระดับความพึงพอใจด้านการอ านวยความสะดวก 

 
แผนภาพที่ 3.6 ความพึงพอใจด้านการอ านวยความสะดวก 

 
แผนภาพที่  3.6 จากผลการส ารวจพบว่า ระดับความพึงพอใจด้านการอ านวยความสะดวก 

อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ที่ระดับคะแนน 4.0588 
 
 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการโดยรวม 

 
แผนภาพที่ 3.7 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการโดยรวม 

 
แผนภาพที่ 3.7 จากผลการส ารวจพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการโดยรวม 

อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คือ น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ตรงตามที่ต้องการ และ ความพอใจภาพรวม   
ที่ระดับคะแนน 4.3529 เท่ากัน 
 
 
 
 



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
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ระดับคะแนนเฉลี่ยในด้านต่างๆ 

ผลการประเมินระดับคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อต่างๆ น ามาสรุปได้ดังตารางและแผนภาพดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.7 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของหัวข้อหลักต่างๆ 

หัวข้อการให้บริการ คะแนนเฉลี่ย 
กระบวนการก่อนรบับริการ 4.1765 
การจัดเตรียมและควบคุมอุปกรณ ์ 4.2647 
การให้บริการที่ AstroPark 4.3571 
การบันทึกและรายงานข้อมลู 4.0294 
บุคลากรที่ให้บริการ 4.2059 
การอ านวยความสะดวก 4.0588 
คุณภาพการบริการโดยรวม 4.3529 

ค่าเฉลี่ยทุกหัวข้อ 4.2065 
 

ผลการประเมินมีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.2065 อยู่ในระดับผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยช่วง
ระดับคะแนนต่ าสุดคือ 4.0294 (พึงพอใจมาก) ระดับคะแนนสูงสุดคือ 4.3571 (พึงพอใจมากท่ีสุด) มีช่วงห่างกัน
ไม่มากนัก  

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการบางส่วนได้ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้ส ารวจในบางประเด็น โดย
ระบุไว้ในส่วนที่ 3 (ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น จากการตอบในแบบสอบถาม) และบทที่ 4 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
การให้บริการของหอดูดาวฯ ในส่วนของกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป 

 

แผนภาพที่ 3.8 แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจหัวข้อต่างๆ 
 
 
 
 



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุง หรือพัฒนาการให้บริการ ณ หอดูดาว  

-  ควรพัฒนาอุปกรณ์ MRES ให้สามารถท าการ Off-axis และ tracking ให้มีประสิทธิภาพกว่านี้ 
เนื่องจากมีความส าคัญมากเมื่อใช้ในการสังเกตเป้าหมายที่มีความสว่างน้อย (fainter targets)  

-  ควรมีการปรับปรุงในด้าน Frame-to-Frame dithering เพ่ือให้คุณภาพของการถ่ายภาพสูงขึ้น 
-  ข้อมูลจาก header file ของ MRES ยังไม่สมบูรณ์ ระบบการเก็บข้อมูลยังเป็นระบบแบบใช้คน 

(manual) ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
-  ควรมีการปรับปรุง Graphic user interface (GUI) ในการเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งการปรับปรุง

การท างานของอุปกรณ์ CCD (4k) 
-  เนื่องจากการวิจัยด้าน Multi-messenger astronomy จะต้องมีการใช้อุปกรณ์ทั้งกล้องถ่ายภาพ

และสเปกโตรกราฟควบคู่กัน จึงควรมีวิธีการลดระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนและการปรับค่า
(calibrate) ของอุปกรณ์ ให้น้อยลงกว่านี้ 

 จุดเด่นของการให้บริการ  
-  การบริการของวิศวกรและบุคลากรต่างๆ ท างานได้อย่างมืออาชีพ มีความสามารถ ทักษะ ความรู้

ในระดับน่าประทับใจ และให้บริการได้เป็นอย่างดี 
-  การที่สามารถสังเกตการณ์ที่หอดูดาวฯ ได้ยาวนาน 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันโดยไม่มีการรบกวน 

เป็นประโยชน์มาก 
- ห้องควบคุมของหอดูดาวฯ มีความสะดวกสบาย  

 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
- บุคลากรควรมีการอบรม พัฒนา เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักดาราศาสตร์ในการสังเกตการณ์

ให้มากขึ้น โดยเฉพาะบุคลากรใหม่ ควรให้มีผู้เชี่ยวชาญร่วมท างานด้วยในช่วงที่เริ่มท างาน 
-  ควรจะมีการตรวจสอบสภาพ ULTRASPEC เพ่ือให้มั่นในว่าส่วนประกอบต่างๆ สามารถใช้งานได้ดี 

เนื่องจากเริ่มเสื่อมสภาพจากกาลเวลาและการใช้งาน 
-  ควรมีข้อมูลใน web-interface เพ่ือแสดงให้ทราบว่าผู้สังเกตการณ์ และผู้ปฏิบัติการ ที่จะต้อง

ติดต่อกันในคืนนั้นคือใคร 
-  ในขณะที่สังเกตการณ์ควรมีช่องทางการสื่อสารแบบ real time เช่น chat message/ box 

ดีกว่าการใช้ FB, Messenger, Line  
-  กระบวนการยื่น proposal ไม่มีความสะดวกในบางประเด็น ตัวอย่างเช่น การเขียนข้อความ

ตามแบบฟอร์ม การปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรและภาพต่างๆ บางครั้งมีปัญหา 
-  หากสามารถให้นักวิจัยท าการอัพโหลดไฟล์ บทคัดย่อ (abstract) และเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 

(scientific justification) ได้โดยใช้ไฟล์ pdf จะเกิดความสะดวกมากขึ้น   
 
 
 
 



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 

 

 
หน้า | 24 

 
 
 
 
 
 
 

การสัมภาษณ์เชิงลึกในด้านของการให้บริการหอดูดาวฯ ในส่วนของกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร จาก
นักดาราศาสตร์จ านวน 5 ราย ซึ่งมีทั้งนักดาราศาสตร์ของ สดร. และบุคคลภายนอก นักดาราศาสตร์ไทยและ
ต่างชาติ มีความคิดเห็นสรุปได้ดังนี้ 

4.1 จุดเด่น จุดด้อย และปัญหา ของกล้องโทรทรรศน์2.4 เมตรและหอดูดาว TNO  
4.1.1 สถานที่ตั้ง 
จุดเด่นของการที่มีหอดูดาวในประเทศไทยคือ พื้นที่สังเกตการณ์ท้องฟ้าในโซนเดียวกันมีตัวเลือกน้อย 

แม้ว่าจะมีหอดูดาวที่มีคุณภาพใกล้เคียงในประเทศจีน แต่ไม่เปิดโอกาสให้นักดาราศาสตร์ต่างชาติเข้าใช้  
นักดาราศาสตร์ต่างๆ จึงมาใช้งานกล้องที่ TNO แทน  

นอกจากนั้นการมีหอดูดาวที่ประเทศไทยเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยสามารถใช้อุปกรณ์จริงได้ง่ายและ
สะดวก   

ส่วนข้อด้อยคือ หอดูดาวที่ดอยอินทนนท์ มีเสา TOT บังอยู่ หากขณะท าการ track แล้วดาวอยู่
ด้านหลังเสา ข้อมูลที่ได้มาจะใช้ไม่ได้ ต้องตัดออก  

นอกจากนั้น ที่ตั้งในประเทศไทยมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศ อาจไม่สามารถสังเกตการณ์ในระยะเวลาที่
ขอไว้ และการพยากรณ์อากาศมีความไม่แม่นย า 

4.1.2 กล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ 
คุณสมบัติของกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร 
นักดาราศาสตร์ให้ความเห็นแตกต่างกัน บางรายพึงพอใจกับขนาดของกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร 

สามารถใช้ศึกษาดาวที่มีความสว่างน้อยมากได้ตามความต้องการ  
อย่างไรก็ตามนักดาราศาสตร์บางท่านให้ความเห็นว่ากล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตรถือว่ายังมีขนาดเล็ก

หากเทียบกับกล้องโทรทรรศน์อ่ืนที่ใหญ่และทันสมัยกว่า 
ทั้งนี้ ข้อดีข้อเสียในมุมมองของนักดาราศาสตร์อาจแตกต่างกันขึ้นกับวัตถุการใช้งาน ประสบการณ์ใน

การได้ใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดต่างๆ ในอดีต และมุมมองในอนาคตด้วย  
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
ส่วนใหญ่นักดาราศาสตร์มีความเห็นว่ากล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ต่ างๆ โดยรวมมีคุณภาพดีตาม

ความคาดหวัง โดยเฉพาะ Ultraspec MRES และกล้อง 4K  
Ultraspec เป็นอุปกรณ์ที่โดดเด่น ของ TNO เนื่องจากท าให้สามารถถ่ายภาพได้รวดเร็ว และ

ประหยัดเวลาในการ process ภาพ ไม่ต้องรอคอยเป็นระยะเวลานาน   
อย่างไรก็ตาม spectrograph ที่ใช้ถ่ายภาพ Spectrum มีข้อจ ากัด เนื่องจากขณะนี้ spectrograph 

ของ สดร. เป็นประเภท medium-resolution ในขณะที่ Hi-resolution และ Low-resolution Resolution 

บทท่ี 4 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

การให้บริการของหอดดูาวฯ ในส่วนของกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร 
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จะมีข้อดีกว่าในบางด้าน ตัวอย่างเช่น กรณีของ Low-resolution สามารถถ่ายภาพดาวที่ไม่สว่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่มี
ผู้ศึกษาอยู่น้อย มีความต้องการสูงกว่า ประเด็นนี้ควรมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนอย่างเร่งด่วนเนื่องจาก
มีความส าคัญสูง 

Exposure meter ของ MRES ควรมีการปรับปรุง เช่นเดียวกับการ Pointing ของกล้องโทรทรรศน์
ไปยังเป้าหมาย ความเที่ยงตรงแม่นย าของกล้อง หากต้องสังเกตการณ์ท้องฟ้าในส่วนที่ มีดาวอยู่หนาแน่น 
ความเที่ยงตรงแม่นย าจะไม่เพียงพอ และไม่พบวัตถุท่ีต้องการได้อย่างถูกต้อง  

ไม่สามารถแปลงข้อมูล (convert) จาก spectograph ได้โดยตรง ท าให้นักดาราศาสตร์ต้องท า
การแปลงข้อมูลให้เป็นมาตรฐานอีกครั้ง  

4.1.3 การบ ารุงรักษา 
ควรมีการบ ารุงรักษาให้ดีเพ่ือลดปัญหาด้านเทคนิค เพ่ือที่ไม่ต้องเสียเวลากับการซ่อมบ ารุง ท าให้เวลา

ในการใช้กล้องลดลง   
เครื่องมือบางชิ้นยังไม่ได้รับการบ ารุงรักษาอย่างดีนัก เช่น spectrograph (ไม่ได้รับการบ ารุงรักษามา

นานถึง 5 ปี ซึ่งนานเกินไป) ควรมีการเปลี่ยน injection unit และ optical scheme ตั้งแต่ปริซึม (prisms) 
ไปจนถึงเกรตติง (grism)  

4.1.4 การเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูล 
 การเข้าถึงข้อมูลมีการปรับปรุงที่ดีขึ้น โดยขณะนี้มีการจัดท าเป็น folder ที่แยกวัน/เดือน/ปี ท าให้
การหาข้อมูลง่ายกว่าเดิม สามารถ download ได้จากเว็บไซต์โดยตรง (ก่อนนี้ข้อมูลจะบีบอัดใน folder ต้อง 
copy มาก่อน และข้อมูลเก่าจะต้อง login สองรอบ จาก gateway ไปยังสถาบัน และจากสถาบันต่อไป)  
 อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อด้อย/ปัญหาที่มีอยู่ เช่น ข้อมูลจาก spectrograph ไม่เป็นมาตรฐาน ต้องมีการ 
convert ให้เป็นแบบมาตรฐานอีก 

ระบบการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและการจัดเก็บยังมี
ความเสี่ยง เนื่องจากสามารถเปิดให้เข้าใช้ได้ โดยไม่ได้มีการจ ากัดสิทธิ  ในอนาคตมีคนภายนอกที่เคยใช้
กล้องโทรทรรศน์มาก่อนจะสามารถเข้ามาใช้ข้อมูลแล้วน าไปวิเคราะห์ ซึ่งถือเป็นการละเมิดในด้านการน าข้อมูล
มาใช้ หรือในกรณีที่มีผู้ที่เข้าถึงและท าการลบข้อมูลถือเป็นความเสี่ยงประการหนึ่ง จึงควรมีระบบคัดกรอง เช่น 
มี user name และ password  

Soft ware รุ่นเก่าไม่สามารถเก็บรายละเอียดข้อมูลได้มาก (บางข้อมูลนักดาราศาสตร์ต้องท า
การบนัทึกเอง) และในกรณีท่ีจะไปค้นหาข้อมูลเก่าจะไม่มีรายละเอียดระบุไว้ เช่น สภาพอากาศ เวลา ฯลฯ  

4.1.5 ระบบควบคุม 
ในขณะนี้มีระบบการควบคุมทางไกล ท าให้ไม่ต้องเดินทางไปสังเกตการณ์บนดอยอินทนนท์  

ช่วยประหยัดเวลาได้มาก 
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาส าคัญในด้านของการท างานของ  spectrograph ที่ไม่เป็นอัตโนมัติ ต้องใช้

การปรับค่าด้วยมือ โดยนักดาราศาสตร์ให้ความคิดเห็นในประเด็นนี้หลายท่าน ตัวอย่างเช่น  
- การใช้ spectrograph มีความไม่สะดวก ตัวอย่างเช่น การ calibrate กล้อง จะต้องให้ช่างปฏิบัติการ

ปรับตั้งค่าใช้ก่อน ซึ่งท าให้เสียเวลา 
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- กล้องโทรทรรศน์ มีทางยาวโฟกัสยาวมาก แต่ไม่มี autofocus ดังนั้น ในการถ่ายภาพต้องหาโฟกัส
แล้วจึงถ่าย หลังจากถ่ายภาพแล้ว ต้องหาโฟกัสอีกก่อนจะถ่ายภาพ กว่าจะได้ภาพที่คมชัดใช้เวลานานมาก 
และปัญหาจะมากข้ึนเมื่อใช้เป็นเวลานาน เมื่ออากาศเย็นลงกระจกจะหดตัว ท าให้จุดโฟกัสเปลี่ยนไปอีก 

- หากเทียบกับกล้องโทรทรรศน์ที่มีคุณภาพสูงแห่งอ่ืนๆ ผู้สังเกตการณ์สามารถเข้าถึงระบบควบคุม
ของ observer ได้โดยตรง แต่ของ สดร. นักดาราศาสตร์จะต้องระบุค่าแกนพิกัด (co-ordinate) ของวัตถุบน
ท้องฟ้าที่จะถ่ายภาพให้กับช่างปฏิบัติการ เพ่ือให้ช่างปฏิบัติการใช้ระบบ TCS (Telescope control software) 
ท าการบังคับกล้องโทรทรรศน์ให้ชี้ไปยังต าแหน่งดาว  

นอกเหนือจากปัญหาที่กล่าวมาแล้ว นักดาราศาสตร์บางรายให้ความเป็นว่าการใช้งานครั้งแรกมีปัญหา
ในการรันโปรแกรม เนื่องจากการเขียนค าสั่งในโปรแกรมของกล้องมีขั้นตอนมาก หากไม่มีประสบการณ์ด้าน  
ลีนุกซ์มาก่อนอาจท าได้ยาก อย่างไรก็ตามเม่ือใช้ไประยะหนึ่งจะมีความช านาญมากข้ึน 

นอกจากนั้นยังมีนักดาราศาสตร์ส่วนหนึ่งเคยมีปัญหาด้าน GPS ที่ไม่ synchronize กัน มีขั้นตอน
ซับซ้อนในการแก้ไข ตัวอย่างเช่น software ที่ติดตั้งในกล้องบางส่วนเมื่อมีปัญหาต้องติดต่อคนเขียนโปรแกรม
มาปรับให้เนื่องจากมีการ update version ใหม่ ท าให้กล้องไม่สามารถบันทึกเวลาให้ได้   

4.1.6 บุคลากร 
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าบุคลากรของ สดร. มีความเต็มใจในการให้บริการ มีความร่วมมือดี แต่ยังมี

ปัญหาบางประการ เช่น ช่างปฏิบัติการรายใหม่บางรายด าเนินการช้าในการเตรียม ปรับอุปกรณ์ เปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย มีความผิดพลาดบ่อยครั้ง เสนอแนะว่าหากเป็นผู้ปฏิบัติงานใหม่ควรมีหัวหน้าที่ช านาญงานสอนงาน
ให้ก่อน หรือท างานร่วมกันก่อน   

นอกจากนั้น ควรมีช่างปฏิบัติการที่ดูแลเครื่องมือแต่ละประเภทโดยตรงและทราบถึงสถานะของ
เครื่องด้วย  

4.1.7 การขอเข้าใช้งานกล้องโทรทรรศน์ 
นักวิจัยมีความเห็นว่า ในกรณีที่มีนักดาราศาสตร์ไทยร่วมอยู่ในโครงการวิจัยจะเป็นประโยชน์มาก 

เนื่องจากมีโอกาสในการใช้งานสูงและมีระยะเวลานานพอ จะได้เปรียบกว่ากล้องอ่ืนๆ ที่อาจมีผู้สนใจขอเข้าใช้มาก 
แต่มีช่วงเวลาการใช้กล้องน้อยกว่า  

อย่างไรก็ตาม มีบางท่านให้ความคิดเห็นว่าหากลดเงื่อนไขนี้อาจเป็นการดีในอีกด้านหนึ่ง ท าให้มี
โอกาสที่ได้รับ proposal ที่มีคุณภาพสูงมากขึ้น เนื่องจากมีข้อจ ากัดน้อยกว่า  

ขั้นตอนการใช้กล้องมีระบบการให้ข่าวสารที่ดี และปรับระบบในการส่ง proposal ใหม่ ท าให้สามารถ 
click เข้าไปในระบบได้โดยตรง (ก่อนนี้จะต้องส่งไฟล์ Microsoft word) 

 
4.2 ปัจจัยที่นักดาราศาสตร์ให้ความส าคัญในการเลือกใช้กล้องโทรทรรศน์  

นักดาราศาสตร์ให้ความคิดเห็นต่อระดับความส าคัญแตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้ว สถานที่ตั้ง 
(ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ และสภาพอากาศ) อุปกรณ์ (ทั้ง hardware และ software) ช่วงเวลาที่ได้ใช้ 
เป็นสิ่งที่ให้ความส าคัญมาก นอกจากนั้นมีปัจจัยในด้านของบุคลากร ซึ่งมีความส าคัญเป็นล าดับรอง ทั้งนี้  
นักดาราศาสตร์จะพิจารณาปัจจัยหลายประการในการตัดสินใจเลือกใช้กล้องโทรทรรศน์ 
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4.3 ปัจจัยที่ท าให้นักวิจัยจากประเทศต่างๆ มาใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ที่ สดร.  
จุดเด่นที่ท าให้นักวิจัยจากประเทศต่างๆ มาใช้กล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร มีประเด็นส าคัญดังนี้  

4.3.1 สถานที่ตั้ง 
เป็นปัจจัยส าคัญ หากงานวัตถุของงานวิจัยมีความต้องการสังเกตการณ์ในต าแหน่งที่ตั้งของ TNO 

เนื่องจากในบริเวณลองติจูดที่ TNO สังเกตการณ์ได้ไม่มีกล้องอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าได้ แม้ว่าจะมีกล้องโทรทรรศน์
ขนาดใหญ่ในบริเวณนี้แต่ใช้สังเกตการณ์ได้คนละโซน หรือหากเป็นโซนเดียวกัน เช่น ที่ยูนนาน จะขอเข้าใช้ยาก 
เนื่องจากไม่เปิดให้ชาวต่างประเทศเข้าใช้ 

อย่างไรก็ตามท่ีตั้งของ TNO มีข้อเสียคือสภาพอากาศที่ใช้สังเกตการณ์ได้ดีจะเป็นช่วงฤดูหนาวเท่านั้น  

4.3.2 อุปกรณ ์
อุปกรณ์ส าคัญซึ่งเป็นข้อได้เปรียบคือ Ultraspec ซึ่งมีจุดเด่นดังที่ได้ระบุไปแล้ว อีกทั้ง  stellar 

spectroscopy ถือว่ามีคุณภาพดีมาก 
หากเทียบกับกล้องโทรทรรศน์ที่อยู่ ในโซนเดียวกันและเปิดให้ต่างประเทศมาใช้  ถือได้ว่า

กล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตรของ สดร. มีขนาดใหญ่ที่สุด ส่วนกล้องโทรทรรศน์อ่ืนๆ ในบริเวณใกล้เคียงเช่น 
กล้องโทรทรรศน์ของอินโดนีเซียแม้จะมีขนาดใหญ่แต่เป็นคนละโซนกัน เช่นเดียวกับกล้องโทรทรรศน์ที่อินเดีย
และญี่ปุ่น จึงไม่สามารถแข่งขันกันได้  

4.3.3 ระยะเวลาในการสังเกตการณ์ 
ประเด็นนี้ ขึ้นอยู่กับสัญชาติของทีมนักวิจัยเป็นส าคัญ หากผู้ที่ขอใช้กล้องโทรทรรศน์นั้นมีความต้องการ

จะร่วมงานกับนักวิจัย สดร. จะได้ประโยชน์จาก TNO ซึ่งมีช่วงเวลาให้สังเกตการณ์ได้นานกว่า (อย่างไรก็ตาม
หากไม่มีนักวิจัยไทยร่วมงานในโครงการจะไม่มีโอกาสได้มาใช้กล้อง ข้อนี้จึงไม่เป็นข้อได้เปรียบ) 

4.3.4 การขอเข้าใช้กล้องโทรทรรศน์  
นักดาราศาสตร์ส่วนหนึ่งให้ความเห็นว่าข้อดีของการขอใช้กล้องโทรทรรศน์ของ สดร. คือมีความยืดหยุ่นสูง 

(flexible) โดยกล้องโทรทรรศน์แห่งอ่ืนเมื่อส่งข้อเสนอการสังเกตการณ์วัตถุหนึ่งแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
แต่กรณีของ TNO สามารถท าได้ เนื่องจากบางกรณีสภาพอากาศไม่สามารถสังเกตสิ่งที่เสนอไว้ได้ หรือ  
มีเหตุการณ์น่าสนใจ เช่น ซุปเปอร์โนวา ก็สามารถเปลี่ยนแปลงการสังเกตการณ์จากที่เสนอไว้ โดยน าเรื่อง
เสนอคณะกรรมการให้พิจารณา 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่านักดาราศาสตร์จะให้ความเห็นถึงข้อดีของกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตรหลายด้าน 
แต่ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าไม่สามารถระบุว่ากล้องโทรทรรศน์แห่งใดดีที่สุด เนื่องจากแต่ละแห่งมีข้อดีข้อด้อย
ต่างกัน ขึ้นกับวัตถุประสงค์การวิจัย ความต้องการ และข้อก าจัดต่างๆ  
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4.4 แนวโน้มในอนาคตที่มีผลต่อการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร  
ปัจจัยเรื่องขนาดของกล้องโทรทรรศน์เป็นสิ่งส าคัญมากในการวิจัยในอนาคต โดยมีความคิดเห็น

แตกต่างกันดังนี้ 
กล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร ถือว่าเป็นกล้องขนาดกลางในปัจจุบัน แต่ในอนาคตจะมีการสร้างกล้อง

โทรทรรศน์ที่ขนาดใหญ่มากข้ึน และมาตรฐานระดับสากลจะสูงขึ้น ท าให้ขนาดของกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร 
ไม่เป็นข้อได้เปรียบอีกต่อไป (หากไม่นับประเด็นอ่ืนๆ เช่นด้านสถานที่ตั้งและการเข้าถึง)  

การสังเกตดาวที่ใช้กล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร ซึ่งใช้ศึกษาดาวที่มีความสว่าง อาจมีความต้องการ
น้อยลง เนื่องจากงานวิจัยที่ศึกษาดวงดาวที่มีความสว่างเริ่มอิ่มตัวแล้ว (คาดว่าในอนาคตประมาณ 20-30 ปี 
อาจมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในด้านนี้ลดลง)  

แม้ว่าจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่และมีการอัพเกรด แต่ขนาดของกล้องมีข้อจ ากัด  เมื่อเวลาผ่านไป
ระยะหนึ่งอาจไม่คุ้มกับการเพ่ิมคุณภาพ (upgrade) แล้ว สดร. จึงควรมองภาพในอนาคต ในการพัฒนากล้องใหม่
ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น ขนาด 5-6 เมตร ซึ่งอาจจะใช้วิธีการร่วมมือกับประเทศอื่น แต่ต้องมีระยะเวลา
เตรียมการนานพอสมควร อย่างไรก็ตามมีนักดาราศาสตร์บางรายให้ความเห็นว่าการสร้างกล้องโทรทรรศน์ใหม่
ใช้ระยะเวลานาน ในขณะนี้จึงควรพิจารณาการเพ่ิมคุณสมบัติของกล้องโทรทรรศน์ที่มีอยู่ก่อนให้รองรับกับ
ความต้องการในอนาคตต่อไป  

นักดาราศาสตร์บางรายให้ความเห็นว่า ขนาดกล้องไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวในการสร้างจุดแข็ง การพัฒนา
กล้องโทรทรรศน์อาจต้องค านึงถึงปัจจัยหลายๆ ด้าน เพื่อสร้างความได้เปรียบที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับ
กล้องโทรทรรศน์แห่งอ่ืนๆ  

 
4.5 ข้อแนะน าด้านอื่นๆ 

4.5.1 ด้านการบริหารจัดการ 
การวางแผนพัฒนากล้องโทรทรรศน์ในอนาคตควรเปิดโอกาสให้มีการระดมความคิดเห็นของหลาย

ฝ่ายที่เก่ียวข้อง ทั้งนักวิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในการหาความต้องการเพื่อใช้วางแผนระยะยาว   
บุคลากรในงานด้านวิจัยและงานด้านวิศวกรรมควรมีการประสานงานกันมากกว่านี้ นักดาราศาสตร์

ควรสื่อสารให้วิศวกรทราบว่าตนต้องการอะไร เพ่ือให้ฝ่ายวิศวกรรมตอบสนองความต้องการของฝ่ายวิจัยได้ 
โดยเฉพาะเรื่องการ interface ระหว่างกล้องถ่ายภาพกับดูดาว  

4.5.2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ก่อนหน้านี้ การสังเกตการณ์โดยใช้ระบบควบคุมจากส านักงานที่เดิมมีความสะดวก เนื่องจากที่ตั้งอยู่

ในตัวเมือง สามารถหาที่พักได้ง่าย สะดวกสบาย หรือหากไปสังเกตการณ์บนดอยอินทนนท์ ที่พักจะมีความ
สะดวกเช่นกัน แม้มีค่าเดินทางมากกว่า  

แต่หลังจากที่ส านักงานย้ายไปที่แม่ริม จะหาที่พักยากข้ึน และการเดินทางกลับไปยังตัวเมืองไม่สะดวก 
จึงต้องค้างคืนที่ Astro Park ซึ่งสถานที่ยังไม่มีความพร้อม (แนะน าว่าห้องพักผ่อนที่มี ทีวี โซฟา ไม่มีความจ าเป็น 
อาจเปลี่ยนเป็นห้องนอนแทน)   
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4.5.3 การให้ข้อมูลต่อนักวิจัย 
เว็บไซต์มีประเด็นที่ควรปรับปรุง ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการ TAC ไม่มีข้อมูลภาษาอังกฤษ ข้อมูล

เกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ไม่อัพเดทเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ เว็บไซต์ที่ล้าสมัยท าให้นักวิจัยอิสระ
ไม่ได้สามารถเข้าถึงได้  

ในเว็บไซต์ควรมีข้อมูลให้กลุ่มนักดาราศาสตร์ได้ทราบเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
ควรมีข้อมูลสถานะใน web-interface displays ของผู้สังเกตการณ์ และ ผู้ปฏิบัติการ เพ่ือแสดง

รายละเอียดของบุคคลที่จะสามารถติดต่อด้วยในแต่ละคืน  

4.5.4 ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอในการใช้กล้องโทรทรรศน์ 
ก าหนดการในการส่ง proposal ไม่แน่นอน ท าให้เตรียมการยาก โดยในแต่ละปีจะมีรอบระยะเวลา

การยื่นแตกต่างกัน ไม่เหมือนกัน ปัญหาจึงเกิดขึ้นเนื่องจากในการเตรียมการจะมีการหารือกับทีมงานใน
ประเทศต่างๆ จึงวางแผนยากขึ้น ต่างกับกล้องโทรทรรศน์บางแห่งที่มีก าหนดการชัดเจน ช่วยให้วางแผน  
การส ารวจได้ดีกว่า  
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การส ารวจจัดเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม (Questionnaire) ให้ผู้รับบริการที่หอดูดาว เช่น นักเรียน 

นักศึกษา ครู/อาจารย์ ประชาชนทั่วไป เป็นผู้ตอบ โดยมีการแจกแบบสอบถามในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ และ 
14 มีนาคม 2563 ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการความพึงพอใจของผู้รับบริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศ 
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ผลการส ารวจสรุปและวิเคราะห์ได้ดังนี้  

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางท่ี 5.1 จ านวนและร้อยละของเพศ 

 

 

เพศ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

หญิง 50 63.29 

ชาย  29 36.71 

รวม 79 100.00 
 

จากตารางที่ 5.1 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 79 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 63.29 
และเพศชาย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 36.71 

 
 

** หมายเหตุ จ ำนวนผู้ได้รับกำรส ำรวจทั้งหมด 79 คน แต่ในบำงหัวข้อมีผู้ตอบไม่ครบ จึงมีจ ำนวนรวม
เฉพำะหัวข้อนั้นน้อยกว่ำ 79 คน  

 
 
 
 
 
 

บทท่ี 5 
ผลการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม 

กิจกรรมเปิดบ้านหอดดูาว 
หอดูดาวเฉลมิพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม ่



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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ตารางท่ี 5.2 จ านวนและร้อยละของอายุ 

 

 

อาย ุ
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ต่ ากว่า 15 ปี  10 12.82 
15-20 ปี  10 12.82 
21-30 ปี   16 20.51 
31-40 ปี  17 21.79 
41-50 ปี  22 28.21 
51-60 ปี                 3 3.85 
รวม 78** 100 

 

 จากตารางท่ี 5.2 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 78 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.21 รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 21.79 ช่วงอายุ 21-30 ปี 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.51 ช่วงอายุต่ ากว่า 15 ปี และช่วงอายุ 15-20 ปี จ านวน 10 คนเท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ 12.82 และช่วงอายุ 51-60 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 
 

ตารางท่ี 5.3 จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษา 

 

การศึกษา 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ประถมศึกษา  6 7.59 

มัธยมศึกษาตอนต้น  5 6.33 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 5 6.33 
ปวส./อนุปรญิญา  1 1.27 
ปริญญาตรี  41 51.90 

สูงกว่าปริญญาตรี  21 26.58 

รวม 79 100.00 
 

จากตารางที่ 5.3 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 79 คน พบว่าส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 51.90 รองลงมา ได้แก่ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.58 ระดับประถมศึกษา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.59 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 5 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 6.33 และระดับ ปวส./อนุปริญญา 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.27 

 
 
 



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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ตารางท่ี 5.4 จ านวนและร้อยละของอาชีพ 

 

อาชีพ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

นักเรียน/นสิิต/นักศึกษา  24 30.38 

ครู/อาจารย์  15 18.99 

ประชาชนท่ัวไป  22 27.85 

อื่นๆ 18 22.78 

รวม 79 100.00 
 

จากตารางที ่5.4 ผู้ตอบแบบสอบถามหัวข้ออาชีพจ านวน 79 คน พบว่าส่วนใหญ่มีนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.38 ครู/อาจารย์ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 18.99 ประชาชนทั่วไป 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27.85 และอ่ืนๆ (เช่น ข้าราชการ พนักงานเอกชน นักเคมี นักภูมิศาสตร์) 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 22.78 

 
ตารางท่ี 5.5 จ านวนและร้อยละของลักษณะของการมาเยี่ยมชมหอดูดาวฯ 

 

 

ลักษณะของ 
การมาเยี่ยมชมหอดูดาวฯ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ  

มากับสถาบัน หน่วยงาน สถานศึกษา 
ฯลฯ  14 18.18 

มาชมเป็นการส่วนตัว 63 81.82 

รวม 77** 100.00 
 

จากตารางที่ 5.5 ผู้ตอบแบบสอบถามหัวข้อนี้จ านวน 77 คน ส่วนใหญ่มาชมเป็นการส่วนตัว จ านวน 
63 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 และมากับสถาบัน หน่วยงาน สถานศึกษา ฯลฯ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 

 
 
 
 
 
 
 



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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ตารางท่ี 5.6 จ านวนและร้อยละของการรู้จัก สดร. 

 

 

การรู้จัก สดร. 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ  

รู้จัก 59 75.64 

ไม่รู้จัก 19 24.36 

รวม 78** 100.00 
 

จากตารางที่ 5.6 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 78 คน ส่วนใหญ่รู้จัก สดร. มาก่อนนี้แล้ว จ านวน 59 คน 
คิดเป็นร้อยละ 75.64 ส่วนที่ไม่รู้จักมาก่อน จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 24.36 
 
 ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมของหอดูดาวฯ 

 

แผนภาพที่ 5.1 ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม 
 
จากแผนภาพที่ 5.1 พบว่าผู้รับบริการรับทราบข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 

เชียงใหม่ ส่วนใหญ่ทราบข่าวสารจาก Facebook ของ สดร. คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ การบอกกล่าว
จากบุคคลที่รู้จัก ร้อยละ 27.20 เว็บไซต์ของ สดร. คิดเป็นร้อยละ 20.80 จากการเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ 
ของ สดร. คิดเป็นร้อยละ 9.60 ได้รับหนังสือเชิญจาก สดร. คิดเป็นร้อยละ 1.60 และอ่ืนๆ คือ Twitter คิดเป็น
ร้อยละ 0.80  

 
 
 



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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 วัตถุประสงค์หลักในการเยี่ยมชมหอดูดาวฯ 

 

แผนภาพที่ 5.2 วัตถุประสงค์หลักในการเยี่ยมชม  
 
จากแผนภาพที่ 5.2 พบว่าวัตถุประสงค์หลักในการเยี่ยมชม มากที่สุดคือ เยี่ยมชมเพ่ือพัฒนาทักษะการ

สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ การดูดาว ดูท้องฟ้า คิดเป็นร้อยละ 35.52 รองลงมาคือ เยี่ยมชมเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ข้อมูลใหม่ด้านดาราศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 31.15 เยี่ยมชมเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสต่างๆ คิดเป็น
ร้อยละ 19.67 เยี่ยมชมเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์หรือพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน คิดเป็นร้อยละ 12.02 และอ่ืนๆ เช่น ท าความรู้จักกับหอดูดาวที่มีมาตรฐาน เพ่ิมทักษะและแรงบันดาลใจ
ให้กับบุตร คิดเป็นร้อยละ 1.64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์  
 

 ระดับความพึงพอใจต่อขั้นตอนก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

คะแนน ระดับความพึงพอใจ 
4.21 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 
3.41 – 4.20 พึงพอใจมาก 
2.61 – 3.40 พึงพอใจ 
1.81 – 2.60 พึงพอใจน้อย 

      1.00 – 1.80   ไม่พึงพอใจเลย 
 

 

แผนภาพที่ 5.3 ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 จากแผนภาพที่ 5.3 จากผลการส ารวจพบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยใน
หัวข้อนี้ 4.3270 ส่วนระดับคะแนนในแต่ละประเด็นย่อยคือ คือ เจ้าหน้าที่สามารถให้ค าแนะน าและชี้แจง
การเข้าใช้บริการ ที่ระดับคะแนน 4.4684 รองลงมาคือ ระบบการลงทะเบียน/การสมัคร และแจ้งเข้าชม
หอดูดาวภูมิภาคมีความสะดวก ระดับคะแนน 4.2625 และการประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรม การให้บริการที่
ได้รับมีรายละเอียดชัดเจนเพียงพอ ระดับคะแนน 4.2500 
  
 
 
 
 
 



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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 ระดับความพึงพอใจต่อนิทรรศการ สื่อการเรียนรู้ 
 

 

แผนภาพที่ 5.4 ความพึงพอใจต่อนิทรรศการ สื่อการเรียนรู้ 
  
 แผนภาพที่ 5.4 จากผลการส ารวจพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อนิทรรศการ สื่อการเรียนรู้ 
ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยในหัวข้อนี้ 4.6083 ส่วนระดับคะแนนในแต่ละประเด็นย่อย
คือ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ มีการน าเสนอที่เข้าใจง่าย ที่ระดับคะแนน 4.6375 รองลงมาคือเนื้อหาน่าสนใจ
สอดคล้องกับความต้องการ ระดับคะแนน 4.6000 และนิทรรศการสามารถกระตุ้นความคิด สร้างประเด็นที่
น่าสนใจทางดาราศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ได้ดี ระดับคะแนน 4.5875 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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 ระดับความพึงพอใจต่อการเยี่ยมชม อุปกรณ์การวิจัยทางดาราศาสตร์ (กล้องโทรทรรศน์และ
ห้องควบคุม) 

 

 

แผนภาพที่ 5.5 ความพึงพอใจต่อการเยี่ยมชม อุปกรณ์การวิจัยทางดาราศาสตร์ 
(กล้องโทรทรรศน์และห้องควบคุม)  

 
แผนภาพที่ 5.5 จากผลการส ารวจพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการเยี่ยมชม อุปกรณ์การวิจัยทาง

ดาราศาสตร์ (กล้องโทรทรรศน์และห้องควบคุม) อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยใน
หัวข้อนี้ 4.6563 ส่วนระดับคะแนนในแต่ละประเด็นย่อยคือ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ มีความน่าสนใจ ตรงตาม
ความต้องการ ระดับคะแนน 4.7125 รองลงมาคือ รูปแบบกิจกรรมมีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ ที่ระดับคะแนน 
4.6750 เนื้อหา ประเด็น ที่น าเสนอตรงกับความสนใจต้องการรับรู้ ระดับคะแนน 4.6375 และกิจกรรม
สามารถกระตุ้นความคิด สร้างประเด็นท่ีน่าสนใจทางดาราศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ได้ดี ระดับคะแนน 4.6000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
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 ระดับความพึงพอใจต่อการบรรยายทางดาราศาสตร์ และการสังเกตการณ์ท้องฟ้า 

 
แผนภาพที่ 5.6 ความพึงพอใจต่อการบรรยายทางดาราศาสตร์ และการสังเกตการณ์ท้องฟ้า  

แผนภาพที่ 5.6 จากผลการส ารวจพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการบรรยายทางดาราศาสตร์ และ
การสังเกตการณ์ท้องฟ้า อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดคือ การชมวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ ที่ระดับ
คะแนน 4.6500 รองลงมาคือ การดูดาวเบื้องต้นและการสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริง ระดับคะแนน 4.6375  

 
 ระดับความพึงพอใจด้านวิทยากร 

 
แผนภาพที่ 5.7 ความพึงพอใจด้านวิทยากร 

แผนภาพที่ 5.7 จากผลการส ารวจพบว่า ระดับความพึงพอใจด้านวิทยากร อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยในหัวข้อนี้ 4.7417 ส่วนระดับคะแนนในแต่ละประเด็นย่อยคือ วิทยากรสามารถ
อธิบายและถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่าย ระดับคะแนน 4.7625 รองลงมาคือ วิทยากรมีความรู้ ความช านาญใน
เรื่องที่บรรยายและถ่ายทอดอย่างดี ระดับคะแนน 4.7500 และวิทยากรสามารถด าเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ 
ได้อย่างน่าสนใจ ระดับคะแนน 4.7125 
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 ระดับความพึงพอใจต่อช่วงเวลาและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
 

 

แผนภาพที่ 5.8 ความพึงพอใจต่อช่วงเวลาและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  
 

แผนภาพที่ 5.8 จากผลการส ารวจพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อช่วงเวลาและระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยในหัวข้อนี้ 4.4250 ส่วนระดับคะแนนในแต่ละ
ประเด็นย่อยคือ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (ไม่ยาวนาน หรือสั้นเกินไป) ที่ระดับคะแนน 4.4750 
รองลงมาคือ ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม (วันเวลาที่จัดกิจกรรม) มีความเหมาะสม ระดับคะแนน 4.3750 

 
 ระดับความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
 

 

แผนภาพที่ 5.9 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
 

แผนภาพที่ 5.9 จากผลการส ารวจพบว่า ระดับความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
(อาคาร สถานที่ ห้องน้ า เป็นต้น) อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ที่ระดับคะแนน 4.4810 
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 ระดับความพึงพอใจภาพรวมในการให้บริการของหอดูดาวฯ 
 

 

แผนภาพที่ 5.10 ความพึงพอใจภาพรวมในการให้บริการ 
 

แผนภาพที่ 5.10 จากผลการส ารวจพบว่า ระดับความพึงพอใจภาพรวมในการใช้บริการ อยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด ที่ระดับคะแนน 4.6000 

 
 ระดับความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

 

แผนภาพที่ 5.11 ความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

แผนภาพที่ 5.11 จากผลการส ารวจพบว่า ระดับความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ที่ระดับคะแนน 4.4625 

 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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ระดับคะแนนเฉลี่ยในด้านต่างๆ 

ผลการประเมินระดับคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อหลัก สรุปได้ดังตารางและแผนภาพดังนี้ 

ตารางท่ี 5.7 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของหัวข้อหลักต่างๆ 
 

หัวข้อการให้บริการ ระดับคะแนน 
ขั้นตอนก่อนการเข้าร่วมกจิกรรม 4.3270 
นิทรรศการ สื่อการเรียนรู ้ 4.6083 
การเยี่ยมชมอุปกรณ์การวิจัยทางดาราศาสตร ์ 4.6563 
การบรรยายและการสังเกตการณท์้องฟ้า 4.6438 
ความพึงพอใจด้านวิทยากร 4.7417 
ช่วงเวลาและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.4250 
สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ 4.4810 
ความพึงพอใจภาพรวม 4.6000 
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 4.4625 

คะแนนเฉลี่ยทุกหัวข้อหลัก 4.5495 
 

 
 

แผนภาพที่ 5.12 แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจหัวข้อหลักต่างๆ 
 

ระดับคะแนนโดยเฉลี่ยของทุกหัวข้อหลักสูงกว่า 4.21 คือ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด โดย
หัวข้อที่มีระดับคะแนนต่ าสุดคือขั้นตอนก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม (4.3270) ส่วนหัวข้อที่มีระดับคะแนนสูงสุด
คือ ความพึงพอใจด้านวิทยากร (4.7417)  
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นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการบางส่วนได้ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้ส ารวจในบางประเด็น 
โดยระบุไว้ในส่วนที่ 3 (ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น จากการตอบในแบบสอบถาม) และบทที่ 6 ผลการสังเกตการณ์
และการสัมภาษณ์เชิงลึก กิจกรรมเปิดบ้านหอดูดาวฯ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป 

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น 

 
 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุง หรือพัฒนาการให้บริการ ณ หอดูดาว  

- ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ควรมีเกณฑ์ท่ีชัดเจนเพ่ือให้ไดผู้้ที่สนใจจริง 
- งาน TNO open house ครั้งที่ 2 ได้ข่าวสารน้อยมาก โดยมีการประกาศให้ลงทะเบียน 1 ครั้ง 

แต่หลังจากเกิดปัญหาโรคระบาด covid19  จึงแจ้งให้พิจารณาตัดสินใจเข้าร่วมอีกครั้ง หลังจากนั้น
แล้วไมมี่ประกาศเพ่ิมเติมอีก ท าให้ขาดความมั่นใจว่ายังจัดงานอยู่หรือไม่ จุดนัดพบ เวลาใด  

-  ควรมกีารสื่อสารกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ชัดเจน เช่น รายละเอียดกิจกรรม (เข้าดูในเว็บไซต์ไม่ได้) 
และในเว็บไซต์ควรมีความรู้เบื้องต้นก่อนด าเนินกิจกรรมด้วย 

-  ช่วงระยะเวลาในการรอคอย เพ่ือการท ากิจกรรมเป็นระยะเวลาที่นานเกินไป อาจวางแผนให้
กระชับขึ้น หรือมีกิจกรรมแก้เบื่อ 

-  ควรรวมค่าเข้าอุทยานดอยอินทนนท์ และมีอาหารเเจกโดยรวมอยู่ในค่าสมัคร 
-  ควรขยายพื้นที่การจัดกิจกรรม เพ่ือรองรับผู้เข้าใช้การบริการที่มากข้ึน 
-  ต้องการให้มีแผนที่ดาวเป็นบอร์ดขนาดใหญ่ให้ดูด้วย 
-  ควรมีการออกแบบเก้าอ้ีให้เหมาะแก่การนอนดูดาว 
-  หอ้งน้ าควรมีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ  
-  สนใจการจัดสอนการถ่ายรูปทางดาราศาสตร์ โดยมีหลายระดับความรู้ รวมทั้งการจัด Camp 

ในการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ เช่น ทางช้างเผือก 
-  ควรจัดให้ดูดาวทั้งคืน เนื่องจากกลุ่มดาวมีการเคลื่อนที่ตลอด จะเห็นกลุ่มดาวหลายรูปแบบ 
-  ควรเพิ่มกิจกรรม ระยะเวลา และจ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมให้มากขึ้น  
 

 จุดเด่นของการให้บริการ   

-  วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และมีรูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจ สนุกสนาน 
-  เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการต้อนรับ เป็นกันเอง และดูแลผู้เยี่ยมชมอย่างทั่วถึง 
-  เจ้าหน้าที่อธิบายความรู้ได้ชัดเจนดี  
-  ประทับใจกล้องโทรทัศน์ 2.4 เมตร ได้เห็นภาพเนบิวลาสวยงาม 
-  การไดเ้ข้าไปชมห้องควบคุม ท าให้ได้เห็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ซ่ึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ 
-  ตื่นเต้นกับการได้ทราบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ไม่สามารถหาดูได้ทั่วไป 
-  อาหารอร่อยถูกใจ 
-  รถรับส่งดอยอินทนนทม์ีความสะดวกสบาย  
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 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

-  ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าใจ เข้าถึงดาราศาสตร์ให้มากขึ้น  เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่
น่าสนใจมาก 

-  ควรมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้ประสานงาน 
-  ควรมีการแนะน าเรื่องการงดใช้ไฟฉายหรือแสงสว่างจากโทรศัพท์เพ่ือลดแสงรบกวนในขณะดูดาว

ต้องการให้มีการบรรยายประสบการณ์ของนักดาราศาสตร์ที่ประจ าหอดูดาวแบบสั้นๆ ควรมีต ารา
การดูดาว อธิบายลงเว็บไซต์ 
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ทีป่รึกษาได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บข้อมูลส ารวจ สัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ กิจกรรมเปิดบ้านหอดูดาว

แห่งชาติ “TNO Open House” ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 และครั้งที่ 2 วันที่ 14 มีนาคม 2563 
ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ สรุปผลการประเมิน 
ดังนี้ 
 
6.1 สรุปผลการสังเกตการณ์  

กิจกรรมเปิดบ้านหอดูดาวแห่งชาติเริ่มต้นกิจกรรมโดยนัดหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อุทยานดาราศาสตร์ 
สิรินธร (Astro Park) เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการดาราศาสตร์ ก่อนที่ออกเดินทาง โดยรถตู้ที่ทางสถาบันฯ 
จัดเตรียมไว้ให้ เวลา 13.00 น. ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่น ารถยนต์ส่วนตัวไปเอง จะนัดหมายที่ท าการ
อุทยานเเห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31) เวลา 15.00 น.  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานสนามหญ้าหน้าอาคารหอประชุมอเนกประสงค์  
ที่ท าการอุทยานเเห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31) ก่อนให้พักผ่อนและรับประทานอาหารตามอัธยาศัยก่อน
นัดหมายอีกครั้งในเวลา 17.00 น.  

จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า รถตู้ที่ทางสถาบันฯ จัดเตรียมไว้ให้มีความสะดวกสบาย 
จ านวนผู้โดยสารต่อคันไม่มากเกินไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ของ สดร. ประจ าอยู่บนรถ
จึงมีปัญหาบางประการ เช่น คนขับรถตู้บางคันไม่ทราบเส้นทางในการเดินทางไปหอดูดาวและไม่สามารถติดต่อ
กับทางเจ้าหน้าที่ของ สดร. ได้ ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องช่วยกันหาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเองเพ่ือบอกเส้นทาง
ให้กับคนขับรถตู้ ท าให้เสียเวลาในการเดินทาง  

สถานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ที่ลานสนามหญ้าหน้าอาคารหอประชุมอเนกประสงค์  
ที่ท าการอุทยานเเห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31) แต่ในการจัดกิจกรรม Open House NARIT ครั้งที่ 1 มีการจัด
กิจกรรมวิ่งมาราธอนในบริเวณนั้น ท าให้ต้องย้ายสถานที่ลงทะเบียนมาที่หมวดทางหลวงจอมทองซึ่งอยู่ฝั่ง
ตรงกันข้ามแทน 

 

บทท่ี 6 
ผลการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

กิจกรรมเปิดบ้านหอดดูาว 
หอดูดาวเฉลมิพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม ่
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ส่วนกิจกรรม Open House NARIT ครั้งที่ 2 เนื่องจากเป็นช่วงของการระบาดของไวรัส COVID-19 

จึงได้เตรียมการป้องกันการระบาดของไวรัส โดยน าเจลแอลกอฮอล์ไว้ที่จุดลงทะเบียน และมีการวัดไข้ก่อนที่จะ
ขึ้นรถตู้ไปหอดูดาว อีกทั้งเจ้าหน้าที่ สดร. แทบทุกคนก็มีการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ จัดกิจกรรม 
ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นมีบางส่วนที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย        

เนื่องจากในช่วงของการจัดงานมีการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจ านวนน้อย 
(ประมาณ 50 คน)   

 

           
 

หลังจากลงทะเบียนแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือรับประทานอาหาร ก่อนที่จะ
ขึ้นรถตู้เดินทางสู่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวลา 17.30 น. และเริ่มกิจกรรมเยี่ยมชม  
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6.1.1 การบรรยายและน าหอดูดาวฯ 
เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เดินทางมาถึงหอดูดาวฯ แล้ว วิทยากรได้สร้างความตื่นตัวและความสนใจ 

โดยน าประเด็นที่โดดเด่นของหอดูดาวฯ และกิจกรรมมาน าเสนอ ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความส าคัญของ
กิจกรรม ตัวอย่างเช่น การบรรยายให้เห็นถึงความส าคัญของกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร ว่าเป็นกล้อง
โทรทรรศน์ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์ที่ความสูง 2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดที่ดี
ที่สุดในการดูดาวและสังเกตการณ์ท้องฟ้า สถานที่ตั้งกล้องอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรท าให้สามารถสังเกตท้องฟ้าซีก
ฟ้าเหนือและซีกฟ้าใต้ได้พร้อมกัน พร้อมกันนั้นยังได้แนะน ากล้องโทรทรรศน์ ขนาด 1 เมตร ที่ติดตั้งแล้วเสร็จ
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 ที่ผ่านมา เป็นกล้องที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากกล้องโทรทรรศน์ ขนาด 
2.4 เมตร และยังมีการแนะน ากล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ ที่ก าลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากกระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกล้องโทรทรรศน์
วิทยุแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย 

นอกจากนั้น ยังแนะน ากิจกรรม open house ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกที่เป็น
ประชาชนทั่วไป ไม่ใช่นักวิจัย ที่ได้มีโอกาสพิเศษเข้าเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ ซึ่งน้อยคนจะมีโอกาสได้ชม 
เนื่องจากเป็นสถานที่ใช้ในการส ารวจวิจัยเป็นหลัก  

การบรรยายของวิทยากรได้ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความส าคัญของกิจกรรมที่จะเริ่มขึ้น ช่วยสร้าง
คุณค่าและความสนใจต่อไป 

 
6.1.2 กิจกรรมเยี่ยมชมหอดูดาวฯ 
หลังจากการแนะน าแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมตามอัธยาศัย โดยมีจุดท า

กิจกรรม 4 ฐาน คือ 1) นิทรรศการหอดูดาวฯ 2) ห้องควบคุมการท างานของกล้องโทรทรรศน์ 3) กล้องโทรทรรศน์
ขนาด 2.4 เมตร และขนาด 1 เมตร ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าชมได้โดยอิสระ 

จากการสังเกตการณ์พบว่า การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าชมโดยอิสระท าให้การกระจายตัว
ในการเข้าชมมีน้อย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่รวมกลุ่มไปดูกล้องโทรทรรศน์ที่ดาดฟ้าก่อน จึงมีคนหนาแน่น 
ขณะที่ห้องควบคุมฯ และนิทรรศการมีจ านวนคนน้อย หลังจากเมื่อชมกล้องโทรทรรศน์แล้วจึงลงมาชม
ห้องควบคุมและนิทรรศการด้านล่าง ท าให้ห้องควบคุมฯ มีคนจ านวนมากและมีสภาพแออัด ประกอบกับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนที่ทนความหนาวเย็นที่ดาดฟ้าไมไ่ดจ้ะเข้ามายืนพักภายในห้องนี้ด้วย 
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ผลจากการสังเกตการณ์เป็นดังนี้  
1) นิทรรศการหอดูดาวฯ 

 นิทรรศการขนาดเล็กแสดงภาพถ่ายเกี่ยวกับหอดูดาว กล้องโทรทรรศน์ และความรู้ด้านดาราศาสตร์
อ่ืนๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมากมาถ่ายรูปคู่กับป้ายนิทรรศการเพ่ือน าป้ายมาใช้เป็นฉากหลังมากกว่า โดยมี
ผู้สนใจดูภาพเล็กน้อย อย่างไรก็ตามในช่วงหลังของกิจกรรมมีวิทยากรมาบรรยายเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับภาพ 
และอธิบายเรื่องราวในวีดิทัศน์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟัง ซึ่งมีผู้สนใจฟังอยู่บ้าง แต่เนื่องจากช่วงที่วิทยากร
บรรยายเป็นช่วงที่มีคนอยู่น้อยในบริเวณนั้นแล้ว จึงมีผู้ได้รับประโยชน์ไม่มาก    

2) ห้องควบคุมการท างานของกล้องโทรทรรศน์ 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าเยี่ยมชมห้องควบคุมและสังเกตการณ์ เพื่อศึกษาการท างานของนักวิจัย  
การฟังบรรยายกระบวนการการสังเกตการณ์ การน าข้อมูลมาประมวลผลและการวิเคราะห์ ประกอบกับภาพใน
จอมอนิเตอร์ ซึ่งได้รับความสนใจฟังอย่างดี จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมากมีความประทับใจ
ในการได้เห็นลักษณะการท างานของนักดาราศาสตร์ 
 เมื่อมีผู้มาชมวิทยากรจะมีการแนะน าเล็กน้อยว่าสิ่งที่เห็นบนหน้าจอคืออะไร แล้วจึงเริ่มมีการซักถาม 
โดยขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้ชม ส่วนใหญ่เป็นการสอบถามถึงงานวิจัย อุปกรณ์เครื่องมือภายในห้องควบคุม
การท างาน ซึ่งวิทยากรสามารถตอบค าถามแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างดี อย่างไรก็ตามในกิจกรรมครั้งที่ 1 
ผู้ร่วมกิจกรรมมีจ านวนมาก จึงมีสภาพค่อนข้างแออัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ซักถามส่วนใหญ่จะมีประเด็นค าถาม
จ านวนมาก วิทยากรจะตอบค าถามในลักษณะส่วนบุคคล โดยเป็นประเด็นเฉพาะทางที่บุคคลนั้นสนใจ 
ต้องอธิบายเป็นเวลายาวนาน จ านวนผู้ที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับวิทยากรจึงมีน้อยมากเม่ือเทียบกับผู้เข้าชมทั้งหมด
และมีบางคนที่ต้องการซักถามแต่เมื่อวิทยากรก าลังอธิบายคนอ่ืนอยู่เป็นเวลานานจึงเดินออกไป 

กิจกรรมครั้งที่ 2 ความแออัดมีน้อยลงเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจึงเข้าถึงวิทยากรได้ง่ายขึ้น สามารถสอบถามได้มากขึ้นหากมีปัญหา  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเด็นค าถามจ านวนมากเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ เครื่องมือ แต่มีค าถามจ านวนหนึ่ง
อยู่นอกเหนือประเด็นของการควบคุมและสังเกตการณ์ เช่น เมื่อเห็นภาพดาวเคราะห์หรือเนบิวลาบนจอ  
จะสอบถามเรื่องวัตถุนั้นแทน หรือ อาจเป็นประเด็นอ่ืนเช่น การถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ รังสีคอสมิก  
พลังจักรวาล ฯลฯ   

วิทยากรส่วนใหญ่ตอบค าถามและมีความรู้ในเชิงลึกเป็นอย่างดี แต่ในบางกรณีควรปรับรูปแบบ
การตอบค าถามให้เหมาะสมกับผู้ถาม ตัวอย่างเช่น การอธิบายอุปกรณ์และใช้ศัพท์เฉพาะ เช่นค าว่า  
spectrum หรือ resolution กับผู้ฟังที่เป็นเยาวชน (ประมาณระดับประถมศึกษา) ควรมีการอธิบายที่ง่ายขึ้น  

3) กล้องโทรทรรศน์ ขนาด 2.4 เมตร เเละ 1 เมตร 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าชมการท างานของกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร เเละ 1 เมตร โดย
วิทยากรได้บรรยายถึงประวัติความเป็นมา การก่อสร้าง และเทคโนโลยีที่ใช้ในการท างานของกล้องโทรทรรศน์  
และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้งานโดยการส่องกล้องรับชมวัตถุบนท้องฟ้า เช่น เนบิวลา ดาวศุกร์  
 การเข้าชมกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตรมีสองรอบ โดยรอบแรกเป็นการชมอุปกรณ์ รอบที่สอง
เป็นการใช้กล้องชมวัตถุบนท้องฟ้า กิจกรรมนี้เป็นที่สนใจของคนจ านวนมาก แต่เนื่องจากสถานที่คับแคบจึง
ต้องมีการต่อคิวเข้าชม 

เนื้อหาการบรรยายคือ โครงสร้างฐานรากของกล้อง บรรยายถึงเสาที่ปักใต้ดินที่ลึกมากเพ่ือป้องกัน
การสั่นสะเทือนและกล่าวถึงกระจกที่ใช้สะท้อนแสง การหมุนของโดม การสะท้อนแสงของกระจก การดูแล
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รักษา เครื่องเคลือบกระจก การใช้ก๊าซไนโตรเจนเหลว การใช้คาร์บอนท าความสะอาดกระจก ซึ่งได้รับความ
สนใจ อีกทั้งวิทยากรมีความรู้เชิงลึก สามารถตอบค าถามได้ดี  

 ส่วนการชมรอบที่สอง เปิดโอกาสให้ชมวัตถุบนท้องฟ้า เช่น เนบิวลาเอสกิโม เนบิวลาใหญ่ในกลุ่มดาว
นายพราน เนบิวลาคลีโอพัตรา ซึ่งได้รับความสนใจสูง มีคนรอเข้าคิวจ านวนมาก ในระหว่างรอคิวหรือภายหลัง
การสังเกต หากมีความสนใจซักถาม วิทยากรจะบรรยายให้ฟัง  

การเดินขึ้นไปเพ่ือชมกล้องโทรทรรศน์และการเดินกลับจะต้องขึ้นบันไดซึ่งมีความชันมากและมีความมืด 
แม้ว่าจะไม่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายใดที่ประสบอุบัติเหตุ แต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางรายแนะน าว่าควรมีแสงไฟ
เล็กๆ หรือมีคนช่วยบอกทาง นอกจากนั้นผู้ชมบางรายที่ใช้โทรศัพท์มือถือแทนไฟเมื่อเดินลงมา เนื่องจากมอง
ไม่เห็นทาง อาจเกิดการรบกวนการสังเกตการณ์เป็นบางครั้ง 

ส่วนกล้องโทรทรรศน์ขนาด 1 เมตร ได้รับความสนใจน้อยกว่าขนาด 2.4 เมตร ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมใช้เวลาไปกับการถ่ายรูปคู่กับกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตรมากกว่า ส่วนผู้ที่ได้ใช้กล้องโทรทรรศน์
ภายในโดมเพ่ือสังเกตการณ์มีบางส่วนได้ท าการสอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือวัตถุที่ได้สังเกตเพิ่มเติม 
แต่จ านวนผู้ซักถามไม่มากนัก วิทยากรมีความตั้งใจในการการอธิบายประเด็นต่างๆ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ การจับภาพ
วัตถุบนท้องฟ้า ดาวศุกร์ ฯลฯ และมีภาพบนจอคอมพิวเตอร์ช่วยในการอธิบาย  
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6.1.3 การดูดาวเบื้องต้นเเละการสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริง 
 บริเวณที่ใช้ในการสังเกตท้องฟ้าจริง คือดาดฟ้าของหอดูดาวฯ ซึ่งมีสภาพที่มืดเกือบสนิท จึงเห็น
ดวงดาวได้ชัด แต่มีข้อเสียคือ หอดูดาวฯ ตั้งอยู่ในบริเวณเสาสัญญาณ ทีโอที ท าให้บดบังท้องฟ้าบางส่วน  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมฟังการบรรยายท้องฟ้าและเรียนรู้วิธีการดูดาวเบื้องต้น โดยวิทยากรได้
บรรยายเล่าเรื่องต านานกลุ่มดาว กลุ่มดาวจักรราศีประกอบการสังเกตการณ์ท้องฟ้า และน าประเด็นเรื่อง
โหราศาสตร์มาอธิบายเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ปีนี้ราศีธนูจะมีดาวพฤหัสเข้ามา ท านายว่าจะมีลาภ เป็นต้น  
ท าให้เนื้อหาการบรรยายเกิดความน่าสนใจมากข้ึน สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี  

กิจกรรมที่คนสนใจอีกประการคือการวัดมุมโดยใช้มือ (มีเฉพาะกิจกรรมครั้งที่  1) วิทยากรได้แสดง
การใช้มือวัดมุมโดยมีการฉายภาพเงามือไปที่โดมซึ่งเป็นเทคนิคที่อธิบายให้เห็นได้ชัดเจน  

แม้ว่าผู้ ฟังการบรรยายส่วนใหญ่จะสนใจสังเกตท้องฟ้าตลอดการบรรยาย แต่มีบางส่วนใช้
โทรศัพท์มือถือ การใช้ไลน์หรือเฟซบุ๊คเพ่ือส่งข้อมูลและภาพ และมีผู้ถ่ายภาพจ านวนหนึ่งใช้แฟลช โดยเฉพาะ
การถ่ายภาพเงามือที่วิทยากรฉายไปที่โดม ท าให้เกิดการรบกวนเป็นครั้งคราว  

นอกจากการบรรยายเกี่ยวกับดวงดาวแล้ว วิทยากรได้ชี้ให้เห็นดาวเทียมที่เคลื่อนไหวอยู่ มีผู้สนใจ
จ านวนมาก อีกทั้งในช่วงนั้นมีแสงจักรราศี (Zodiac light) อยู่ จึงมีการบรรยายเพ่ิมเติม 

ส าหรับกิจกรรมครั้งที่ 2 เนื่องจากมีจ านวนคนน้อยกว่าครั้งแรกมาก จึงเปลี่ยนจากยืนดูท้องฟ้าเป็น
นั่งดูบนพ้ืน (บางคนนอนดู) แต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านให้ความเห็นว่าการนั่งดูท าให้ปวดเมื่อยและไม่สะดวก
เท่ากับยืนดู (เนื่องจากในขณะนั่งดูจะมีการแหงนหน้า หันหน้าไปในทิศทางต่างๆ) ในขณะที่กิจกรรมครั้งที่ 1 
ไม่มีปัญหานี้ 
 

6.1.4 กิจกรรมการถ่ายภาพ 
กิจกรรมการถ่ายภาพแม้ว่าจะไม่อยู่ในโปรแกรม แต่เป็นกิจกรรมที่มีผู้สนใจมาก และเป็นวัตถุประสงค์

ส าคัญของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายคนในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ในการท ากิจกรรมครั้งที่ 1 มีผู้สนใจน ากล้อง
และขาตั้งกล้องมาเพื่อท าการถ่ายภาพจ านวนมาก และมีกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่ได้รับมอบหมายงาน
เพื่อการถ่ายภาพท้องฟ้าโดยเฉพาะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางคนพยายามถ่ายภาพจากกล้อง โทรทรรศน์หรือ
ท้องฟ้าจริงโดยใช้โทรศัพท์มือถือ ซึ่งวิทยากรของ สดร. ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี   
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6. 2  สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ที่ปรึกษาได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้เข้าอบรมจ านวน 63 คน สรุปความคิดเห็นได้ 

ดังนี้ 
6.2.1 วัตถุประสงค์และความสนใจในการร่วมกิจกรรม 
กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความหลากหลาย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนหนึ่งเป็นครอบครัว (พ่อ-แม่-ลูก) 

บางส่วนเป็นกลุ่มเพ่ือนที่ชักชวนกันมา และบางครอบครัวชักชวนครอบครัวอ่ืนมาด้วย ส่วนใหญ่มีความสนใจ
ด้านดาราศาสตร์อยู่แล้วแต่ไม่ได้อยู่ในวงการดาราศาสตร์โดยตรง โดยหลายคนสนใจดาราศาสตร์มาตั้งแต่เด็ก 
ชอบค้นคว้าข้อมูลตามสื่อต่างๆ เช่น ข้อมูลในวารสาร เว็บไซต์ นิทรรศการ ท้องฟ้าจ าลอง นอกจากนั้น 
หลายคนเคยชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เป็นครั้งคราว เช่น ฝนดาวตก เป็นต้น และมีบางส่วนเคยสังเกต
ท้องฟ้าจริง หรือเคยใช้กล้องโทรทรรศน์มาแล้ว  

ครอบครัวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือต้องการน ากิจกรรมนี้มาสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับบุตรหลาน แต่มีจ านวนหนึ่งที่ลูกเป็นผู้ชวนพ่อแม่มา และบางกรณีสามารถ
อธิบายความรู้ให้พ่อแม่ทราบ เช่น อธิบายบอร์ดนิทรรศการได้ นอกจากนั้น ในบางกรณีพ่อแม่สนใจด้านดาราศาสตร์
แตลู่กเป็นผู้หาข้อมูลกิจกรรมเนื่องจากใช้สื่อออนไลน์บ่อยกว่า จึงทราบข่าวและสมัครได้เร็วกว่า 

ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาเป็นกลุ่มเพ่ือนบางรายเข้าร่วมกิจกรรมเพราะต้องการพักผ่อนหากิจกรรม
ท าร่วมกันในวันหยุด  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางรายเคยได้รับการอบรมครูมาแล้วจึงมาร่วมกิจกรรมอีก โดยชวนครูหรือเพ่ือนคน
อ่ืนมาด้วย โดยผู้ที่เป็นครูต้องการอัพเดทความรู้เดิม และมาฟังการบรรยาย (ซึ่งแต่ละครั้งไม่เหมือนกันทั้งหมด) 
เพ่ือจะได้น าเทคนิคการบรรยายไปใช้ในการสอน   

กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มหนึ่งไม่ได้สนใจดาราศาสตร์เป็นการเฉพาะ แต่มาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท ์จึงมาเข้าร่วมกิจกรรม  

นักศึกษากลุ่มหนึ่งสนใจและประทับใจทฤษฎีทางฟิสิกส์ เช่น ทฤษฏีควอนตัม ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 
ฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับจักรวาล กาลอวกาศ เกิดแรงบันดาลใจในการสนใจจักรวาลและดาราศาสตร์ จึงเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสังเกตท้องฟ้าและดวงดาว 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มหนึ่งชอบการท่องเที่ยวป่าจึงมีโอกาสดูท้องฟ้าในช่วงกลางคืน ต้องการมาร่วม
กิจกรรมเพื่อการเดินทางครั้งหน้าจะสามารถดูดาวได้อย่างมีความรู้  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางรายเป็นนักดูดาวสมัครเล่นที่ชมรมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย มีความสนใจใน
การดูดาวอยู่แล้ว 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายหนึ่งเป็นวิศวกรและอยู่ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น สนใจอุปกรณ์ดาราศาสตร์ทางวิทยุ 
แต่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพ่ือท าความรู้จัก สดร. ก่อนจะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งหน้าเพ่ือเข้าชมกล้องโทรทรรศน์วิทยุ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมากสนใจการถ่ายรูป ต้องการถ่ายภาพท้องฟ้าและดวงดาวเป็นพิเศษ 
บางรายเป็นนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ให้มาถ่ายภาพท้องฟ้าโดยเฉพาะ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนเคยร่วมกิจกรรมกับ สดร. มาแล้ว เช่น ดูท้องฟ้าจริงจากกิจกรรม public night 
ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เนื่องจากต้องการชมวัตถุบนท้องฟ้าจากกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร และ
เหตุผลอื่นๆ เช่น เคยมาร่วมกิจกรรมแล้วแต่ครั้งก่อน มีเมฆบังมาก จึงมาสังเกตการณ์ท้องฟ้าอีกเป็นครั้งทีส่อง  
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6.2.2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม 
สิ่งส าคัญที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ กล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร เคยทราบ

ข้อมูลมาก่อนว่าเป็นกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ จึงต้องการมาชมและสังเกตการณ์วัตถุจากกล้องโทรทรรศน์นี้   
อย่างก็ตาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางท่านที่ไม่เคยใช้กล้องโทรทรรศน์มาก่อนได้ให้ความเห็นว่าหลังจาก

ได้ดูดาวผ่านกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตรแล้ว รู้สึกผิดหวังเล็กน้อย เนื่องจากเคยคาดหวังว่าภาพที่ได้จะมี
ความชัดเจนและเป็นภาพสีเหมือนที่เคยเห็นในสารคด ี

ส่วนการเข้าชมห้องควบคุมฯ นั้น สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่สนใจคือการได้ความรู้ใหม่ที่แตกต่าง
จากที่คาดไว้ ประเด็นที่น่าสนใจคือ การได้ทราบว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ท าให้การดูดาวไม่จ าเป็นต้องส่อง
กล้องฯ เพื่อสังเกตการณ์จากหอดูดาวเหมือนสมัยก่อน แต่สามารถดูจากหน้าจอมอนิเตอร์แทน นอกจากนั้น
ระบบการควบคุมระยะไกลท าให้สามารถสังเกตการณ์ได้ทุกส่วนของโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก  

นอกจากนั้นได้ความรู้ว่าการท างานของนักดาราศาสตร์เป็นอย่างไร ไม่เพียงการส่องกล้องดูวิถีการ
เคลื่อนที่ของดวงดาวเท่านั้น แต่วิเคราะห์เชิงลึกในด้านคุณสมบัติ สภาพภูมิอากาศของดาวด้วย เช่น แร่ธาตุ 
อุณหภูมิ บรรยากาศ อายุ ฯลฯ แม้ว่าจะอยู่ไกล แต่นักดาราศาสตร์สามารถทราบข้อมูลจากการสังเกตได้อย่าง
ไม่น่าเชื่อ โดยใช้ทฤษฎีทางฟิสิกส์ เช่น เรื่องสเปกตรัม คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มาวิเคราะห์ข้อมูลได ้

ในด้านของการสังเกตท้องฟ้าจริง สิ่งที่ประทับใจของกิจกรรมช่วงนี้คือวิทยากร เนื่องจากมีการ
บรรยายได้น่าสนใจและมีความเป็นกันเอง ผู้บรรยายมีความรู้และสามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย สนุกสนานไม่
น่าเบื่อและได้สาระในช่วงเวลาที่ก าหนด นอกจากนั้นมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นครูบอกว่าสนใจวิธีการบรรยาย
ของวิทยากรเพราะต้องการน าไปใช้ในการสอนเด็กด้วย  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้คาดหวังว่าจะน าความรู้จากการบรรยายไปใช้ในการดูดาวอย่างจริงจัง 
แต่เป็นความรู้พ้ืนฐานที่พอให้ทราบว่าดูดาวอย่างไรเป็นความรู้ไว้สอนลูกหลาน หรือบางรายอาจมีความสนใจพิเศษ 
ต้องการเห็นดาวบางดวงซึ่งก่อนนี้ไมท่ราบว่าอยู่ตรงส่วนไหน เช่น ดาวไถ ดาวลูกไก่  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางรายให้ข้อมูลว่าบ้านอยู่ในตัวเมืองไม่สามารถสังเกตได้ แต่ได้ความรู้ และน าไป
สร้างจินตนาการในการอ่านหนังสือหรือดูภาพยนตร์ให้มีความประทับใจขึ้น หรือการน าไปผูกโยงกับการดูดวง  

ส าหรับความคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่ วิทยากร พบว่าสามารถให้ความรู้ดี มีความกระตือรือร้นในการ
ต้อนรับดูแลผู้เยี่ยมชม อยู่ในระดับที่น่าประทับใจ แตกต่างจากเจ้าหน้าทีภ่าครัฐทั่วไป  

 
6.2.3 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จากการสัมภาษฺณ์เชิงลึก มีประเด็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 
การสมัครเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
การจองเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมมีความยากเนื่องจากต้องคอยดูข้อมูลประจ า บางคนไม่มีเวลามากนัก  
การรับสมัครควรคัดเลือกผู้ที่ตั้งใจมาร่วมกิจกรรมจริง อาจมีการจ่ายค่าสมัครที่มีมูลค่าพอสมควร 

เนื่องจากหากเปิดให้เข้าร่วมฟรีจะท าให้คนที่ไม่ตั้งใจจริงมาจองไว้แล้วสละสิทธิ์ในภายหลัง 
การให้ความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
ช่วงก่อนเดินทางควรมีการชม Astro Park และท้องฟ้าจ าลองก่อน โดยมุ่งเน้นวัตถุบนท้องฟ้าหรือ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการชมหอดูดาวฯ หรืออาจคัดเลือกเฉพาะคนที่เคยมีท ากิจกรรมกับ สดร. หรือเคยเข้าชม
ท้องฟ้าจ าลองมาก่อน เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐาน ท าให้เข้าใจและประทับใจในตัวกิจกรรมมากข้ึน 
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การเดินทาง 
การประสานงานรถตู ้ที ่ขึ ้นไปดอยอินทนนท์ ควรมีบุคลากรของทาง สดร. ไปด้วยคันละหนึ่งคน 

เนื่องจากหากหลงทางแล้วจะไมท่ราบว่าต้องติดต่อใคร  
การรอคอยในช่วงการเดินทาง 
ช่วงระยะเวลาในการรอก่อนเดินทางไปหอดูดาวนานเกินไป น่าจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมระหว่างรอ

ลงทะเบียนด้วย 
การประชาสัมพันธ์ 
ควรมีการสะสมแต้มได้เหมือนกิจกรรมดูดาว Public night  
อาจมีโปรโมชั่นส าหรับเพ่ือนทีช่วนเพ่ือนมา เช่น สามารถสะสมแต้มได้หากพาเพ่ือนมาด้วย เพ่ือให้คน

ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไปเหนี่ยวน ากลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันมาร่วมกิจกรรม 
สดร. ควรท าป้ายโฆษณาระหว่างทางขึ้นดอยด้วยว่าจะมีกิจกรรม  open house เมื่อใด เนื่องจาก

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ชอบท่องเที่ยวดอยอินทนนท์บ่อยมากแต่ไม่เคยทราบข่าวการจัดกิจกรรมของ สดร. เลย  
การชมและสังเกตวัตถุบนท้องฟ้าจากกล้องโทรทรรศน์ 
ลักษณะการท างานของกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร เมื่อดูภายในโดมจะเห็นไม่ชัดเจน ควรมีภาพกราฟฟิค

ของส่วนประกอบหรือเห็นเส้นทางเดินของแสง หรือ ภาพมีวีดีโอมาให้ดูประกอบ  
การสังเกตท้องฟ้าจริง 
การสอนการใช้แผนที่ดาวมีในโปรแกรม แต่เมื่อท ากิจกรรมจริงไม่มี  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางรายให้ความเห็นว่า สดร. ควรมีการแจกเอกสารประกอบการบรรยาย จะช่วยให้

เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น เพราะการบรรยายการดูดาวต้องใช้จินตนาการภาพตามที่วิทยากรบรรยาย และยังช่วย
ให้สามารถน ากลับไปทบทวนเนื้อหาการบรรยายได้อีกด้วย 

เจ้าหน้าที่ของ สดร. ควรมีการแจ้งให้งดใช้อุปกรณ์ที่มีแสงไฟด้วย เนื่องจากมีบางคนใช้และไม่มีใคร
ตักเตือน 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ผู้เข้าอบรมบางรายต้องการให้เพ่ิมกิจกรรมสอนการถ่ายรูปทางด้านดาราศาสตร์ และอยากให้จัด

กิจกรรมตลอดทั้งคืนเพื่อให้เห็นการเคลื่อนที่ของกลุ่มดาว 

ห้องน้ าภายในหอดูดาวไม่เพียงพอกับการใช้งานของผู้เข้าเยี่ยมชมจ านวนมาก 

ควรจัดสถานที่ให้ค้างคืน แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม เป็นทางเลือกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางราย
ที่ไม่สะดวกกลับบ้านในเวลาค่ า  
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6.3  ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา 
จากการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. เนื่องจากการเดินทางมายังจุดลงทะเบียนมีปัญหาในบางกรณี เช่น หลงทาง หรือมาถึงแล้วไม่ทราบ

สถานที่ลงทะเบียน จึงควรมีการจัดช่องทางการสื่อสารก่อนที่จะท าการเดินทาง เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ไลน์ไอดี 
หรือมีการสร้างไลน์กลุ่ม ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ จะลดปัญหาด้านการสื่อสาร  

2. จากการสังเกตการณ์พบว่า การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าชมโดยอิสระ ท าให้เกิดการไม่
กระจายตัวในการเข้าชม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่จะรวมตัวไปชมกล้องโทรทรรศน์ที่ดาดฟ้าก่อน จึงมีคน
แออัดในช่วงนั้น ขณะที่ห้องควบคุมฯ และนิทรรศการมีจ านวนคนน้อย แต่หลังจากชมกล้องโทรทรรศน์แล้ว 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะลงมาชมที่ชั้นล่าง จึงมีคนหนาแน่นที่ห้องควบคุมฯ  

สดร. อาจพิจารณาให้มีการแยกกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมออกเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือเข้าสู่การร่วมกิจกรรมแต่ละฐาน 
และหมุนเวียนไปเมื่อร่วมกิจกรรมแล้วเสร็จ จะสามารถควบคุมจ านวนคนและระยะเวลาได้อย่างเหมาะสม
มากกว่า ช่วยให้เกิดการกระจายตัวไม่แออัด  

3. ในห้องควบคุมฯ มีผู้สนใจสอบถามเชิงลึกกับวิทยากรและใช้เวลานาน ท าให้ผู้อ่ืนไม่มีโอกาสได้
ซักถาม อาจแก้ไขปัญหาโดยจัดแบ่งเวลาให้มีการชมและหมุนเวียนในแต่ละฐาน ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าชม
พร้อมกันเป็นกลุ่ม ท าการอธิบายสั้นๆ ให้ทุกคนได้รับทราบ หลังจากนั้นจึงเปิดโอกาสให้มีการซักถามร่วมกัน 
ท าให้คนในกลุ่มได้รับฟังค าถามและค าตอบพร้อมกัน การเข้าถึงวิทยากรจะมีโอกาสมากขึ้น สามารถควบคุม
จ านวนผู้ถามได้มากกว่า รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันด้วย 

4. ในการเข้าชมกล้องโทรทรรศน์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางรายอาจไม่มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุบนท้องฟ้าที่ได้
เห็นจากกล้องฯ มากนัก แม้ว่ามีวิทยากรที่สามารถอธิบายได้ในเชิงลึก แต่เป็นการอธิบายรายบุคคลในช่วงเวลา
จ ากัด ดังนั้นอาจมีการพิจารณาในการให้ความรู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการเข้าชม (เช่น เนบิวลาคืออะไร  
มีลักษณะกี่แบบ ฯลฯ) หรือประเด็นอื่นๆ ที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างสะดวกในการท ากิจกรรมจริง  

ตัวอย่างเช่น การต่อแถวเพื่อเข้าชมกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร อาจพิจารณาเปลี่ยนเป็นการให้
หมายเลขคิว สามารถรอได้โดยไม่ต้องต่อแถว (อาจนั่งรอในห้องได้) ในระหว่างนั้นอาจมีกิจกรรม เช่น  
การอธิบายเรื่องวัตถุบนท้องฟ้าที่จะได้ชม ชมวีดิทัศน์ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

5. เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางรายให้ความเห็นว่า การเดินทางและการรอคอยที่จุดลงทะเบียน
ก่อนท ากิจกรรมใช้เวลานาน อาจมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ให้ท าในระหว่างนั้น เช่น เกมออนไลน์ที่เก่ียวกับ
ดาราศาสตร์ เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับกับกิจกรรม ชมวีดิทัศน์ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 

6. เนื่องจากผู้สนใจในการร่วมกิจกรรมมีจ านวนมาก และมีความสนใจมากน้อยต่างกัน อาจมีการ
คัดเลือกคุณสมบัติ เช่น ผู้ที่เคยร่วมกิจกรรมกับ สดร. มาแล้ว ผู้ที่เคยชม Astro park มาก่อน หรือการเล่นเกม
ตอบค าถามเกี่ยวกับดาราศาสตร์ หรือผู้ที่ได้รับการชักชวนจากผู้ชมรุ่นก่อน ฯลฯ เพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วม
กิจกรรมให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น จะท าให้ได้ผู้ที่สนใจจริงและมีความรู้พื้นฐานบางส่วนมาก่อนแล้ว 

7. ป้ายนิทรรศการ และวีดิทัศน์ มีประเด็นที่น่าสนใจ แต่ขาดการแนะน า จากการสังเกตการณ์พบว่า 
หากมีการบรรยายจะมีผู้สนใจเข้ามาชม หากมีวิทยากรประจ าเพื่อบรรยายในส่วนนี้ จะเป็นประโยชน์มากขึ้น 
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 การให้บริการที่สามารถน ามาประเมินมูลค่าได้ มีประเด็นส าคัญดังนี้ 

7.1 มูลค่าจากการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ท าให้ประหยัดจากการที่ไม่ต้องเดินทางไปใช้งาน
อุปกรณ์นั้นในต่างประเทศ และประหยัดจากการไม่ต้องพ่ึงพาการใช้งานจากต่างประเทศ 

7.2 มูลค่าจากการพัฒนาและให้บริการทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม เช่น การพัฒนาอุปกรณ์ 
เครื่องมือ ให้กับหน่วยงานภายนอก  

 การให้บริการหอดูดาวฯ ของ สดร. แสดงได้ตามแผนภาพที่ 7.1 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 7 
การประเมินมลูค่าจากการให้บริการ 
ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาต ิ



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 

 

 
หน้า | 55 

แผนภาพที่ 7.1 แสดงส่วนประกอบของการประเมินมูลค่าจากการให้บริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

เครื่องเคลือบกระจก โดมกล้องโทรทรรศน์ 
กองทัพอากาศ 

มูลค่าจากการให้บริการ 
ของหอดูดาวฯ 

มูลค่าจากการพัฒนา 
และให้บริการทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

กล้อง 2.4 เมตร กล้องควบคุมระยะไกล 
ที่ต่างประเทศ 

 

กล้องโทรทรรศน์หอดูดาวฯ นครราชสีมา  
กล้องโทรทรรศน์หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 
กล้องโทรทรรศน์หอดูดาวฯ สงขลา 

High Precision Machining 

Adaptor กล้องโทรทรรศน์ 
CTA 

เครื่องจัดเก็บสภาพอากาศ 
และวัดสภาพท้องฟา้ 

การพัฒนาอปุกรณ์ทางดาราศาสตร์วิทยุ 

มูลค่าจากการให้บริการ 
กล้องโทรทรรศน์ 
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รวมมูลค่าของการให้บริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

 จากการด าเนินงานดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าของการให้บริการหอดูดาวฯ ตามตารางนี้ 
 

ตารางท่ี 7.1 สรุปมูลค่าของการให้บริการหอดูดาวฯ 

หัวข้อ รายการ มูลค่า 
1 มูลค่าจากการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ 

 
 

o กล้อง 2.4 เมตร 3,073,975 

 
o กล้องหอดูดาวจังหวัดนครราชสีมา 2,073,456 

 
o กล้องหอดูดาวจังหวัดฉะเชิงเทรา 795,841 

 
o กล้องหอดูดาวจังหวัดสงขลา 2,058,210 

 
o Thai Southern Hemisphere Telescope (TST) 4,120,804 

 
o Thai Robotic Telescope - Gao Mei Gu Observatory (TRT-GAO) 17,638,331 

 
o Thai Robotic Telescope - Sierra Remote Observatories (TRT-SRO) 19,393,650 

 
o Thai Robotic Telescope - Spring Brook Observatory (TRT-SBO) 16,857,670 

2 มูลค่าจากการพัฒนาและให้บริการทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
 

 
o เครื่องเคลือบกระจก 25,659 

 
o การจัดท า Adapter ติดตั้งในกล้องที่แจกโรงเรียน 3,087,150 

 
o ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงานกลความแม่นย าสูง (High Precission Machining) 1,217,844 

 
o ระบบเคลือบกระจกให้โครงการ CTA 33,276,596 

 
o การพัฒนาโดมกล้องโทรทัศน์ กองทัพอากาศ 5,457,000 

 
o การจัดท าเครื่องจัดเก็บสภาพอากาศและวัดสภาพท้องฟ้า 830,000 

 
o มูลค่าจากการพัฒนาอุปกรณ ์ 4,400,000  

 
รวมมูลค่า 114,306,186 
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7.1 มูลค่าจากการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ 
 
 การที่ สดร. มีอุปกรณ์การวิจัยที่ส าคัญ คือ กล้องโทรทรรศน์ ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกประเทศ 
ท าให้นักวิจัยและผู้ใช้กล้องโทรทรรศน์อื่นๆ สามารถสังเกตปรากฏการณ์ได้โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางไป
ต่างประเทศ จึงเกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
 การค านวณค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการมีอุปกรณ์ของสดร.ประเมินจากการค านวณค่าเดินทาง 
ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และอ่ืนๆ (หากมี) ในกรณีที่ต้องเดินทางไปใช้ในต่างประเทศ หากต้องไปใช้อุปกรณ์ของ
หน่วยงานอื่นๆ นอก สดร. และน าผลที่ได้มาใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้  
 

7.1.1 การประหยัดได้จากการมีกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตรในประเทศ  

 ในที่นี้ใช้สมมติฐานว่า หากไม่มีกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร นักวิจัยจะเดินทางไปใช้ที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งมีกล้องโทรทรรศน์ที่มีขนาดและคุณสมบัติใกล้เคียงกัน โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นค่าเดินทาง 
ที่พัก และเบี้ยเลี้ยง 

(ก าหนดให้ค่าเดินทางประมาณ 20,000 บาท ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง เท่ากับ อัตราตามระเบียบของ สดร. 
คือ ค่าที่พักคืนละ 3,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 3,500 บาท และน าเอาอัตรานี้ไปคิดตลอดทุกงานวิจัย ทั้งงานวิจัย
ภายในและภายนอก สดร.) 
 ประมาณการว่า จ านวนบุคลากรเฉลี่ยที่ใช้ในการเดินทางไปสังเกตการณ์ ประมาณ 2 คนต่อเที่ยว 
จะได้ผลการค านวณมูลค่าที่ประหยัดได้จากการมีกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 7.2 มูลค่าที่ประหยัดได้ จากการมีกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร 

ล าดับที ่ หัวข้อวิจัย มูลค่าที่ประหยัดได้ 
1 Contact Binary 87,450 
2 Pulsation 146,600 
3 CP star 53,000 
4 Pne 87,450 
5 WD-pulsators 92,000 
6 Planetary 94,600 
7 CVs 107,600 
8 Binary Merger 40,000 
9 Polar CVs 131,000 
10 Prominences 148,550 
11 Snla 94,600 
12 Occultation 44,550 
13 SLODAR 48,125 
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ล าดับที ่ หัวข้อวิจัย มูลค่าที่ประหยัดได้ 
14 HAT-P-33b 75,100 
15 Circumbinary 56,250 
16 HAT-P-48b 65,350 
17 RedDwarf 97,200 
18 Exoplanet 199,250 
19 TESS 170,650 
20 Hll galaxies 80,300 
21 AGN 105,000 
22 Pulsar 80,300 
23 oEA 121,900 
24 YSO 53,000 
25 Eclipsing 113,450 
26 Seyfert 79,000 
27 Red Nova 201,200 
28 Fuors 66,650 
29 Open Clusters 81,600 
30 Spec.Binary 82,250 
31 WD-binary 170,000 

 
มูลค่ารวม 3,073,975 

 
หมายเหตุ รายละเอียดการค านวณ อยู่ในภาคผนวก 6 ตารางที่ 2 
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7.1.2 การประหยัดได้จากการมีกล้องโทรทรรศน์ในภูมิภาค   

 การที่มีกล้องโทรทรรศน์ 0.7 เมตร ที่หอดูดาวเชียงใหม่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา และสงขลา  
สามารถท าให้เกิดการประหยัด เนื่องจากหากนักวิจัยจะต้องเช่าใช้ระบบควบคุมระยะไกลจากต่างประเทศ 
ซึ่งจะมคี่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 การประเมินมูลค่าจะเทียบเคียงกับกรณีใช้ระบบของ I-Telescope โดยประมาณการให้ใช้คืนละ 10 ชั่วโมง 
ราคาชั่วโมงละ 154 USD หรือ 5,082 บาทได้เป็นมลูค่าดังนี้ 
 (ระบบของ I-Telescope คือระบบการควบคุมจากระยะไกล (Direct control mode) ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้จากท่ัวโลก มีการสั่งการของผู้ใช้จากอินเตอร์เน็ต ให้ใช้งานกล้องได้หลายสถานที่) 

 
ตารางท่ี 7.3 มูลค่าจากการมีกล้องโทรทรรศน์ภายในประเทศ 

 
จ านวนชั่วโมงต่อป ี

มูลค่าการใช ้
(ชั่วโมงละ) (บาท) มูลค่ารวม 

นครราชสมีา 408 5,082 2,073,456 
ฉะเชิงเทรา 156.6 5,082 795,841 

สงขลา 405 5,082 2,058,210 

  
รวม 4,927,507 

 
 
7.1.3 มูลค่าจากกล้องควบคุมระยะไกลในต่างประเทศ   

กล้องต่างประเทศที่น ามาประเมินมูลค่าในปี 2563 ได้แก่ 
 Thai Southern Hemisphere Telescope (TST) : ประเทศชิลี 
 Thai Robotic Telescope - Gao Mei Gu Observatory (TRT-GAO) : ประเทศจีน 
 Thai Robotic Telescope - Sierra Remote Observatories (TRT-SRO) : ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
 Thai Robotic Telescope - Spring Brook Observatory (TRT-SBO) : ประเทศออสเตรเลีย 

 
 การที่มีกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลที่ สาธารณรัฐชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา 
ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีระบบ TRT แล้ว โดยเป็นการพัฒนาเอง จึงประหยัดในการที่ไม่ต้องใช้ระบบของ
ต่างประเทศ   
 หมายเหตุ ข้อมูลจ านวนชั่วโมงในการใช้ กล้องโทรทรรศน์จัดเก็บระยะเวลาตุลาคม 2562 – 
มีนาคม 2563 เป็นเวลา 6 เดือน น ามาประมาณการเป็น 1 ปี ก่อนน ามาค านวณมูลค่า 
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ตารางท่ี 7.4 จ านวนชั่วโมงการใช้กล้องโทรทรรศน์ในต่างประเทศ 

ประเทศ กล้องต่างประเทศ 
จ านวนชั่วโมง

การใช้  
จ านวนชั่วโมงการใช้ 

 (ประมาณการ 12 เดือน) 
ชิลี Thai Southern Hemisphere Telescope (TST)   - 

จีน 
Thai Robotic Telescope - Gao Mei Gu 
Observatory (TRT-GAO) 

1,988.54 3,977.09 

อเมริกา 
Thai Robotic Telescope - Sierra Remote 
Observatories (TRT-SRO) 

1,648.14 3,296.28 

ออสเตรเลีย 
Thai Robotic Telescope - Spring Brook 
Observatory (TRT-SBO) 

1,924.99 3,849.98 

 การประเมินมูลค่าจะเทียบเคียงกับกรณีใช้ระบบของ I-Telescope ราคาชั่วโมงละ 154 USD หรือ 
5,082 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 33 บาท ต่อ 1 USD) 
 

ตารางท่ี 7.5 มูลค่าของกล้องโทรทรรศน์ในต่างประเทศ 

ประเทศ  
จ านวน 

ชั่วโมงการใช้ 
มูลค่ารวม 

ชิลี Thai Southern Hemisphere Telescope (TST) 0.00 - 

จีน 
Thai Robotic Telescope - Gao Mei Gu Observatory 
(TRT-GAO) 

3,296.28 16,751,669.55 

อเมริกา 
Thai Robotic Telescope - Sierra Remote 
Observatories (TRT-SRO) 

3,849.98 19,565,581.42 

ออสเตรเลีย 
Thai Robotic Telescope - Spring Brook Observatory 
(TRT-SBO) 

3,977.09 20,211,554.44 

 
 

11,123.34 56,528,805.41 
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7.2 มูลค่าจากการพัฒนาและให้บริการทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

 มูลค่าจากการพัฒนาและให้บริการทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม เกิดจากการพัฒนาอุปกรณ์ขึ้นเอง 
ท าให้ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอก รวมทั้งสามารถน าอุปกรณ์นั้นไปให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ  ได้ 
การค านวณมูลค่าเป็นดังนี้ 

7.2.1 การจัดท า Adapter ติดตั้งในกล้องที่แจกโรงเรียน  

 ในปี 2563 มีการจัดท า Adapter เพื่อใช้ติดตั้งในกล้องดอปโซเนียน แล้วน ามาแจกให้กับโรงเรียน
ต่างๆ มูลค่าของกิจกรรมนี้ประเมินจากมูลค่าจากราคาตลาด (Market value approach) โดยราคากล้อง
ในตลาด 58,743 บาท Adapter ราคา 3,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 61,743 บาท  
 ในปี 2563 สดร. ได้ท าการแจกกล้องซึ่งติดตั้ง adapter ที่ สดร. เป็นผู้จัดท า จ านวน 50 ตัว
ใน 50 โรงเรียน เป็นมูลค่ารวม 3,087,150 บาท 

ตารางท่ี 7.6 แสดงมูลค่าของการแจกกล้องดอปโซเนียน 

รายการ มูลค่า (บาท) 
ราคาตลาดของกล้อง 58,743 
ราคา adapter 3,000 
รวมมูลค่าการซื้อกล้อง (ราคาตลาด) 61,743 

 จ านวนที่แจก   มูลค่ารวม  
ปี 2563 มีการแจก 50 โรงเรียน  3,087,150 

 

7.2.2 มูลค่าที่เกิดจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีขึ้นรูปชิ้นงานกลความละเอียดสูง (High Precission 
Machining) 

 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง มีหน้าที่หลักในการออกแบบและพัฒนาขึ้นรูป
ชิ้นงานทางกลที่ต้องการความละเอียดสูง ผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลและงานเครื่องกลขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนา
เทคโนโลยีการแต่งผิวชิ้นงาน เพ่ือให้บริการ สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้กับหน่วยงานต่างๆ 
 การออกแบบและพัฒนาขึ้นรูปชิ้นงานทางกลที่ต้องการความละเอียดสูงใช้ Software ส าหรับ
ออกแบบท าการ simulation พร้อมเครื่องมือขึ้นรูปชิ้นงานที่ทันสมัยและมีความละเอียดสูง (ความจ าเป็น
ในการขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง ไม่เกิน 30 ไมครอน) และเป้าหมายในอนาคตต้องผลิตงานที่มีค่า
ความละเอียดได้ถึง 10 ไมครอน) 
 - เป็นหน่วยงานหลักใน NARIT ที่ท าหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
ให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการทัศนศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์ ศูนย์ปฏิบัติการ
ดาราศาสตร์วิทยุ ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ หน่วยงานภายนอกสถาบันฯ เช่น มูลนิธิขาเทียม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น 
 - ผลิตงานเครื่องกลขั้นพ้ืนฐาน เช่น งานเครื่องกลที่ผลิตจากเครื่องกัด เครื่องกลึง งานเชื่อมโลหะ เช่น 
เชื่อมสแตนเลส เชื่อมอลูมิเนียม งานเชื่อมทั่วไปเพ่ือผลิตงานขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนหน่วยงานภายใน NARIT 
 - พัฒนาเทคโนโลยการแต่งผิวชิ้นงานได้หลายเทคนิค เช่น aluminum anodizing, power coating 
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 นอกจากนี้ ยังมีระบบตรวจสอบคุณภาพ Coordinate Measuring Machine (CMM) และระบบ 
Serial Tracking Number โดยใช้ Laser marking บนชิ้นงานเพ่ือเก็บเป็นข้อมูลในการผลิตงานให้เป็นมาตรฐาน 

 สูตรการค านวณ 
 มูลค่ารวม = ผลรวมของ (มูลค่าของชิ้นงานแต่ละชิ้นที่ผลิตในปี 2563)  
 มูลค่าของชิ้นงาน = (ค่าวัสดุต่อชิ้น + ต้นทุนค่าแรงต่อชิ้น) x 3.5 

(ประมาณการว่า ราคาตลาดจะมีต้นทุนค่าแรง 3.5 เท่าของราคาท่ี สดร. ด าเนินการ) 
ผลการค านวณมูลค่าที่เกิดจากห้องปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงานกลความแม่นย าสูง ปี 2563 เท่ากับ 

1,217,843.69 บาท    
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ตารางท่ี 7.7 มูลค่าชิ้นงานที่ผลิตจากห้องปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงานกลความแม่นย าสูง (High Precision Machining)  

ล าดับ ชื่อชิ้นงาน รหัส จ านวนชิ้น ค่าวัสด ุ ค่าผลิต ต้นทุนรวม มูลค่า 

1 [LRS adater of CCD] 
      

1.1 Adapter for grism base LRS2021 1 124.30 1,445.49 1,569.79 5,494.27 
1.2 Adapter Lens CameraB_16.5 LRS2022 1 90.86 1,732.12 1,822.98 6,380.43 
1.3 Adapter Lens CameraA_16.5 LRS2023 1 90.86 1,732.12 1,822.98 6,380.43 
1.4 Adapter AltaF42_02_A LRS02012 1 177.04 1,159.12 1,336.16 4,676.57 
1.5 Adapter AltaF42_03a LRS02014 1 156.38 1,071.02 1,227.40 4,295.89 
1.6 Adapter AltaF42_03b LRS02016 1 156.38 1,196.96 1,353.34 4,736.68 
1.7 Adapter AltaF42_04a LRS02015 1 177.04 1,034.00 1,211.04 4,238.65 
1.8 Adapter AltaF42_04b LRS02013 1 72.79 1,199.12 1,271.91 4,451.67 
1.9 Adapter AltaF42_BaseA LRS02018 1 36.45 701.22 737.67 2,581.85 
1.10 Adapter AltaF42_BaseA_15 LRS02017 1 36.45 607.50 643.95 2,253.83 
1.11 Adapter AltaF42_BaseA_20 LRS02019 1 26.60 730.20 756.80 2,648.81 
1.12 Adapter AltaF42_BaseA_25 LRS02020 1 22.75 622.20 644.95 2,257.33 
2 [ENCODER DOME 1.0 M] 

      
2.1 Adapter shaft NAR2006-0111 2 1,362.43 1,433.22 2,795.65 9,784.78 
2.2 Emcoder fix plate NAR2006-0110 2 443.61 1,402.00 1,845.61 6,459.64 
2.3 Pulley shaft NAR2006-0112 2 94.87 1,365.84 1,460.71 5,112.48 
3 [Holder optic of SRT] 

      
3.1 Base#2 RA01-19-01 1 67.46 942.62 1,010.08 3,535.28 
3.2 Base2 RA01-19-02 1 67.46 809.08 876.54 3,067.89 
3.3 Locker RA01-19-03 2 65.30 862.00 927.30 3,245.54 
3.4 shaft RA01-19-04 1 76.20 549.28 625.48 2,189.19 
3.5 Head RA01-19-05 1 14.66 874.88 889.54 3,113.40 
3.6 Adapter RA01-19-06 1 118.54 668.38 786.92 2,754.21 
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ล าดับ ชื่อชิ้นงาน รหัส จ านวนชิ้น ค่าวัสด ุ ค่าผลิต ต้นทุนรวม มูลค่า 

4 [Filp mirror] 
      

4.1 
Adapter barlow to filter wheel 

manual 
NAR2007-0115A 

 
2,841.28 3,703.38 6,544.66 22,906.30 

4.2 Adapter to canon NAR2002-0121A 1 608.85 2,727.88 3,336.73 11,678.54 
4.3 Adapter to Eshel NAR2002-0118A 

 
1,549.79 3,202.00 4,751.79 16,631.26 

4.4 
Adapter to maunal focuser 

manual 
NAR2007-0116A 1 774.89 3,269.58 4,044.47 14,155.66 

4.5 adater to Nikon NAR2002-0120A 1 774.89 2,676.28 3,451.17 12,079.11 
5 [Adapter cannon] 

      
5.1 Adapter canon 

 
100 14,224.58 17,081.66 31,306.24 109,571.84 

6 [Adapter nikon] 
      

6.1 Adapter nikon 
 

100 14,224.58 17,120.90 31,345.48 109,709.18 
7 [1M telescope panel] 

      
7.1 Bracket 

 
4 87.03 1,274.00 1,361.03 4,763.60 

7.2 Inner hunges plate 
 

4 139.01 584.00 723.01 2,530.53 
7.3 Panel 

 
4 9,244.16 5,417.44 14,661.60 51,315.59 

8 Cover PSU 
      

8.1 Cover PSU cover_001 1 195.41 1,507.20 1,702.61 5,959.13 
9 [Counter wight] 

      
9.1 Counter weight 

 
1 625.52 2,438.66 3,064.18 10,724.61 

9.2 Counter weight Add 
 

4 673.78 3,068.58 3,742.36 13,098.27 
10 [Dipole Magnet1] 

      
10.1 Yok Lower ATMT-MN-P-D01 1 ม.เชียงใหม่จ่าย 4,230.34 4,230.34 14,806.19 
10.2 Yok Upper ATMT-MN-P-D02 1 ม.เชียงใหม่จ่าย 4,200.88 4,200.88 14,703.08 
10.3 Pole base ATMT-MN-P-D04 2 ม.เชียงใหม่จ่าย 7,131.12 7,131.12 24,958.92 
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ล าดับ ชื่อชิ้นงาน รหัส จ านวนชิ้น ค่าวัสด ุ ค่าผลิต ต้นทุนรวม มูลค่า 

10.4 Yoke side inner ATMT-MN-P-D05 1 ม.เชียงใหม่จ่าย 1,865.66 1,865.66 6,529.81 
10.5 Yoke side Outer rear-L ATMT-MN-P-D06 1 ม.เชียงใหม่จ่าย 1,890.26 1,890.26 6,615.91 
10.6 Yoke side Outer rear-R ATMT-MN-P-D07 1 ม.เชียงใหม่จ่าย 1,875.50 1,875.50 6,564.25 
11 [Base plate] 

      
11.1 Base 

 
1 680.21 1,068.04 1,748.25 6,118.88 

11.2 base1 
 

1 116.56 1,402.00 1,518.56 5,314.95 
11.3 Lower clamp 

 
1 372.90 956.84 1,329.74 4,654.07 

11.4 Upper clamp 
 

1 65.84 789.00 854.84 2,991.95 
12 [Low Resolution Spectrograph ] 

      
12.1 Base Box_New01 LRS01001 1 1,355.48 2,292.00 3,647.48 12,766.19 
12.2 Post_Table LRS01002 10 280.65 1,702.66 1,983.31 6,941.57 
13 [Filter wheel] 

      
13.1 Filter D90mm case NAR2009-0211 10 842.43 2,562.82 3,405.25 11,918.37 
13.2 Filter D90mm holder NAR2009-0212 10 842.43 2,302.00 3,144.43 11,005.50 
13.3 Insert holder jig NAR2009-0213 2 168.49 1,209.00 1,377.49 4,821.20 
14 [EXOhSPEC Collimator] 

      
14.1 Achromatic triplets container CLM-01 2 330.40 15,600.64 15,931.03 55,758.62 
14.2 L1 Retainer CLM-02 2 52.39 1,402.00 1,454.39 5,090.36 
14.3 L2 Retainer CLM-03 2 49.11 1,402.00 1,451.11 5,078.90 
14.4 L3 Retainer CLM-04 2 49.11 1,402.00 1,451.11 5,078.90 
14.5 L4 Retainer CLM-16A 1 49.67 617.00 666.67 2,333.34 
14.6 L5 Retainer CLM-17A 1 121.76 666.00 787.76 2,757.17 
15 [ANDOR 0.7 M AUS] 

      
15.1 Adapter tube to FLI CFW3-12 NAR2015-0116 1 2,085.05 2,752.00 4,837.05 16,929.68 
15.2 Adapter tube to FLI NAR2015-0111 1 2,085.05 2,637.00 4,722.05 16,527.18 
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ล าดับ ชื่อชิ้นงาน รหัส จ านวนชิ้น ค่าวัสด ุ ค่าผลิต ต้นทุนรวม มูลค่า 

15.3 bar fix plate NAR2015-0113 1 1,095.17 1,075.00 2,170.17 7,595.61 

15.4 
Filter wheel fix CFW3-12 to 

andor IKONL 
NAR2015-0118 2 1,373.73 3,120.00 4,493.73 15,728.07 

15.5 
Filter wheel fix CFW5-7 to andor 

IKONL 
NAR2015-0119 1 158.19 1,320.00 1,478.19 5,173.66 

15.6 FLI CFW fix base NAR2015-0117 1 237.28 1,320.00 1,557.28 5,450.49 

15.7 IRAF for plate NAR2015-0110 1 568.65 1,337.00 1,905.65 6,669.78 

16 [Adaptor to CCD] 
      

16.1 Adaptor to CCD 
 

1 63.78 764.00 827.78 2,897.23 

17 [Adaptor to eyepiece] 
      

17.1 Eye piece holder 2.4M NAR2090-0118 1 1,112.00 1,877.00 2,989.00 10,461.51 

17.2 Plate base for 2.4M NAR2090-0117 1 1,020.32 1,018.00 2,038.32 7,134.12 

18 [Dell stand] 
      

18.1 Block nut NAR2090-0120 1 37.60 788.00 825.60 2,889.61 

18.2 Clamp plate NAR2090-0116 1 66.03 748.00 814.03 2,849.10 

18.3 Clamp plate2 NAR2090-0121 1 21.46 723.00 744.46 2,605.63 

18.4 Dell monitor fix housing NAR2090-0115 1 357.98 1,320.00 1,677.98 5,872.93 

18.5 Dell monitor fix plate NAR2090-0114 1 121.99 723.00 844.99 2,957.48 

18.6 Keyboard tray NAR2090-0119 1 693.31 1,648.00 2,341.31 8,194.59 

19 Camera guide 1M 
      

19.1 CTW Base NAR2015-0112 1 2,550.00 993.00 3,543.00 12,400.50 

19.2 CTW plate 100g NAR2015-0113 1 111.20 788.00 899.20 3,147.20 

19.3 Plate base1 NAR2015-0110 1 222.40 830.00 1,052.40 3,683.41 

19.4 slide rail NAR2015-0111 1 208.50 911.00 1,119.50 3,918.26 
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ล าดับ ชื่อชิ้นงาน รหัส จ านวนชิ้น ค่าวัสด ุ ค่าผลิต ต้นทุนรวม มูลค่า 

20 [PSU IN Out  CIR ASSY] 
      

20.1 PSU-in-out-cable-cir-interface PSU_int_002 1 179.40 1,565.00 1,744.40 6,105.41 

20.2 PSU-in-out-cable-cir-Tube 
 

1 1,530.00 2,261.00 3,791.00 13,268.50 

20.3 PSU-in-out-cable-cir-Sqaure 
 

1 207.62 1,950.00 2,157.62 7,551.68 

21 [Pump leybold scrollvac] 
      

21.1 Holder PSU04 2 3,321.96 5,574.00 8,895.96 31,135.87 

21.2 Honey comb cover PSU32 2 554.65 1,156.00 1,710.65 5,987.27 

21.3 Honey comb support PSU09 2 5,214.24 3,120.00 8,334.24 29,169.84 

21.4 interface connector PSU16 1 24.57 502.00 526.57 1,842.98 

21.5 L-fixture PSU10 2 69.21 911.00 980.21 3,430.73 

21.6 Pump rfi shielding PSU01 2 2,502.03 4,593.00 7,095.03 24,832.62 

21.7 rfi cover PSU07 1 130.83 584.00 714.83 2,501.89 

21.8 rfi shielding PSU03 1 1,533.40 2,139.00 3,672.40 12,853.40 

21.9 side-r PSU08 2 752.61 1,648.00 2,400.61 8,402.15 

21.10 sun holder PSU14 6 24.39 1,402.00 1,426.39 4,992.37 

21.11 sun holder support PSU23 6 40.80 911.00 951.80 3,331.30 

21.12 sun shield PSU21 2 658.54 1,321.00 1,979.54 6,928.38 

21.13 sun shield support PSU22 8 90.67 1,075.00 1,165.67 4,079.83 

21.14 support pump PSU15 4 4,080.00 3,611.00 7,691.00 26,918.50 

21.15 Top plate PSU06 1 1,251.02 3,284.00 4,535.02 15,872.56 

22 [Adaptor vixen FL55 nikon] 
[Adaptor vixen 

FL55 nikon]      

22.1 [Adaptor vixen FL55 nikon] 
[Adaptor vixen 

FL55 nikon] 
1 106.68 764.00 870.68 3,047.40 
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ล าดับ ชื่อชิ้นงาน รหัส จ านวนชิ้น ค่าวัสด ุ ค่าผลิต ต้นทุนรวม มูลค่า 

23 [CTW 1.5 KG] [CTW 1.5 KG] 
     

23.1 CTW1.5kg NAR2090-0123 1 283.76 870.00 1,153.76 4,038.17 
23.2 End cover plate NAR2090-0124 4 291.62 650.00 941.62 3,295.68 
23.3 Post D20mm NAR2090-0122 1 88.09 911.00 999.09 3,496.82 
24 [Adapter ZWO] 

      
24.1 [Adapter ZWO] 

 
2 711.23 4,347.00 5,058.23 17,703.80 

25 Plate 
      

25.1 Plate1&2 
 

2 10,200.00 3,600.00 13,800.00 48,300.00 
25.2 Plate3&4&5 

 
3 24,480.00 2,400.00 26,880.00 94,080.00 

   
รวม 127,336.65 220,618.69 347,955.34 1,217,843.69 
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7.2.3 มูลค่าที่เกิดจากให้บริการเคลือบกระจก 

 สดร. มีการพัฒนาเครื่องเคลือบกระจก โดยร่วมมือกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
และสามารถให้บริการเคลือบกระจกกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ สามารถน ามาใช้ประเมินเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่า 

คุณค่าจากการให้บริการหน่วยงานต่างๆ  

 ในกรณีที่มีการให้บริการแก่องค์กรภายนอกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จะประเมินมูลค่าโดยหาต้นทุนที่
ใช้ในการให้บริการ น ามาเป็นมูลค่าที่หน่วยงานภายนอกได้รับจากการให้บริการอุปกรณ์นั้น  

ตารางท่ี 7.8 แสดงค่าใช้จ่ายในการเคลือบกระจก 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเคลือบกระจก ต้นทุน (บาท) 
ค่าไฟฟ้า (40 Amp 3 phase x 30 ครั้งๆ ละ 5 ช่ัวโมง) 1,000 
ค่าน้ ายาล้าง 800 
วิศวกร 1 คน 1 วัน 1,109.24 
ช่าง 1 คน 1 วัน 756.30 

รวม 3,665.55 
  
 การน าเครื่องเคลือบกระจกไปใช้บริการในปีต่างๆ ต่อให้เกิดมูลค่าดังนี้ 

 ปี 2563 มีการให้บริการเคลือบ 2 ครั้ง โดยครั้งแรก ให้บริการสมาคมนักดาราศาสตร์สมัครเล่นแห่ง
ประเทศไทย จ านวน 6 บาน ครั้งที่สอง ให้บริการสมาคมนักดาราศาสตร์สมัครเล่นแห่งประเทศไทย จ านวน 1 บาน 
รวมเป็น 7 บาน 

 การให้บริการทั้งหมดมีมูลค่าเท่ากับ 3,665.55 x 7 = 25,659 บาท 

  
7.2.4  การออกแบบและพัฒนาระบบ และผลิตเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์ส าหรับโครงการ CTA 

(Cherenkov Telescope Array (CTA)) 

 โครงการ CTA เป็นโครงการมูลค่า 400 ล้านยูโร เกิดจากความร่วมมือของ 25 ประเทศ
มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา High Energy Astroparticles โครงการนี้จะท าการติดตั้งหมู่กล้องโทรทรรศน์
รังสีเชเรนคอฟ ทั้งในซีกโลกเหนือที่เกาะลาปาลมา (La Palma) ราชอาณาจักรสเปน และในซีกโลกใต้ที่เซอร์โร
พารานาล (Cerro Paranal) สาธารณรัฐชิลี การเข้าร่วมโครงการขนาดใหญ่นี้ของประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้
บุคลากรของประเทศในระดับต่างๆ ได้พัฒนาศักยภาพ และสามารถท าการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ในระดับ
แนวหน้า (Frontier Science) ในเท่าเทียมกับประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ทีมวิศวกรจะได้มี
โอกาสพัฒนาเทคโนโลยีที่ยังไม่เคยมีในประเทศไทย ทั้งนี้ สดร. ได้เสนอการพัฒนาเครื่องเคลือบกระจกสะท้อน
แสงของกล้องโทรทรรศน์ตามมาตรฐานที่โครงการ CTA จ าเป็นต้องใช้ในรูปแบบของ In Kind Contribution 
(IKC) เนื่องจาก สดร. ได้ท าการพัฒนาเครื่องเคลือบกระจกแบบสปัตเตอริง (Sputtering) ร่วมกับสถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน (สซ.) เพ่ือใช้เคลือบกระจกสะท้อนแสงของกล้องโทรทรรศน์ของหอดูดาวแห่งชาติ 
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 สดร. ร่วมออกแบบกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และว่าจ้างสถาบันซินโครตรอนเป็นผู้ผลิตใน
วงเงิน 35 ล้านบาท ซึ่งแบ่งงวดงานออกเป็น 3 งวด ในช่วงปี 2561-2563 โดยในงวดงานปี 2563 
ใช้งบประมาณการผลิตจ านวน 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.55% ของมูลค่าผลิตทั้งโครงการ  

ตารางท่ี 7.9 สัดส่วนมูลค่าต้นทุนของแต่ละปี 

ต้นทุน 2561 2562 2563 รวมทุกปี 
เครื่องเคลือบ 17,000,000 10,000,000 8,000,000 35,000,000 
เครืองล้าง 

  
12000,000 12,000,000 

มูลค่าต้นทุนรวม 17,000,000 10,000,000 20,000,000 47,000,000 
สัดส่วนมูลคา่ต้นทุนของแต่ละป ี 36.17% 21.28% 42.55% 

 
 

 เมื่อน ามาประเมินเทียบกับมูลค่าที่ได้รับการประเมินจากโครงการ CTA ที่ประเมินมูลค่ารวมทั้งโครงการไว้ที่ 
1.7 ล้านยูโร หรือ 78.2 ล้านบาท เมื่อคิดสัดส่วนเฉพาะของปี 2563 ที่ร้อยละ 42.55% เช่นกัน จะได้
มูลค่าประเมินจากโครงการ CTA เท่ากับ 33,276,596 บาท  
 

ตารางท่ี 7.10 ประเมินมูลค่าแยกปี 

 
2561 2562 2563 

ประเมินมูลค่าแยกป ี 28,285,106 16,638,298 33,276,596 

 

7.2.5 การพัฒนาโดมกล้องโทรทรรศน์ กองทัพอากาศ  

 เนื่องจากกองทัพอากาศจะท าการปรับปรุงอาคารหอดูดาวที่มีโดมขนาด 4 เมตร ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
เพื่อติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.8 - 1.0 เมตร ที่ดอยอินทนนท์ และย้าย
กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร ที่มีอยู่เดิมไปติดตั้งที่หอดูดาวแห่งใหม่ ณ สถานีรายงานสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการค้นหาและติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศ  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้ว่าจ้าง สดร. ให้ท าการสร้างและติดตั้งโดม ใช้ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี โดย
ในปี 2562 เป็นกิจกรรมจัดประชุม Kick off meeting และการเสนอแบบการติดตั้งให้กองทัพอากาศ 
พิจารณา คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 5,457,000 บาท  

 ส่วนปี 2563 เป็นการน าโดมไปติดตั้งที่สมุยและดอยอินทนนท์ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็น
มูลค่ารวมเท่ากับ 5,457,000 บาท 
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ตารางท่ี 7.11 แผนการด าเนนิงานปรับปรุงอาคารหอดูดาว 4 เมตร 

งวดงานที่ การด าเนินงาน 
มูลค่าการด าเนินงาน (บาท) 
2562 2563 

1 ประชุม kick off meeting  1,637,100 
 

2 เสนอแบบการติดตั้ง ให้กองทัพอากาศพิจารณา  3,819,900 
 

3 ส่งโดมไปสถานทีต่ิดตั้ง   
3,274,200 

4 ติดตั้งแล้วเสร็จ ส่งมอบงานงวดที่ 4  
2,182,800 

มูลค่ารวมแต่ละป ี 5,457,000 5,457,000 

 

7.2.6 มูลค่าจากการจัดท าเครื่องจัดเก็บสภาพอากาศและวัดสภาพท้องฟ้า 

 สดร. ได้ด าเนินการออกแบบและสร้างเครื่องจัดเก็บสภาพอากาศและวัดสภาพท้องฟ้า เพื่อใช้ใน
การวัดสภาพท้องฟ้าในบริเวณที่ติดตั้ง เพื่อดูความเหมาะสมของพื้นที่ในการก่อสร้างหอดูดาว มีการ
ด าเนินงานจัดท าโดยมีค่าอุปกรณ์ประมาณ 700,000 บาท  ค่าขนส่งประมาณ 70,000 บาท และค่าบุคลากร
ประมาณ 60,000 บาท รวมมูลค่าการด าเนินงานทั้งหมดประมาณ = 830,000 บาท 

รายการ มูลค่า 

ค่าอุปกรณ ์ 700,000 

ค่าขนส่ง 70,000 

ค่าบุคลากร 60,000 

รวม 830,000 
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7.2.7 มูลค่าจากการพัฒนาอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์วิทยุ 

 มูลค่าจากการพัฒนาอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์วิทยุในปี 2563 คือการได้รับความร่วมมือ ในการได้
ผู้ เชี่ยวชาญมาร่วมพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ และมูลค่าที่ เกิดจากการประหยัดได้จากการพัฒนาเอง 
(เครื่องวัดสัญญาณรบกวน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1) การได้รับความร่วมมือ ในการได้ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ  
 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระบบเพ่ือใช้ในการท างานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ เป็นการส่ง
บุคลากรระหว่างองค์กรที่มีจุดประสงค์ในการด าเนินการพัฒนาระบบอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ทางด้านดาราศาสตร์ ไปร่วมงานพัฒนากับผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ โดยในปี 2561 – 2563 เกิดความร่วมมือ
ใน 4 โครงการ ประกอบด้วยรายการดังนี้ 
 1. โครงการการร่วมพัฒนาตัวรับสัญญาณย่าน L  
 2. การร่วมพัฒนาตัวรับสัญญาณย่าน K  
 3. การร่วมพัฒนาระบบ Holography  
 4. การพัฒนาเขียนซอฟต์แวร์  
 การประเมินมูลค่า ใช้อัตราจ้าง (เทียบเท่า) ของบุคลากรที่ท างาน โดยค านวณเฉพาะในช่วงปี 2563 
ซึ่งมีระยะเวลาท างานกับ สดร. 4 เดือน  
 จ านวนค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญ 2 คน (เงินเดือนประมาณการ 100,000 บาท) และช่างเทคนิค 5 คน 
(เงินเดือนประมาณการ 50,000 บาท) ประมาณการทั้งหมดต่อโครงการเดือนละ 350,000 บาท  
 ผลการประเมินเป็นดังตารางที่ 7.12 
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ตารางท่ี 7.12  ประมาณการมูลค่าจากการได้รับความร่วมมือในการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ 

ความร่วมมือในด้าน ช่วงเวลาที่มาร่วมมือ 
อัตราจ้างเทียบเท่า  

(ต่อเดือน) 
จ านวนเดือนที่มา

ร่วมมือ 
จ านวนเดือนที่มาร่วมมือ

ในปี 2563 
มูลค่าความร่วมมือ 

การร่วมพัฒนาตัวรับสญัญาณย่าน L มกราคม 61 - มกราคม 63 200,000 24 4 800,000 

การร่วมพัฒนาตัวรับสญัญาณย่าน K มกราคม 61 - มกราคม 63 200,000 24 4 800,000 

การร่วมพัฒนาระบบ Holography มกราคม 61 - มกราคม 63 200,000 24 4 800,000 

การพัฒนาการเขียนซอฟตแ์วร ์ กรกฎาคม 61- มกราคม 63 200,000 18 4 800,000 

      มูลค่ารวม   3,200,000 

 

 



 รายงานฉบับสมบูรณ์  
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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2) ประหยัดได้จากการพัฒนาเอง (เครื่องวัดสัญญาณรบกวน) 
ในปี 2563 สดร. มีการพัฒนาเครื่องวัดสัญญาณรบกวน ท าให้เกิดมูลค่าจากการประหยัดได้ โดยหากมี

การใช้อุปกรณ์จากแหล่งอื่นจะมีค่าใช้จ่าย 400,000 บาทต่อครั้ง จ านวนการวัดต่อปี 3 ครั้ง คิดเป็นเงิน  
1,200,000 บาท  

 
ตารางท่ี 7.13 ค านวณมูลค่าการประหยัดได้จากการพัฒนาเครื่องวัดสัญญาณรบกวน 

รายการ ราคาของการวัด จ านวนการวัดต่อปี มูลค่ารวมท่ีประหยัดได้ 
เครื่องวัดสญัญาณรบกวน 400,000 3 1,200,000 

 

3) รวมมูลค่าของการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ ในงานดาราศาสตร์วิทยุ 
รวมมูลค่าในปี 2563 จากกิจกรรมต่างๆ ในด้านดาราศาสตร์วิทยุดังนี้ 
 

ตารางท่ี 7.14 รวมมูลค่าจากกิจกรรมด้านดาราศาสตร์วิทยุ 

รายการ มูลค่า 

ประหยดัค่าผูเ้ชี่ยวชาญจากการไดร้ับความร่วมมือ 3,200,000 

ประหยดัได้จากการพัฒนาเอง 1,200,000 

รวม 4,400,000 

 

 
 


