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 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดให้บริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา ต้ังแต่ป พ.ศ. 2555 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้นักวิจัยของประเทศสามารถดำาเนินการวิจัย 
ร่วมกับเครือข่ายดาราศาสตร์ท้ังในและต่างประเทศ สร้างรากฐานความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และยกระดับการแข่งขันและมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยสู่ระดับสากล รวมท้ังเพ่ือเปนแหล่งเรียนรู้ 

ศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ โดยมีรูปแบบการให้บริการ 2 รูปแบบ ได้แก่ การให้บริการ

กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร  และ 1 เมตร สำาหรับกลุ่มเปาหมายท่ีเปนนักวิจัย นักวิชาการ 

ครู อาจารย์ และนักศึกษา และการให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์สำาหรับ

กลุ่มเปาหมายที่เปนเด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป และเพื่อให้ทราบว่าการให้บริการของ 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลบรรลุจุดประสงค์มากน้อยเพียงใด จึงได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตลอดจนความต้องการ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงและ/หรือพัฒนาการให้บริการของหอดูดาวฯ ทั้งนี้เพื่อนำาผลการประเมินที่ได้มา

จัดทำาแผนการปรับปรุงการให้บริการของหอดูดาวฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำาป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ ดำาเนินการต่อเนื่องมาเปนปที่ 2 ซึ่งในปนี้ได้ทำาการประเมินความพึงพอใจของ  

ผู้รับบริการโดยพิจารณาข้อมูลใน 3 ส่วน ได้แก่ การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าน 

ศูนย์กลาง 1 เมตร และการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทาง 

ดาราศาสตร์ โดยได้ทำาการประเมินเฉพาะในส่วนของการศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอก

และการเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวของประชาชนทั่วไป ไม่ครอบคลุมถึงกิจกรรมเปิดบ้านหอดูดาว (Open house) 

ที่ปนี้ถูกยกเลิกไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การ 

เก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาและ 

การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการประเมินที่สำาคัญมีดังนี้  

บทสรุปผู้บริหาร

ก
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 1. ภาพรวมผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 โดยภาพรวมผู้รับบริการฯ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อยู่ใน

ระดบัมากทีส่ดุ ขณะทีเ่มือ่พจิารณารายละเอียดในแต่ละส่วนพบว่าผู้รบับรกิารฯ มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิาร 

กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร และ 1 เมตร อยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจ 

ต่อการให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์: การศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์จาก 

หน่วยงานภายนอกและการเข้าเยีย่มชมหอดดูาวของประชาชนท่ัวไป อยูใ่นระดับมากท่ีสุด (รายละเอยีดปรากฏ

ในตารางท่ี่ 2 ภาคผนวก ข.) 

1.00
2.4 เมตร

4.19
4.45

4.68
4.50

1 เมตร เยี่ยมชม รวมทั้งหมด

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

ข



สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Astronomical Research Institute of Thailand

(Public Organization)

รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
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 เม่ือพิจารณาในส่วนของความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
2.4 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พบว่าผู้รับบริการฯ มีความพึงพอใจในระดับมาก  
ถึงมากที่สุด (คิดเปน ร้อยละ 93.18) โดยพบว่าปจจัยที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดจะเปนปจจัยที่ 
เก่ียวข้องกับบุคลากรท่ีให้บริการ ท้ังในส่วนของความเต็มใจ มุ่งม่ัน ทุ่มเทในการให้ความช่วยเหลือบริการ การมี 
ความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญ รวมถึงความสามารถในการควบคุมอุปกรณ์ให้มีความถูกต้องเหมาะสม  
ตรงตามความต้องการ รองลงมาจะเปนส่วนของสภาพท่ีพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสังเกตการณ์ 
ขณะที่ปจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าใช้งานบนระบบเครือข่ายของ สดร. และ 
ระบบควบคุมเชื่อมต่ออุปกรณ์และการสื่อสารจากระบบเครือข่ายของ สดร. ไปยังหอดูดาวฯ พบว่าผู้รับบริการ  
มีความพึงพอใจน้อยกว่าปจจัยอ่ืน ๆ (รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 3 ภาคผนวก ข.)

 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจุดแข็งของการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร  
พบว่าการมี ULTRASPEC การมีสถานท่ีต้ังท่ีมีทัศนวิสัยท่ีเหมาะสมกับการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ท้ังซีกฟาเหนือ 
และซีกฟาใต้และการได้รับการสนับสนุนท่ีดีเย่ียมจากบุคลากรท่ีให้บริการถือว่าเปนจุดแข็งท่ีสำาคัญ อย่างไรก็ตาม
เม่ือพิจารณาจุดอ่อนของการให้บริการฯ แม้จากการประเมินจะไม่พบว่ามีจุดอ่อนท่ีเด่นชัด แต่ก็พบว่ายังมีปญหา
ในส่วนของการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าใช้งานบนระบบเครือข่ายของ สดร. (VPN) รวมทั้งการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์และการสื่อสารจากระบบเครือข่ายของ สดร. ไปยังหอดูดาวฯ (TNO) ที่ยังไม่ค่่อยเสถียร
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 2. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร  

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัย

ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

ค
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 สำาหรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการฯ จากการประเมินพบว่า สดร. มีการปรับปรุง/ 

พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเพื่อรักษามาตรฐานในการให้บริการให้คงคุณภาพต่อไป 

สดร. ควรมีการจัดทำาแผนงานรองรับเกี่ยวกับระบบการบำารุงรักษา รวมทั้งการพัฒนาอุปกรณ์ (Camera) ที่มี

คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า มาทดแทน ULTRASPEC ตลอดจนการพิจารณาเปล่ียนอุปกรณ์บางอย่างท่ีมีอายุ 

การใช้งานมากกว่า 6 ป ก่อนที่จะชำารุด โดยเฉพาะเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ 

 เมื่อพิจารณาในส่วนของความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

1 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พบว่าผู้รับบริการฯ มีความพึงพอใจในระดับมาก

ถึงมากที่สุด (คิดเปน ร้อยละ 92.73) โดยพบว่าปจจัยที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดก็ยังคงเปนปจจัย

เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่ให้บริการ โดยเฉพาะความสามารถในการควบคุมอุปกรณ์ให้มีความถูกต้องเหมาะสม 

ตรงตามความต้องการ ขณะท่ีพบว่าปจจัยเก่ียวกับการเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพ่ือเข้าใช้งานยังเปนประเด็นท่ี 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยกว่าปจจัยอื่น ๆ รวมถึงปจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของข้อมูลดาราศาสตร์ที่ได้ 

และคุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเกตการณ์ต่าง ๆ  (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 4 ภาคผนวก ข.) 
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 3. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร  

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัย

ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

ง
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 สำาหรับจุดแข็งของการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร พบว่าแม ้

กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จะมีขนาดเล็กกว่ากล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

2.4 เมตร แต่ก็พบว่าสามารถนำามาใช้เก็บข้อมูลทางดาราศาสตร์ตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้อย่างครบถ้วน  

อีกทั้งการใช้งานยังสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีระบบค่อนข้างดีที่อำานวยความสะดวกในการสังเกตการณ์ของนักวิจัย 

เนื่องจากไม่ว่าจะอยู่แห่งใดก็สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้ามาใช้งานผ่านระบบ Telescope  

Control System (TCS) ได้ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร 

อยู่ในช่วงของการทดลองเปิดให้บริการในรอบการสังเกตการณ์ ป พ.ศ. 2563-2564 นี้ จึงทำาให้พบว่ายังม ี

จุดที่ต้องปรับปรุง/พัฒนา อาทิ ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ระบบการควบคุมกล้องโทรทรรศน์และ

ส่วนต่อประสานกับ CCD รวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำางานของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์บางอย่าง เช่น 

การทำางานของ B-band, telescope tracking and data storage เปนต้น

 นอกจากน้ีจากการประเมินพบว่ากล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. น่าจะช่วยในการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้

เน่ืองจากเม่ือเทียบกับกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร ท่ีต้ังอยู่ ณ หอดูดาวในภูมิภาคต่าง ๆ 

กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ช่วยทำาให้ความสามารถในการเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นประมาณ  

2 เท่า ซ่ีงถือว่าเปนความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนค่อนข้างมาก อีกท้ังกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร  

ยังน่าจะสามารถเปนทางเลือกที่สำาคัญสำาหรับงานวิจัยที่ไม่ได้รับการจัดสรรเวลาจากกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร

ร่วมด้วย ดังนั้น สดร. ควรมีการพัฒนา/เพิ่มเติมอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับต่อเหตุการณ์ที ่

จะเกิดขึ้นดังกล่าว โดยอาจมีการประชุม เสวนา ร่วมกันของทุกฝาย ทั้งผู้ที่ใช้อุปกรณ์ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

พัฒนาอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์ผู้ที่ให้บริการ เปนต้น

จ
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ง

 4. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์: การศึกษา 

ดูงานด้านดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอกและการเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวของประชาชนทั่วไป ประจำาปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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 เมื่อพิจารณาในส่วนของความพึงพอใจต่อการให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทาง 

ดาราศาสตร์: การศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอกและการเข้าเย่ียมชมหอดูดาวของประชาชนท่ัวไป  

ผู้รับบริการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุด (คิดเปน ร้อยละ 97.91) โดยพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

ในระดับมากท่ีสุดในทุกปจจัย ท้ังในส่วนของปจจัยนำาเข้า ได้แก่ นิทรรศการ ส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์ต่าง ๆ  

รวมถึงวิทยากร ปจจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ การบริหารจัดการ ความสะดวกในการขอเข้ามาศึกษาดูงานหรือ

เย่ียมชมหอดูดาวฯ และความพร้อมในการให้ข้อมูล และปจจัยด้านผลผลิต ได้แก่ ประโยชน์ท่ีมีต่อการพัฒนา 

องค์ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ให้แข่งขันได้ในระดับสากล การได้แนวทาง/รูปแบบในการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ 

ทางวิทยาศาสตร์โดยอาศัยดาราศาสตร์เปนส่ือ การสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ผลงานด้านดาราศาสตร์ 

การเปิดมุมมองใหม่ ๆ ทางด้านดาราศาสตร์และความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการฯ (รายละเอียดปรากฏ

ในตารางท่ี 5 ภาคผนวก ข.)   

 สำาหรับจุดแข็งของการให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์: การศึกษาดูงานด้าน 

ดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอกและการเข้าเย่ียมชมหอดูดาวของประชาชนท่ัวไป พบว่าหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบ พระชนมพรรษา มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย น่าสนใจ นิทรรศการและสื่อการเรียนรู้มีเนื้อหาสามารถ 

กระตุ้นความคิด เปิดมุมมอง สร้างแรงบันดาลใจ สร้างโอกาสในการเรียนรู้หรือสร้างสรรค์ผลงานด้านดาราศาสตร์  

ฉ
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มีรูปแบบในการนำาเสนอสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าใจได้ง่าย มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ 

ทางด้านดาราศาสตร์ให้แข่งขันในระดับสากล

 อย่างไรก็ตาม สดร. ควรพิจารณานำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้นิทรรศการและส่ือการเรียนรู้มีมิติท่ีน่าสนใจ 

เกิดความเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านดาราศาสตร์ ควรมีการขยายพื้นที่ 

ในการรองรับผู้ท่ีจะมาศึกษาดูงานและ/หรือเพ่ิมโซนสำาหรับจัดนิทรรศการและผลงานวิจัยต่าง ๆ ให้มากข้ึน ท้ังน้ี 

อาจพิจารณาพื้นที่ภายนอกอาคารร่วมด้วย ควรจัดให้มีจุด Check in สำาหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมเพื่อเก็บภาพ 

ความประทับใจ ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเปาหมายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจจัดทำา 

เปนสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สดร. และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  เพื่อสะท้อนถึงความโดดเด่น 

ของหอดูดาวฯ พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงวิธีการและช่องทางในการติดต่อเพื่อขอรับบริการ โดยอาจ 

จัดทำาในรูปแบบคลิปวิดีโอ และมีคำาบรรยาย (Subtitle) หลากหลายภาษา เช่น ภาษาเหนือ ภาษาอังกฤษ 

ภาษาบาฮาซา ภาษาฮินดี ภาษาเวียดนาม ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุน เปนต้น

 นอกจากน้ีจากการประเมินยังพบว่า สดร. ควรมีการส่ือสารเพ่ือให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงสำาคัญของการมี

และการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ท้ังขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 และ 1 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบ พระชนมพรรษา ตลอดจนโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีของประเทศในด้านต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากดาราศาสตร์ ตลอดจนควรมีการสร้างความร่วมมือและ/ 

หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เช่น กรมชลประทาน และกรมอุตุนิยม เปนต้น เพื่อพัฒนา 

โครงการวิจัยท่ีจะสามารถช่วยแก้ไขปญหาท่ีสำาคัญของประเทศต่อไป

ช
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
แผนในการปรับปรุงการ 

ให้บริการ
ผลการติดตามการดำาเนินงาน 

ตามแผนฯ

1. พัฒนาอุปกรณ์หลักสำาคัญของ 

กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าน 

ศูนย์กลาง 2.4 เมตร เช่น MRES 

เพื่อให้สามารถทำางานได้อย่าง 

สมบูรณ์มากขึ้น

1. ดำาเนินการพัฒนาระบบตามดาว 

อัตโนมัติ เพื่อให้อุปกรณ์หลัก

สามารถทำางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อยู่ระหว่างดำาเนินการพัฒนาระบบ

ตดิตามดาว ของ MRES ให้เปนแบบ

อัตโนมัติ เพื่อให้แสงดาวอยู่ภายใน 

Fiber optic hole ให้ มากที่สุด

2. ปรับปรุงหน้าระบบการเก็บข้อมูล 

(Graphic user interface) และ 

ปรบัปรงุการทางานของ อปุกรณ์  

CCD (4k)

2. ดำาเนินการปรับปรุงหน้าระบบ 

การเก็บข้อมูล (Graphic user 

interface) และปรับปรุงการ

ทำางานของอุปกรณ์ CCD (4k)  

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำาเนินการ

ปรับปรุงหน้าระบบการเก็บข้อมูล 

(Graphic user interface) และ

ปรับปรุงการทำางานของอุปกรณ์ 

CCD (4k) ให้มีความเสถียรมากขึ้น

3. ระบบการเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ 

ประกอบบางชนิดยังไม่เปนระบบ 

อัตโนมัติ เช่น header file ของ 

MRES เปนต้น

3. ดำาเนินการปรับปรุงโดยใช้สคริปท์ 

เพื่อใส่ข้อมูล header file ของ

ข้อมูลการถ่ายภาพด้วย MRES

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำาเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขโดยใช้สคริปท์เพื่อใส่ 

ข้อมูล header file ของข้อมูลการ

ถ่ายภาพด้วย MRES

4. ปรับปรุงคุณภาพของการ 

ถ่ายภาพในด้าน Frame-to-

Frame dithering

4. ปจจุบันดำาเนินการโดยให้ผู้รับ 

บริการดำาเนินการเอง (Manual) 

และมีแผนที่จะดำาเนินการศึกษา

และพัฒนาระบบให้สามารถ

ดำาเนินการแบบอัตโนมัติ เพื่อ

อำ านวยความสะดวกให ้ แก ่ 

ผู้รับบริการ

อยู ่ระหว ่างดำาเนินการพัฒนา/ 

ปรับปรุงให ้สามารถดำาเนินการ 

แบบอัตโนมัติ ภายใต้ความร่วมมือ

กับ The University of Sheffield

 5. การติดตามการดำาเนินงานตามแผนการปรับปรุงการให้บริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนของการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 2.4 เมตร

 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้นำาผลจากการประเมินความพึงพอใจของ 

ผูร้บับรกิารหอดดูาวเฉลิมพระเกียรต ิ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาจดัทำาแผน 

การปรบัปรงุการให้บรกิารของหอดดูาวฯ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงจากการตดิตามการดำาเนนิงานตาม 

แผนการปรับปรุงการให้บริการของหอดูดาวฯ ดังกล่าวปรากฏผลดังนี้

ซ



สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Astronomical Research Institute of Thailand

(Public Organization)

รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
แผนในการปรับปรุงการ 

ให้บริการ
ผลการติดตามการดำาเนินงาน 

ตามแผนฯ

5. เพิ่มเติมข้อมูลในเว็บไซต์ที่ใช้ใน 

การสังเกตการณ์วัตถุท้องฟา 

(Web interface) เกี ่ยวกับ 

ผู ้ รั บบริการและผู ้ ให ้บริการ

เปนรายวัน รวมถึงมีช่องทาง 

ในการติดต ่อสื่อสารระหว่าง 

ผู ้ รับบริการและผู ้ ให ้บริการ 

ในช่วงเวลาท่ีทำาการสังเกตการณ์ 

เช ่ น  cha t  message/box 

เปนต้น

5. ดำาเนินการเพ่ิมเติมข้อมูลใน Web 

interface และแจ้งช่องทางในการ 

ติดต่อสื่อสาร 2 ช่องทาง ผ่าน

โทรศัพท์ภายใน (611) และ

ผ่าน โปรแกรม Skype โดยทั้ง 

2 ช่องทาง สามารถติดต่อกับ

เจ้าหน้าที่ให้บริการ (Operator) 

ได้โดยตรง

กลุ่มตัวอย่างสามารถติดต่อส่ือสาร 

กับเจ้าหน้าท่ีเทคนิคดาราศาสตร์ได้ 

โดยตรงผ ่านการส่ือสารทั้งทาง

โทรศัพท์และโปรแกรม Skype

6. ควรมีการตรวจสอบเครื่องมือ/ 

อปุกรณ์สำาคัญของกล้องโทรทรรศน์ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร 

เนื่องจากเริ่มมีการเสื่อมสภาพ

จากกาลเวลาและการใช้งาน

6. ดำาเนินการจัดทำาแผนในการบำารุง

รักษาเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ของ 

กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าน 

ศูนย์กลาง 2.4 เมตร โดยได้มีการ 

ตรวจสอบสภาและความพร้อม 

ใช้งานของอุปกรณ์ทั้งหมดทั้ง

ก่อนและระหว่างการให้บริการ

เปนประจำา

หน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องได ้มีการ 

ตรวจสอบสภาพและความพร้อม 

ใช ้งานของอุปกรณ์เป นประจำา 

อย่างต่อเนื่อง

7. ควรมีการอบรมให้ความรู ้แก ่

เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ (Operator) 

โดยเฉพาะบุคลากรใหม่

7. ได้ดำาเนินการถ่ายทอดให้ความรู ้

และคำาแนะนำาแก ่ เจ ้าหน ้าที่ 

ทีใ่ห้บรกิาร (Operator) โดยเฉพาะ 

บคุลากรใหม่ทกุคนและในระหว่าง 

ให้บรกิารจะมเีจ้าหน้าทีช่ำานาญงาน 

ปฏิบัติงานด้วยทุกครั้ง

เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ/เจ้าหน้าท่ี 

เทคนิคดาราศาสตร์ (Operator) 

ทกุคนได้รับการสอนงานหรือถ่ายทอด 

ความรู ้จากผู ้ที่มีประสบการณ์ใน

ลักษณะที่ ไม ่ เป นทางการอย่าง

สมำ่าเสมอ นอกจากนี้ในการปฏิบัติ

งานก็จะทำางานร่วมกันเปนทีม
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1รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  1.1 เหตุผลและความจ�าเป็น

 การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาด้านดาราศาสตร์ การสร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์

ในระดับชาติและนานาชาติ การส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมถึงการบริการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เข้าถึงเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปทั่วทุกภูมิภาคโดยใช้

ดาราศาสตร์เปนสื่อ ถือเปนพันธกิจที่สำาคัญของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในฐานะ 

ที่เปนหน่วยงานที่รับผิดชอบงานทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศ

 การให้บริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เปนบริการหนึ่งที่สำาคัญที่สถาบันวิจัย

ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำาเนินการเพื่อสนับสนุนพันธกิจดังกล่าว ตั้งแต่ ป พ.ศ. 2555 โดยมี

จุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยของประเทศสามารถดำาเนินการวิจัยร่วมกับเครือข่ายดาราศาสตร์ทั้งใน

และต่างประเทศ สร้างรากฐานความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยกระดับการแข่งขันและ

มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยสู่ระดับสากล  นอกจากน้ียังเปนแหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่

ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ โดยมีรูปแบบการให้บริการ 2 รูปแบบ ได้แก่ การให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร  และ 1 เมตร สำาหรับกลุ่มเปาหมายที่เปนนักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย์ และ 

นักศึกษา และการให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์ สำาหรับกลุ่มเปาหมายที่เปน 

เด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป

 ดังนั้นเพื่อให้ทราบว่าการให้บริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาสามารถ 

ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย

เพียงใด จึงมีความสำาคัญและจำาเปนที่จะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบ พระชนมพรรษา ตลอดจน ความต้องการ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึง แนวทางในการปรับปรุง

และ/หรือพัฒนาการให้บริการของหอดูดาวฯ ทั้งนี้เพื่อนำาผลการประเมินที่ได้มาจัดทำาแผนการปรับปรุงการให้

บริการของหอดูดาวฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งจากการศึกษาพบว่ารูปแบบการประเมิน

แบบ CIPPIEST (CIPPIEST evaluation model) ของ Stufflebeam and Shinkfield (2007) เปนรูปแบบ

ที่เหมาะสมมากที่สุด ที่จะนำามาใช้ในการกำาหนดกรอบการประเมินเพื่อแสวงหาคำาตอบคำากล่าว ทั้งนี้เนื่องจาก 

การประเมินตามรูปแบบนี้จะช่วยให้ได้ข้อมูลสำาคัญทั้งในด้านคุณประโยชน์และคุณภาพ พร้อมทั้งสามารถให ้

บทที่ 1 บทนำา
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ข้อเสนอแนะหรือแนวทางสำาหรับการตัดสินใจดำาเนินการสำาหรับสถาบันฯ ได้อย่างเปนระบบ ด้วยเหตุนี้ในการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำาปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ คณะผู้ประเมินจึงได้นำารูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST มาใช้เปนกรอบการประเมิน  

และได้กำาหนดรายละเอียดการประเมินแต่ละด้าน โดยบูรณาการระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ  

(Service quality) กับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยคาดหวังว่าผลการประเมินที่ได้จะสามารถสะท้อน 

ให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการหอดูดาวฯ ตามมุมมองของผู้รับบริการที่ผ่านมา และ

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

  1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมิน

 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำาป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพ่ือสำารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบ พระชนมพรรษา  

 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการ

ให้บริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

 3. เพื่อจัดทำาแผนการปรับปรุงการให้บริการของหอดูดาวฯ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

  1.3 พื้นที่เป้าหมาย

 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ต้ังอยู่บริเวณสถานีทวนสัญญาณทีโอที อุทยานแห่งชาติ

ดอยอินทนนท์ อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

  1.4 ขอบเขตการด�าเนินงาน

 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำาป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ มีขอบเขตการดำาเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ แบ่งออกเปน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย์ 

และนักศึกษา และกลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป ในกลุ่มนักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย์ 

และนักศึกษา ทำาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงตามความสมัครใจ (Voluntary  

Selection) เปนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามจุดประสงค์ของการประเมินตาม 

ความสมัครใจ โดยให้มีความคลาดเคล่ือนในการกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่เกิน ร้อยละ 15 จำานวน อย่างน้อย  

16 คน ดำาเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม อย่างน้อย 12 คน และการสัมภาษณ์ อย่างน้อย 4 คน  
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ขณะที่กลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป ทำาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการคัดเลือกแบบ

บังเอิญ (Accidental Selection) เปนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่มาศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์และ/

หรือเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม  

พ.ศ. 2564

 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ครั้งนี้ 

จะครอบคลุมเนื้อหาทั้งในส่วนของการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร และ 

1 เมตร และการให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์ ได้แก่ การศึกษาดูงานด้าน

ดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอก และการเข้าเย่ียมชมหอดูดาวของประชาชนท่ัวไป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ขอบเขตด้านเวลา

 ระยะเวลาดำาเนินการ 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยไม่นับรวมระยะเวลาการ

ตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับการจ้างท่ีปรึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาว

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
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 ในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำาป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ คณะผู้ประเมินทำาการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.1  การให้บริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  

  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับความความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2.3  การประเมินตามรูปแบบ CIPPIEST

2.4  กรอบแนวคิดในการประเมิน

  2.1 การให้บริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 หอดดูาวเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา หรือ หอดูดาวแห่งชาติ (Thai National Observatory: 

TNO) ตั้งอยู่บริเวณสถานีทวนสัญญาณทีโอที อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่ความสูง 2,457 เมตร จากระดับนำ้าทะเลปานกลาง มีทัศนวิสัยที่เหมาะสมกับการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์  

สามารถทำาวิจัยได้มากกว่า 200 คืนต่อปและเปนหอดูดาวเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ซึ่งเปน

จุดสังเกตการณ์ท้ังซีกฟาเหนือและซีกฟาใต้ได้ตลอดทั้งป ดังนั้นจึงมีการติดต้ังกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง

ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2.4 เมตร พร้อมระบบอตัโนมติัทีม่ขีนาดใหญ่และทันสมยัทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

เพือ่ปฏบิตักิารด้านการค้นคว้า วิจยั และพัฒนาร่วมกับหน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศในการสร้างองค์ความรูใ้หม่ 

ทางดาราศาสตร์ ผลักดันให้ประเทศไทยเปนศูนย์กลางการศึกษาด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ และยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสู่มาตรฐาน

สากลด้านการวจัิย สามารถสร้างสรรค์งานวิจยัในระดับก้าวหน้า (Advance) ทีเ่น้นเฝาสงัเกตและเก็บข้อมลูพลวัต

ของวัตถุท้องฟาด้วยความแม่นยำาสูง อาทิ การค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ (Exo-planet) การศึกษา 

สมบตัทิางกายภาพและววิฒันาการของระบบดาวคู่แบบใกล้ชดิ (Close Binary System) ดาวระเบดิ (Cataclysmic  

Variable) การบังดาวของดวงจันทร์ (Lunar Occultation) หลุมดำา (Black Hole) ในระบบดาวคู่หรือ 

ดาวแปรแสง เอกภพวิทยา (Cosmology) สสารและพลังงานมืด (Dark Matter and Dark Energy) เปนต้น 

(หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา หรือ หอดูดาวแห่งชาติ (Thai National Observatory: 

TNO), 2563; เปิด “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” สดร. หนุนเชียงใหม่เปนศูนย์กลาง

ดาราศาสตร์ของประเทศ, 2556) ซึ่งกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ของ 

หอดดูาวเฉลมิพระเกยีรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เปนกล้องโทรทรรศน์ระบบอัลตะซมิทุ (Altazimuth System) 

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง



สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Astronomical Research Institute of Thailand
(Public Organization)

6 รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทีส่ามารถเลง็และตดิตามวตัถทุ้องฟาได้อย่างแม่นยำา ตัวกล้องใช้ระบบทศันศาสตร์แบบลดความบดิเบีย้วของภาพ  

เรยีกว่าระบบ  รชิชี-เครเทียน  (Ritchey-Chretien)  กระจกหลกั (Primary Mirror) เส้นผ่านศนูย์กลาง 2.4 เมตร  

เปนกระจกโค้งไฮเปอร์โบลา มีพอร์ตติดตั้งอุปกรณ์แบบนาสมิธ (Nasmyth) บังคับแสงดาวที่เข้ากล้องให ้

สะท้อนออกข้างกล้อง ซึ่งติดตั้งเครื่องบันทึกสัญญาณต่าง ๆ อาทิ กล้องถ่ายภาพซีซีดี ซีซีดีสเปกโทรกราฟ 

กล้องโทรทรรศน์หมนุได้รอบเพือ่เคลือ่นทีก่วาดพกิดั และมโีดมไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่หมนุตามได้สอดคล้องกัน 

โดยอุปกรณ์ทั้งหมดทำางานอัตโนมัติควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้จากระยะไกล (เปิด “หอดูดาวเฉลิม 

พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” สดร. หนุนเชียงใหม่เปนศูนย์กลางดาราศาสตร์ของประเทศ, 2556)

ภาพประกอบที่ 2.1 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา หรือ หอดูดาวแห่งชาติ 
(Thai National Observatory : TNO) 

ที่มา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno. 
สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2563

ส่วนที่ 1 อาคารหอดูดาว 

5 
 

สะทอนออกขางกลอง ซ่ึงติดต้ังเคร่ืองบันทึกสัญญาณตางๆ อาท ิกลองถายภาพซีซีด ีซซีีดีสเปกโทรกราฟ กลอง
โทรทรรศนหมุนไดรอบเพื่อเคลื่อนที่กวาดพิกัด และมีโดมไฟเบอรกลาสขนาดใหญหมุนตามไดสอดคลองกัน โดย
อุปกรณทั้งหมดทำงานอัตโนมัติควบคุมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรไดจากระยะไกล (เปด "หอดูดาวเฉลิมพระ
เกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา" สดร. หนุนเชียงใหมเปนศูนยกลางดาราศาสตรของประเทศ, 2556) 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.1 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา หรือ หอดูดาวแหงชาต ิ         
(Thai National Observatory : TNO)  

ท่ีมา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno.  
สบืคนเมื่อ 6 ธันวาคม 2563 

 

 ภายในหอดูดาวมีอาคารปฏิบัติงานแบงเปนสองสวน ไดแก อาคารหอดูดาวและอาคารควบคุม โดยมี

รายละเอียดดังนี้ (หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา หรือ หอดูดาวแหงชาติ (Thai National 

Observatory: TNO), 2563) 

 

 สวนที่ 1 อาคารหอดูดาว  

  อาคารหอดูดาวออกแบบโดยบริษัท EOS Space Systems Pty ประเทศออสเตรเลีย สราง

โดย บริษัท แคปตัล มารีน ไฟเบอรกลาส จำกัด ประเทศไทย เปนอาคารทรงกระบอกมีฐานรากฝงลึกลงไปใต

ดิน 21 เมตร ผนังอาคารรูปวงแหวนมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 8.4 เมตร สูงจากพื้นดิน 13.5 เมตร สวนของ

โดมติดตั้งที่ดานบนอาคารรูปวงแหวนมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 เมตร สูง 5.5 เมตร มีชัตเตอรเปด-ปดรับ

แสงดาวสองตัว เรียกวา ชัตเตอรดานหนาและชัตเตอรดานหลังกวาง 3 เมตร สามารถเปดไดสองรูปแบบ

กลาวคือ เปดชัตเตอรดานหนาไปดานหนาสุดและเปดชัตเตอรดานหลังไปดานหลังสุด จะทำใหกลอง

โทรทรรศนสังเกตการณไดเปนมุมเงย 40 องศา ถึง 90 องศา และเปดชัตเตอรดานหนาไปชิดกับชัตเตอร

ดานหลังที่เปดไปดานหลังสุด จะทำใหกลองโทรทรรศนสังเกตการณไดเปนมุมเงย 25 องศา ถึง 70 องศา 

สำหรับภายในอาคารหอดูดาวแบงพื้นท่ีใชงานเปน 3 ชั้น ดังนี ้

 อาคารหอดูดาวออกแบบโดยบริษัท EOS Space Systems Pty ประเทศออสเตรเลีย สร้างโดย  

บริษัท แคปิตัล มารีน ไฟเบอร์กลาส จำากัด ประเทศไทย เปนอาคารทรงกระบอกมีฐานรากฝงลึกลงไปใต้ดิน  

21 เมตร ผนังอาคารรูปวงแหวนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.4 เมตร สูงจากพื้นดิน 13.5 เมตร ส่วนของโดม 

ติดตั้งที่ด้านบนอาคารรูปวงแหวนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เมตร สูง 5.5 เมตร มีชัตเตอร์เปิด-ปิดรับ 

แสงดาวสองตัว เรียกว่า ชัตเตอร์ด้านหน้าและชัตเตอร์ด้านหลังกว้าง 3 เมตร สามารถเปิดได้สองรูปแบบกล่าวคือ  

เปิดชัตเตอร์ด้านหน้าไปด้านหน้าสุดและเปิดชัตเตอร์ด้านหลังไปด้านหลังสุด จะทำาให้กล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์

 ภายในหอดูดาวมีอาคารปฏิบัติงานแบ่งเปนสองส่วน ได้แก่ อาคารหอดูดาวและอาคารควบคุม โดยมี

รายละเอียดดังนี้ (หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา หรือ หอดูดาวแห่งชาติ (Thai National 

Observatory: TNO), 2563)



สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Astronomical Research Institute of Thailand

(Public Organization)

7รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ชั้นท่ี 1 ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรเซริฟเวอรสำหรับควบคุมกลองโทรทรรศนและควบคุมโดม 

พรอมทั้งระบบสนับสนุนและระบบควบคุมตางๆ เชน เครื่องสำรองไฟ เคร่ืองควบคุมความชื้น เปนตน ภายใน

ชั้นนี้จะถูกชีลดไมใหความรอนและแสงท่ีเกิดข้ึนไปรบกวนยังชั้นบนอันจะมผีลตอทัศนวิสัยภายในโดม 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.2 ภายในอาคารหอดูดาวชั้นที่หนึ่งตรงกลางเปนฐานรองรับกลอง  
ถัดออกมาจะเปนบริเวณที่ใชติดต้ังอุปกรณตางๆ เชน เซอรเวอร บริเวณนี้จะหมุนไปพรอมๆกับกลองและโดมถัด

ออกมาจะเปนบริเวณที่ติดกับผนังวงแหวนของโดมซึ่งเปนบริเวณท่ีอยูกับที่ 
ท่ีมา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno.  

สบืคนเมื่อ 6 ธันวาคม 2563 

 

ชั้นท่ี 2 ติดตั้งมอเตอรสำหรับขับเคลื่อนกลองโทรทรรศนหนึ่งตัวและขับเคลื่อนโดมสองตัว 

โดยมีระบบตรวจสอบใหโดมและกลองเคลื่อนที่ไปพรอม ๆ กันในระหวางที่กลองเคลื่อนที่ไปยังดาวและหมุน

ตามดาว 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.3 ภายในอาคารหอดูดาวชั้นที่สอง ตรงกลางเปนฐานรองรับกลองภายในมีโครงสรางกลวง ถัดมา
เปนบริเวณที่สามารถเคล่ือนที่ไปพรอมกับกลองและโดมได ตัวโดมขับเคล่ือนดวยมอเตอรสองตัวใหลอเคล่ือนที่ไป

บนรางเหล็กรูปวงแหวน มีลอกันปลิวคอยประคองการเคล่ือนที่ 
ท่ีมา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno.  

สบืคนเมื่อ 6 ธันวาคม 2563 

ชั้นที่ 1 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์สำาหรับควบคุมกล้องโทรทรรศน์และควบคุมโดม พร้อมทั้งระบบ

สนับสนุนและระบบควบคุมต่าง ๆ เช่น เครื่องสำารองไฟ เครื่องควบคุมความชื้น เปนต้น ภายในชั้นนี้จะถูกชีลด์

ไม่ให้ความร้อนและแสงที่เกิดขึ้นไปรบกวนยังชั้นบนอันจะมีผลต่อทัศนวิสัยภายในโดม

ชั้นที่ 2 ติดตั้งมอเตอร์สำาหรับขับเคลื่อนกล้องโทรทรรศน์หนึ่งตัวและขับเคลื่อนโดมสองตัว โดยมีระบบ 

ตรวจสอบให้โดมและกล้องเคลื่อนที่ไปพร้อม ๆ กันในระหว่างที่กล้องเคลื่อนที่ไปยังดาวและหมุนตามดาว

6 
 

ชั้นท่ี 1 ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรเซริฟเวอรสำหรับควบคุมกลองโทรทรรศนและควบคุมโดม 

พรอมทั้งระบบสนับสนุนและระบบควบคุมตางๆ เชน เครื่องสำรองไฟ เคร่ืองควบคุมความชื้น เปนตน ภายใน

ชั้นนี้จะถูกชีลดไมใหความรอนและแสงท่ีเกิดข้ึนไปรบกวนยังชั้นบนอันจะมผีลตอทัศนวิสัยภายในโดม 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.2 ภายในอาคารหอดูดาวชั้นที่หนึ่งตรงกลางเปนฐานรองรับกลอง  
ถัดออกมาจะเปนบริเวณที่ใชติดต้ังอุปกรณตางๆ เชน เซอรเวอร บริเวณนี้จะหมุนไปพรอมๆกับกลองและโดมถัด

ออกมาจะเปนบริเวณที่ติดกับผนังวงแหวนของโดมซึ่งเปนบริเวณท่ีอยูกับที่ 
ท่ีมา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno.  

สบืคนเมื่อ 6 ธันวาคม 2563 

 

ชั้นที่ 2 ติดตั้งมอเตอรสำหรับขับเคลื่อนกลองโทรทรรศนหนึ่งตัวและขับเคลื่อนโดมสองตัว 

โดยมีระบบตรวจสอบใหโดมและกลองเคลื่อนที่ไปพรอม ๆ กันในระหวางที่กลองเคลื่อนที่ไปยังดาวและหมุน

ตามดาว 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.3 ภายในอาคารหอดูดาวชั้นท่ีสอง ตรงกลางเปนฐานรองรับกลองภายในมีโครงสรางกลวง ถัดมา
เปนบริเวณที่สามารถเคล่ือนที่ไปพรอมกับกลองและโดมได ตัวโดมขับเคล่ือนดวยมอเตอรสองตัวใหลอเคล่ือนที่ไป

บนรางเหล็กรูปวงแหวน มีลอกันปลิวคอยประคองการเคล่ือนที่ 
ท่ีมา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno.  

สบืคนเมื่อ 6 ธันวาคม 2563 

ภาพประกอบที่ 2.2 ภายในอาคารหอดูดาวชั้นที่หนึ่งตรงกลางเป็นฐานรองรับกล้องโทรทรรศน์ 
ถัดออกมาจะเป็นบริเวณที่ใช้ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เซิร์ฟเวอร์ บริเวณนี้จะหมุนไปพร้อมๆ กับกล้องโทรทรรศน์

และโดมถัดออกมาจะเป็นบริเวณที่ติดกับผนังวงแหวนของโดมซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่กับที่
ที่มา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno. 

สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2563

ภาพประกอบที่ 2.3 ภายในอาคารหอดูดาวชั้นที่สอง ตรงกลางเป็นฐานรองรับกล้องโทรทรรศน์ภายใน
มีโครงสร้างกลวง ถัดมาเป็นบริเวณที่สามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมกับกล้องโทรทรรศน์และโดมได้ 

ตัวโดมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สองตัวให้ล้อเคลื่อนที่ไปบนรางเหล็กรูปวงแหวน 
มีล้อกันปลิวคอยประคองการเคลื่อนที่

ที่มา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno. 
สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2563

ได้เปนมุมเงย 40 องศา ถึง 90 องศา และเปิดชัตเตอร์ด้านหน้าไปชิดกับชัตเตอร์ด้านหลังท่ีเปิดไปด้านหลังสุด 

จะทำาให้กล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์ได้เปนมุมเงย 25 องศา ถึง 70 องศา สำาหรับภายในอาคารหอดูดาว 

แบ่งพื้นที่ใช้งานเปน 3 ชั้น ดังนี้
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ชั้นท่ี 3 ติดตั้งกลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศนูยกลาง 2.4 เมตร บนแขนจับรูปสอมพรอมทั้ง

อุปกรณถายภาพสำหรับทำวิจัยทางดาราศาสตรท้ังหมด 4 ตัว ไดแก TMRES, ULTRASPEC, ARC4K, และอื่น ๆ 

(อุปกรณที่สามารถเพ่ิมเติมตามจุดมุงหมายในการใชงานของผูรับบริการ) 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.4 ภายในอาคารหอดูดาวชั้นท่ีสามมีชัตเตอรสองตัวเรียกวาชัตเตอรดานหนาและชัตเตอรดานหลัง
เพื่อเปดรับแสงดาว มีประตูระบายอากาศ 4 บาน เปดระบายอากาศขณะทำวิจัยเพ่ือรักษาสมดุลของอุณหภูมิ

ภายในและภายนอกโดม มีพื้นโปรงใหอากาศไหลระหวางชั้นที่สองกับชั้นที่สามได 
ท่ีมา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno.  

สืบคนเมื่อ 6 ธันวาคม 2563 
 

สวนที่ 2 อาคารควบคุม  
อาคารควบคุมเปนสถานที่ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ควบคุมกลองโทรทรรศนและ     นักดารา

ศาสตร มี 2 ชั้น 
ชั้นที่ 1 หองเก็บอุปกรณและเครื่องมือชางที่ใชในการซอมบำรุง พรอมทั้งหองพักเจาหนาท่ี

และนักดาราศาสตร 

 
ภาพประกอบที่ 2.5 หองเก็บอุปกรณและเครื่องมีที่ใชสำหรับการซอมบำรุง พรอมทั้งหองพักเจาหนาที่และนักดารา

ศาสตรดานขวามือ ที่มา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno.  
สืบคนเมื่อ 6 ธันวาคม 2563 

ชั้นที่ 3 ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร บนแขนจับรูปส้อมพร้อมทั้งอุปกรณ์

ถ่ายภาพสำาหรับทำาวิจัยทางดาราศาสตร์ทั้งหมด 4 ตัว ได้แก่ MRES, ULTRASPEC, ARC4K, และอื่น ๆ 

(อุปกรณ์ที่สามารถเพิ่มเติมตามจุดมุ่งหมายในการใช้งานของผู้รับบริการ)

ภาพประกอบที่ 2.4 ภายในอาคารหอดูดาวชั้นที่สามมีชัตเตอร์สองตัวเรียกว่าชัตเตอร์ด้านหน้า
และชัตเตอร์ด้านหลังเพื่อเปิดรับแสงดาว มีประตูระบายอากาศ 4 บาน เปิดระบายอากาศขณะท�าวิจัย

เพื่อรักษาสมดุลของอุณหภูมิภายในและภายนอกโดม มีพื้นโปร่งให้อากาศไหลระหว่างชั้นที่สองกับชั้นที่สามได้
ที่มา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno. 

สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2563

ภาพประกอบที่ 2.5 ห้องเก็บอุปกรณ์และเครื่องมีที่ใช้ส�าหรับการซ่อมบ�ารุง 
พร้อมทั้งห้องพักเจ้าหน้าที่และนักดาราศาสตร์ด้านขวามือ 

ที่มา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno. 
สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2563
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ชั้นท่ี 3 ติดตั้งกลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศนูยกลาง 2.4 เมตร บนแขนจับรูปสอมพรอมทั้ง

อุปกรณถายภาพสำหรับทำวิจัยทางดาราศาสตรท้ังหมด 4 ตัว ไดแก TMRES, ULTRASPEC, ARC4K, และอื่น ๆ 

(อุปกรณที่สามารถเพ่ิมเติมตามจุดมุงหมายในการใชงานของผูรับบริการ) 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.4 ภายในอาคารหอดูดาวชั้นท่ีสามมีชัตเตอรสองตัวเรียกวาชัตเตอรดานหนาและชัตเตอรดานหลัง
เพื่อเปดรับแสงดาว มีประตูระบายอากาศ 4 บาน เปดระบายอากาศขณะทำวิจัยเพ่ือรักษาสมดุลของอุณหภูมิ

ภายในและภายนอกโดม มีพื้นโปรงใหอากาศไหลระหวางชั้นที่สองกับชั้นที่สามได 
ท่ีมา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno.  

สืบคนเมื่อ 6 ธันวาคม 2563 
 

สวนที่ 2 อาคารควบคุม  
อาคารควบคุมเปนสถานที่ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ควบคุมกลองโทรทรรศนและ     นักดารา

ศาสตร มี 2 ชั้น 
ชั้นที่ 1 หองเก็บอุปกรณและเครื่องมือชางที่ใชในการซอมบำรุง พรอมทั้งหองพักเจาหนาท่ี

และนักดาราศาสตร 

 
ภาพประกอบที่ 2.5 หองเก็บอุปกรณและเครื่องมีที่ใชสำหรับการซอมบำรุง พรอมทั้งหองพักเจาหนาที่และนักดารา

ศาสตรดานขวามือ ที่มา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno.  
สืบคนเมื่อ 6 ธันวาคม 2563 

ส่วนที่ 2 อาคารควบคุม 

 อาคารควบคุมเปนสถานท่ีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีควบคุมกล้องโทรทรรศน์และนักดาราศาสตร์ มี 2 ช้ัน

ชั้นที่ 1 ห้องเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือช่างที่ใช้ในการซ่อมบำารุง พร้อมทั้งห้องพักเจ้าหน้าที่และนักดาราศาสตร์
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ชั้นที่ 2 หองควบคุมกลองโทรทรรศนซึ่งเปนหองทำงานหลัก พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ หอง

สเปกโตรกราฟ 
 

 
ภาพประกอบที่ 2.6 ภายในหองควบคุมดานซายมือมีคอมพิวเตอรสำหรับควบคุมกลองโทรทรรศน 2.4 เมตร พรอม
ทั้งกลองโทรทรรศนตัวอื่นๆเมื่อมีการใชงานและสำหรับสังเกตการณสภาพอากาศไปพรอมๆกัน ณ เวลาที่เจาหนาที่

ทำงาน ดานขวามือมีคอมพิวเตอรสำหรับควบคุมอุปกรณท่ีนักวิจัยใชในการถายภาพวัตถุทองฟา 
ท่ีมา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno.  

สืบคนเมื่อ 6 ธันวาคม 2563 

   
 

ภาพประกอบที่ 2.7 ภายในหองควบคุม 
ท่ีมา: ภาพถายจากสถานที่จริง เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 

 
 
 

ชั้นที่ 2 ห้องควบคุมกล้องโทรทรรศน์ซึ่งเปนห้องทำางานหลัก พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ห้องสเปกโตรกราฟ

ภาพประกอบที่ 2.6 ภายในห้องควบคุมด้านซ้ายมือมีคอมพิวเตอร์ส�าหรับควบคุมกล้องโทรทรรศน์ 
2.4 เมตร พร้อมทั้งกล้องโทรทรรศน์ตัวอื่นๆเมื่อมีการใช้งานและส�าหรับสังเกตการณ์สภาพอากาศ
ไปพร้อมๆ กัน ณ เวลาท่ีเจ้าหน้าท่ีท�างาน ด้านขวามือมีคอมพิวเตอร์ส�าหรับควบคุมอุปกรณ์ท่ีนักวิจัย

ใช้ในการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า
ที่มา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno. 

สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2563

ภาพประกอบที่ 2.7 ภายในห้องควบคุม
ที่มา: ภาพถ่ายจากสถานที่จริง เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564
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ชั้นที่ 2 หองควบคุมกลองโทรทรรศนซึ่งเปนหองทำงานหลัก พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ หอง

สเปกโตรกราฟ 
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ท่ีมา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno.  

สืบคนเมื่อ 6 ธันวาคม 2563 

   
 

ภาพประกอบที่ 2.7 ภายในหองควบคุม 
ท่ีมา: ภาพถายจากสถานที่จริง เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 
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ภาพประกอบที่ 2.6 ภายในหองควบคุมดานซายมือมีคอมพิวเตอรสำหรับควบคุมกลองโทรทรรศน 2.4 เมตร พรอม
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ภาพประกอบที่ 2.8 หองนิทรรศการอยูดานหนาหองควบคุมเปนหองแสดงรูปภาพ ประวัติหอดูดาวและ            
งานท่ีทำการวิจัย  ที่มา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno.  

สืบคนเมื่อ 6 ธันวาคม 2563 
 
สวนดาดฟาของอาคารควบคุมติดตั้งกลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศนูยกลาง 1 เมตร ติดตั้ง

ระบบตรวจสอบสภาพอากาศและสภาพทองฟา และเปนสวนที่เชื ่อมตอไปยังอาคารหอดูดาว สำหรับกลอง
โทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 เมตร นี้ ถูกนำมาติดตั้งเพ่ือใชงานแทนที่กลองโทรทรรศนขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.5 เมตร เพื่อสนับสนุนการวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งงานวิจัยดานโฟโตเมตริของดาวสวางที ่ไม
จำเปนตองใชกำลังรับแสงของกลองขนาดใหญ โดยในรอบการสังเกตการณ ป 2563-2564 นี้ เปนการทดลอง
เปดใหบริการกอนที่จะเปดใหบริการอยางเตม็รูปแบบตอไป  

 
 
ภาพประกอบที่ 2.9 กลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 เมตร ที่นำมาติดตั้ง ณ ดาดฟาของอาคารควบคุม 

ท่ีมา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno.  
สืบคนเมื่อ 6 ธันวาคม 2563 

 

9 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.8 หองนิทรรศการอยูดานหนาหองควบคุมเปนหองแสดงรูปภาพ ประวัติหอดูดาวและ            
งานท่ีทำการวิจัย  ท่ีมา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno.  

สืบคนเมื่อ 6 ธันวาคม 2563 
 
สวนดาดฟาของอาคารควบคุมติดตั้งกลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศนูยกลาง 1 เมตร ติดตั้ง

ระบบตรวจสอบสภาพอากาศและสภาพทองฟา และเปนสวนที่เชื ่อมตอไปยังอาคารหอดูดาว สำหรับกลอง
โทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 เมตร นี้ ถูกนำมาติดตั้งเพ่ือใชงานแทนที่กลองโทรทรรศนขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.5 เมตร เพื่อสนับสนุนการวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งงานวิจัยดานโฟโตเมตริของดาวสวางที ่ไม
จำเปนตองใชกำลังรับแสงของกลองขนาดใหญ โดยในรอบการสังเกตการณ ป 2563-2564 นี้ เปนการทดลอง
เปดใหบริการกอนที่จะเปดใหบริการอยางเตม็รูปแบบตอไป  

 
 
ภาพประกอบที่ 2.9 กลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 เมตร ที่นำมาติดตั้ง ณ ดาดฟาของอาคารควบคุม 

ท่ีมา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno.  
สืบคนเมื่อ 6 ธันวาคม 2563 

 

ภาพประกอบที่ 2.8 ห้องนิทรรศการอยู่ด้านหน้าห้องควบคุมเป็นห้องแสดงรูปภาพ 
ประวัติหอดูดาวและงานที่ท�าการวิจัย  

ที่มา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno. 
สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2563

 ส่วนดาดฟาของอาคารควบคุมติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ติดตั้งระบบ

ตรวจสอบสภาพอากาศและสภาพท้องฟา และเปนส่วนที่เชื่อมต่อไปยังอาคารหอดูดาว สำาหรับกล้องโทรทรรศน์

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร นี้ ถูกนำามาติดตั้งเพื่อใช้งานแทนที่กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

0.5 เมตร เพื่อสนับสนุนการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยด้านโฟโตเมตริของดาวสว่างที่ไม่จำาเปนต้องใช้

กำาลังรับแสงของกล้องขนาดใหญ่ โดยในรอบการสังเกตการณ์ ป 2563-2564 นี้ เปนการทดลองเปิดให้บริการ

ก่อนที่จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบต่อไป 

ภาพประกอบที่ 2.9 กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ที่น�ามาติดตั้ง 
ณ ดาดฟ้าของอาคารควบคุม

ที่มา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno. 
สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2563
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ภาพประกอบที่ 2.10 ทางเขาอาคารหอดูดาวบริเวณชั้นดาดฟาอาคารควบคุม 
ท่ีมา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno.  

สืบคนเมื่อ 6 ธันวาคม 2563 
นอกจากการตอบสนองภาระกิจทางดานการคนควา วิจัยแลว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ

ชนมพรรษา ยังถูกคาดหวังใหเปนแหลงเรียนรูทางดาราศาสตร สนับสนุนการจัดการศึกษาและงานวิจัยของอาจารย
และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ฝกอบรมดาราศาสตรระดับนานาชาติ ตลอดจนการสรางแรงบันดาลใจใหแก
เยาวชนของชาติใหมีใจรักวิทยาศาสตร การพัฒนาการศึกษาดานดาราศาสตรของประเทศ และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพื่อการวิจัยทางดาราศาสตรในอนาคตรวมดวย (เปด "หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา" 
สดร. หนุนเชียงใหมเปนศูนยกลางดาราศาสตรของประเทศ, 2556) 

  
 ด ังน ั ้นในการการประเมินความพึงพอใจของผู ร ับบริการหอดูดาวเฉล ิมพระเก ียรติ 7 รอบ              
พระชนมพรรษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ คณะผูวิจัยจึงไดทำการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการทั้งในสวนของการใหบริการกลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.4 เมตร  และ 1 เมตร 
สำหรับกลุมเปาหมายที่เปนนักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย และนักศึกษา และการใหบริการนิทรรศการและ
ขอมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร สำหรับกลุมเปาหมายที่เปนเด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนท่ัวไป 

 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับความความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการหรือลูกคา (Customer Satisfaction: CSAT / CS) เปนสิ่งที่สำคัญอยาง
หนึ่งท่ีมักจะถูกใชเพ่ือวัดผลวาผลิตภัณฑและ/หรือบริการที่ผูใหบริการจัดหาใหน้ันตอบสนองตามความคาดหวัง
หรือเหนือกวาความคาดหวังของผูรบับริการอยางไร โดยความพึงพอใจและ/หรือความไมพึงพอใจที่เกิดข้ึนของ
ผูรับบริการนั้นถือวาเปนเจตคตโิดยรวมที่ผูรับบริการมีตอบริการที่ไดรบั (Solomon, 2011) ดังนั้นจะเห็นไดวา

ภาพประกอบที่ 2.10 ทางเข้าอาคารหอดูดาวบริเวณชั้นดาดฟ้าอาคารควบคุม
ที่มา: http://www.narit.or.th/index.php/telescope/tno. 

สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2563

 นอกจากการตอบสนองภารกิจทางด้านการค้นคว้า วิจัยแล้ว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา ยังถูกคาดหวังให้เปนแหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ สนับสนุนการจัดการศึกษาและงานวิจัย

ของอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ฝึกอบรมดาราศาสตร์ระดับนานาชาติ ตลอดจนการสร้าง 

แรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนของชาติให้มีใจรักวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาด้านดาราศาสตร์ของประเทศ และ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการวิจัยทางดาราศาสตร์ในอนาคตร่วมด้วย (เปิด “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ  

7 รอบ พระชนมพรรษา” สดร. หนุนเชียงใหม่เปนศูนย์กลางดาราศาสตร์ของประเทศ, 2556)

 

 ดังนั้นในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยจึงได้ทำาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งในส่วน

ของการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร  และ 1 เมตร สำาหรับกลุ่มเปาหมายที่

เปนนักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย์ และนักศึกษา และการให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทาง

ดาราศาสตร์ สำาหรับกลุ่มเปาหมายที่เปนเด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป
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  2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือลูกค้า (Customer Satisfaction: CSAT / CS) เปนสิ่งที่สำาคัญ 

อย่างหน่ึงที่มักจะถูกใช้เพื่อวัดผลว่าผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ผู ้ให้บริการจัดหาให้นั้นตอบสนองตามค 

วามคาดหวังหรือเหนือกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการอย่างไร โดยความพึงพอใจและ/หรือความไม่พึงพอใจ

ที่เกิดขึ้นของผู้รับบริการนั้นถือว่าเปนเจตคติโดยรวมที่ผู้รับบริการมีต่อบริการที่ได้รับ (Solomon, 2011) ดังนั้น 

จะเหน็ได้ว่าการทีผู่ร้บับรกิารจะรูส้กึพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจนัน้ไม่ได้ขึน้อยูก่บัคณุภาพของบริการเพยีงอย่างเดยีว

แต่ยังขึ้นอยู่กับเจตคติหรือความรู้สึกของผู้รับบริการร่วมด้วย (Evans, Jamal, and Foxall, 2006) ด้วยเหตุนี้ 

จึงทำาให้ในการสร้างให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการนั้นต้องคำานึงถึงท้ังในเร่ืองของคุณภาพของการให้

บรกิารและการสร้างเจตคตหิรอืความรูส้กึท่ีดต่ีอการรับบริการ ซึง่จากการศึกษาแนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพการบริการ 

(Service quality) พบว่าองค์ประกอบที่น่าจะนำาไปสู่ผลลัพธ์ดังกล่าว มีดังนี้ (Parasuraman, Zaithamal, & 

Berry, 1994 อ้างถึงใน ภูษิต สายกิ้มซ้วน, 2550)

 1. ความเชื่อมั่นไว้วางใจ บริการนั้นจะต้องมีความถูกต้องแม่นยำาและเหมาะสมตั้งแต่  ครั้งแรก รวมทั้ง

ต้องมีความสมำ่าเสมอ คือ บริการทุกครั้งจะต้องได้ผลเช่นเดิมหรือดีกว่าเดิม 

 2. สมรรถภาพในการให้บรกิาร ผูใ้ห้บรกิารต้องมทีกัษะและความรูค้วามสามารถในการบริการทีจ่ะสามารถ 

ตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการได้ 

 3. ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องมคีวามพร้อมและ

เต็มใจที่จะให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้มารับบริการให้ทันท่วงที 

 4. ความมอีธัยาศยัไมตร ีบุคลากรทกุคนในสถานบรกิารทีเ่ก่ียวข้องกบัการให้บรกิารจะต้องมคีวามสุภาพ 

เอาใจใส่ผู้มารับบริการ รวมทั้งต้องมีกิริยามารยาท การแต่งกายและการใช้วาจาที่เหมาะสม

 5. การเข้าถึงบรกิาร ผูม้ารบับริการจะต้องเข้าถึงการบริการได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการบรกิาร 

 6. ความน่าเชื่อถือ เกิดจากความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความสนใจอย่างแท้จริงของผู้ให้บริการที่มีต่อ

ผู้รับบริการซึ่งเปนสิ่งสาคัญที่สุด 

 7. การสื่อสาร ผู้ให้บริการควรมีการให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้มารับบริการอยากทราบหรือ

ต้องการข้อมูล 

 8. ความมั่นคงปลอดภัย เปนความรู้สึกที่มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

 9. ความเปนรูปธรรมของการบริการ ซ่ึงจะทำาให้ผู้มารับบริการรับรู้ถึงการบริการนั้นได้อย่างชัดเจน

และง่ายขึ้น เช่น การมีเครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัย การบริการมีความเหมาะสม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอื่นที่ช่วย

สร้างรูปธรรมของการบริการ อาทิ การใช้รอยยิ้มเปนสื่อที่แสดงอัธยาศัยไมตรีของผู้ให้บริการ

 10. ความเข้าใจและรู้จักผู้มารับบริการ ผู้ให้บริการควรจะมีความเข้าใจ และรู้จักผู้มารับบริการของ

ตนเอง 
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การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 นอกจากนี้หลักการบริการที่ดียังสามารถหมายความรวมถึง ความเปนมืออาชีพ และความมีชื่อเสียง

ของผู้ให้บริการร่วมด้วย (Leon & Leslie, 1978)

 สำาหรับการวดัระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารหรือลกูค้าน้ัน พบว่าสามารถทำาได้ 2 วธีิ ดงันี ้ (สรชัย 

พิศาลบุตร, 2551) 

 1. วดัจากการสอบถามความคดิเหน็ของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ เปนการวดัระดับความพงึพอใจของลกูค้า 

หรือผู้ใช้บริการจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการโดยตรง

 2. วัดจากตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการที่กำาหนดขึ้น โดยการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าหรือ 

ผู้ใช้บริการจากเกณฑ์ชี้วัดระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการที่กำาหนดขึ้นนี้อาจใช้เกณฑ์คุณภาพระดับต่าง ๆ ท่ี

กำาหนดขึน้โดยผูใ้ห้บรกิาร ผูป้ระเมินผลการให้บรกิารและมาตรฐานกลางหรือมาตรฐานสากลของการให้บริการนัน้

 ซึ่งในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ คณะผู้ประเมินบูรณาการวิธีการประเมินจากทั้ง 2 รูปแบบ โดยทำาการ

ประเมนิทัง้ในส่วนของการสอบถามความคิดเหน็ของผู้ใช้บริการโดยตรง และการใช้ตัวชีว้ดัคณุภาพการให้บรกิาร 

ที่กำาหนดขึ้นโดยบูรณาการระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ภายใต้

กรอบการประเมินตามรูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST 

  2.3 การประเมินตามรูปแบบ CIPPIEST

 รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST เปนรูปแบบการประเมินที่พัฒนาต่อยอดมาจากรูปแบบการ

ประเมินแบบ CIPP ของ Stufflebeam (1971) โดยรูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST จะกำาหนดกรอบใน

การประเมิน 8 ด้าน ได้แก่ การประเมินด้านบริบท (C: Context Evaluation) ด้านปจจัยนำาเข้า (I: Input 

Evaluation) ด้านกระบวนการ (P: Process Evaluation) ด้านผลผลิต (P: Product Evaluation) ด้านผลกระทบ 

(I: Impact Evaluation) ด้านประสทิธิผล (E: Effectiveness Evaluation) ด้านความยัง่ยนื (S: Sustainability 

Evaluation) และด้านการถ่ายทอด/ขยายผล (T: Transportability Evaluation) ซึง่ในแต่ละด้าน มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ (Stufflebeam & Shinkfield, 2007)

 การประเมนิด้านบริบท จะมุ่งเน้นในประเดน็เก่ียวกบัความต้องการจำาเปน (Need) ปญหา (Problem) 

คุณสมบัติที่มีค่า (Assets) และโอกาส (Opportunities) ความสอดคล้องระหว่างความต้องการของผู้รับบริการ

และบริการท่ีจัดให้ เพื่อประเมินว่าโครงการมีจุดแข็ง จุดอ่อน คุณประโยชน์ตอบสนองหรือเปนไปตาม 

ความต้องการจำาเปนของผู้รับบริการมากน้อย เพียงใด



สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Astronomical Research Institute of Thailand
(Public Organization)

14 รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 การประเมนิด้านปัจจยันำาเข้า จะมุง่เน้นในประเดน็เกีย่วกบัความเหมาะสม ความเพียงพอและการรบัรู้ 

คุณภาพของสิ่งสนับสนุนที่ให้บริการ อาทิ เครื่องมือ/อุปกรณ์ บุคลากรที่ให้บริการ และสิ่งอำานวยความสะดวก

ต่าง ๆ เปนต้น เพื่อประเมินว่าปจจัยนำาเข้าที่มีอยู่เพียงพอต่อการช่วยให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย

เพียงใด จำาเปนต้องแสวงหาความช่วยเหลือจากแหล่งภายนอกอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร

 การประเมินด้านกระบวนการ จะมุ่งเน้นในประเด็นเกี่ยวกับความถูกต้อง เหมาะสมของขั้นตอนการ

ให้บริการหรือวิธีการบริหารจัดการ เพื่อประเมินว่ารูปแบบการดำาเนินงานมีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาอย่างไร

 การประเมนิด้านผลผลติ จะมุง่เน้นในประเด็นเกีย่วกับประสทิธภิาพของโครงการทัง้ในด้านปริมาณและ 

คุณภาพ เพื่อประเมินว่าผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามวัตถุประสงค์ที่คาดหวังไว้มากน้อย เพียงใด

 การประเมินด้านผลกระทบ จะมุ่งเน้นผลการประเมินทั้งทางด้านบวกและด้านลบ เพื่อประเมินว่าผล

ที่ได้รับเกินกว่าเปาหมายความต้องการมากน้อย เพียงใด

 การประเมินด้านประสิทธิผล จะมุ่งเน้นในประเด็นเกี่ยวกับความคุ้มค่า การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการตามวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินว่าการดำาเนินโครงการมีความคุ้มค่า คุ้มทุน บรรลุผลตามวัตถุประสงค์

มากน้อย เพียงใด

 การประเมนิด้านความยัง่ยนื จะมุง่เน้นในประเด็นเกีย่วกบัความยัง่ยนืในการดำาเนนิโครงการให้ประสบ

ผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินว่าอะไรน่าจะเปนปจจัยที่ทำาให้การดำาเนินโครงการประสบผลสำาเร็จ

ตามวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน

 การประเมนิด้านการถ่ายทอด/ขยายผล จะมุง่เน้นในประเด็นเกีย่วกบัการนำาส่ิงทีใ่ห้บริการไปประยกุต์ใช้/

ขยายผล เพื่อประเมินโอกาสในการนำาสิ่งที่ให้บริการไปประยุกต์ใช้/ขยายผล

 การประเมินตามรูปแบบ CIPPIEST เปนรูปแบบการประเมินที่จะช่วยให้ได้ข้อมูลสำาคัญทั้งในด้าน 

คุณประโยชน์และคุณภาพ ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางสำาหรับการตัดสินใจได้อย่างเปน

ระบบ

  2.4 กรอบแนวคิดในการประเมิน

 ในการประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิารหอดดูาวเฉลมิพระเกยีรต ิ 7 รอบพระชนมพรรษา ประจำาป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำาผลที่ได้ไปจัดทำาแผนการปรับปรุงการให้บริการของหอดูดาวฯ ปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 นั้น คณะผู้ประเมินได้นำารูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST ของ Stufflebeam and Shinkfield 

(2007) มาใช้เปนกรอบการประเมิน และกำาหนดรายละเอียดการประเมินแต่ละด้าน โดยบูรณาการระหว่าง

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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 การประเมนิด้านบริบท มุง่เน้นในประเดน็เกีย่วกับความสอดคล้องระหว่างความต้องการของผูร้บับรกิาร

และบริการที่จัดให้ 

 การประเมินด้านปัจจัยนำาเข้า มุ่งเน้นในประเด็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเพียงพอและการรับรู้ 

คุณภาพของสิ่งสนับสนุนที่ให้บริการ อาทิ เครื่องมือ/อุปกรณ์ บุคลากรที่ให้บริการ และสิ่งอำานวยความสะดวก

ต่าง ๆ เปนต้น

 การประเมินด้านกระบวนการ มุ่งเน้นในประเด็นเกีย่วกบัขัน้ตอนการให้บริการหรือวธีิการบริหารจดัการ 

 การประเมินด้านผลผลิต มุ่งเน้นในประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการทั้งในด้านปริมาณและ

คุณภาพ

 การประเมินด้านผลกระทบ มุ่งเน้นผลการประเมินทั้งทางด้านบวกและด้านลบ

 การประเมินด้านประสทิธผิล มุง่เน้นในประเด็นเกีย่วกบัการบรรลผุลสมัฤทธิข์องโครงการตามวัตถปุระสงค์

 การประเมนิด้านความยัง่ยนื มุง่เน้นในประเด็นเกีย่วกับความยัง่ยนืในการดำาเนนิโครงการให้ประสบผล

สำาเร็จตามวัตถุประสงค์

 การประเมนิด้านการถ่ายทอด/ขยายผล มุง่เน้นในประเด็นเกีย่วกบัการนำาส่ิงทีไ่ด้รับบริการไปประยกุต์ใช้/

ขยายผล
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 ในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คร้ังน้ี คณะผู้ประเมินได้กำาหนดวิธีดำาเนินการประเมิน ดังน้ี

  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินคร้ังน้ี แบ่งออกเปน 2 กลุ่ม ดังน้ี

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย์ และนักศึกษา จำาแนกออกเปน 2 กลุ่มย่อย ได้แก่  

กลุ่มที่ใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร มีจำานวนประชากรทั้งสิ้น 19 คน และ 

กลุ่มที่ใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร มีจำานวนประชากรทั้งสิ้น 8 คน ทำาการ 

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงตามความสมัครใจ (Voluntary Selection) ได้กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำารวจ

และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร หอดูดาว

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จำานวน 11 คน คิดเปน ร้อยละ 57.89  และกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความ

ร่วมมือในการสัมภาษณ์ จำานวน   6 คน คิดเปน ร้อยละ 31.58 สำาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการกล้องโทรทรรศน์

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ได้กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำารวจและประเมิน 

ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบ พระชนมพรรษา จำานวน 5 คน คิดเปน ร้อยละ 62.5 และกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ 

จำานวน 2 คน คิดเปน ร้อยละ 25 รวมจำานวนกลุ่มตัวอย่างนักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย์ และนักศึกษา  

รวมทั้งหมด 16 คน

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป ทำาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ

คัดเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Selection) เปนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่มาศึกษาดูงานด้าน

ดาราศาสตร์และ/หรือเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ระหว่างเดือนมีนาคม 

ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล รวมทั้งหมด 20 คน

  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ มีทั้งฉบับภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ ดังนี้

บทที่ 3 วิธีดำาเนินการประเมิน
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การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
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 1. แบบสำารวจและประเมินความพึงพอใจทีม่ต่ีอการให้บรกิารกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 

2.4 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สำาหรับกลุ่มเปาหมายที่เปนนักวิจัย นักวิชาการ 

คร ูอาจารย์ และนกัศกึษา โดยใช้รปูแบบมาตราประมาณค่า ร่วมกับการใช้คำาถามปลายเปิดเพือ่ให้กลุ่มเปาหมาย

ได้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการ

ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตามบริบทของกลุ่มเปาหมาย ครอบคลุมการประเมินใน

ด้านปจจัยนำาเข้า กระบวนการ และผลผลิต ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำาแนกออกเปน 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ ประกอบด้วยข้อคำาถามแบบเลือกตอบ ทั้งหมด 7 ข้อ ได้แก่  

หน่วยงานที่สังกัด สถานภาพ สัญชาติ ความถี่ในการใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  

2.4 เมตร สถานที่ในการสังเกตการณ์ ความปลอดภัยและสิ่งอำานวยความสะดวกที่จำาเปนต่อการสังเกตการณ์  

ณ AstroPark และอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ใช้กับกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร  

ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

 ลักษณะแบบสอบถาม เปนการวัดความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ในประเด็นต่าง ๆ   

ได้แก่ ช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อขอใช้บริการฯ ขั้นตอนการยื่นขอใช้บริการฯ อุปกรณ์ที่

ใช้ในการสังเกตการณ์ การควบคุมอุปกรณ์ การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ระบบการควบคุม  

เชื่อมต่ออุปกรณ์ และการสื่อสาร ข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล บุคลากรที่ให้บริการ และ ความพึงพอใจ 

ในภาพรวมต่อการให้บริการฯ รวมทั้งหมด 12 ข้อ

 รูปแบบของแบบสอบถาม เปนแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ พึงพอใจมากที่สุด มาก 

ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

 วิธีการให้คะแนน  ผู้ที่ตอบพึงพอใจมากที่สุดได้ 5 คะแนน พึงพอใจมากได้ 4 คะแนน พึงพอใจ

ปานกลางได้ 3 คะแนน พึงพอใจน้อยได้ 2 คะแนน และพึงพอใจน้อยที่สุดได้ 1 คะแนน 

 การแปลความหมายของคะแนน พิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนโดยกำาหนด

เกณฑ์ในการวิเคราะห์ไว้ดังนี้ (Best, 1977)

   ผู้ตอบที่ได้คะแนนเฉลี่ย  4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

   ผู้ตอบที่ได้คะแนนเฉลี่ย  3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก

   ผู้ตอบที่ได้คะแนนเฉลี่ย  2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

   ผู้ตอบที่ได้คะแนนเฉลี่ย  1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย

   ผู้ตอบที่ได้คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

 ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นอื่นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งเปนข้อคำาถามแบบปลายเปิด จำานวน 3 ข้อ
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การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 2. แบบสมัภาษณ์ความคดิเหน็และความพงึพอใจท่ีมต่ีอการให้บรกิารกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 2.4 เมตร สำาหรับกลุ่มเปาหมายที่เปนนักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย์ และนักศึกษา โดยเน้นข้อมูล

เชิงคุณภาพ ครอบคลุมการประเมินทั้งในด้านบริบท ปจจัยนำาเข้า กระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ 

ด้านประสทิธผิล ด้านความยัง่ยนื และด้านการถ่ายทอด/ขยายผล รวมถึงความต้องการ ข้อคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ  

หรอืแนวทางในการปรบัปรุง/พฒันาการให้บริการของหอดูดาวเฉลมิพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตามบริบท

ของกลุ่มเปาหมาย ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำาแนกออกเปน 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ประกอบด้วยข้อคำาถามทั้งแบบเลือกตอบและแบบบรรยาย ทั้งหมด 8 

ข้อ ได้แก่ หน่วยงานที่สังกัด สถานภาพ สัญชาติ ความถี่ในการใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 2.4 เมตร สถานที่ในการสังเกตการณ์ อุปกรณ์ถ่ายภาพที่ใช้กับกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 2.4 เมตร ประสบการณ์ในการใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ของที่อื่น และภาพรวมของโครงการวิจัย 

ที่ดำาเนินการ

 ส่วนท่ี 2 ความคดิเหน็และความพงึพอใจทีม่ต่ีอการให้บรกิารกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

2.4 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ความสอดคล้องของ

การให้บริการตามจุดประสงค์ จุดแข็ง จุดอ่อน มูลเหตุในการเลือกใช้บริการ จุดที่ควรปรับปรุง จุดเด่น จุดด้อย 

เมื่อเทียบกับการใช้บริการจากที่อื่น แนวโน้มของการใช้บริการ โอกาส อุปสรรค การกลับมาใช้บริการซำ้า  

ความประทับใจและข้อคิดเห็นอื่น ๆ เปนต้น

 3. แบบสำารวจและประเมินความพงึพอใจทีม่ต่ีอการให้บรกิารกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 

1 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สำาหรับกลุ่มเปาหมายที่เปนนักวิจัย นักวิชาการ 

ครู อาจารย์ และนักศึกษา โดยใช้รูปแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ร่วมกับการใช้คำาถามปลายเปิดเพื่อให้

กลุ่มเปาหมายได้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุง/

พัฒนาการให้บริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตามบริบทของกลุ่มเปาหมาย 

ครอบคลุมการประเมินในด้านปจจัยนำาเข้า กระบวนการ และผลผลิต ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

จำาแนกออกเปน 3 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 เปนข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ประกอบด้วยข้อคำาถามทั้งหมด 7 ข้อ ได้แก่ หน่วยงานที่สังกัด 

สถานภาพ สัญชาติ ความถี่ในการใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร สถานที่ในการ

สังเกตการณ์ ความปลอดภัยและสิ่งอำานวยความสะดวกที่จำาเปนต่อการสังเกตการณ์ ณ AstroPark และ

อุปกรณ์ถ่ายภาพที่ใช้กับกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ของ 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
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 ลักษณะแบบสอบถาม เปนการวัดความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ในประเด็นต่าง ๆ  

ได้แก่ ช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อขอใช้บริการฯ  ขั้นตอนการยื่นขอใช้บริการฯ อุปกรณ์ที่ใช้

ในการสังเกตการณ์ การควบคุมอุปกรณ์ การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล 

บุคลากรที่ให้บริการ และ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการฯ รวมทั้งหมด 11 ข้อ

 รูปแบบของแบบสอบถาม เปนแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ พึงพอใจมากที่สุด มาก 

ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

 วิธีการให้คะแนน  ผู้ที่ตอบพึงพอใจมากที่สุดได้ 5 คะแนน พึงพอใจมากได้ 4 คะแนน พึงพอใจ

ปานกลางได้ 3 คะแนน พึงพอใจน้อยได้ 2 คะแนน และพึงพอใจน้อยที่สุดได้ 1 คะแนน 

 การแปลความหมายของคะแนน พิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนโดยกำาหนด

เกณฑ์ในการวิเคราะห์ไว้ดังนี้ (Best, 1977)

  ผู้ตอบที่ได้คะแนนเฉลี่ย  4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

  ผู้ตอบที่ได้คะแนนเฉลี่ย  3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก

  ผู้ตอบที่ได้คะแนนเฉลี่ย  2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

  ผู้ตอบที่ได้คะแนนเฉลี่ย  1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย

  ผู้ตอบที่ได้คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

 ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นอื่น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งเปนข้อคำาถามแบบปลายเปิด จำานวน 3 ข้อ

 4. แบบสมัภาษณ์ความคดิเหน็และความพงึพอใจท่ีมต่ีอการให้บรกิารกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 1 เมตร สำาหรับกลุ่มเปาหมายที่เปนนักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย์ และนักศึกษา โดยเน้นข้อมูล

เชิงคุณภาพ ครอบคลุมการประเมินทั้งในด้านบริบท ปจจัยนำาเข้า กระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ 

ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอด/ขยายผล รวมถึงความต้องการ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอ

แนะ หรือแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ตามบริบทของกลุ่มเปาหมาย ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำาแนกออกเปน 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ประกอบด้วยข้อคำาถามทั้งแบบเลือกตอบและแบบบรรยาย ทั้งหมด  

8 ข้อ ได้แก่ หน่วยงานที่สังกัด สถานภาพ สัญชาติ ความถี่ในการใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่าน

ศนูย์กลาง 1 เมตร สถานท่ีในการสงัเกตการณ์ อปุกรณ์ถ่ายภาพทีใ่ช้กบักล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 

1 เมตร ประสบการณ์ในการใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ของที่อื่น และภาพรวมของโครงการวิจัยที่ดำาเนินการ

 ส่วนที ่ 2 ความคิดเหน็และความพงึพอใจทีม่ต่ีอการให้บรกิารกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  

1 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ในประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่ ความสอดคล้องของการ

ให้บริการตามจุดประสงค์ จุดแข็ง จุดอ่อน มูลเหตุในการเลือกใช้บริการ จุดที่ควรปรับปรุง จุดเด่น จุดด้อย 

เม่ือเทียบกับการใช้บริการจากท่ีอื่น แนวโน้มของการใช้บริการ โอกาส อุปสรรค การกลับมาใช้บริการซำ้า  

ความประทับใจและข้อคิดเห็นอื่น ๆ เปนต้น
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21รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 5. แบบสำารวจและประเมนิความพึงพอใจทีม่ต่ีอการให้บริการนิทรรศการและข้อมลูสารสนเทศทาง

ดาราศาสตร์: การศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอก และการเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวของ

ประชาชนทั่วไป สำาหรับกลุ่มเปาหมายที่เปนเด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนท่ัวไป โดยใช้รูปแบบ 

มาตราประมาณค่า ร่วมกับการใช้คำาถามปลายเปิดเพือ่ให้กลุม่เปาหมายได้สะท้อนให้เหน็ถงึความต้องการ ข้อคดิเหน็ 

ข้อเสนอแนะ หรอืแนวทางในการปรบัปรงุ/พฒันาการให้บรกิารของหอดดูาวเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา 

ตามบรบิทของกลุม่เปาหมายครอบคลมุการประเมนิในด้านปจจัยนำาเข้า กระบวนการ และผลผลิต จำาแนกออกเปน  

3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 เปนข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ประกอบด้วยข้อคำาถามทั้งหมด 9 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ลักษณะของการมารับบริการฯ ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่ สดร.จัดขึ้น ช่องทางในการ

ติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสาร วัตถุประสงค์หลักในการศึกษาดูงาน/การเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวฯ การแนะนำา

บุคคลอื่น และการนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการศึกษาดูงาน/การเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา

 ลักษณะแบบสอบถาม เปนการวัดความพึงพอใจที่ที่มีต่อการศึกษาดูงาน/การเข้าเย่ียมชม 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ในประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อการ

บรหิารจดัการ  ความพงึพอใจทีม่ต่ีอนทิรรศการและส่ือการเรียนรู้ ความพึงพอใจท่ีมต่ีอการเข้าเยีย่มชม

กล้องโทรทรรศน์และห้องควบคุมฯ ความพึงพอใจท่ีมีต่อวิทยากร และความพึงพอใจในภาพรวม  

รวมทั้งหมด 12 ข้อ

 รูปแบบของแบบสอบถาม เปนแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ พึงพอใจมากที่สุด มาก 

ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

 วิธีการให้คะแนน  ผู้ที่ตอบพึงพอใจมากที่สุดได้ 5 คะแนน พึงพอใจมากได้ 4 คะแนน พึงพอใจ

ปานกลางได้ 3 คะแนน พึงพอใจน้อยได้ 2 คะแนน และพึงพอใจน้อยที่สุดได้ 1 คะแนน 

 การแปลความหมายของคะแนน พิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนโดยกำาหนด 

เกณฑ์ในการวิเคราะห์ไว้ดังนี้ (Best, 1977)

  ผู้ตอบที่ได้คะแนนเฉลี่ย  4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

  ผู้ตอบที่ได้คะแนนเฉลี่ย  3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก

  ผู้ตอบที่ได้คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

  ผู้ตอบที่ได้คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย

  ผู้ตอบที่ได้คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

 ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นอื่น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งเปนข้อคำาถามแบบปลายเปิด จำานวน 3 ข้อ
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การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 6. แบบสังเกตการให้บริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เปนการสังเกต

การให้บริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ในส่วนของการให้บริการกล้องโทรทรรศน์

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร และ 1 เมตร โดยใช้รูปแบบการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัย ผู้ช่วย 

นักวิจัย และทีมงาน ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ สถานที่ให้บริการ เครื่องมือ/อุปกรณ์ กระบวนการให้บริการ 

บุคลากรที่ให้บริการ กลุ่มผู้รับบริการ และสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ เปนต้น

 ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาก่อนดำาเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

(รายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ภาคผนวก ก.)

  3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการประเมนิความพงึพอใจของผู้รบับรกิารหอดดูาวเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำาป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ คณะผู้ประเมินดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเปาหมายกลุ่มต่าง ๆ ตาม

ขั้นตอน ดังนี้

 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย์ และนักศึกษา มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ดังนี้

 1. ประสานงานกบัเจ้าหน้าทีท่ี่เกีย่วข้องของสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาต ิ (องค์การมหาชน) 

เพื่อขอข้อมูลช่องทางการติดต่อนักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย์ และนักศึกษาที่มาใช้บริการหอดูดาว

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ในช่วงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

 2. จดัทำาแบบสำารวจและประเมินความพงึพอใจในการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 2.4 เมตร และ/หรือ 1 เมตร ฉบับออนไลน์ ผ่าน Google form

 3. จดัส่งแบบสำารวจและประเมินความพงึพอใจในการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 2.4 เมตร และ/หรือ 1 เมตร ฉบับออนไลน์ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

เพือ่ขอความอนเุคราะห์นกัวจิยั นักวชิาการ คร ูอาจารย์ และนกัศกึษาในการตอบแบบสำารวจฯ ดงักล่าว

 4. ติดต่อนักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย์ และนักศึกษา ผ่านทางโทรศัพท์เพื่อขออนุญาต

สมัภาษณ์ความคดิเหน็และความพงึพอใจทีม่ี่ต่อการให้บรกิารกล้องโทรทรรศน์ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบ พระชนมพรรษา พร้อมทั้งนัดหมายเวลาในการสัมภาษณ์

 5. ทำาการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่างตามวนั เวลาท่ีนดัหมาย ผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ และ

ทางสื่อออนไลน์ ผ่าน แอปพลิเคชัน Zoom โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย ตามจำานวนที่กำาหนด
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การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ดังนี้

 1. จัดทำาแบบสำารวจและประเมนิความพึงพอใจในการให้บริการนทิรรศการและข้อมลูสารสนเทศ

ทางดาราศาสตร์: การศึกษาดงูานด้านดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอก และการเข้าเยีย่มชมหอดดูาว

ของประชาชนทั่วไป ฉบับออนไลน์ ผ่าน Google form

 2. การนำาแบบสำารวจและประเมนิความพงึพอใจในการให้บรกิารนทิรรศการและข้อมลูสารสนเทศ

ทางดาราศาสตร์: การศึกษาดงูานด้านดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอก และการเข้าเยีย่มชมหอดดูาว

ของประชาชนทั่วไป ฉบับออนไลน์ ไปวางไว้ที่จุดบริการหอดูดาวฯ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับบริการตอบคำาถาม

ด้วยตนเองในระยะเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมลูการประเมนิ ระหว่างเดือนมนีาคมถึงเดอืนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2564

  3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ดำาเนินการดังนี้

 1. ใช้สถติพิรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี ่(Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อวิเคราะห์

ข้อมลูเชงิปรมิาณ ได้แก่ ข้อมลูทางด้านลกัษณะทางประชากรและระดบัความพงึพอใจของกลุม่ตวัอย่าง 

 2. ใช้การวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เพือ่วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพท่ีได้จากการ

สัมภาษณ์ ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  

ในด้านต่าง ๆ  ทั้งด้านบริบท ปจจัยนำาเข้า กระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล 

ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอด/ขยายผล รวมถึงความต้องการ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ

แนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา



สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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(Public Organization)

24 รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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25รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ในการประเมนิความพงึพอใจของผู้รบับรกิารหอดดูาวเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำาป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 คร้ังนี ้สามารถสรปุผลการวเิคราะห์ข้อมูลได้ดงัน้ี  

4.1 ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

4.2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สถาบันวิจัย ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการ

4.3 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สถาบันวิจัย ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการ

4.4 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์: 

การศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอกและการเข้าเยี่ยมชมหอดูดาว

ของประชาชนทั่วไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการ

4.5 ผลการดำาเนนิงานตามแผนการปรับปรุงการให้บริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนของการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร

โดยมีรายละเอียดดังนี้

  4.1 ภาพรวมความพงึพอใจของผูร้บับรกิารหอดดูาวเฉลมิพระเกยีรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  
          ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 

 ในการประเมนิความพงึพอใจของผู้รบับรกิารหอดดูาวเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำาป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ครัง้นี ้พจิารณาข้อมลูใน 3 ส่วน ดงันี้ 

 1. การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร  

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล



สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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26 รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 2. การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร  

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

 3. การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์: 

การศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอก และการเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวของประชาชนทั่วไป 

 ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจฯ ในภาพรวมปรากฏดังภาพประกอบต่อไปนี้

 จากผลการประเมินภาพรวมความพึงพอใจของผู ้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ   

พระชนมพรรษา สะท้อนให้เห็นได้ว่าผู้รับบริการฯ มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการของหอดูดาว

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) ในระดับมากที่สุด ขณะที่เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละส่วนพบว่าผู้รับบริการฯ มีความ

พึงพอใจต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร และ 1 เมตร อยู่ในระดับมาก 

และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์: การศึกษาดูงานด้าน

ดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอกและการเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวของประชาชนทั่วไป อยู่ในระดับมากที่สุด 

(รายละเอียดปรากฏใน ตารางท่ี 2 ภาคผนวก ข.) 

 สำหรับรายละเอียดในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) ทัง้ 3 ส่วน 

มีดังนี้

1.00
2.4 เมตร

4.19
4.45

4.68
4.50

1 เมตร เยี่ยมชม รวมทั้งหมด

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

ภาพประกอบ 4.1 ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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27รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ภาพประกอบท่ี 4.2 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

2.4 เมตร จ�าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด

ภาพประกอบท่ี 4.4 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

2.4 เมตร จ�าแนกตามสัญชาติ

ภาพประกอบท่ี 4.3 จ�านวนและร้อยละของ 
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร จ�าแนกตามสถานภาพ

ภาพประกอบท่ี 4.5 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

2.4 เมตร จ�าแนกตามความถ่ีในการใช้บริการ

4.2 ความพึงพอใจท่ีมต่ีอการให้บรกิารกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2.4 เมตร 
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการ

 ในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากแบบสำารวจและประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ

ให้บริการฯ การสัมภาษณ์ และการสังเกต ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี้

ภายนอก สดร.6 คน  54.54% 

ไทย 6 คน  54.54% 

นักวิจัย        6 คน  54.54%
นักวิชาการ       0 คน  0.00%

เป็นประจ�าทุกวัน     6 คน  54.54%

อาจารย์        2 คน  18.18%.

1-2 ปี คร้ัง           2 คน  18.18%

นิสิต/นศ. ป.ตรี  0 คน  0.00%

3-4 ปี คร้ัง           2 คน  18.18%

นิสิต/นศ. ป.โท   0 คน  0.00%

มากกว่า 5 ปี คร้ัง   0 คน  0.00%

นิสิต/นศ. ป.เอก 2 คน  18.18%

ขอใช้บริการคร้ังแรก 1 คน  9.09%

ผู้เช่ียวชาญ        1 คน  9.09%

สดร.            5 คน  45.45%

ต่างชาต ิ 5 คน  45.45%

4.2.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

จำาแนกตาม
หน่วยงาน
ที่สังกัด

จำาแนกตาม
สัญชาติ

จำาแนกตาม
สถานภาพ

จำาแนกตาม
ความถ่ีในการ

ใช้บริการ
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28 รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา

ณ อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ (TNO)

3 คน

8 คน

2 คน

4 คน

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 
(AstroPark)

สังเกตการณ์จากต่างประเทศ อื่นๆ (บ้าน/Puji Irawati took 
care of TNT observations/

มหาวิทยาลัย)

1

2

3

4

5

6

7

8

ภาพประกอบที่ 4.6 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการกล้องโทรทรรศน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร จ�าแนกตามสถานที่ในการสังเกตการณ์

ภาพประกอบที่ 4.8 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการกล้องโทรทรรศน์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร จ�าแนกตามอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ใช้

ภาพประกอบที่ 4.7 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการกล้องโทรทรรศน์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ในกรณีที่ท่านใช้ AstroPark เป็นสถานที่ในการสังเกตการณ์  

ในประเด็นของการมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการมีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จ�าเป็นต่อการท�างาน 
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29รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 จากการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2.4 เมตร  

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทั้งบุคคลที่อยู่ในสังกัด สดร. และ

ภายนอก สดร. มีทั้งที่เปนสัญชาติไทยและต่างชาติกระจายกันไปในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี ้

เมื่อพิจารณาสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างก็พบว่าครอบคลุมทั้งส่วนของนักวิจัย อาจารย์ นิสิต/นักศึกษาระดับ

ปรญิญาเอกและผูเ้ชีย่วชาญ โดยกลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร 

เปนประจำาทกุป และส่วนใหญ่จะใช้อทุยานดาราศาสตร์สิรินธร (AstroPark) เปนสถานท่ีสังเกตการณ์ ซึง่เมือ่

สอบถามเกีย่วกับสภาพแวดล้อมและสิง่อำานวยความสะดวกในการสังเกตการณ์ที ่ AstroPark พบว่ากลุม่ตวัอย่าง

ส่วนใหญ่ประเมินว่า AstroPark มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จำาเปนต่อการ

ทำางาน ในระดับมาก และเม่ือสอบถามถึงอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ใช้กับกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

2.4 เมตร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้ ULTRASPEC (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1 ภาคผนวก ข.)

 4.2.2 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ของ 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

 ในการพจิารณาความพงึพอใจทีมี่ต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2.4 เมตร  

ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาส่วนนี้ พิจารณาข้อมูลจากแบบสำารวจและประเมิน 

ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการฯ ครอบคลุมการประเมินทั้งในด้านปจจัยนำาเข้า กระบวนการ และผลผลิต 

รายละเอียดปรากฏดังภาพประกอบต่อไปนี้
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 จากการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร 

ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเปน ร้อยละ 93.18 โดย

พิจารณาจากปจจัยนำาเข้า ได้แก่ ช่องทางในการแจ้งข่าวสารเพื่อขอใช้บริการ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเกตการณ์ 

ระบบควบคมุเชือ่มต่ออปุกรณ์และการสือ่สาร และบคุลากรท่ีให้บริการ  ปจจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ ข้ันตอน

การยืน่ขอใช้บรกิาร การควบคมุอปุกรณ์ การเชือ่มต่อสัญญาณอนิเทอร์เนต็เพ่ือเข้าใช้งานบนเครือข่ายของ สดร. 

และการเข้าถึงข้อมูลทางดาราศาสตร์ และปจจัยด้านผลผลิต ได้แก่ ข้อมูลดาราศาสตร์ที่ได้และความพึงพอใจ

ในภาพรวมต่อการให้บริการฯ  (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 3 ภาคผนวก ข.)

 อย่างไรกต็ามแม้ว่ากลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีความพงึพอใจต่อการรบับรกิารฯ ในระดับมากถงึมากทีสุ่ด 

แต่กย็งัพบว่ามข้ีอคดิเหน็ ข้อเสนอแนะในประเดน็เกีย่วกบัการปรับปรงุหรอืพฒันาการให้บรกิารกล้องโทรทรรศน์

ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2.4 เมตร ของหอดดูาวฯ (TNO) ในโอกาสต่อไปโดยกลุม่ตวัอย่างเหน็ว่าควรมกีารปรบัปรุง

หรือพัฒนาการให้บริการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 1. การจัดทำาคูมื่อแนะนำาทีชั่ดเจน โดยเฉพาะสำาหรับผูข้อใช้กล้องโทรทรรศน์เปนครัง้แรก รวมถงึวธิกีาร 

เข้าถึงจากนอกพื้นที่หรือการเฝาสังเกตการณ์ในสถานท่ีของ สดร. ทั้งนี้เนื่องจากพบว่าข้อมูลในส่วนนี้ยังขาด

รายละเอียดที่ชัดเจนทำาให้ในการทำางานนักวิจัยยังต้องคอยสอบถามจากเจ้าหน้าที่เปนระยะ ๆ  

 2. การจัดทำาบันทึกออนไลน์ในการใช้กล้องแต่ละครั้งเพื่อเปนการส่งต่อข้อมูลและ/หรือปญหาที่พบ 

ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องสามารถตรวจสอบจากบันทึกดังกล่าวและสามารถวางแผนงานและ/หรือเตรียมดำาเนินการ 

ที่จำาเปนตามประเด็นที่ระบุในบันทึก ก่อนที่จะมีการใช้งานครั้งต่อไป

 3. การตรวจสอบค่า RH (Relative Humidity) ควรมีวธิกีารตรวจสอบด้วยวธิกีารอ่ืน ๆ ร่วมกบัวธีิการ 

ตรวจสอบท่ีใช้ในปจจบัุน ทัง้นีเ้นือ่งจากพบว่าในบางครัง้สภาพท้องฟาดปูลอดโปร่งและดเูหมอืนอากาศไม่มคีวามชืน้ 

แต่ค่า RH รายงานที่ 100% ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถเปิดกล้องโทรทรรศน์ได้ เปนต้น

 4. การปรับปรุงแก้ไขปญหาจอภาพ ทั้งนี้เนื่องจากพบว่ามีบางครั้งที่จอภาพไม่ทำางานทำาให้ไม่สามารถ

ดูภาพบนจอได้

 ส่วนประเด็นเกี่ยวกับจุดเด่นที่ทำาให้กลุ ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 2.4 เมตร ของหอดูดาวฯ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่าเนื่องจากศักยภาพของ

กล้องโทรทรรศน์ฯ โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ากล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ของหอดูดาวฯ 

เปนเทคโนโลยีชั้นสูงในประเทศไทยสำาหรับการสังเกตการณ์ ที่มีทั้งเครื่องมือในการศึกษา Photometry & 

Spectroscopy อกีทัง้ยงัเปนแห่งเดยีวในภมูภิาคทีใ่ห้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2.4 เมตร 

และกล้อง ULTRASPEC ที่ถือว่าเปนเครื่องมือที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่าโอกาสในการเข้าถึง

บริการ ตลอดจนการมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานที่ดีสำาหรับการทำาวิจัยถือว่าเปนจุดเด่นที่สำาคัญอีกประการที่

ทำาให้เลือกใช้บริการฯ
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 สำาหรับข้อเสนอแนะอื่น ๆ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าควรมีการให้ข้อมูลรายละเอียดที่สำาคัญ เช่น 

ลักษณะ/คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องมือ ตลอดจนข้อแนะนำาต่าง ๆ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้บริการ

สามารถเข้าถงึได้ง่าย รวมถงึควรมีข้อแนะนำาเกีย่วกบัการเดนิทางสำาหรับผูร้บับริการทีจ่ะเดนิทางไปสงัเกตการณ์ท่ี 

TNO เนือ่งจากในการเดนิทางจำาเปนต้องใช้คนขับท่ีมคีวามชำานาญในพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัในการเดนิทาง 

นอกจากนี้ยังคาดหวังให้ TNO รักษาคุณภาพการบริการเช่นนี้ต่อไป 

 4.2.3. ข้อคดิเหน็ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการของกลุม่ตวัอย่างเพ่ิมเตมิเกีย่วกบั

การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ของ

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

 การศึกษาข้อคดิเหน็ ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันาการให้บรกิารของกลุม่ตัวอย่างเพิม่เตมิเก่ียวกับ

การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ของ 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาครั้งนี้ เปนการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้จากการ

สัมภาษณ์ ครอบคลุมทั้งกลุ่มตัวอย่างที่สังกัดหน่วยงานภายใน สดร. และหน่วยงานภายนอก สดร. กลุ่มตัวอย่าง

ที่เปนนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติ โดยมีความถี่ในการใช้

บริการตั้งแต่ใช้บริการเปนครั้งแรกจนกระทั่งใช้บริการเปนประจำาทุกป ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งผลการสังเคราะห์

ข้อมูลปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ประเด็นที ่1 ท่านเหน็ว่าการให้บรกิารกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ของหอดดูาว

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาที่ สดร. จัดให้ สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการขอใช้บริการของท่าน

มากน้อย เพียงใด และท่านพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับในระดับใด เพราะเหตุใด 

 จากการศกึษาพบว่ากลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ว่าการให้บรกิารกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 

2.4 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาที่ สดร. จัดให้ สอดคล้องกับจุดประสงค์ของ

การขอใช้บรกิารเปนอย่างมาก ทัง้นีเ้นือ่งจากการใช้กล้องโทรทรรศน์ท่ีมขีนาดใหญ่จะช่วยให้สามารถสงัเกตการณ์ 

และ/หรอืเกบ็รวบรวมข้อมลูบางอย่างได้อย่างมปีระสทิธิภาพ มคีวามแม่นยำาและมีความถกูต้องของข้อมลูมากกว่า 

เมือ่เทยีบกบักล้องโทรทรรศน์ทีม่ขีนาดเลก็กว่า หรืออาจกล่าวได้ว่ากล้องโทรทรรศน์ท่ีมขีนาดใหญ่จะมศีกัยภาพ 

ในการสงัเกตการณ์และ/หรอืเกบ็รวบรวมข้อมลูบางอย่างได้ดแีละมคีวามน่าเชือ่ถอืมากกว่า ซ่ึงถ้านกัวจิยัต้องการ 

ข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่จำาเปนต้องใช้กล้องโทรทรรศน์ที่มีขนาดใหญ่ในการสังเกตการณ์และต้องไปขอใช้

บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดดังกล่าวจากต่างประเทศถือว่ามีโอกาสในการเข้าถึงบริการได้ค่อนข้างยาก ดังนั้น 

การที ่สดร. ให้บรกิารกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2.4 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกยีรติ  7 รอบ 

พระชนมพรรษา จึงถือว่าเปนการสนับสนุนที่สำาคัญที่ก่อให้เกิดการยกระดับงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ของ

นักวิจัยไทยให้ไปสู่ระดับสากล และเมื่อสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 

มีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับในระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งในส่วนของอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการสังเกตการณ์ 
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เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ และเวลาที่ได้รับการจัดสรร ถึงแม้ว่าบางครั้งช่วงเวลาที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถ

สงัเกตการณ์ได้เนือ่งจากสภาพอากาศทีไ่ม่เอือ้อำานวย แต่กลุ่มตัวอย่างกย็งัเหน็ว่าเปนเร่ืองปกติท่ีสามารถเกดิขึน้ 

และยอมรับได้ 

 ประเด็นที่ 2 ในภาพรวมท่านเห็นว่าการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. มีจุดแข็ง จุดอ่อน ที่สำาคัญอย่างไรบ้าง 

 จากการศกึษาพบว่ากลุม่ตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ทีส่อดคล้องกนัว่าการมกีล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 2.4 เมตร การมี ULTRASPEC อุปกรณ์ถ่ายภาพที่ใช้กับกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  

2.4 เมตร และการมีสถานที่ตั้งที่มีทัศนวิสัยที่เหมาะสมกับการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ทั้งซีกฟาเหนือและ 

ซีกฟาใต้ ถือเปนจุดแข็งท่ีสำาคัญในการให้บริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่าการได้รับการสนับสนุนที่ดีเยี่ยมจากบุคลากรที่ให้บริการก็ถือว่าเปนจุดแข็ง 

ที่สำาคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถดำาเนินงานให้สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   

 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจุดอ่อนในการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร 

หอดดูาวเฉลมิพระเกยีรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. แม้ว่ากลุม่ตวัอย่างจะเหน็ว่าไม่พบจดุอ่อนทีเ่ด่นชัด  

แต่ก็พบว่ายังมีปญหาในส่วนของการเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าใช้งานบนระบบเครือข่ายของ สดร. 

(VPN) รวมทั้ง การเชื่อมต่ออุปกรณ์และการสื่อสารจากระบบเครือข่ายของ สดร. ไปยังหอดูดาวฯ (TNO)  

ที่ยังไม่ค่อยเสถียร ทำาให้บางครั้งไม่สามารถเก็บภาพได้

 ประเด็นที่ 3 อะไรคือมูลเหตุสำาคัญที่ทำาให้ท่านและ/หรือนักวิจัยต่างประเทศเลือกใช้บริการ 

กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2.4 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร.

 จากการศึกษาพบว่าศักยภาพในการสังเกตการณ์และข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงบริการฯ ถือว่าเปนมูลเหตุสำาคัญที่ทำาให้

กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ  

7 รอบ พระชนมพรรษา (TNO) ของ สดร. นอกจากนีย้งัพบว่าการใช้บรกิารกล้องโทรทรรศน์ฯ (TNO) ของ สดร. 

สามารถช่วยลดต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการทำาวิจัย ทั้งในส่วนของค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 

ปทีผ่่านมาทีส่ามารถสงัเกตการณ์จากภายนอก โดยไม่ต้องเดินทางมาสังเกตการณ์ท่ีอทุยานดาราศาสตร์สิรินธร 

(AstroPark) หรือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (TNO) 

ประกอบกับเงือ่นไขในการอดุหนนุงบประมาณการวจิยัของบางแหล่งทนุทีไ่ม่ครอบคลมุค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 

ไปสังเกตการณ์ ณ ต่างประเทศ ดังนั้นการใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร  

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. จึงเปนทางเลือกที่สำาคัญและจำาเปนอย่างยิ่ง
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 ประเด็นที ่4 ท่านเหน็ว่าอะไรคอืจดุท่ี สดร. ควรปรบัปรงุมากทีส่ดุเก่ียวกบัการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เพราะเหตุใด

 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า สดร. มีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องและอยากให้

คงคุณภาพบริการเช่นนี้สืบต่อไป โดยบริการที่ สดร. ปรับปรุงและส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อกลุ่มตัวอย่าง

มากที่สุด คือ การอนุญาตให้สามารถสังเกตการณ์จากบ้าน จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือสถานที่อื่น ๆ โดย 

ไม่จำากัดที่ต้องเดินทางมาสังเกตการณ์ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (AstroPark) หรือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบ พระชนมพรรษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (TNO) ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าช่วยลดค่าใช้จ่าย  

ทั้งในเรื่องของการเดินทาง และท่ีพัก นอกจากนี้ยังเหมาะสมกับบริบทของการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์

ร่วมด้วย ท้ังนี้เนื่องจากบางครั้งเวลาท่ีได้รับการจัดสรรก็ไม่สามารถสังเกตการณ์ได้เนื่องจากสภาพท้องฟาที ่

ไม่เอื้ออำานวย ทำาให้การเดินทางมาสังเกตการณ์ครั้งนั้นต้องสูญเปล่าทั้งค่าเดินทาง ค่าที่พัก และเวลาที่ต้องใช้ใน

การเดินทาง เปนต้น

 อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่เห็นว่าจุดที่ สดร. ควรปรับปรุงเกี่ยวกับการให้บริการกล้อง 

โทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มีดังนี้ 

 1. การเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าใช้งานบนระบบเครือข่ายของ สดร. (VPN) รวมทั้ง  

การเชื่อมต่ออุปกรณ์และการสื่อสารจากระบบเครือข่ายของ สดร. ไปยังหอดูดาวฯ (TNO) ที่พบว่าสัญญาณ 

อินเทอร์เน็ตยังไม่ค่อยเสถียร หลุดบ่อย รวมถึง การอัปเดตซอฟแวร์เสริมบางตัวที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน

สถานการณ์ของสภาพอากาศที่ไม่เปนปจจุบัน ทำาให้ไม่มั่นใจว่าข้อมูลตามที่รายงานมีความถูกต้องหรือไม่  

 2. การปรับเปลี่ยนการจัดทำาบันทึกในการใช้กล้องโทรทรรศน์ฯ แต่ละครั้งเพื่อรายงานปญหาหรือ

ข้อมูลต่าง ๆ ไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เปนการจัดทำาบันทึกออนไลน์  

(Online logbook) เพือ่ให้การส่งต่อข้อมูลและ/หรือปญหาทีพ่บไปยงัเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องฝายต่าง ๆ อย่างท่ัวถงึ 

รวมทั้งนักวิจัยคนต่อ ๆ ไป ที่ต้องใช้งานกล้องโทรทรรศน์ฯ สามารถตรวจสอบจากบันทึกดังกล่าวและสามารถ

วางแผนงานและ/หรือเตรียมดำาเนินการที่จำาเปนตามประเด็นที่ระบุในบันทึก ก่อนที่จะมีการใช้งานครั้งต่อไป 

 3. การตรวจสอบสภาพและความพร้อมในการใช้งานของกล้องโทรทรรศน์และอปุกรณ์ท่ีเกีย่วข้องต่าง ๆ 

อย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ เพื่อรักษามาตรฐานในการให้บริการ นอกจากนี้ยังเห็นว่าควรเปลี่ยนอุปกรณ ์

บางอย่างทีม่อีายุการใช้งานมากกว่า 6 ป ก่อนทีจ่ะชำารดุ โดยเฉพาะเครือ่งมอื/อปุกรณ์ทีอ่ยูใ่นกลุม่อเิลก็ทรอนกิส์ 

 ประเด็นที่ 5 ในกรณีท่ีเคยใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับกล้องโทรทรรศน์ 

ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2.4 เมตร หอดดูาวเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. ท่านเหน็ว่า 

การให้บริการกล้องโทรทรรศน์ฯ ของ สดร. มีจุดเด่น จุดด้อย ที่สำาคัญอย่างไรเมื่อเทียบกับการใช้บริการจากที่

อื่น ๆ 

 จากการศกึษาพบว่าในช่วงปทีผ่่านมากลุม่ตวัอย่างไม่เคยใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกนั

กับกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา 
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ของ สดร. จากที่อื่น ๆ อย่างไรก็ตามพบว่าก่อนหน้านี้มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านที่เคยใช้บริการกล้องโทรทรรศน์

ของต่างประเทศ ซึ่งประเด็นความแตกต่างที่น่าสนใจ คือ ในต่างประเทศการแสดง Function ต่าง ๆ ที่ปรากฏ

ในหน้าจอคอมพิวเตอร์จะแสดงเฉพาะ Function ที่จำาเปนต้องใช้งาน ทำาให้ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวก ขณะที่ 

ถ้าเปนของ สดร. จะแสดงทกุ Function ทีม่ ีซึง่มากเกนิกว่าทีจ่ำาเปนต้องใช้งาน อย่างไรก็ตามเมือ่พิจารณาจดุเด่น

ของการใช้บริการฯ ของ สดร. ก็พบว่ามีจุดเด่นที่น่าสนใจ คือ การเข้าถึงบริการง่ายกว่า การได้รับการจัดสรร

เวลามากกว่าเมื่อเทียบกับกล้องโทรทรรศน์ของต่างประเทศ การที่สามารถทำา Remote observation ได้  

การมีอุปกรณ์พร้อมให้บริการ การที่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์ได้โดยตรง และการมีความ 

ยึดหยุ่นในการสังเกตการณ์ เช่น ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำานวยก็ยังคงมีโอกาสขอรับการจัดสรรเวลาใหม่ 

ขณะที่ถ้าเปนหน่วยงานอื่นจะสามารถสังเกตการณ์ได้เฉพาะเวลาที่ได้รับการจัดสรรมาแล้วเท่านั้น 

 ประเด็นที ่6 ท่านเหน็ว่าแนวโน้มของการใช้บรกิารกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2.4 เมตร 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. จะเปนอย่างไร (อะไรที่จะเปนโอกาส อะไรที่จะ

เปนอุปสรรค) และ สดร. ควรเตรียมการอย่างไรเพื่อให้รองรับต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้น (การพัฒนา/เพิ่มเติม

อุปกรณ์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ การปรับตัว ฯลฯ)

 จากการศกึษากลุม่ตวัอย่างเหน็ว่าในปจจุบนัประสิทธภิาพของกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 

2.4 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พร้อม ULTRASPEC อุปกรณ์การถ่ายภาพ ของ 

สดร. ซึ่งถือว่าเปนกล้องโทรทรรศน์ที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นยังคงสามารถ

ตอบสนองความต้องการในการใช้งานของนักวิจัยได้เปนอย่างดี อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่าเพื่อให ้

คงประสิทธิภาพดังกล่าว สดร. ควรมีแผนงานรองรับเกี่ยวกับระบบการบำารุงรักษา รวมทั้งการพัฒนาอุปกรณ์ 

(Camera) ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า มาทดแทน ULTRASPEC ซึ่งเปนอุปกรณ์ที่ต้องนำาเข้ามาจาก 

ต่างประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่านอกจากจะเปนการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ สดร. ในการเปนผู้นำาทาง

ด้านดาราศาสตร์แล้ว ยงัช่วยให้สามารถบริหารจดัการการใช้งานกล้องโทรทรรศน์เพิม่ข้ึนอกีประมาณ 15-20 คืน

ต่อป

 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่าในการใช้งานกล้องโทรทรรศน์นั้นมีข้อจำากัดในเร่ืองของจำานวนคืนที่

สามารถสงัเกตการณ์ได้ โดยพบว่าในแต่ละปจะสามารถสงัเกตการณ์ได้ประมาณ 200 กว่าคืน ดังนัน้จึงม ีProposal 

จำานวนหนึ่งที่ไม่ได้รับการจัดสรรเวลาตามที่ร้องขอ ดังนั้นถ้าต้องการขยายจำานวน Proposal ให้เพิ่มขึ้นภายใต้

ข้อจำากัดทางด้านเวลาที่มี ควรมีการอัปเดตอุปกรณ์ให้มีศักยภาพมากขึ้นเพื่อลดเวลาที่ใช้ในการสังเกตการณ์ 

รวมถึงสามารถตอบโจทย์ในการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การพัฒนาอุปกรณ์ให้สามารถปรับระดับจาก 

Medium resolution spectrograph เปน Low หรือ High resolution spectrograph เปนต้น
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 ประเด็นที่ 7 ถ้ามีโอกาสท่านจะกลับมาใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. อีกหรือไม่ เพราะเหตุใด

 จากการศกึษาพบว่ากลุม่ตวัอย่างอยากมโีอกาสในการกลับมาใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 2.4 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจาก

การทีไ่ด้รบัการจดัสรรเวลาในการสงัเกตการณ์ ไม่ได้สะท้อนให้เหน็เพียงแค่ว่ามโีอกาสในการรับบริการฯ เท่านัน้ 

แต่อีกแง่มุมหนึ่งยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของข้อมูลที่จะได้รับ ทั้งนี้เนื่องจากพบว่าการสังเกตการณ์จาก

กล้องโทรทรรศน์ท่ีมีขนาดใหญ่จะให้ประสิทธิภาพของข้อมูลได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับกล้องโทรทรรศน์ที่มีขนาด

เล็กกว่า อาทิ กรณีสังเกตการณ์กราฟแสง เปนต้น นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการมีโอกาสได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติร่วมด้วย 

 ประเด็นที่ 8 ความประทับใจและ/หรือข้อคิดเห็นอื่น ๆ 

 จากการศกึษาพบว่ากลุม่ตวัอย่างรูสึ้กประทับใจต่อบริการท่ีได้รับ ทัง้ในส่วนของประสทิธิภาพและความ

ทันสมัยของเครื่องมือ/อุปกรณ์ ความพร้อมในการใช้งาน ความเต็มใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

ความโปร่งใสของกระบวนการพจิารณาในการจัดสรรเวลาท่ีใช้ระบบ Blind review และมกีารให้ข้อมลูย้อนกลบั 

(Feedback) ที่เปนประโยชน์สำาหรับนักวิจัยในการพัฒนาต่อยอด 

 ในส่วนของข้อคิดเห็นอื่น ๆ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังเห็นว่าอยากให้ สดร. รักษามาตรฐานเช่นนี้ต่อไป 

ทัง้ในส่วนของเจ้าหน้าทีแ่ละเครือ่งมอื/อปุกรณ์ต่าง ๆ รวมถงึ ควรมกีารเพิม่การสร้างเครือข่ายการทำาวจัิยร่วมกับ

นักวิจัยภายนอกให้มากขึ้น ทั้งในส่วนของอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพี่อบูรณาการ

องค์ความรูท้างด้านดาราศาสตร์กบัศาสตร์ด้านต่าง ๆ  เช่น ประเทศไทยต้ังอยูใ่นเขตพืน้ทีท่ี่มโีอกาสเกดิพายุได้มาก 

ดังนั้นถ้า สดร. สามารถพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มหรือเพื่อการ 

เตรียมการในการรับมือ ก็น่าจะช่วยให้สะท้อนถึงศักยภาพของ สดร. ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่าคุณภาพของข้อมูลดาราศาสตร์ที่ได้รับนอกจากจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ

ของเครื่องมือ/อุปกรณ์แล้ว ยังขึ้นอยู่กับความรู้ความเชี่ยวชาญของนักวิจัยหรือผู้สังเกตการณ์ร่วมด้วย ดังนั้น 

สดร. ควรคำานึงถึงประเด็นดังกล่าวในการที่จะให้ความช่วยเหลือสำาหรับนักวิจัยที่ขอใช้งานกล้องโทรทรรศน์

เปนครั้งแรก

 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า สดร. เปิดโอกาสให้นักวิจัยจากทั่วโลกนำาเสนอ Proposal เพื่อรับการ

พิจารณาจัดสรรเวลาในการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร จึงส่งผลให้ในแต่ละป 

มี Proposal ขอรับการพิจารณาเปนจำานวนมาก ดังนั้นเพื่อให้มีโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้าน

ดาราศาสตร์ทีมี่คณุภาพสงู สดร. อาจจะนำาเกณฑ์ในการมีประสบการณ์ในการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ

ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับหรือโอกาสที่ผลงานวิจัยชิ้นนั้นจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับ มาร่วมในการพิจารณาดังกล่าว



สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Astronomical Research Institute of Thailand
(Public Organization)

36 รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.3 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร   
 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ 
 ปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการ

 ในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากแบบสำารวจและประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ

ให้บริการฯ การสัมภาษณ์ และการสังเกต ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี้

ภาพประกอบที่ 4.10 จ�านวนและร้อยละของ 
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาด 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จ�าแนกตามหน่วยงานท่ีสังกัด

ภาพประกอบที่ 4.12 จ�านวนและร้อยละของ 
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จ�าแนกตามสัญชาติ

ภาพประกอบที่ 4.11 จ�านวนและร้อยละของ  
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาด 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จ�าแนกตามสถานภาพ

ภาพประกอบที่ 4.13 จ�านวนและร้อยละของ 
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จ�าแนกตามความถี ่

ในการใช้บริการ

ภายนอก สดร. 2 คน  40.00% 

ต่างชาติ 3 คน  60.00% 

นักวิจัย        5 คน  100.00%
นักวิชาการ       0 คน  0.00%

เป็นประจ�าทุกวัน      0 คน  0.00%

อาจารย์        0 คน  0.00%

1-2 ปี คร้ัง            0 คน  0.00% 

นิสิต/นศ. ป.ตรี  0 คน  0.00%

3-4 ปี คร้ัง            0 คน  0.00% 

นิสิต/นศ. ป.โท   0 คน  0.00%

มากกว่า 5 ปี คร้ัง    0 คน  0.00%

นิสิต/นศ. ป.เอก 0 คน  0.00%

ขอใช้บริการคร้ังแรก  5 คน  100.00%

สดร.             3 คน  60.00%

ไทย  2 คน  40.00%

4.3.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

จำาแนกตาม
หน่วยงาน
ที่สังกัด

จำาแนกตาม
สัญชาติ

จำาแนกตาม
สถานภาพ

จำาแนกตาม
ความถ่ีในการ

ใช้บริการ
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0
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา

ณ อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ (TNO)

1 คน

5 คน

0 คน 0 คน
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 

(AstroPark)
สังเกตการณ์จากต่างประเทศ อื่นๆ (บ้าน/Puji Irawati took 

care of TNT observations/
มหาวิทยาลัย)

1

2

3

4

5

6

ภาพประกอบที่ 4.14 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการกล้องโทรทรรศน์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จ�าแนกตามสถานที่ในการสังเกตการณ์

ภาพประกอบที่ 4.16 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการกล้องโทรทรรศน์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จ�าแนกตามอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ใช้

ภาพประกอบที่ 4.15 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการกล้องโทรทรรศน์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ในกรณีที่ท่านใช้ AstroPark เป็นสถานที่ในการสังเกตการณ์  

ในประเด็นของการมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการมีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จ�าเป็นต่อการท�างาน

0
Andor CCD

5 คน

1 คน

อื่นๆ (FLI)

1

2

3

4

5

6

น้อยที่สุด     0 คน  0.00%

มาก     2 คน  40.00%

ปานกลาง     0 คน  0.00%

น้อย      0 คน  0.00%

มากที่สุด     3 คน  60.00%

ระดับความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่าง
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 จากการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างก็ยังคงมีทั้งบุคคลที่อยู่ในสังกัด สดร. 

และภายนอก สดร. มีทั้งที่เปนสัญชาติไทยและต่างชาติ กระจายกันไปในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม

เมื่อพิจารณาสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างก็พบว่าเปนกลุ่มนักวิจัย และส่วนใหญ่จะใช้อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 

(AstroPark) เปนสถานที่สังเกตการณ์ ซึ่งเมื่อสอบถามถึงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำานวยความสะดวกในการ

สังเกตการณ์ที่ AstroPark พบว่ากลุ่มตัวอย่างประเมินว่า AstroPark มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีสิ่งอำานวย

ความสะดวกต่าง ๆ ที่จำาเปนต่อการทำางาน ในระดับมากถึงมากที่สุด และเมื่อสอบถามถึงอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ใช้

กับกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร พบว่า นอกจากกลุ่มตัวอย่างจะใช้ Andor CCD แล้วยัง

พบว่ามีบางท่านท่ีใช้ FLI Proline PL 16803 ccd camera ร่วมด้วย (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1  

ภาคผนวก ข.)

 4.3.2. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ของ 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

  ในการพิจารณาความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

1 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาส่วนนี้ พิจารณาข้อมูลจากแบบสำารวจและ

ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการฯ ครอบคลุมการประเมินทั้งในด้านปจจัยนำาเข้า กระบวนการ และ

ผลผลิต รายละเอียดปรากฏดังภาพประกอบต่อไปนี้
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0.50

0.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

ภาพประกอบที่ 4.17 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
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 จากการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร 

ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเปน ร้อยละ 92.73  

โดยพจิารณาจากปจจยันำาเข้า ได้แก่ ช่องทางในการแจ้งข่าวสารเพ่ือขอใช้บริการ อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการสงัเกตการณ์ 

และบุคลากรท่ีให้บริการ  ปจจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ ขั้นตอนการยื่นขอใช้บริการ การควบคุมอุปกรณ์  

การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต และการเข้าถึงข้อมูลทางดาราศาสตร์ และปจจัยด้านผลผลิต ได้แก่ ข้อมูล

ดาราศาสตร์ทีไ่ด้และความพงึพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการฯ  (รายละเอยีดปรากฏในตารางท่ี 4  ภาคผนวก ข.)

  อย่างไรกต็ามแม้ว่ากลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีความพงึพอใจต่อการรบับรกิารฯ ในระดับมากถงึมากท่ีสุด 

แต่ก็ยังคงพบว่ามีข้อคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการกล้องโทรทรรศน์  

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ของหอดูดาวฯ ในโอกาสต่อไป โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรมีการปรับปรุงหรือ

พัฒนาการให้บริการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 1. การปรับปรุงเกี่ยวกับระบบการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการควบคุมกล้องโทรทรรศน์

และส่วนต่อประสานกับ CCD ที่พบว่ายังไม่เสถียรและเกิดความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง ทำาให้ต้องเสียเวลาในการ

ที่จะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ (Restart)

 2. การปรบัปรงุความแม่นยำาในการติดตามของกล้องโทรทรรศน์เพ่ือให้สามารถสังเกตการณ์การเปิดรบั 

แสงนานขึ้นโดยไม่กระทบต่อคุณภาพของภาพ ค่าโฟกัสของกล้องโทรทรรศน์นั้นแปรผันมากซึ่งบางครั้งก็ทำาให้

สับสน โดยเฉพาะผู้ใช้ใหม่ท่ีอาจจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขั้นได้ยาก และอาจทำาให้ผู้สังเกตการณ์ต้องเสียเวลา

อย่างมากในการตั้งค่า

 3. การตรวจสอบประสิทธภิาพในการทำางานของเครือ่งมอื/อปุกรณ์ ทีพ่บว่าน่าจะมคีวามผดิปกตบิางอย่าง

เกิดขึ้น  เช่น การทำางานของ B-band, telescope tracking and data storage

 ส่วนประเด็นเกี่ยวกับจุดเด่นที่ทำาให้กลุ ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 1 เมตร ของหอดูดาวฯ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่าสามารถเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้ง

ยังมีความสะดวกในการสังเกตการณ์ เนื่องจากไม่ว่าจะอยู่แห่งใดก็สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้ามา

ใช้งานผ่านระบบ TCS ได้ และจุดเด่นที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง คือการมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้การสังเกตการณ์

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

 

 สำาหรับข้อเสนอแนะอื่น ๆ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าควรใช้ระบบจดบันทึกออนไลน์ (Online log-

book system) ที่สามารถอัปเดตและตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ 

โดยเหน็ว่าเม่ือเปรยีบเทียบระบบจดบันทกึออนไลน์นีกั้บการส่งข้อมลูผ่านจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ไปยงัเจ้าหน้าที่

เทคนิคดาราศาสตร์เพียงคนเดียวตามวิธีการเดิมที่ใช้ การใช้ระบบจดบันทึกออนไลน์น่าจะเกิดผลที่ดีมากกว่า
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 4.3.3. ข้อคดิเหน็ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการของกลุม่ตวัอย่างเพ่ิมเตมิเก่ียวกบั

การประเมนิความพึงพอใจทีม่ต่ีอการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 เมตร ของหอดูดาว

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

 การศึกษาข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ

กล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาครั้งนี้ 

เปนการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งเปนนักวิจัยในสังกัดหน่วยงานภายใน สดร. 

ทั้งที่เปนคนไทยและต่างชาติ ในประเด็นต่าง ๆ ผลการสังเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ประเด็นที่ 1 ท่านเห็นว่าการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ของหอดูดาว

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาที่ สดร. จัดให้ สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการขอใช้บริการของท่าน

มากน้อย เพียงใด และท่านพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับในระดับใด เพราะเหตุใด 

 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าบริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ของ

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาที่ สดร. จัดให้ สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการขอใช้บริการ 

แม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่ากล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร แต่สำาหรับงานวิจัยที่ดำาเนินการ 

กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่ได้มีคุณภาพครบถ้วน สามารถนำาไปใช้ตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ 

และเม่ือสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจในการรบับรกิารฯ พบว่า กลุม่ตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อบรกิารทีไ่ด้รับ 

ในระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งในส่วนของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 

 ประเด็นที่ 2 ในภาพรวมท่านเห็นว่าการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. มีจุดแข็ง จุดอ่อน ที่สำาคัญอย่างไรบ้าง 

 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าการมีกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อเทียบกับ

กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร ที่ตั้งอยู่ ณ หอดูดาวในภูมิภาคต่าง ๆ กล้องโทรทรรศน์

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ช่วยทำาให้ความสามารถในการเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า ซี่งถือว่าเปน

ความสามารถทีเ่พิม่ขึน้ค่อนข้างมาก อย่างไรกต็ามเม่ือพจิารณาถงึจดุอ่อนพบว่าในการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. นั้นจะสามารถ

เปิดให้บริการได้ก็ต่อเมื่อสภาพอากาศมีความชื้นไม่เกิน 90% 

 ประเด็นที่ 3 อะไรคือมูลเหตุสำาคัญที่ทำาให้ท่านและ/หรือนักวิจัยต่างประเทศเลือกใช้บริการกล้อง 

โทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร.

 จากการศึกษาพบว่าศักยภาพในการสังเกตการณ์และข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ 
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สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงบริการฯ ถือว่าเปนมูลเหตุสำาคัญที่ทำาให้

กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา (TNO) ของ สดร. 

 ประเด็นที ่4 ท่านเห็นว่าอะไรคอืจุดท่ี สดร. ควรปรับปรุงมากท่ีสดุเกีย่วกบัการให้บริการกล้องโทรทรรศน์

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เพราะเหตุใด

 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าโดยภาพรวมรู้สึกพึงพอใจในการรับบริการกล้องโทรทรรศน์ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. เปนอย่างมาก 

ทั้งในส่วนของกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์ที่สามารถสนับสนุน

ให้การสังเกตการณ์สำาเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมาย อย่างไรก็ตามถ้าให้พิจารณาถึงจุดที่ สดร. ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ

การให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา กลุ่มตวัอย่างเหน็ว่ากล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 เมตร จะสามารถเปิดให้บรกิาร 

ได้ก็ต่อเมื่อสภาพอากาศมีความชื้นไม่เกิน 90% ดังนั้นควรมีการพัฒนาให้กล้องโทรทรรศน์ฯ สามารถเปิด 

ให้บริการได้ในสภาพอากาศท่ีมีความชื้นมากกว่า 90% เช่น สามารถเปิดให้บริการได้ในสภาพอากาศที่มี

ความชื้นไม่เกิน 95% เปนต้น

 ประเด็นที่ 5 ในกรณีที่เคยใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับกล้องโทรทรรศน์ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. ท่านเห็นว่า 

การให้บรกิารกล้องโทรทรรศน์ฯ ของ สดร. มีจดุเด่น จดุด้อย ทีส่ำาคญัอย่างไรเม่ือเทยีบกับการใช้บรกิารจากท่ีอ่ืน ๆ  

 จากการศกึษากลุม่ตวัอย่างเห็นว่ากล้องโทรทรรศน์ฯ ในประเทศไทยทีม่ใีห้บริการส่วนใหญ่จะเปนกล้อง 

โทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร ที่ตั้งอยู่ ณ หอดูดาวในภูมิภาคต่าง ๆ  ซึ่งมุ่งเน้นในการให้บริการ

วิชาการทางด้านดาราศาสตร์ สำาหรับเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป มากกว่ามุ่งเน้นในส่วนของ

การสนับสนุนการวิจัย ขณะที่กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบ พระชนมพรรษา จะมวีตัถุประสงค์ท่ีเด่นชดัในการสนับสนนุการวิจยั อกีทัง้จากการทีข้่อมูลทางดาราศาสตร์

ทีไ่ด้จากกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ช่วยทำาให้ความสามารถในการเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นจาก

การใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร ถึงประมาณ 2 เท่า ดังนั้นจึงทำาให้เปนจุดเด่น 

ที่สำาคัญของการให้บริการที่แตกต่างจากการใช้บริการจากที่อื่น ๆ

 ประเด็นที่ 6 ท่านเห็นว่าแนวโน้มของการใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. จะเปนอย่างไร (อะไรที่จะเปนโอกาส อะไรที่จะ

เปนอุปสรรค) และ สดร. ควรเตรียมการอย่างไรเพื่อให้รองรับต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้น (การพัฒนา/เพิ่มเติม

อุปกรณ์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ การปรับตัว ฯลฯ)
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 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างเห็นว่ากล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาว

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. น่าจะช่วยในการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ 

ให้เพิม่มากขึน้ และน่าจะสามารถเปนทางเลอืกทีส่ำาคญัสำาหรบังานวจิยัทีไ่ม่ได้รบัการจดัสรรเวลาจากกล้องโทรทรรศน์ 

ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2.4 เมตรร่วมด้วย ดงันัน้ สดร. ควรมกีารพฒันา/เพิม่เตมิอุปกรณ์ เพือ่เตรยีมความพร้อม

ในการรองรบัต่อเหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึน้นัน้ โดยอาจมกีารประชุม เสวนา ร่วมกนัของทุกฝาย ท้ังผู้ที่ใช้อุปกรณ์ ผู้ท่ีมี

ส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์ผู้ที่ให้บริการ เปนต้น 

 ประเด็นที่ 7 ถ้ามีโอกาสท่านจะกลับมาใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร  

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. อีกหรือไม่ เพราะเหตุใด

 จากการศกึษาพบว่าเน่ืองจากกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. ถือเปนกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่รองจากกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้น 

ผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ดังนั้นถ้าการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ยังคงสามารถ

นำามาซี่งข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่มีคุณภาพครบถ้วน ตอบสนองตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ การกลับมาใช้บริการ

กล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. 

จึงเปนทางเลือกที่สำาคัญและจำาเปนอย่างยิ่ง

 ประเด็นที่ 8 ความประทับใจและ/หรือข้อคิดเห็นอื่น ๆ 

 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความประทับใจในการให้บริการทั้งในส่วนที่สามารถควบคุมการ

ทำางานของกล้องโทรทรรศน์ฯ จากแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการอย่างเปนกัลยาณมิตรของเจ้าหน้าที่

เทคนิคดาราศาสตร์

 

4.4 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์: 
การศึกษา ดงูานด้านดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอกและการเข้าเยีย่มชมหอดดูาว
ของประชาชนทัว่ไป ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการ

 ในการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์: 

การศึกษา ดูงานด้านดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอกและการเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวของประชาชนทั่วไป 

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูล

ทั้งจากแบบสำารวจและประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการฯ และการสังเกต ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี้
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4.4.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

ภาพประกอบที่ 4.18 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการนิทรรศการ
และข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์ จ�าแนกตามเพศ

หญิง    10 คน  50.00%

ชาย       10 คน  50.00%จำาแนก
ตามเพศ

0

0

ต�่ำกว่ำ 15

นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา

4 คน

0 คน

4 คน

8 คน

9 คน

1 คน

1 คน

5 คน

1 คน

5 คน

1 คน

1 คน

0 คน
15-20 ปี

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

21-30 ปี

นิสิต/
นักศึกษา

31-40 ปี

ครู/อาจารย์

41-50 ปี

ประชาชนทั่วไป

51-60 ปี

อื่นๆ 
(นักวิจัย)

60 ปี ขึ้นไป

1

1

2

2

3

3

4
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5
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6
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8
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9
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ภาพประกอบที่ 4.19 จ�านวนของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการนิทรรศการ
และข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์ จ�าแนกตามอายุ

ภาพประกอบที่ 4.20 จ�านวนของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการนิทรรศการ
และข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์ จ�าแนกตามสถานภาพ
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ภาพประกอบที่ 4.21 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการนิทรรศการ
และข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์ จ�าแนกตามลักษณะของการมารับบริการฯ

การเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวของประชาชนทั่วไปเป็นการส่วนตัว                3 คน  15.00%

เคย      4 คน  20.00%
(Star party/ฝนดาวตกเจมินิด/NARIT Public Night/อบรมครูขั้นต้น กลาง สูง)

การศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์/การเข้าเยี่ยมชม จากสถาบัน หน่วยงาน        17 คน  85.00%
สถาบันการศึกษาภายนอก

ไม่เคย        16 คน  80.00%

จำาแนกตาม
ลักษณะของ

การมารับ
บริการฯ

จำาแนกตาม
ประสบการณ์
ในการเข้าร่วม

กิจกรรม/
โครงการ

0

0

เว็บไซต์ของ 
สดร.

เพื่อพัฒนาความรู้ฯ

8 คน

9 คน

13 คน

4 คน

14 คน

3 คน

1 คน

10 คน

Facebook ของ 
สดร.

ใช้เป็นแนวทางฯ

การบอกกล่าวจาก
บุคคลที่รู้จัก

เพื่อเพิ่มประสบการณ์ฯ

อื่นๆ 
(YouTube)

อื่นๆ 

2

2

4

4

6

6

8

8

10

10

12
14

ภาพประกอบที่ 4.22 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการนิทรรศการ
และข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์ จ�าแนกตามประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่ สดร. จัดขึ้น

ภาพประกอบที่ 4.23 จ�านวนของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์ 
จ�าแนกตามช่องทางในการติดตาม รับทราบข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของ สดร. 

ภาพประกอบที่ 4.24 จ�านวนของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์ 
จ�าแนกตามวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาดูงาน/การเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวฯ
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 จากการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์: 

การศึกษาดงูานด้านดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอก และการเข้าเยีย่มชมหอดดูาวของประชาชนทัว่ไป พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีทั้งเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยมีอายุตั้งแต่ตำ่ากว่า 15 ป ไปจนถึง 51-60 ป  

เมื่อพิจารณาสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีทั้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา นิสิต/นักศึกษา ครู/อาจารย์ 

ประชาชนทัว่ไป และนกัวจัิย โดยลกัษณะของการมารับบริการส่วนใหญ่จะเปนการศกึษาดูงานด้านดาราศาสตร์/ 

การเข้าเยีย่มชมจากสถาบนัภายนอกมากกว่าการเข้าเยีย่มชมหอดูดาวของประชาชนทัว่ไปเปนการส่วนตวั ในส่วน

ของประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่ สดร. จัดขึ้นพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วม  

มีเพียงบางกลุ่มที่เคย   เข้าร่วมกิจกรรม Star party/ฝนดาวตก เจมินิด / NARIT Public Night/อบรมครูขั้นต้น 

กลาง สูง เปนต้น สำาหรับช่องทางในการติดตาม รับทราบข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของ 

สดร. พบว่ากลุ่มตัวอย่างติดตามข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทั้งเว็บไซต์และ Facebook ของ สดร. การบอกกล่าวจาก

บุคคลที่รู้จัก และ YouTube โดยในการศึกษาดูงาน/การเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวฯ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

วัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางด้านดาราศาสตร์ และเห็นว่าถ้ามีโอกาส 

ภาพประกอบที่ 4.25 จ�านวนของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์ 
จ�าแนกตามการแนะน�าให้บุคคลอื่นมาศึกษาดูงาน/เข้าเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ยังไม่แน่ใจ                  2 คน  10.00%

ไม่แนะน�าอย่างแน่นอน    0 คน  0.00%s

แนะน�าอย่างแน่นอน 18 คน  90.00%จำาแนกตามการ
แนะนำาให้บุคคลอ่ืน
มาศึกษาดูงาน/

เข้าเย่ียมชม

0
มากที่สุด

13 คน

7 คน

0 คน0 คน0 คน
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

2

4

6

8

10

12

14

ภาพประกอบที่ 4.26 จ�านวนของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์ 
จ�าแนกตามระดับการน�าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน/การเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวฯ ไปใช้ประโยชน์
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จะแนะนำาให้บคุคลอืน่มาศกึษาดงูาน/เข้าเยีย่มชมหอดดูาวเฉลมิพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษาอย่างแน่นอน 

นอกจากนีก้ลุม่ตวัอย่างยังเหน็ว่าความรูท้ีไ่ด้รบัจากการศกึษาดงูาน/การเข้าเยีย่มชมหอดดูาวฯ จะสามารถนำาไปใช้

ประโยชน์ในระดับมากถึงมากที่สุด (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1 ภาคผนวก ข.)

 4.4.2. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์:  

การศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอกและการเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวของประชาชนทั่วไป 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 ในการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์: 

การศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอกและการเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวของประชาชนทั่วไป 

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูล

จากแบบสำารวจและประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการฯ ครอบคลุมการประเมินทั้งในด้านปจจัยนำาเข้า 

กระบวนการ และผลผลิต ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี้

 จากการประเมินจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการนิทรรศการและข้อมูล

สารสนเทศทางดาราศาสตร์: การศกึษาดงูานด้านดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอกและการเข้าเยีย่มชมหอดดูาว

ของประชาชนท่ัวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเปน ร้อยละ 97.91 โดยพิจารณาจากปจจัยนำาเข้า ได้แก่ นิทรรศการ สื่อการเรียนรู้

และอุปกรณ์ต่าง ๆ  รวมถึงวิทยากร ปจจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ การบริหารจัดการ ความสะดวกในการ 
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ภาพประกอบที่ 4.27 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์: การศึกษา  
ดูงานด้านดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอกและการเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวของประชาชนทั่วไป ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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ขอเข้ามาศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชมหอดูดาวฯ และความพร้อมในการให้ข้อมูล และปจจัยด้านผลผลิต ได้แก่ 

ประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ให้แข่งขันได้ในระดับสากล การได้แนวทาง/รูปแบบ

ในการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยอาศัยดาราศาสตร์เปนสื่อ การสร้างแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์ผลงานด้านดาราศาสตร์ การเปิดมุมมองใหม่ ๆ ทางด้านดาราศาสตร์และความพึงพอใจในภาพรวม

ต่อการให้บริการฯ  (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 5 ภาคผนวก ข.)

 อย่างไรกต็ามแม้ว่ากลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีความพงึพอใจต่อการรบับรกิารฯ ในระดับมากถงึมากท่ีสุด 

แต่ก็ยังคงพบว่ามีข้อคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับความต้องการให้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการของ 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยกลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีการขยายพื้นที่ในการรองรับ 

ผู้ที่จะมาศึกษาดูงานมากขึ้น หรือเพิ่มโซนสำาหรับจัดนิทรรศการและผลงานวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งอยากให้มีการจัด

กิจกรรมอบรมดาราศาสตร์ต่าง ๆ ให้กับเยาวชนในพื้นที่ 

 นอกจากนี้อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนและวิธีการหรือช่องทางในการเข้าถึงบริการของ 

หอดูดาวฯ รวมถึงค่าบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อสาธารณะ เพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ มีโอกาสรับทราบข้อมูลและ

สามารถเข้าถึงบริการของหอดูดาวอย่างทั่วถึง รวมทั้งเห็นว่าวิทยากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีความเต็มใจ

ในการให้บริการเปนอย่างดี อย่างไรก็ตามพบว่าบางครั้งเนื้อหาที่บรรยายค่อนข้างเข้าใจได้ยากสำาหรับผู้ที่ไม่มี

ความรู้พื้นฐาน 

 ส่วนประเด็นเกี่ยวกับความประทับใจในการศึกษาดูงาน/เข้าเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ารู้สึกประทับใจกับการบรรยายของวิทยากร รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับ

การดูดาวและการดูดาวบนท้องฟาผ่านกล้องโทรทรรศน์ 

 

 สำาหรับข้อเสนอแนะอื่น ๆ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าอยากให้เพิ่มบุคลากรในการทำางานห้องควบคุม 

นอกจากนีย้งัเห็นว่าขอัมูลของดาราศาสตร์มปีระโยชน์มาก หากมีการแลกเปลีย่นข้อมูลกบัหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ 

เช่น กรมชลประทาน และกรมอุตุนิยมจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างสูง อีกทั้งยังเห็นว่า สดร. ควรมี

บทบาทในการกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำาคัญของการมีและการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ทั้งขนาดเส้นผ่าน

ศนูย์กลาง 2.4 และ 1 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โอกาสในการเพิ่มขีด 

ความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในด้านต่าง ๆ ที่นอกเหนือจาก

ดาราศาสตร์ รวมถึงการสื่อสารกับสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทาง

เว็บไซต์ของ สดร.
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4.5 ผลการติดตามการด�าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการให้บริการของหอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในส่วนของการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร

 สถาบนัวจัิยดาราศาสตร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) ได้นำาผลจากการประเมนิความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หอดดูาวเฉลมิพระเกยีรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาจัดทำาแผนการปรบัปรุง 

การให้บริการของหอดูดาวฯ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึ่งจากการติดตามการดำาเนินงานตามแผนการ

ปรับปรุงการให้บริการของหอดูดาวฯ ดังกล่าวปรากฏผลดังนี้ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แผนในการปรับปรุงการให้บริการ ผลการติดตามการดำาเนินงาน
ตามแผนฯ

1. พัฒนาอุปกรณ์หลักสำาคัญ
ของกล้องโทรทรรศน์ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร 
เช่น MRES เพื่อให้สามารถ
ทำางานได้อย่ างสมบูรณ์
มากขึ้น

1. ดำาเนินการพัฒนาระบบตามดาว 
อัตโนมัติ เพื่อให้อุปกรณ์หลัก 
สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพมากยิ่งขึ้น

อยู่ระหว่างดำาเนินการพัฒนาระบบ
ติดตามดาว ของ MRES ให้เปนแบบ
อัตโนมัติ เพ่ือให้แสงดาวอยู่ภายใน Fiber 
optic hole ให้มากที่สุด

2. ปรับปรุงหน้าระบบการเก็บ 
ข้อมูล (Graphic user  
interface)  และปรับปรุงการ 
ทำางานของอุปกรณ์ CCD 
(4k)

2. ดำาเนินการปรับปรุงหน้าระบบ
การเก็บข้อมูล (Graphic user 
interface) และปรับปรุงการ
ทำางานของอุปกรณ์ CCD (4k) 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ดำาเนินการ 
ปรับปรุงหน้าระบบการเก็บข้อมูล  
(Graphic user interface) และปรับปรุง 
การทำางานของอุปกรณ์ CCD (4k) ให้มี
ความเสถียรมากขึ้น

3. ระบบการเก็บข้อมูลของ
อุปกรณ์ประกอบบางชนิด
ยังไม่เปนระบบอัตโนมัติ 
เช่น header file ของ MRES 
เปนต้น

3. ดำาเนินการปรับปรุงโดยใช้สคริปท์
เพื่อใส่ข้อมูล header file ของ
ข้อมูลการถ่ายภาพด้วย MRES

หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องได้ดำาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยใช้สคริปท์เพ่ือใส่ข้อมูล 

header file ของข้อมูลการถ่ายภาพ 
ด้วย MRES

4. ปรับปรุงคุณภาพของการ
ถ่ายภาพในด้าน Frame-to-
Frame dithering

4. ปจจุบันดำาเนินการโดยให้ผู้รับ
บริการดำาเนินการเอง (Manual) 
และมีแผนที่จะดำาเนินการศึกษา
และพัฒนาระบบให้สามารถ
ดำาเนินการแบบอัตโนมัติ เพื่อ
อำานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับ
บริการ

อยู่ระหว่างดำาเนินการพัฒนา/ปรับปรุง
ให้สามารถดำาเนินการแบบอัตโนมัติ 
ภายใต้ความร่วมมือกับ The University 
of Sheffield



สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Astronomical Research Institute of Thailand

(Public Organization)

49รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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5. เพิ่มเติมข้อมูลในเว็บไซต์

ที่ ใช้ ในการสังเกตการณ์

วัตถุท้องฟา (Web inter-

face) เกี่ยวกับผู้รับบริการ

และผู้ให้บริการเปนรายวัน 

รวมถึงมีช่องทางในการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้รับ

บริการและผู้ ให้บริ การ

ใ น ช่ ว ง เ ว ล า ท่ี ทำ า ก า ร

สังเกตการณ์ เช่น chat 

message/box เปนต้น

5. ดำาเนินการเพ่ิมเติมข้อมูลใน Web 

interface และแจ้งช่องทางใน

การติดต่อสื่อสาร 2 ช่องทาง

1. กรณีผู้รับบริการใช้บริการ  ณ  

ห้องสังเกตการณ์ อุทยาน 

ดาราศาสตร์สิรินธร มีช่องทาง 

ในการส่ือสารผ่านโทรศัพท์

ภายใน (611)

2. กรณีผู้รับบริการใช้บริการจาก 

ภายนอก มีช่องทางในการ 

ส่ือสารผ่านโปรแกรม Skype

โดยทั ้ง 2 ช ่องทางสามารถ 

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ให้บริการ 

(Operator) ได้โดยตรง

กลุ่มตัวอย่างสามารถติดต่อส่ือสารกับ 

เจ้าหน้าท่ีเทคนิคดาราศาสตร์ได้โดยตรง 

ผ่านการส่ือสารท้ังทางโทรศัพท์และ

โปรแกรม Skype

6. ค ว ร ม ี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์สำาคัญ

ของกล้องโทรทรรศน์ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร 

เนื่องจากเริ่มมีการเสื่อม

สภาพจากกาลเวลาและ

การใช้งาน

6. ดำาเนินการจัดทำาแผนในการบำารุง

รักษาเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ของ

กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร โดย

ได้มีการตรวจสอบสภาพและ

ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์

ทั้งหมดท้ังก่อนและระหว่าง

การให้บริการเปนประจำา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตรวจสอบ

สภาพและความพร ้อมใช ้ งานของ

อุปกรณ์เปนประจำาอย่างต่อเนื่องและ

กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเครื่องมือ/อุปกรณ์

สำาคัญของกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้น

ผ ่านศูนย ์กลาง 2.4 เมตร ยั งคงมี 

ประสิทธิภาพที่ดี แต่ก็ยังเห็นว่าควรมี

การตรวจสอบสภาพและความพร้อมใน

การใช้งานของกล้องโทรทรรศน์และ

อุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้องต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ง

และสมำ่าเสมอ เพื่อรักษามาตรฐานใน

การให้บริการ นอกจากนี้ยังเห็นว่าควร

เปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างที่มีอายุการใช้

งานมากกว่า 6 ป ก ่อนที่จะชำารุด  

โดยเฉพาะเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ที่อยู ่ใน

กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
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7. ควรมีการอบรมให้ความรู้ 

แก่เจ้าหน้าที่ ท่ีให้บริการ 

(Operator) โดยเฉพาะ 

บุคลากรใหม่

7. ได้ดำาเนินการถ่ายทอดให้ความรู้

และคำาแนะนำาแก่เจ้าหน้าท่ีที่ให้

บริการ (Operator) โดยเฉพาะ

บุคลากรใหม่ท ุกคน และใน

ระหว่างให้บริการจะมีเจ้าหน้าที่

ชำานาญงานปฏิบัติงานด้วยทุกคร้ัง

เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ/เจ้าหน้าที่เทคนิค

ดาราศาสตร์ (Operator) ทุกคนได้รับ

การสอนงานหรือถ่ายทอดความรู้จากผู้

ที่มีประสบการณ์ในลักษณะที่ไม่เปน

ทางการอย่างสมำ่าเสมอ นอกจากนี้ใน

การปฏบิตังิานกจ็ะทำางานร่วมกนัเปนทมี
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 จากการประเมนิความพงึพอใจของผูรั้บบริการหอดูดาวเฉลมิพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำาป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยพิจารณาข้อมูลใน 3 ส่วน ได้แก่ การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ

กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  

การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาว

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิทรรศการและ

ข้อมลูสารสนเทศทางดาราศาสตร์: การศกึษาดงูานด้านดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอก และการเข้าเย่ียมชม

หอดูดาวของประชาชนทั่วไป ซึ่งคณะผู้ประเมินได้นำารูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST ของ Stufflebeam 

and Shinkfield (2007) มาใช้เปนกรอบการประเมิน และกำาหนดรายละเอียดการประเมินแต่ละด้านโดย 

บูรณาการระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจาก

แบบสำารวจและประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการฯ การสัมภาษณ์ และการสังเกต ซึ่งจากการศึกษา

คณะผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะสำาหรับการจัดทำาแผนการปรับปรุงการให้บริการของหอดูดาวฯ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 การให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร 

 ในส่วนของการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร มีข้อเสนอแนะใน

ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 5.1.1. กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร

 จากการศกึษากลุม่ตวัอย่างเหน็ว่ากล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2.4 เมตร และ ULTRASPEC 

เปนเทคโนโลยีชั้นสูงในประเทศไทยสำาหรับการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติตรงกับ

ความต้องการของผู้รับบริการ เปนเครื่องมือที่ใช้ได้ทั้งในการศึกษา Photometry & Spectroscopy สามารถ

เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำาและมีความถูกต้องของข้อมูลมากกว่าเมื่อเทียบกับ

กล้องโทรทรรศน์ที่มีขนาดเล็กกว่า นอกจากนี้ยังมีสถานที่ตั้งที่มีทัศนวิสัยที่เหมาะสมกับการสังเกตการณ์ทาง

ดาราศาสตร์ทั้งซีกฟาเหนือและซีกฟาใต้ได้ตลอดทั้งป ตลอดจนการมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานที่ดีสำาหรับ

การวิจัย ถือว่าเปนจุดแข็งที่สำาคัญในการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร อย่างไร

กต็ามแม้ว่ากลุม่ตวัอย่างจะมคีวามพึงพอใจต่อการใช้บรกิารกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2.4 เมตร 

บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ส�าหรับการจัดท�าแผนการปรับปรุงการให้บริการของหอดูดาวฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.19 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) แต่ก็ยังพบว่ามีข้อเสนอแนะเพื่อให้คงรักษา

มาตรฐานที่ดีและ/หรือเกิดการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพบริการให้มากยิ่งขึ้น ดังนี้

1. ควรมีการตรวจสอบสภาพและความพร้อมในการใช้งานของกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์

ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ นอกจากนี้ควรพิจารณาเปลี่ยนอุปกรณ ์

บางอย่างที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 ป ก่อนที่จะชำารุด โดยเฉพาะเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่อยู่

ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์  

2. ควรจัดทำาแผนงานรองรับเกี่ยวกับระบบการบำารุงรักษากล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าน

ศนูย์กลาง 2.4 เมตร รวมทัง้การพฒันาอุปกรณ์ (Camera) ท่ีมคีณุสมบตัเิทยีบเท่าหรอืดกีว่า 

มาทดแทน ULTRASPEC ทัง้นีเ้นือ่งจากเหน็ว่าแม้ ULTRASPEC จะเปนอปุกรณ์ท่ียอดเยีย่มใน

ปจจุบัน แต่ก็พบว่าถูกใช้งานมาเกือบ 10 ปแล้ว และเปนอุปกรณ์ที่ต้องนำาเข้ามาจาก 

ต่างประเทศทีอ่าจอยูน่อกเหนอืการควบคมุในการบริหารจัดการบางอย่าง อกีท้ังยงัเปนการ

สะท้อนให้เห็นถงึศกัยภาพของ สดร. ในการเปนผูน้ำาทางด้านดาราศาสตร์ รวมถงึช่วยให้สามารถ

บริหารจัดการการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ได้เพิ่มมากขึ้นอีกอย่างน้อย 15-20 คืนต่อป

3. ควรมีการอปัเดตซอฟแวร์ทีเ่กีย่วข้องกบัการรายงานสถานการณ์ของสภาพอากาศ และ/หรอื 

การหาวธิกีารในการตรวจสอบค่า RH (Relative Humidity) ด้วยวิธีการอืน่ ๆ ร่วมกบัวธิกีาร

ตรวจสอบที่ใช้ในปจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากพบว่ามีบางครั้งที่การตรวจสอบค่า RH รายงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของสภาพอากาศไม่เปนปจจุบัน เช่น เมื่อพิจารณาสภาพท้องฟา

แล้วดูปลอดโปร่งและดูเหมือนอากาศไม่มีความชื้น แต่ค่า RH รายงานที่ 100% ซึ่ง

หมายความว่าไม่สามารถเปิดกล้องโทรทรรศน์ได้ เปนต้น

4. ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์ (MRES) ให้สามารถปรับระดับจาก Medium resolution 

spectrograph เปน Low หรือ High resolution spectrograph เพื่อช่วยลดเวลาที่ใช้ใน

การสงัเกตการณ์ รวมถงึสามารถตอบโจทย์ในการใช้งานทีห่ลากหลายมากขึน้ ทัง้นีเ้นือ่งจาก

เห็นว่าการดำาเนินการวิจัยบางอย่างการใช้งานในระดับ Low resolution spectrograph 

ก็เพียงพอต่อการได้รับข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

5. ควรมีการปรับเปล่ียนการจัดทำาบันทึกหลังการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ฯ แต่ละครั้งเพื่อ

รายงานปญหาหรือข้อมูลต่าง ๆ ไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์        

(E-mail) เปนการจัดทำาบันทึกออนไลน์ (Online logbook) เพื่อให้การส่งต่อข้อมูลและ/

หรอืปญหาทีพ่บไปยงัเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องฝายต่าง ๆ อย่างทัว่ถงึ รวมทัง้นกัวจิยัคนต่อ ๆ ไป  

ที่ต้องใช้งานกล้องโทรทรรศน์ฯ สามารถตรวจสอบจากบันทึกดังกล่าวและสามารถวางแผน

งานและ/หรือเตรียมดำาเนินการที่จำาเปนตามประเด็นที่ระบุในบันทึกก่อนที่จะมีการใช้งาน

ครั้งต่อไป 
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6. ควรมีการให้ข้อมูลรายละเอียดที่สำาคัญเกี่ยวกับการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 2.4 เมตร เช่น ลักษณะ/คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องมือ วิธีการเข้าถึงจาก

นอกพื้นท่ีหรือการเฝาสังเกตการณ์ในสถานที่ของ สดร. คำาถามท่ีพบบ่อยและเทคนิค 

วธิกีารเฉพาะ (Tips) ในการแก้ไขปญหา และข้อแนะนำาต่าง ๆ เปนต้น เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์

เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงควรเพิ่มเติมรายละเอียดในคู่มือแนะนำา

การใช้งานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการ โดยเฉพาะผู้ที่ขอรับบริการเปนครั้งแรก 

มีข้อมูลพื้นฐานท่ีสำาคัญท่ีจะช่วยให้การใช้งานกล้องโทรทรรศน์ฯ มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากพบว่าคุณภาพของข้อมูลดาราศาสตร์ที่ได้รับนอกจาก

จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องมือ/อุปกรณ์แล้ว ยังขึ้นอยู่กับความรู้ความเช่ียวชาญ

ของนักวิจัยหรือผู้สังเกตการณ์ที่ใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์นั้น ๆ ร่วมด้วย 

 5.1.2. บุคลากรผู้ให้บริการ

 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าบุคลากรที่ให้บริการมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเปนอย่างดี 

มีความเต็มใจ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการให้ความช่วยเหลือ/บริการ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่าการได้รับการ

สนับสนุนที่ดีเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์ที่ให้บริการ การที่มีช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่เทคนิค

ดาราศาสตร์โดยตรง ถือว่าเปนจุดแข็งที่สำาคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถดำาเนินงานให้สำาเร็จ

ลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบุคลากรผู้ให้บริการถือเปนปจจัยหนึ่งที่สำาคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ ด้วยเหตุนี้การรักษาคุณภาพบริการของผู้ให้บริการจึงเปนเรื่องที่สำาคัญและจำาเปน ซึ่งอาจทำาได้โดย

การจัดให้มีแผนในการกำากับ ดูแล และพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว อาทิ การจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง 

ในการดูแลบุคลากรใหม่ การส่งเสรมิให้ได้รบัการอบรมเพือ่พฒันาองค์ความรูใ้หม่ทางด้านดาราศาสตร์อย่างต่อเนือ่ง

และสมำ่าเสมอ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำางาน เช่น ทักษะ 

ด้านภาษา เปนต้น  นอกจากนี้อาจมีการจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการปฏิบัติที่ดี 

(Best practice) หลักในการทำางาน ประสบการณ์ รวมถึงข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดให้บุคลากรใหม ่

ได้เรียนรู้ร่วมด้วย

 5.1.3. กระบวนการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร

 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อขอใช้บริการ

กล้องโทรทรรศน์ฯ มีความเหมาะสม เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ขั้นตอนการยื่นขอใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ฯ มีความ

ชัดเจนปฏิบัติตามได้ง่าย ไม่ซับซ้อน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังรับรู้ถึงความโปร่งใสของกระบวนการพิจารณา

ในการจัดสรรเวลาที่ใช้ระบบ Blind review และการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่เปนประโยชน์สำาหรับ

นกัวจัิยในการพฒันาต่อยอด/เพิม่คณุภาพของงานให้มคีวามน่าสนใจมากขึน้ อย่างไรกต็ามแม้จะพบว่ากลุม่ตัวอย่าง
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มีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตรในระดับมาก  

แต่ก็ยังพบว่ามีข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพบริการให้มากยิ่งขึ้น ดังนี้

1. ควรปรับปรุงและ/หรือตรวจสอบระบบการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถ

เข้าใช้งานบนระบบเครอืข่ายของ สดร. (VPN) รวมท้ังสามารถเชือ่มต่ออุปกรณ์และการสือ่สาร

จากระบบเครือข่ายของ สดร. ไปยังหอดูดาวฯ (TNO) ได้อย่างมีเสถียรภาพ ไม่มีปญหาหรือ

เกิดการขัดข้องในการสังเกตการณ์ ทั้งนี้เนื่องจากยังพบว่ามีปญหาในส่วนของการเชื่อมต่อ

สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่ค่อยเสถียร ระบบอินเทอร์เน็ตหลุด/ล่มบ่อย ทำาให้เกิดการขัดข้อง

ในการสังเกตการณ์ บางครั้งไม่สามารถเก็บภาพได้ 

2. ควรพิจารณาที่จะนำาเกณฑ์ในการมีประสบการณ์ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับ และ/หรือโอกาสที่ผลงานวิจัยที่ยื่นขอรับ

การพจิารณาจดัสรรเวลาเรือ่งนัน้ ๆ จะได้รบัการตพีมิพ์เผยแพร่ในฐานข้อมลูระดบันานาชาติ

ที่ได้รับการยอมรับมาร่วมในการพิจารณาจัดสรรเวลาในการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ทั้งนี้เนื่องจากพบว่า สดร. เปิดโอกาสให้นักวิจัยจากทั่วโลก 

นำาเสนอ Proposal เพื่อรับการพิจารณาจัดสรรเวลาในการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ซ่ึงส่งผลให้ในแต่ละปมี Proposal ขอรับการพิจารณา 

เปนจำานวนมาก ดงันัน้การใช้เกณฑ์ดังกล่าวน่าจะช่วยในการกลัน่กรอง Proposal ทีน่ำาเสนอ 

ตลอดจนการเพิ่มโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง 

นอกจากนี้ควรมีกระบวนการติดตามข้อมูลในส่วนนี้อย่างชัดเจน รวมถึงควรมีการจัดทำา

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยท่ีได้รับการพิจารณาจัดสรรเวลาในการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตรอย่างเปนระบบ ทั้งนี้เพื่อเปนแหล่งในการสืบค้น ติดตาม 

ความก้าวหน้าทางด้านการวิจัยทางดาราศาสตร์ รวมทั้งเปนการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ

ในการใช้งานของกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตรร่วมด้วย

3. การที่ สดร. อนุญาตให้สามารถสังเกตการณ์จากบ้าน จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือสถานที่

อื่น ๆ โดยไม่จำากัดที่ต้องเดินทางมาสังเกตการณ์ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (AstroPark) 

หรือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 

(TNO) นัน้ถอืว่าเปนการปรับปรุงการบริการทีส่ร้างความพึงพอใจต่อผูรั้บบริการเปนอย่างมาก 

ทัง้น้ีเนือ่งจากการทีส่ามารถดำาเนนิการดงักล่าวได้ช่วยลดค่าใช้จ่าย ทัง้ในเรือ่งของการเดินทาง 

และที่พัก นอกจากนี้ยังเหมาะสมกับบริบทของการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ร่วมด้วย 

กล่าวคอื บางครัง้เวลาทีไ่ด้รับการจัดสรรกไ็ม่สามารถสงัเกตการณ์ได้เนือ่งจากสภาพท้องฟา 

ทีไ่ม่เอือ้อำานวย ทำาให้การเดนิทางมาสงัเกตการณ์ครัง้นัน้ต้องสญูเปล่าท้ังค่าเดินทาง ค่าทีพั่ก 

และเวลาท่ีต้องใช้ในการเดนิทาง อย่างไรกต็ามพบว่าการสือ่สารข้อมลูเกีย่วกบัการสงัเกตการณ์

จากทีอ่ืน่ ๆ  ทีไ่ม่ต้องจำากดัเฉพาะการสงัเกตการณ์ ณ อทุยานดาราศาสตร์สรินิธร (AstroPark) 
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หรือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 

(TNO) นั้นยังไม่เปนที่รับทราบโดยทั่วถึง ดังนั้นถ้า สดร. สามารถสร้างระบบในการรักษา

ความปลอดภัยจากการที่อนุญาตให้นักวิจัยสามารถสังเกตการณ์จากที่อื่น ๆ ก็ควรมีวิธีการ

สื่อสารไปยังผู้รับบริการอย่างทั่วถึง ชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนของขั้นตอนในการเข้าใช้งาน 

ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามต่าง ๆ 

4. การที่ สดร. กำาหนดเงื่อนไขให้นักวิจัยจากต่างประเทศที่จะขอรับการพิจารณาจัดสรรเวลา

ในการใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ต้องมีนักวิจัยของประเทศไทย

ร่วมดำาเนนิโครงการวจิยัด้วยนัน้ นบัว่าเปนโอกาสอันดีทีไ่ด้มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กันและกนั 

ทั้งในด้านองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านดาราศาสตร์ ตลอดจนทักษะและประสบการณ์ในการ

ใช้งานกล้องโทรทรรศน์จากที่อื่น ๆ อีกทั้งยังถือว่าเปนการสนับสนุนการดำาเนินงานตาม 

จุดประสงค์ของการให้บริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ในการ

ที่จะสนับสนุนให้นักวิจัยของประเทศสามารถดำาเนินการวิจัยร่วมกับเครือข่ายดาราศาสตร์

ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นการคงไว้ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวจึงยังคงมีความสำาคัญและจำาเปน 

นอกจากนีก้ลุม่ตวัอย่างยังเหน็ว่า สดร. ควรเพิม่การสร้างเครอืข่ายการทำาวจิยัร่วมกบันักวจัิย

ภายนอกให้มากข้ึน ทั้งในส่วนของอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพีอ่บรูณาการองค์ความรูท้างด้านดาราศาสตร์กบัศาสตร์ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการวจัิย

ทีจ่ะสามารถช่วยแก้ไขปญหาสำาคญัของประเทศ อาท ิ โครงการวิจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการวเิคราะห์

แนวโน้มหรือการเตรียมการในการรับมือกับการเกิดพายุ เนื่องจากพบว่าประเทศไทยตั้งอยู่

ในเขตพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดพายุได้มาก เปนต้น

5.2 การให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร 

 ในส่วนของการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร มีข้อเสนอแนะในประเด็น

ต่าง ๆ ดังนี้

 5.2.1. กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร

 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าแม้ว่ากล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จะมีขนาด

เลก็กว่ากล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2.4 เมตร แต่กพ็บว่าสามารถนำามาใช้เกบ็ข้อมลูทางดาราศาสตร์

ตามจุดมุง่หมายทีต้่องการได้อย่างมคีณุภาพครบถ้วน อกีทัง้การใช้งานยังสามารถเข้าถงึได้ง่าย มรีะบบค่อนข้างดี

ในการอำานวยความสะดวกในการสงัเกตการณ์ของนกัวิจยั เนือ่งจากไม่ว่าจะอยู่แห่งใดก็สามารถเช่ือมต่อสญัญาณ

อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้ามาใช้งานผ่านระบบ Telescope Control System (TCS) ได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่า 

กลุม่ตัวอย่างจะมคีวามพงึพอใจต่อการใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 เมตร ในระดับมาก 
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(คะแนนเฉลี่ย 4.45 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) แต่ก็ยังพบว่ามีข้อเสนอแนะเพื่อให้คงรักษามาตรฐานที่ดีและ/

หรือเกิดการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพบริการให้มากยิ่งขึ้น ดังนี้

1. ควรมีการปรบัปรงุเกีย่วกบัระบบการเชือ่มต่อสญัญาณอินเทอร์เน็ต รวมทัง้การควบคมุกล้อง 

โทรทรรศน์และส่วนต่อประสานกับ CCD ที่พบว่ายังไม่เสถียรและเกิดความผิดพลาด 

อยู่บ่อยครั้ง ทำาให้ต้องเสียเวลาในการที่จะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ (Restart)

2. ควรมกีารปรบัปรงุความแม่นยำาในการตดิตามของกล้องโทรทรรศน์เพือ่ให้สามารถสงัเกตการณ์ 

การเปิดรบัแสงนานขึน้โดยไม่กระทบต่อคณุภาพของภาพ ค่าโฟกัสของกล้องโทรทรรศน์นัน้

แปรผนัมากซึง่บางครัง้กท็ำาให้สบัสน โดยเฉพาะผูใ้ช้ใหม่ทีอ่าจจะจดัการกบัสิง่ทีเ่กดิข้ึนได้ยาก 

และอาจทำาให้ผู้สังเกตการณ์ต้องเสียเวลาค่อนข้างมากในการตั้งค่า

3. ควรมกีารพฒันาให้กล้องโทรทรรศน์ฯ สามารถเปิดให้บริการได้ในสภาพอากาศทีม่คีวามชืน้ 

ไม่เกิน 95% ที่จากเดิมจะสามารถเปิดให้บริการได้ก็ต่อเมื่อสภาพอากาศมีความชื้นไม่เกิน 

90% เท่านั้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้งานให้มากขึ้น

4. ควรมีการตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำางานของเครื่องมือ/อุปกรณ์ ท่ีพบว่าน่าจะมี

ความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้น  เช่น การทำางานของ B-band, telescope tracking and 

data storage  เปนต้น

 5.2.2. บุคลากรผู้ให้บริการ

 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าบุคลากรที่ให้บริการมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเปนอย่างดี 

สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตรงตามที่ต้องการ และมีความเต็มใจ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการให้

ความช่วยเหลือ/บริการ อย่างเปนกัลยาณมิตร ทำาให้กลุ่มตัวอย่างรู้สึกพึงพอใจกับทีมที่ให้บริการของ สดร. 

อย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงอยากให้คงรักษามาตรฐานและคุณภาพบริการเช่นนี้ต่อไป ซึ่งอาจทำาได้โดยการจัดให้มี

แผนในการกำากับ ดูแล และพัฒนาบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าว อาทิ การจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงในการดูแล

บุคลากรใหม่ การส่งเสริมให้ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านดาราศาสตร์อย่างต่อเนื่องและ

สมำ่าเสมอ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำางาน เช่น ทักษะด้านภาษา 

เปนต้น  นอกจากนี้อาจมีการจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการปฏิบัติที่ดี หลักในการ

ทำางาน ประสบการณ์ รวมถึงข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้ร่วมด้วย

 5.2.3. กระบวนการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร

 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อขอใช้บริการ

กล้องโทรทรรศน์ฯ มีความเหมาะสม เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ขั้นตอนการยื่นขอใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ฯ มีความ
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ชัดเจนปฏิบัติตามได้ง่าย ไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตามแม้จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้

บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตรในระดับมาก แต่ก็ยังพบว่ามีข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิด

การปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพบริการให้มากยิ่งขึ้น ดังนี้

1. ควรใช้ระบบจดบนัทกึออนไลน์ (Online logbook system) ท่ีสามารถอัปเดตและตรวจสอบ

ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ โดยเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบ

ระบบจดบันทึกออนไลน์นีกั้บการส่งข้อมลูผ่านจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ไปยงัเจ้าหน้าท่ีเทคนิค

ดาราศาสตร์เพียงคนเดียวตามวิธีการเดิม การใช้ระบบจดบันทึกออนไลน์น่าจะเกิดผลที่ดี

มากกว่า

2. เนือ่งด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 เมตร หอดดูาวเฉลิมพระเกยีรต ิ7 รอบ 

พระชนมพรรษา ของ สดร. น่าจะช่วยในการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ให้เพิ่ม

มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อเทียบกับกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร  

ที่ตั้งอยู่ ณ หอดูดาวในภูมิภาคต่าง ๆ กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร 

ช่วยทำาให้ความสามารถในการเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า ซี่งถือว่าเปนความสามารถ

ที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก อีกทั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ยังน่าจะ

สามารถเปนทางเลือกที่สำาคัญสำาหรับงานวิจัยที่ไม่ได้รับการจัดสรรเวลาจากกล้อง 

โทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตรร่วมด้วย ดังนั้น สดร. ควรมีการพัฒนา/ 

เพิ่มเติมอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว 

โดยอาจมีการประชุม เสวนา ร่วมกันของทุกฝาย ทั้งผู้ที่ใช้อุปกรณ์ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในการพัฒนาอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์ผู้ที่ให้บริการ เปนต้น

5.3 การให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์

 ในส่วนของการให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์: การศึกษาดูงานด้าน

ดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอกและการเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวของประชาชนทั่วไป มีข้อเสนอแนะในประเด็น 

ต่าง ๆ ดังนี้

 5.3.1. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นิทรรศการและสื่อการเรียนรู้

   จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มีอุปกรณ์ที่ 

ทนัสมยั น่าสนใจ นทิรรศการและสือ่การเรยีนรูม้เีนือ้หาทีส่ามารถกระตุน้ความคดิ เปิดมมุมอง สร้างแรงบนัดาลใจ 

สร้างโอกาสในการเรียนรู้หรือสร้างสรรค์ผลงานด้านดาราศาสตร์ มีรูปแบบในการนำาเสนอสื่อการเรียนรู้และ

อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าใจได้ง่าย มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ให้แข่งขันในระดับสากล 

การได้เข้ามาเยี่ยมชมกล้องโทรทรรศน์และห้องควบคุมฯ ทำาให้ได้แนวทาง/รูปแบบในการจัดกิจกรรมและ 
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การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยอาศัยดาราศาสตร์เปนสื่อ ได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน

ดาราศาสตร์ รวมถึงการเปิดมุมมองใหม่ๆ ทางด้านดาราศาสตร์ อย่างไรก็ตามแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมี

ความพึงพอใจต่อนิทรรศการและสื่อการเรียนรู้ การเข้าเยี่ยมชมกล้องโทรทรรศน์และห้องควบคุมฯ ในระดับ

มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.68 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) แต่ก็ยังพบว่ามีข้อเสนอแนะเพื่อให้คงรักษามาตรฐาน

ที่ดีและ/หรือเกิดการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพบริการให้มากยิ่งขึ้น ดังนี้

1. ควรพิจารณานำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้นิทรรศการและส่ือการเรียนรู้มีมิติท่ีน่าสนใจ 

เกิดความเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านดาราศาสตร์ เช่น 

เนื้อหานิทรรศการในส่วนของประวัติความเปนมา อาจมีการเพิ่ม QR code ที่จะสามารถ

ลิงค์ไปถึงข้อมูลที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อ

ให้ได้มาซึ่งหอดูดาวฯ แห่งชาติที่น่าภาคภูมิใจของประเทศไทย  และ/หรือข้อมูลการ

พัฒนาหอดูดาวฯ มาจนกระทั่งปจจุบัน ตลอดจนการพัฒนาก้าวต่อไปในอนาคต และ/หรือ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยใหม่ ๆ ที่ใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ของหอดูดาวฯ ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล เปนต้น 

2. ควรมกีารขยายพืน้ทีใ่นการรองรับผู้ทีจ่ะมาศกึษาดูงานและ/หรือเพ่ิมโซนสำาหรับจัดนทิรรศการ

และผลงานวิจัยต่าง ๆ ให้มากขึ้น ทั้งนี้อาจพิจารณาพื้นที่ภายนอกอาคารร่วมด้วย เช่น 

ระหว่างทางจากบริเวณทางเข้ามาสู่หอดูดาวฯ และพื้นที่บริเวณโดยรอบหอดูดาว เปนต้น 

โดยอาจพจิารณาเพิม่เตมิเนือ้หานทิรรศการและสือ่การเรยีนรูท่ี้สามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้

ที่ได้จากการมี  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กับหลักสูตรการเรียน

ด้านดาราศาสตร์สำาหรบันกัเรยีนในแต่ละระดับชัน้ และ/หรือองค์ความรูท้างด้านดาราศาสตร์

ที่นำาไปร่วมกับศาสตร์ในด้านต่าง ๆ เช่น อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา อากาศพลศาสตร์ ฯลฯ 

เพื่อใช้ในการพัฒนา/แก้ไขปญหาสำาคัญต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อ

กระตุน้ให้สังคมเห็นความสำาคัญของการมีและการให้บริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบ พระชนมพรรษา รวมถึงโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศในด้านต่าง ๆ ทีน่อกเหนอืจากดาราศาสตร์ร่วมด้วย

3. ควรจัดให้มีจุด Check in สำาหรับผู้ที่มาเยี่ยมชม เพื่อเก็บภาพความประทับใจ รวมถึง

เปนการประชาสัมพันธ์แบบบอกต่อจากบุคคลที่รู้จัก ซ่ึงพบว่าเปนวิธีการประชาสัมพันธ ์

อีกรูปแบบหนึ่งที่มีศักยภาพในการส่งต่อข้อมูล

4. ควรเพิม่จุดดงึดดูใจทีน่อกเหนือจากปายหอดูดาวฯ  ณ บริเวณทางเข้า เพ่ือสร้างภาพจำาสำาหรับ

ผู้ท่ีผ่านสัญจรไปมา และโอกาสในการกลับมาเยือน รวมถึงการให้ข้อมูลเบื้องต้นสำาหรับ 

ผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาเยี่ยมชมฯ
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 5.3.2. วิทยากร

 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าวิทยากรมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่บรรยาย มี

เทคนิคในการอธิบายให้เข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ได้ง่าย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน/เยี่ยมชมแสดง

ความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัย กลุ่มตัวอย่างรู้สึกประทับใจกับการบรรยายของวิทยากร รวมถึงการให้ความรู้

เกี่ยวกับการดูดาวและการดูดาวบนท้องฟาผ่านกล้องโทรทรรศน์ อย่างไรก็ตามพบว่าบางครั้งเนื้อหาที่บรรยาย

ค่อนข้างเข้าใจยากสำาหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐาน ดังนั้นในระหว่างการบรรยายนอกจากการเปิดโอกาสในการ

ซักถามแล้ว วิทยากรอาจมีการตั้งคำาถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้รับบริการร่วมด้วย

 5.3.3. กระบวนการให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์

 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเปนอย่างมากต่อกระบวนการให้บริการทั้ง

ในส่วนของความสะดวกในการขอเข้ามาศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชมหอดูดาวฯ ความพร้อมในการให้ข้อมูลในกรณี

ที่มีประเด็นสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีข้อเสนอแนะเพื่อให้คงรักษามาตรฐานที่

ดีและ/หรือเกิดการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพบริการให้มากยิ่งขึ้น ดังนี้

1. ควรมกีารประชาสมัพนัธ์ถงึขัน้ตอนและวธีิการหรือช่องทางในการเข้าถึงบริการของหอดดูาวฯ 

รวมถึงเงื่อนไข ข้อจำากัด และค่าบริการต่าง ๆ   เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สดร. และสื่อสังคม

ออนไลน์ เพื่อให้โรงเรียนหรือหน่วยงานต่าง ๆ มีโอกาสรับทราบข้อมูลและสามารถเข้าถึง

บรกิารของหอดูดาวฯ อย่างทัว่ถงึ นอกจากนีอ้าจประชาสมัพนัธ์ผ่านกจิกรรม/โครงการต่าง ๆ 

ที่ สดร. ได้ดำาเนินการจัดอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอร่วมด้วย 

2. ควรกำาหนดขอบเขตการเข้าเยี่ยมชมกล้องโทรทรรศน์และห้องควบคุมฯ ภายในอาคารให้

ชัดเจน โดยเฉพาะผู้รับบริการที่มาเยี่ยมชมโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า (Walk in) เช่น  

อาจจำากัดการเย่ียมชมเฉพาะพ้ืนทีภ่ายนอกอาคาร ซึง่ถ้าสามารถเพิม่โซนสำาหรบัจดันทิรรศการ

และผลงานวจิยัต่าง ๆ  ในพ้ืนทีภ่ายนอกอาคาร รวมถงึการจัดให้มจุีด Check in  กน่็าจะยงัช่วย

สร้างความประทับใจสำาหรับผู้รับบริการ หรืออาจกำาหนดช่วงเวลาเยี่ยมชมที่ชัดเจนที่จะ 

ไม่กระทบต่อช่วงเวลาในการพักผ่อนอย่างเพียงพอของเจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์ ทั้งนี้

เนือ่งจากเจ้าหน้าทีเ่ทคนคิดาราศาสตร์ต้องทำางานในช่วงเวลากลางคืน ดงันัน้ถ้าต้องทำาหน้าท่ี

เปนวิทยากรผู้ให้บริการในช่วงเวลากลางวันด้วยอาจจะเปนภาระงานที่หนักมากจนอาจ 

ก่อให้เกิดปญหาการมีสุขภาวะที่ดีได้

3. การที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) ตั้งอยู่ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำาเภอจอมทอง ซึ่งถ้าพิจารณา

ในแง่ของการเปนแหล่งเรยีนรูส้ำาหรบันกัท่องเทีย่วถอืว่ามีทำาเลทีต่ัง้ทีด่ ี เนือ่งจากดอยอนิทนนท์

ถอืว่าเปนแหล่งท่องเทีย่วท่ีสำาคญัแห่งหนึง่ของจังหวดัเชยีงใหม่ ท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเทีย่ว
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จำานวนมากมาเยีย่มชมตลอดท้ังป กบัแหล่งท่องเท่ียวทีห่ลากหลาย อาท ิ ยอดดอยอนิทนนท์

จุดสูงสุดแห่งสยาม พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สถานีวิจัย

โครงการหลวงดอยอนิทนนท์ จุดชมทะเลหมอกบริเวณหน้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิว่แม่ปาน 

นำา้ตกแม่กลาง นำา้ตกวชริธาร นำา้ตกสริภูิม ินำา้ตกแม่ยะ รวมถงึหอดดูาวเฉลิมพระเกยีรต ิ7 รอบ 

พระชนมพรรษา สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) ร่วมด้วย โดยหอดดูาวฯ 

นี้ถือว่าเปนแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการเปนแหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ 

การสร้างบรรยากาศและแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยอาศัยดาราศาสตร์เปนสื่อ ประกอบกับการที่หอดูดาวแห่งนี้

ถูกจัดว่าเปนหอดูดาวระดับโลกแห่งแรกของภูมิภาค ที่ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์พร้อมระบบ

โดมอัตโนมัติขนาดใหญ่ที่สุดและลำ้าที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นนอกจากโอกาส

ในการให้บริการศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอกและการเข้าเยี่ยมชม

หอดูดาวของประชาชนทั่วไปภายในประเทศแล้วยังมีโอกาสในการท่ีจะให้บริการฯ กับ 

ผู้รับบริการจากต่างประเทศร่วมด้วย ดังนั้นถ้า สดร. ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเปน

ศูนย์กลางการศึกษาด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขนัทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศสู่มาตรฐานสากล 

ควรมกีารประชาสมัพนัธ์ทีส่ามารถเข้าถึงกลุ่มเปาหมายท้ังในและต่างประเทศ ซ่ึงอาจจัดทำา

เปนสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สดร. และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  เพื่อสะท้อน

ให้ถึงความโดดเด่นของหอดดูาวฯ พร้อมทัง้อปุกรณ์ต่าง ๆ รวมถงึวธิกีารและช่องทางในการ

ติดต่อเพื่อขอรับบริการ โดยอาจจัดทำาในรูปแบบคลิปวิดีโอ และมีคำาบรรยาย (Subtitle) 

หลากหลายภาษา เช่น ภาษาเหนือ ภาษาอังกฤษ ภาษาบาฮาซา ภาษาฮินดี ภาษาเวียดนาม 

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน เปนต้น 
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ข. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ค. ภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

ง. รายชื่อผู้ที่เข้ารับฟังผลการประเมิน

จ. ภาพบรรยากาศในการน�าเสนอผลการประเมิน

ฉ. ประวัติและผลงานคณะที่ปรึกษา
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ภาคผนวก ก.

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. แบบสำารวจและประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 2.4 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ฉบับภาษาไทย)

2. แบบสำารวจและประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 2.4 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)

3. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ฉบับภาษาไทย)

4. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ฉบับภาษา

อังกฤษ)

5. แบบสำารวจและประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ฉบับภาษาไทย)

6. แบบสำารวจและประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)

7. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ฉบับภาษาไทย)

8. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)

9. แบบสำารวจและประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศ

ทางดาราศาสตร์: การศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอกและการเข้าเย่ียมชม

หอดูดาวของประชาชนทั่วไป

10. แบบสังเกตการให้บริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
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แบบสำรวจและประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันวิจัย     ดารา
ศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ข้อมูลจากท่านมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนการ
ปรับปรุงการให้บริการของหอดูดาวฯ ของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 

คำชี้แจง โปรดระบุข้อมูลหรือทำเครื่องหมาย ü ลงใน � ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
 

1. หน่วยงานที่สังกัด � สดร. 

   � ภายนอก สดร. 

2. สถานภาพ � นักวิจัย   � นักวิชาการ   

 � อาจารย์  � นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี  

 � นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาโท � นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาเอก  

� อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................... 

3. สัญชาติ  � ไทย    � ต่างชาติ 
4. ความถี่ในการใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร  

� เป็นประจำทุกปี   � 1-2 ป ีครั้ง  � 3-4 ป ีครั้ง   

� มากกว่า 5 ปี ครั้ง  � ขอใช้บริการเป็นครั้งแรก 

5.สถานที่ในการสังเกตการณ์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 � หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (TNO) 

 � อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (AstroPark) (กรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในข้อที่ 6)  

 � สังเกตการณ์จากต่างประเทศ 

� อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................... 
6. ในกรณีที่ท่านใช้ AstroPark เป็นสถานที่ในการสังเกตการณ์ ท่านเห็นว่า AstroPark มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน ในระดับใด 

 � มากที่สุด       � มาก   � ปานกลาง  � น้อย � น้อยที่สุด 
7. อุปกรณ์ถ่ายภาพท่ีใช้กับกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 � MRES  � ULTRASPEC  � ARC4K 

� อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................... 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ของหอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
คำชี้แจง โปรดอ่านข้อคำถามแต่ละข้อแล้วพิจารณาว่าท่านพึงพอใจในการให้บริการฯ ในระดับใด จากนั้นจึงทำ
เครื่องหมาย ü ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 

ข้อคำถาม 
 
 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1. ช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อขอใช้บริการ   
กล้องโทรทรรศน์ฯ มีความเหมาะสม เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

     

2. ขั้นตอนการยื่นขอใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ฯ มี    
ความชัดเจน ปฏิบัติตามได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 

     

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเกตการณ์ต่างๆ มีคุณภาพและ
คุณสมบัติตรงกับความต้องการ 

     

4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเกตการณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพ       
ที่พร้อมในการใช้งาน ถูกจัดเตรียมและติดตัง้ตรงตาม
ความต้องการ 

     

5. การควบคุมอุปกรณ์โดยเจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์   
มีความถูกต้องเหมาะสม ตรงตามที่ต้องการ 

     

6. การเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพ่ือเข้าใช้งาน          
บนระบบเครือข่ายของ สดร. (VPN) สะดวก เข้าถึงได้ง่าย 

     

7. ระบบการควบคุม เช่ือมต่ออุปกรณ์ และการสื่อสาร   จาก
ระบบเครือข่ายของ สดร. ไปยังหอดูดาวฯ (TNO)  มี
เสถียรภาพ ไม่มีปัญหาหรือขัดข้องในการสังเกตการณ์ 

     

8. ข้อมูลดาราศาสตร์ที่ได้มีคุณภาพ ครบถ้วน สามารถ
นำไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ 

     

9. การเข้าถึงข้อมูลทางดาราศาสตร์ เข้าถึงได้ง่าย       
10. บุคลากรที่ให้บริการมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ

เป็นอย่างดี 
     

11. บุคลากรที่ให้บริการมีความเต็มใจ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการ 
ให้ความช่วยเหลือ/บริการ 

     

12. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการฯ      
 
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ถ้ามีโอกาสใช้บริการครั้งต่อไป ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ของหอดูดาวฯ (TNO) ในเรื่องใดบ้าง อย่างไร 

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

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

............................................................................................................................. ............................ 
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2. อะไรที่เป็นจุดเด่นทำให้ท่านเลือกใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ของ   
หอดูดาวฯ (TNO) 

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

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

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

 

3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
.........................................................................................................................................................

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

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

 
 

ขอขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ครั้งนี ้
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Questionnaire about the satisfaction of the 2.4 m telescope service of Thai 
National Observatory (TNO), National Astronomical Research Institute of Thailand 

(Public Organization) at Doi Inthanon, Chiang Mai, Thailand 
 

This study aims to acknowledge opinions, feedback, and satisfaction of the 2.4 
m telescope service of Thai National Observatory (TNO), National Astronomical 
Research Institute of Thailand (Public Organization).  Your information is very important 
and essential to formulate a plan to improve the service of the Thai National 
Observatory (TNO) so that it will be more efficient and effective.  
 

Section 1: Demographic profile 
Notice: Please specify the information or mark ü on ÿ that corresponds to your 
information. 

1. Affiliated agencies � NARIT     � Outside NARIT 

2. Status � Researcher � Academic scholar   � Instructor 

 � Undergraduate student   � Master's student � Doctoral student

 � Others (please specify) .................................................................... 

3. Nationality � Thai    � Non-Thai 
4. How often do you use the 2.4m telescope service? 

 � Every year  � 1-2 years per use            � 3-4 years per use                  

� More than 5 years � The first time 
5. Where did you carry out your observations? (More than one option can be selected) 

 � TNO at Doi Inthanon National Park  

 � AstroPark (Please provide additional information in item 6.)  

 � Observation from abroad 

� Others (please specify) ...................................................................................................... 
6. In case you are using AstroPark as your observing location, please evaluate how 
satisfied you are with the amenities and whether it can provide you with a safe 
environment. 

 � Highly satisfied � Satisfied  � Neutral   

 � Dissatisfied � Highly dissatisfied 
7. Which scientific instrument did you use with the 2.4 m telescope? (More than one 
option can be selected) 

 � MRES  � ULTRASPEC  � ARC4K 

� Others (please specify) ....................................................................................................... 
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Section 2  Service satisfaction of the 2.4 m telescope of Thai National Observatory 
(TNO)  
Please specify the service satisfaction levels of the 2 . 4  m telescope of the Thai National 
Observatory (TNO) in the following areas. 
5 = highly satisfied     4 = satisfied    3 = neutral    2 = dissatisfied    1 = highly dissatisfied     

Item 
 

5 4 3 2 1 

1. The channel for informing information about requesting 
the telescope service is appropriate and easy to access 
further information. 

     

2. The procedures to request for the telescope service are 
clear, easy to follow, and not complicated. 

     

3. The observation equipment meets the quality and 
specifications as required. 

     

4. The observation equipment is ready to be used, 
prepared, and installed as required. 

     

5. The accuracy and responsiveness of telescope 
operations carried out by support 
astronomers/operators during observations. 

     

6. Internet connection to access NARIT (VPN) network is 
convenient and easy. 

     

7. The control system, equipment connection, and 
communication via the NARIT network to TNO is 
sufficiently stable to sustain observing sessions. 

     

8. The acquired astronomical data are of good quality and 
complete; they can be used to serve required purposes. 

     

9. Access to astronomical data is easy.      
10. Support astronomers/operators possess good 

knowledge, skills, and expertise. 
     

11. Support astronomers/operators are willing and 
determined in giving service. 

     

12. Overall satisfaction with the service      
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Section 3 Other opinions and suggestions 
1. If you have another opportunity to use the service, what and how you would 

like us to improve the 2.4 m telescope service of the Thai National Observatory 
(TNO)? 
....................................................................................................................................... 

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

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

2. What is the strength or capability which led you to choose the 2.4 m telescope 
service of the Thai National Observatory (TNO)? 
....................................................................................................................................... 

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

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

3. Other suggestions 
....................................................................................................................................... 

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

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

 
Thank you for giving us your valuable information this time. 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้การสัมภาษณ์ 

1. หน่วยงานที่สังกัด � สดร. 

   � ภายนอก สดร. 

2. สถานภาพ � นักวิจัย   � นักวิชาการ   

 � อาจารย์  � นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี  

 � นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาโท � นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาเอก  

� อื่น ๆ โปรดระบุ .................................................................................................. 

3. สัญชาต ิ  � ไทย    � ต่างชาติ........................................................... 
4. ความถี่ในการใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร  

� เป็นประจำทุกปี   � 1-2 ป ีครั้ง  � 3-4 ป ีครั้ง   

� มากกว่า 5 ปี ครั้ง  � ขอใช้บริการเป็นครั้งแรก    

� อื่น ๆ ........................................................................................................................................................... 

5. สถานที่ในการสังเกตการณ์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 � หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (TNO) 

 � อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (AstroPark)  � สังเกตการณ์จากต่างประเทศ 

� อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................... 
6. อุปกรณ์ถ่ายภาพท่ีใช้กับกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 � MRES  � ULTRASPEC  � ARC4K 

� อื่น ๆ ................................................................................................................................................................ 
7. ท่านเคยใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ของที่อื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2.4 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. หรือไม่  

� ไม่เคย 

� เคย จากหอดูดาว (ระบุชื่อ)................................................................................................................... 
         ตั้งอยู่ในประเทศ .......................................................................................................................... 

8. ภาพรวมของโครงการวิจัยที่ดำเนินการ 
........................................................................................................................................................................

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

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

.................................................................................................................................... .................................... 
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 
เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ประเด็นการสัมภาษณ์ 

1. ท่านเห็นว่าการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาที่ สดร. จัดให้ สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการขอใช้บริการของท่าน
มากน้อย เพียงใด และท่านพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับในระดับใด เพราะเหตุใด  
............................................................................................................................. ............................ 

2. ในภาพรวมท่านเห็นว่าการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร . มีจ ุดแข็ง จุดอ่อน ที ่สำคัญอย่างไรบ้าง 
(เครื่องมือ/อุปกรณ์ บุคลากรที่ให้บริการ สถานที่ตั ้ง สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ความถูกต้องของ
ข้อมูลที ่ได้ร ับ การประสานงาน กระบวนการทำงาน การจัดสรรเวลาในการทำงาน การเชื ่อมต่อ
สัญญาณ ความสามารถในการรองรับโครงการวิจัยระดับสากล) 
............................................................................................................................. ............................ 

3. อะไรคือมูลเหตุสำคัญที่ทำให้ท่านและ/หรือนักวิจัยต่างประเทศเลือกใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. 
......................................................................................................................................................... 

4. ท่านเห็นว่าอะไรคือจุดที่ สดร. ควรปรับปรุงมากที่สุดเกี่ยวกับการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. ............................ 

5. ในกรณีที่เคยใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ที ่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2.4 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. ท่านเห็นว่าการ
ให้บริการกล้องโทรทรรศน์ฯ ของ สดร. มีจุดเด่น จุดด้อย ที ่สำคัญอย่างไรเมื ่อเทียบกับการใช้
บริการจากที่อื่นๆ  
............................................................................................................................. ............................ 

6. ท่านเห็นว่าแนวโน้มของการใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. จะเป็นอย่างไร (อะไรที่จะเป็นโอกาส อะไรที่จะ
เป็นอุปสรรค) และ สดร. ควรเตรียมการอย่างไรเพื ่อให้รองรับต่อเหตุการณ์ที ่จะเกิดขึ ้นนั ้น (การ
พัฒนา/เพิ่มเติมอุปกรณ์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ การปรับตัว ฯลฯ) 
.................................................................................................................................. ....................... 

7. ถ้ามีโอกาสท่านจะกลับมาใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. อีกหรือไม่ เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. ............................ 

8. ความประทับใจและ/หรือข้อคิดเห็นอื่นๆ  
................................................................................................................................................... ...... 

 

ขอขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ครั้งนี	้
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An interview form on the opinions and satisfaction of servicing the 2.4 m telescope 
of Thai National Observatory (TNO), National Astronomical Research Institute of 

Thailand (Public Organization) at Doi Inthanon, Chiang Mai, Thailand 
 

Section 1: Demographic profile 

1. Affiliated agencies � NARIT     � Outside NARIT 

2. Status � Researcher  � Academic scholar 

 � Instructor  � Undergraduate student 

 � Master's student � Doctoral student  

� Other (please specify) ....................................................................... 

3. Nationality  � Thai    � Non-Thai 
4. How often do you use the 2.4m telescope service? 

 � Every year  � 1-2 years per request � 3-4 years per request

 � More than 5 years � The first time 
5. Where did you carry out your observations? (More than one option can be selected) 

 � TNO at Doi Inthanon National Park     � AstroPark  

 � Observation from abroad 

� Others (please specify) ........................................................................................................ 
6. Which scientific instrument did you use with the 2.4 m telescope? (More than one 
option can be selected) 

 � MRES  � ULTRASPEC  � ARC4K 

� Others (please specify) ........................................................................................................ 
7. Have you ever used other telescopes that are similar to the 2.4 m telescope of 
the Thai National Observatory (TNO), National Astronomical Research Institute of 
Thailand (Public Organization)? 

� No. 

� Yes. Please name the telescope: ........................................................................... 
         Located in which country?................................................................................... 

8. Overview of the research project  
....................................................................................................................................................

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

.................................................................................................................................................... 
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Section 2: Opinions and satisfaction with the 2.4 m telescope service of Thai 
National Observatory (TNO) 
 
Interview issues 
1. What do you think about the 2.4 m telescope service provided by the Thai 
National Observatory (TNO)?  At what level does it serve your request purpose?  
And, at what level are you satisfied with the service? Please explain. 
.................................................................................................................................................... 
2. According to your overall opinion, what are the key strengths and weaknesses 
of the 2.4 m telescope of the Thai National Observatory (TNO) (in terms of 
tools/equipment, service personnel, location, facilities, the accuracy of the 
provided information, coordination, work procedures, time allocation to work, 
signal connection, and ability to support international research projects)? 
.................................................................................................................................................... 
3. What are the main reasons encouraging you and/or foreign colleagues to choose 
the 2.4 m telescope service of the Thai National Observatory (TNO)? 
.................................................................................................................................................... 
4. According to your opinion, what point should be mostly improved regarding the 
2.4 m telescope service of the Thai National Observatory (TNO)?  Please explain. 
.................................................................................................................................................... 
5. If you have ever used other telescope service similar to the 2.4 m telescope of 
the Thai National Observatory (TNO), what are the key pros and cons of our service 
when compared to that of the others? 
.................................................................................................................................................... 
6. According to your opinion, what is the trend in using the 2.4 m telescope service 
of the Thai National Observatory (TNO)?  (What can be opportunities and 
obstacles?)  How should NARIT be prepared for any possible situations (in terms of 
equipment development/addition, network establishing and cooperation with 
other departments/organizations, and adjustment, etc.)? 
.................................................................................................................................................... 
7. Would you like to use the 2.4 m telescope service provided by the Thai National 
Observatory (TNO) again in any possible chance?  Please explain your reason. 
.................................................................................................................................................... 
8. Impression and/or other comments 
.................................................................................................................................................... 

Thank you for giving us your valuable information this time. 
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Section 2: Opinions and satisfaction with the 2.4 m telescope service of Thai 
National Observatory (TNO) 
 
Interview issues 
1. What do you think about the 2.4 m telescope service provided by the Thai 
National Observatory (TNO)?  At what level does it serve your request purpose?  
And, at what level are you satisfied with the service? Please explain. 
.................................................................................................................................................... 
2. According to your overall opinion, what are the key strengths and weaknesses 
of the 2.4 m telescope of the Thai National Observatory (TNO) (in terms of 
tools/equipment, service personnel, location, facilities, the accuracy of the 
provided information, coordination, work procedures, time allocation to work, 
signal connection, and ability to support international research projects)? 
.................................................................................................................................................... 
3. What are the main reasons encouraging you and/or foreign colleagues to choose 
the 2.4 m telescope service of the Thai National Observatory (TNO)? 
.................................................................................................................................................... 
4. According to your opinion, what point should be mostly improved regarding the 
2.4 m telescope service of the Thai National Observatory (TNO)?  Please explain. 
.................................................................................................................................................... 
5. If you have ever used other telescope service similar to the 2.4 m telescope of 
the Thai National Observatory (TNO), what are the key pros and cons of our service 
when compared to that of the others? 
.................................................................................................................................................... 
6. According to your opinion, what is the trend in using the 2.4 m telescope service 
of the Thai National Observatory (TNO)?  (What can be opportunities and 
obstacles?)  How should NARIT be prepared for any possible situations (in terms of 
equipment development/addition, network establishing and cooperation with 
other departments/organizations, and adjustment, etc.)? 
.................................................................................................................................................... 
7. Would you like to use the 2.4 m telescope service provided by the Thai National 
Observatory (TNO) again in any possible chance?  Please explain your reason. 
.................................................................................................................................................... 
8. Impression and/or other comments 
.................................................................................................................................................... 

Thank you for giving us your valuable information this time. 
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แบบสำรวจและประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ข้อมูลจากท่านมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำไปสู ่การจัดทำ
แผนการปรับปรุงการให้บริการของหอดูดาวฯ ของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 

คำชี้แจง โปรดระบุข้อมูลหรือทำเครื่องหมาย ü ลงใน � ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
 

1. หน่วยงานที่สังกัด � สดร. 

   � ภายนอก สดร. 

2. สถานภาพ � นักวิจัย   � นักวิชาการ   

 � อาจารย ์  � นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี  

 � นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาโท � นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาเอก  

� อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................... 

3. สัญชาติ  � ไทย    � ต่างชาติ 
4. ความถี่ในการใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร  

� เป็นประจำทุกปี   � 1-2 ป ีครั้ง  � 3-4 ป ีครั้ง   

� มากกว่า 5 ปี ครั้ง  � ขอใช้บริการเป็นครั้งแรก 

5.สถานที่ในการสังเกตการณ์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 � หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (TNO) 

 � อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (AstroPark) (กรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในข้อที่ 6)  

 � สังเกตการณ์จากต่างประเทศ 

� อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................... 
6. ในกรณีที่ท่านใช้ AstroPark เป็นสถานที่ในการสังเกตการณ์ ท่านเห็นว่า AstroPark มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน ในระดับใด 

 � มากที่สุด       � มาก   � ปานกลาง  � น้อย � น้อยที่สุด 
7. อุปกรณ์ถ่ายภาพท่ีใช้กับกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 � Andor CCD  � อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................... 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ของหอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
คำชี้แจง โปรดอ่านข้อคำถามแต่ละข้อแล้วพิจารณาว่าท่านพึงพอใจในการให้บริการฯ ในระดับใด จากนั้นจึงทำ
เครื่องหมาย ü ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 

ข้อคำถาม 

 
 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1. ช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อขอใช้บริการ    
กล้องโทรทรรศน์ฯ มีความเหมาะสม เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

     

2. ขั้นตอนการยื่นขอใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ฯ มี     
ความชัดเจน ปฏิบัติตามได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 

     

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเกตการณ์ต่างๆ มีคุณภาพและ
คุณสมบัติตรงกับความต้องการ 

     

4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเกตการณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพที่ 
พร้อมในการใช้งาน ถูกจัดเตรียมและติดตั้งตรงตาม  
ความต้องการ 

     

5. การควบคุมอุปกรณ์โดยเจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์    
มีความถูกต้องเหมาะสม ตรงตามที่ต้องการ 

     

6. การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าใช้งาน      
กล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร 
สะดวก เข้าถึงได้ง่าย 

     

7. ข้อมูลดาราศาสตร์ที่ได้มีคุณภาพ ครบถ้วน สามารถ
นำไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ 

     

8. การเข้าถึงข้อมูลทางดาราศาสตร์ เข้าถึงได้ง่าย       
9. บุคลากรที่ให้บริการมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ

เป็นอย่างดี 
     

10. บุคลากรที่ให้บริการมีความเต็มใจ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการ  
ให้ความช่วยเหลือ/บริการ 

     

11. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการฯ      
 
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ถ้ามีโอกาสใช้บริการครั้งต่อไป ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการกล้องโทรทรรศน ์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ของหอดูดาวฯ (TNO) ในเรื่องใดบ้าง อย่างไร 
............................................................................................................................. ............................ 

2. อะไรที่เป็นจุดเด่นทำให้ท่านเลือกใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ของหอดูดาวฯ 
(TNO) 
............................................................................................................................. ............................ 

3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
......................................................................................................................................................... 

ขอขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ครั้งนี ้



สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Astronomical Research Institute of Thailand
(Public Organization)

78 รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

73 

Questionnaire about the satisfaction of the 1 m telescope service of Thai National 
Observatory (TNO), National Astronomical Research Institute of Thailand (Public 

Organization) at Doi Inthanon, Chiang Mai, Thailand 
 

This study aims to acknowledge opinions, feedback, and satisfaction of the 1 
m telescope service of Thai National Observatory (TNO), National Astronomical 
Research Institute of Thailand (Public Organization).  Your information is very important 
and essential to formulate a plan to improve the service of the Thai National 
Observatory (TNO) so that it will be more efficient and effective.  
 

Section 1: Demographic profile 
Notice: Please specify the information or mark ü on ÿ that corresponds to your 
information. 

1. Affiliated agencies � NARIT     � Outside NARIT 

2. Status � Researcher � Academic scholar   � Instructor 

 � Undergraduate student  � Master's student      � Doctoral student

 � Others (please specify) ..................................................................... 

3. Nationality  � Thai    � Non-Thai 
4. How often do you use the 1 m telescope service? 

 � Every year  � 1-2 years per use         � 3-4 years per use               

 � More than 5 years � The first time 
5. Where did you carry out your observations? (More than one option can be selected) 

 � TNO at Doi Inthanon National Park  

 � AstroPark (Please provide additional information in item 6.)  

 � Observation from abroad 

� Others (please specify) ..................................................................................... 
6. In case you are using AstroPark as your observing location, please evaluate how 
satisfied you are with the amenities and whether it can provide you with a safe 
environment. 

 � Highly satisfied � Satisfied  � Neutral   

 � Dissatisfied � Highly dissatisfied 
7. Which scientific instrument did you use with the 1 m telescope? (More than one 
option can be selected) 

 � Andor CCD   

� Others (please specify) ..................................................................................... 
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Section 2  Service satisfaction of the 1 m telescope of Thai National Observatory 
(TNO)  
Please specify the service satisfaction levels of the 1 m telescope of the Thai National 
Observatory (TNO) in the following areas. 
5 = highly satisfied     4 = satisfied    3 = neutral    2 = dissatisfied    1 = highly dissatisfied     

Item 
 

5 4 3 2 1 

1. The channel for informing information about requesting 
the telescope service is appropriate and easy to access 
further information. 

     

2. The procedures to request for the telescope service are 
clear, easy to follow, and not complicated. 

     

3. The observation equipment meets the quality and 
specifications as required. 

     

4. The observation equipment is ready to be used, 
prepared, and installed as required. 

     

5. The accuracy and responsiveness of telescope 
operations carried out by support 
astronomers/operators during observations 

     

6. Internet connection to access the 1 m telescope usage 
is convenient and easy. 

     

7. The acquired astronomical data are of good quality and 
complete; they can be used to serve required purposes. 

     

8. Access to astronomical data is easy.      
9. Support astronomers/operators possess good 

knowledge, skills, and expertise. 
     

10. Support astronomers/operators are willing and 
determined in giving service. 

     

11. Overall satisfaction with the service      
 
Section 3 Other opinions and suggestions 

1. If you have another opportunity to use the service, what and how you would 
like us to improve the 1 m telescope service of the Thai National Observatory 
(TNO)? 
....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
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2. What is the strength or capability which led you to choose the 1 m telescope 
service of the Thai National Observatory (TNO)? 
....................................................................................................................................... 

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

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

 

3. Other suggestions 
....................................................................................................................................... 

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

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

 

Thank you for giving us your valuable information this time. 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้การสัมภาษณ์ 

1. หน่วยงานที่สังกัด � สดร. 

   � ภายนอก สดร. 

2. สถานภาพ � นักวิจัย   � นักวิชาการ   

 � อาจารย์  � นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี  

 � นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาโท � นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาเอก  

� อื่น ๆ โปรดระบุ .................................................................................................. 

3. สัญชาติ  � ไทย    � ต่างชาติ........................................................... 
4. ความถี่ในการใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร  

� เป็นประจำทุกปี   � 1-2 ป ีครั้ง  � 3-4 ป ีครั้ง   

� มากกว่า 5 ปี ครั้ง  � ขอใช้บริการเป็นครั้งแรก    

� อื่น ๆ ........................................................................................................................................................... 

5. สถานที่ในการสังเกตการณ์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 � หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (TNO) 

 � อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (AstroPark)  � สังเกตการณ์จากต่างประเทศ 

� อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................... 
6. อุปกรณ์ถ่ายภาพท่ีใช้กับกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 � Andor CCD � อื่น ๆ ....................................................................................................................... 
7. ท่านเคยใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ของที่อื ่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. หรือไม่  

� ไม่เคย 

� เคย จากหอดูดาว (ระบุชื่อ)................................................................................................................... 
         ตั้งอยู่ในประเทศ .......................................................................................................................... 

8. ภาพรวมของโครงการวิจัยที่ดำเนินการ 
........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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



สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Astronomical Research Institute of Thailand
(Public Organization)

82 รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

77 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร 
ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ประเด็นการสัมภาษณ์ 

1. ท่านเห็นว่าการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ     7 
รอบ พระชนมพรรษาที่ สดร. จัดให้ สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการขอใช้บริการของท่านมากน้อย 
เพียงใด และท่านพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับในระดับใด เพราะเหตุใด  
......................................................................................................................................................... 

2. ในภาพรวมท่านเห็นว่าการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาวเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. มีจุดแข็ง จุดอ่อน ที่สำคัญอย่างไรบ้าง (เครื ่องมือ/
อุปกรณ์ บุคลากรที่ให้บริการ สถานที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ 
การประสานงาน กระบวนการทำงาน การจ ัดสรรเวลาในการทำงาน การเช ื ่อมต ่อส ัญญาณ 
ความสามารถในการรองรับโครงการวิจัยระดับสากล) 
......................................................................................................................................................... 

3. อะไรคือมูลเหตุสำคัญที่ทำให้ท่านและ/หรือนักวิจัยต่างประเทศเลือกใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. 
.................................................................................................................................................... ..... 

4. ท่านเห็นว่าอะไรคือจุดที่ สดร. ควรปรับปรุงมากที่สุดเกี่ยวกับการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาด    
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. ............................ 

5. ในกรณีท่ีเคยใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันกับกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 
เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. ท่านเห็นว่าการให้บริการกล้อง
โทรทรรศน์ฯ ของ สดร. มีจุดเด่น จุดด้อย ที่สำคัญอย่างไรเมื่อเทียบกับการใช้บริการจากที่อื่นๆ  
............................................................................................................................. ............................ 

6. ท่านเห็นว่าแนวโน้มของการใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. จะเป็นอย่างไร (อะไรที่จะเป็นโอกาส อะไรที่จะ
เป็นอุปสรรค) และ สดร. ควรเตรียมการอย่างไรเพื ่อให้รองรับต่อเหตุการณ์ที ่จะเกิดขึ ้นนั ้น (การ
พัฒนา/เพิ่มเติมอุปกรณ์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ การปรับตัว ฯลฯ) 
............................................................................................................................. ............................ 

7. ถ้ามีโอกาสท่านจะกลับมาใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. อีกหรือไม่ เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. ............................ 

8. ความประทับใจและ/หรือข้อคิดเห็นอื่นๆ  
............................................................................................................................. ............................ 

 

ขอขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ครั้งนี	้
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร 
ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ประเด็นการสัมภาษณ์ 

1. ท่านเห็นว่าการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ     7 
รอบ พระชนมพรรษาที่ สดร. จัดให้ สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการขอใช้บริการของท่านมากน้อย 
เพียงใด และท่านพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับในระดับใด เพราะเหตุใด  
......................................................................................................................................................... 

2. ในภาพรวมท่านเห็นว่าการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาวเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. มีจุดแข็ง จุดอ่อน ที่สำคัญอย่างไรบ้าง (เครื ่องมือ/
อุปกรณ์ บุคลากรที่ให้บริการ สถานที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ 
การประสานงาน กระบวนการทำงาน การจ ัดสรรเวลาในการทำงาน การเช ื ่อมต ่อส ัญญาณ 
ความสามารถในการรองรับโครงการวิจัยระดับสากล) 
......................................................................................................................................................... 

3. อะไรคือมูลเหตุสำคัญที่ทำให้ท่านและ/หรือนักวิจัยต่างประเทศเลือกใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. 
.................................................................................................................................................... ..... 

4. ท่านเห็นว่าอะไรคือจุดที่ สดร. ควรปรับปรุงมากที่สุดเกี่ยวกับการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาด    
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. ............................ 

5. ในกรณีท่ีเคยใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันกับกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 
เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. ท่านเห็นว่าการให้บริการกล้อง
โทรทรรศน์ฯ ของ สดร. มีจุดเด่น จุดด้อย ที่สำคัญอย่างไรเมื่อเทียบกับการใช้บริการจากที่อื่นๆ  
............................................................................................................................. ............................ 

6. ท่านเห็นว่าแนวโน้มของการใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. จะเป็นอย่างไร (อะไรที่จะเป็นโอกาส อะไรที่จะ
เป็นอุปสรรค) และ สดร. ควรเตรียมการอย่างไรเพื ่อให้รองรับต่อเหตุการณ์ที ่จะเกิดขึ ้นนั ้น (การ
พัฒนา/เพิ่มเติมอุปกรณ์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ การปรับตัว ฯลฯ) 
............................................................................................................................. ............................ 

7. ถ้ามีโอกาสท่านจะกลับมาใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของ สดร. อีกหรือไม่ เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. ............................ 

8. ความประทับใจและ/หรือข้อคิดเห็นอื่นๆ  
............................................................................................................................. ............................ 

 

ขอขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ครั้งนี	้
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An interview form on the opinions and satisfaction of servicing the 1 m telescope 
of Thai National Observatory (TNO), National Astronomical Research Institute of 

Thailand (Public Organization) at Doi Inthanon, Chiang Mai, Thailand 
 

Section 1: Demographic profile 

1. Affiliated agencies � NARIT     � Outside NARIT 

2. Status � Researcher  � Academic scholar 

 � Instructor  � Undergraduate student 

 � Master's student � Doctoral student  

� Other (please specify) ....................................................................... 

3. Nationality  � Thai    � Non-Thai 
4. How often do you use the 1 m telescope service? 

 � Every year  � 1-2 years per request � 3-4 years per request

 � More than 5 years � The first time 
5. Where did you carry out your observations? (More than one option can be selected) 

 � TNO at Doi Inthanon National Park     � AstroPark  

 � Observation from abroad 

� Others (please specify) ........................................................................................................ 
6. Which scientific instrument did you use with the 1 m telescope? (More than one 
option can be selected) 

 � Andor CCD   

� Others (please specify) ........................................................................................................ 
7. Have you ever used other telescopes that are similar to the 1 m telescope of the 
Thai National Observatory (TNO), National Astronomical Research Institute of Thailand 
(Public Organization)? 

� No. 

� Yes. Please name the telescope: ........................................................................... 
         Located in which country?................................................................................... 

8. Overview of the research project  
....................................................................................................................................................

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

.................................................................................................................................................... 
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Section 2: Opinions and satisfaction with the 1 m telescope service of Thai National 
Observatory (TNO) 
 
Interview issues 
1. What do you think about the 1 m telescope service provided by the Thai 

National Observatory (TNO)?  At what level does it serve your request purpose?  

And, at what level are you satisfied with the service? Please explain. 

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

2. According to your overall opinion, what are the key strengths and weaknesses 
of the 1 m telescope of the Thai National Observatory (TNO) (in terms of 
tools/equipment, service personnel, location, facilities, the accuracy of the 
provided information, coordination, work procedures, time allocation to work, 
signal connection, and ability to support international research projects)? 
.................................................................................................................................................... 
3. What are the main reasons encouraging you and/or foreign colleagues to choose 
the 1 m telescope service of the Thai National Observatory (TNO)? 
.................................................................................................................................................... 
4. According to your opinion, what point should be mostly improved regarding the 
1 m telescope service of the Thai National Observatory (TNO)?  Please explain. 
.................................................................................................................................................... 
5. If you have ever used other telescope service similar to the 1 m telescope of 
the Thai National Observatory (TNO), what are the key pros and cons of our service 
when compared to that of the others? 
.................................................................................................................................................... 
6. According to your opinion, what is the trend in using the 1 m telescope service 
of the Thai National Observatory (TNO)?  (What can be opportunities and 
obstacles?)  How should NARIT be prepared for any possible situations (in terms of 
equipment development/addition, network establishing and cooperation with 
other departments/organizations, and adjustment, etc.)? 
.................................................................................................................................................... 
7. Would you like to use the 1 m telescope service provided by the Thai National 
Observatory (TNO) again in any possible chance?  Please explain your reason. 
.................................................................................................................................................... 
8. Impression and/or other comments 
.................................................................................................................................................... 

Thank you for giving us your valuable information this time. 
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.................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................... 
5. If you have ever used other telescope service similar to the 1 m telescope of 
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.................................................................................................................................................... 
6. According to your opinion, what is the trend in using the 1 m telescope service 
of the Thai National Observatory (TNO)?  (What can be opportunities and 
obstacles?)  How should NARIT be prepared for any possible situations (in terms of 
equipment development/addition, network establishing and cooperation with 
other departments/organizations, and adjustment, etc.)? 
.................................................................................................................................................... 
7. Would you like to use the 1 m telescope service provided by the Thai National 
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.................................................................................................................................................... 
8. Impression and/or other comments 
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Thank you for giving us your valuable information this time. 
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แบบสำรวจและประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการนิทรรศการและ 
ข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์: การศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอกและ   

การเข้าเย่ียมชมหอดูดาวของประชาชนท่ัวไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
นิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์: การศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอก และการ 
เข้าเยี่ยมชมหอดูดาวของประชาชนทั่วไป ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ข้อมูลจากท่านมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนการ
ปรับปรุงการให้บริการของหอดูดาวฯ ของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ ้น ขอความกรุณา
ท่านให้ข้อมูลตามความเป็นจริง คำตอบของท่านจะถือเป็นความลับและไม่สามารถระบุถึงตัวตนของผู้ตอบได้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลจะกระทำในภาพรวมเท่านั้น  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 

คำชี้แจง โปรดระบุข้อมูลหรือทำเครื่องหมาย ü ลงใน � ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 

1. เพศ � ชาย  � หญิง 

2. อายุ � ต่ำกว่า 15 ปี � 15 - 20 ป ี � 21 - 30 ปี � 31 - 40 ป ี  

 � 41 - 50 ปี � 51 - 60 ปี � 60 ป ีขึ้นไป 
3. สถานภาพ  

 � นักเรียนระดับประถมศึกษา  � นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

 � นิสิต/นักศึกษา    � ครู/อาจารย์ 

� ประชาชนทั่วไป � อื่น ๆ โปรดระบุ .............................................................. 
4. ลักษณะของการมารับบริการฯ  

 � การศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์/ การเข้าเยี่ยมชม จากสถาบัน หน่วยงาน สถาบันการศึกษาภายนอก

 � การเข้าเย่ียมชมหอดูดาวของประชาชนท่ัวไปเป็นการส่วนตัว   

5. ท่านเคยมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่ สดร. จัดข้ึนหรือไม่ 

 � ไม่เคย 

 � เคย โปรดระบุ .................................................................................................................................................. 
6. ท่านติดตาม รับทราบข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของ สดร. ผ่านช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 � เว็บไซต์ของ สดร.      � Facebook ของ สดร.     � การบอกกล่าวจากบุคคลที่รู้จัก  

� อื่น ๆ โปรดระบุ .............................................................................................................................................. 
7. วัตถุประสงค์หลักในการศึกษาดูงาน/การเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวฯ คร้ังน้ี 

 � เพื่อพัฒนาความรู้และติดตามความก้าวหนา้ทางด้านดาราศาสตร์ 

 � เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมและ/หรือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้านดาราศาสตร์ 

 � เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต/มีความชอบทางด้านดาราศาสตร์เป็นการส่วนตัว  

� อื่น ๆ โปรดระบุ ..............................................................................................................................................   
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8. ถ้ามีโอกาสท่านจะแนะนำให้บุคคลอ่ืนมาศึกษาดูงาน/เข้าเย่ียมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
หรือไม่ 

 � แนะนำอย่างแน่นอน   � ยังไม่แน่ใจ  � ไม่แนะนำอย่างแน่นอน 
9. ท่านเห็นว่าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน/การเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวฯ ครั้งนี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับใด 

 � มากที่สุด       � มาก   � ปานกลาง  � น้อย � น้อยที่สุด 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาดูงาน/การเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวฯ 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ü  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการ      
1. ความสะดวกในการขอเข้ามาศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม      

หอดูดาวฯ 
     

2.  ความพร้อมในการให้ข้อมูลในกรณีที่มีประเด็นสงสัยหรือ
ต้องการความช่วยเหลือ 

     

ความพึงพอใจที่มีต่อนิทรรศการและสื่อการเรียนรู้      
3. รูปแบบในการนำเสนอสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ต่าง ๆ   

เข้าใจได้ง่าย 
     

4. เน้ือหาสามารถกระตุ้นความคิด เปิดมุมมอง สร้างแรงบันดาลใจ 
สร้างโอกาสในการเรียนรู้หรือสร้างสรรค์ผลงานด้านดาราศาสตร์ 

     

ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าเยี่ยมชมกล้องโทรทรรศน์และ
ห้องควบคุมฯ 

     

5. ความน่าสนใจของอุปกรณ์ ความทันสมัย ประโยชน์ที่มีต่อ 
การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ให้แข่งขันได้          
ในระดับสากล 

     

6. การได้แนวทาง/รูปแบบในการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์โดยอาศัยดาราศาสตร์เป็นสื่อ 

     

7. การสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้านดาราศาสตร์      
8. การเปิดมุมมองใหม่ ๆ ทางด้านดาราศาสตร์      
ความพึงพอใจที่มีต่อวิทยากร      
9. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ             

ในเรื่องที่บรรยาย 
     

10. วิทยากรมีเทคนิคในการอธิบายให้เข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ได้ง่าย      
11. วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน/เยี่ยมชมแสดง

ความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัย 
     

ความพึงพอใจในภาพรวม      
12. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการศึกษาดูงาน/การเข้าเย่ียมชม    

หอดูดาวฯ ครั้งนี้ 
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ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา 

อย่างไร 
.........................................................................................................................................................

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

2. ในการศึกษาดูงาน/เข้าเย่ียมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา คร้ังน้ีท่านมีความประทับใจใน
เรื่องใดมากที่สุด 
.........................................................................................................................................................

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

3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
.........................................................................................................................................................

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

 

ขอขอบคุณที่ท่านได้กรุณาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ครั้งนี้ 
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การสังเกตการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร และ 1 เมตร 

 ประเด็นในการสังเกต มีดังนี้

1. สถานท่ีให้บรกิาร (ความเหมาะสม ความพร้อมในการใช้งาน ความสะดวก ความสะอาด ความปลอดภยั 

ฯลฯ)

2. เครื่องมือ/อุปกรณ์ (ความพร้อมในการใช้งาน ความทันสมัย ความสามารถในการตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ ฯลฯ)

3. กระบวนการให้บริการ (ความชัดเจน ความเสมอภาค ความถูกต้องเหมาะสม ฯลฯ)

4. บุคลากรที่ให้บริการ (ความรู้ความเชี่ยวชาญ เจตคติต่อการทำางาน มนุษยสัมพันธ์ ฯลฯ)

5. กลุม่ผู้รบับรกิาร (โอกาสในการเข้าถงึบรกิาร ศกัยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดาราศาสตร์ 

เครือข่ายความร่วมมือ ฯลฯ)

6. สิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ (ห้องพัก ห้องทำางานส่วนตัว ห้องนำ้า ฯลฯ)
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ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาคผนวก ข.

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 

ประเด็นที่ศึกษา
จำานวน 
(คน)

ร้อยละ

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
โทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร หอดูดาว เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา

11 100

1.1 หน่วยงานที่สังกัด

 สดร. 5 45.45

 ภายนอก สดร. 6 54.54

1.2 สถานภาพ

 นักวิจัย 6 54.54

 นักวิชาการ 0 0.00

 อาจารย์ 2 18.18

 นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 0 0.00

 นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาโท 0 0.00

 นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาเอก 2 18.18

 อื่น ๆ (ผู้เชี่ยวชาญ) 1 9.09

1.3 สัญชาติ

 ไทย 6 54.54

 ต่างชาติ 5 45.45

1.4 ความถี่ในการใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร

 เปนประจำาทุกป 6 54.54

 1-2 ป ครั้ง 2 18.18

 3-4 ป ครั้ง 2 18.18

 มากกว่า 5 ป ครั้ง 0 0.00

 ขอใช้บริการเปนครั้งแรก 1 9.09
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ประเด็นที่ศึกษา
จำานวน 
(คน)

ร้อยละ

1.5 สถานที่ในการสังเกตการณ์

 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ณ อุทยานแห่งชาติ 

 ดอยอินทนนท์ (TNO)

3 27.27

 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (AstroPark) 8 72.72

 สังเกตการณ์จากต่างประเทศ 2 18.18

 อ่ืน ๆ (บ้าน/ Puji Irawati took care of TNT observations/ มหาวิทยาลัย) 4 36.36

1.6 ในกรณีที่ท่านใช้ AstroPark เป็นสถานที่ในการสังเกตการณ์  ท่านเห็นว่า AstroPark  

มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จำาเป็นต่อการทำางาน ในระดับใด

 มากที่สุด      1 12.50

 มาก 6 75.00

 ปานกลาง 1 12.50

 น้อย 0 0.00

 น้อยที่สุด 0 0.00

1.7 อุปกรณ์ถ่ายภาพที่ใช้กับกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร

 MRES 3 27.27

 ULTRASPEC 10 90.91

 ARC4K 1 9.09

 อื่น ๆ 0 0.00

2. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
โทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา

5 100.00

2.1 หน่วยงานที่สังกัด

 สดร. 3 60.00

 ภายนอก สดร. 2 40.00
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ประเด็นที่ศึกษา
จำานวน 
(คน)

ร้อยละ

2.2 สถานภาพ

 นักวิจัย 5 100.00

 นักวิชาการ 0 0.00

 อาจารย์ 0 0.00

 นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 0 0.00

 นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาโท 0 0.00

 นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาเอก 0 0.00

 อ่ืน ๆ 0 0.00

2.3 สัญชาติ

 ไทย 2 40.00

 ต่างชาติ 3 60.00

2.4 ความถี่ในการใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร

 เปนประจำาทุกป 0 0.00

 1-2 ป ครั้ง 0 0.00

 3-4 ป ครั้ง 0 0.00

 มากกว่า 5 ป ครั้ง 0 0.00

 ขอใช้บริการเปนครั้งแรก 5 100.00

2.5 สถานที่ในการสังเกตการณ์

 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ณ อุทยานแห่งชาติ 

 ดอยอินทนนท์ (TNO)

1 20.00

 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (AstroPark) 5 100.00

 สังเกตการณ์จากต่างประเทศ 0 0.00

 อื่น ๆ 0 0.00
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ประเด็นที่ศึกษา
จำานวน 
(คน)

ร้อยละ

2.6 ในกรณีที่ท่านใช้ AstroPark เป็นสถานที่ในการสังเกตการณ์ ท่านเห็นว่า AstroPark มีสภาพ

แวดล้อมที่ปลอดภัย มีสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จำาเป็นต่อการทำางาน ในระดับใด

 มากที่สุด      3 60.00

 มาก 2 40.00

 ปานกลาง 0 0.00

 น้อย 0 0.00

 น้อยที่สุด 0 0.00

2.7 อุปกรณ์ถ่ายภาพที่ใช้กับกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร

 Andor CCD 5 100.00

 อื่น ๆ (FLI Proline PL 16803 CCD camera) 1 20.00

3. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 
นิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์: การศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์
จากหน่วยงานภายนอก และการเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวของประชาชนทั่วไป

20 100.00

3.1 เพศ

 ชาย 10 50.00

 หญิง 10 50.00

3.2 อายุ

 ตำ่ากว่า 15 ป 4 20.00

 15 - 20 ป 4 20.00

 21 - 30 ป 9 45.00

 31 - 40 ป 1 5.00

 41 - 50 ป 1 5.00

 51 - 60 ป 1 5.00

 60 ป ขึ้นไป 0 0.00
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ประเด็นที่ศึกษา
จำานวน 
(คน)

ร้อยละ

3.3 สถานภาพ

 นักเรียนระดับประถมศึกษา 0 0.00

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 8 40.00

 นิสิต/นักศึกษา 1 5.00

 ครู/อาจารย์ 5 25.00

 ประชาชนทั่วไป 5 25.00

 อื่น ๆ (นักวิจัย) 1 5.00

3.4 ลักษณะของการมารับบริการฯ

 การศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์/ การเข้าเยี่ยมชม จากสถาบัน หน่วยงาน  
 สถาบันการศึกษาภายนaอก

17 85.00

 การเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวของประชาชนทั่วไปเปนการส่วนตัว 3 15.00

3.5 ท่านเคยมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่ สดร.    จัดขึ้นหรือไม่

 ไม่เคย 16 80.00

 เคย (Star party/ฝนดาวตก เจมินัส / NARIT Public Night/อบรมครู 
 ขั้นต้น กลาง สูง)

4 20.00

3.6 ท่านติดตาม รับทราบข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของ สดร. ผ่านช่องทางใด

 เว็บไซต์ของ สดร.    8 40.00

 Facebook ของ สดร.    13 65.00

 การบอกกล่าวจากบุคคลที่รู้จัก 14 70.00

 อื่น ๆ (YouTube) 1 5.00

3.7 วัตถุประสงค์หลักในการศึกษาดูงาน/การเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวฯ ครั้งนี้

 เพื่อพัฒนาความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางด้านดาราศาสตร์ 9 45.00

 เพื่อนำาไปใช้เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมและ/หรือพัฒนารูปแบบ
 การเรียนการสอนด้านดาราศาสตร์

4 20.00

 เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ชีวิต/มีความชอบทางด้านดาราศาสตร์เปนการส่วนตัว 3 15.00

อื่น ๆ (อยากได้ประสบการณ์มากขึ้น/ดูการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
ดาราศาสตร์/เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การดูดาวของประเทศไทย เพื่อศึกษาพัฒนาการและประเมินศักยภาพของ
สถาบันดาราศาสตร์)

10 50.00
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ประเด็นที่ศึกษา
จำานวน 
(คน)

ร้อยละ

3.8 ถ้ามีโอกาสท่านจะแนะนำาให้บุคคลอ่ืนมาศึกษาดูงาน/เข้าเย่ียมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา หรือไม่

 แนะนำาอย่างแน่นอน 18 90.00

 ยังไม่แน่ใจ 2 10.00

 ไม่แนะนำาอย่างแน่นอน 0 0.00

3.9 ท่านเห็นว่าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน/การเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวฯ ครั้งนี้จะสามารถ 
นำาไปใช้ประโยชน์ในระดับใด

 มากที่สุด      13 65.00

 มาก 7 35.00

 ปานกลาง 0 0.00

 น้อย 0 0.00

 น้อยที่สุด 0 0.00
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95รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
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ตารางที่ 2 ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  

      ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประเด็นที่นำามาพิจารณา
จำานวน 
(คน)

ค่าเฉลี่ย
ความ  

พึงพอใจ

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

การแปล

ความหมาย

1. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร 

11 4.19 .230 มาก

2. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร

5 4.45 .530 มาก

3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการนิทรรศการ

และข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์: การศึกษา

ดูงานด้านดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอก 

และการเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวของประชาชนทั่วไป

20 4.68 .345 มากที่สุด

รวมทั้งหมด 36 4.50 .400 มากที่สุด

หมายเหตุ 1.00-1.49   หมายถึง    น้อยที่สุด 

  1.50-2.49   หมายถึง    น้อย 

  2.50-3.49   หมายถึง    ปานกลาง 

  3.50-4.49   หมายถึง    มาก 

  4.50-5.00   หมายถึง    มากที่สุด
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร 

             ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ประเด็นคำาถาม

ระดับความพึงพอใจ

ความถี่ (ร้อยละ)

ค่าเฉล่ีย

(ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน)

การแปล

ความ

หมายมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

1. ช่องทางในการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารเพื่อขอใช้บริการ
กล้องโทรทรรศน์ฯ มีความ
เหมาะสม เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

1
(9.09%)

9
(81.81%)

1
(9.09%)

- - 4.00
(.447)

มาก

2. ขั้นตอนการยื่นขอใช้บริการ
กล้องโทรทรรศน์ฯ มีความ
ชัดเจน ปฏิบัติตามได้ง่าย 
ไม่ซับซ้อน

- 11
(100.00%)

- - - 4.00
(.000)

มาก

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเกต 
การณ์ต่างๆ มีคุณภาพและ
คุณสมบัติตรงกับความ
ต้องการ

2
(18.18%)

8 
(72.72%)

1
(9.09%)

- - 4.09
(.539)

มาก

4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
สังเกตการณ์ต่างๆ อยู่ใน
สภาพที่พร้อมในการใช้งาน 
ถูกจัดเตรียมและติดตั้งตรง
ตามความต้องการ

4
(36.36%)

7
(63.63%)

- - - 4.36
(.505)

มาก

5. การควบคุมอุปกรณ์โดยเจ้า
หน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์  
มีความถูกต้องเหมาะสม 
ตรงตามที่ต้องการ

3
(27.27%)

8
(72.72%)

- - - 4.27
(.467)

มาก

6. การเชื่อมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าใช้งาน
บนระบบเครือข่ายของ สดร. 
(VPN) สะดวก เข้าถึงได้ง่าย

1
(9.09%)

7
(63.63%)

3
(27.27%)

- - 3.82
(.603)

มาก

7. ระบบการควบคุม เชื่อมต่อ
อุปกรณ์ และการสื่อสาร 
จากระบบเครือข่ายของ 
สดร. ไปยังหอดูดาวฯ 
(TNO)  มีเสถียรภาพ ไม่มี
ปญหาหรือขัดข้องในการ
สังเกตการณ์

1
(9.09%)

6
(54.54%)

4
(36.36%)

- - 3.73
(.647)

มาก



สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Astronomical Research Institute of Thailand

(Public Organization)

97รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นคำาถาม

ระดับความพึงพอใจ

ความถี่ (ร้อยละ)

ค่าเฉล่ีย

(ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน)

การแปล

ความ

หมายมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

8. ข้อมูลดาราศาสตร์ท่ีได้มี
คุณภาพ ครบถ้วน สามารถ
นำาไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมายท่ี
ต้องการ

2
(18.18%)

9
(81.81%)

- - - 4.18
(.405)

มาก

9. การเข้าถึงข้อมูลทาง
ดาราศาสตร์ เข้าถึงได้ง่าย 

5
(45.45%)

6
(54.54%)

- - - 4.45
(.522)

มาก

10. บุคลากรที่ให้บริการมี
ความรู้ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญเปนอย่างดี

5
(45.45%)

6
(54.54%)

- - - 4.45
(.522)

มาก

11. บุคลากรที่ให้บริการมี
ความเต็มใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท
ในการให้ความช่วยเหลือ/
บริการ

7
(63.63%)

4
(36.36%)

- - - 4.64
(.505)

มากที่สุด

12. ความพึงพอใจในภาพรวม
ต่อการให้บริการฯ

3
(27.27%)

8
(72.72%)

- - - 4.27
(.467)

มาก

รวมทั้งหมด
34

(25.76%)
89

(67.42%)
9

(6.82 %)
- - 4.19

(.230)
มาก

หมายเหตุ  1.00-1.49 หมายถึง       น้อยที่สุด 

  1.50-2.49 หมายถึง       น้อย 

  2.50-3.49 หมายถึง       ปานกลาง 

  3.50-4.49 หมายถึง       มาก 

  4.50-5.00 หมายถึง       มากที่สุด



สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Astronomical Research Institute of Thailand
(Public Organization)

98 รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร 

    ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  

ประเด็นคำาถาม

ระดับความพึงพอใจ

ความถี่ (ร้อยละ)

ค่าเฉล่ีย

(ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน)

การแปล

ความ

หมายมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

1. ช่องทางในการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือขอใช้บริการ
กล้องโทรทรรศน์ฯ มีความ
เหมาะสม เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

3
(60.00%)

2
(40.00%)

- - - 4.60
(.548)

มากที่สุด

2. ขั้นตอนการยื่นขอใช้บริการ
กล้องโทรทรรศน์ฯ มีความ
ชัดเจน ปฏิบัติตามได้ง่าย 
ไม่ซับซ้อน

3
(60.00%)

2
(40.00%)

- - - 4.60
(.548)

มากที่สุด

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
สังเกตการณ์ต่าง ๆ มี
คุณภาพและคุณสมบัติตรง
กับความต้องการ

1
(20.00%)

4

(80.00%)

- - - 4.20
(.447)

มาก

4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
สังเกตการณ์ต่าง ๆ อยู่ใน
สภาพที่ พร้อมในการใช้งาน  
ถูกจัดเตรียมและติดตั้งตรง
ตามความต้องการ

2
(40.00%)

3
(60.00%)

- - - 4.40
(.548)

มาก

5. การควบคุมอุปกรณ์โดยเจ้า
หน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์  
มีความถูกต้องเหมาะสม 
ตรงตามที่ต้องการ

4
(80.00%)

1
(20.00%)

- - - 4.80
(.447)

มากที่สุด

6. การเชื่อมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าใช้งาน
กล้องโทรทรรศน์ ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง  1 เมตร 
สะดวก เข้าถึงได้ง่าย

2
(40.00%)

2
(40.00%)

1
(20.00%)

- - 4.20
(.837)

มาก

7. ข้อมูลดาราศาสตร์ที่ได้มี
คุณภาพ ครบถ้วน สามารถ
นำาไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมายที่
ต้องการ

2
(40.00%)

1
(20.00%)

2
(40.00%)

- - 4.00
(1.000)

มาก

8. การเข้าถึงข้อมูลทาง
ดาราศาสตร์ เข้าถึงได้ง่าย 

3
(60.00%)

1
(20.00%)

1
(20.00%)

- - 4.40
(.894)

มาก



สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Astronomical Research Institute of Thailand

(Public Organization)

99รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นคำาถาม

ระดับความพึงพอใจ

ความถี่ (ร้อยละ)

ค่าเฉล่ีย

(ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน)

การแปล

ความ

หมายมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

9. บุคลากรที่ให้บริการมี
ความรู้ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญเปนอย่างดี

3
(60.00%)

2
(40.00%)

- - - 4.60
(.548)

มากที่สุด

10. บุคลากรที่ให้บริการมี
ความเต็มใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท
ในการให้ความช่วยเหลือ/
บริการ

3
(60.00%)

2
(40.00%)

- - - 4.60
 (.548)

มากที่สุด

11. ความพึงพอใจในภาพรวม
ต่อการให้บริการฯ

3
(60.00%)

2

(40.00%)

- - - 4.60
(.548)

มากที่สุด

รวมทั้งหมด
29

(52.73%)
22

(40.00%)
4

(7.27%)
- - 4.45

(.530)
มาก

หมายเหตุ  1.00-1.49  หมายถึง       น้อยที่สุด 

  1.50-2.49 หมายถึง       น้อย 

  2.50-3.49 หมายถึง       ปานกลาง 

  3.50-4.49  หมายถึง       มาก 

  4.50-5.00 หมายถึง       มากที่สุด



สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Astronomical Research Institute of Thailand
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100 รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 5 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิทรรศการและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์: 

    การศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์จากหน่วยงานภายนอกและการเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวของ

    ประชาชนทั่วไป ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ   

    (องค์การมหาชน)  

ประเด็นคำาถาม

ระดับความพึงพอใจ

ความถี่ (ร้อยละ)

ค่าเฉล่ีย

(ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน)

การแปล

ความ

หมายมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการ

1. ความสะดวกในการขอเข้า

มาศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม

หอดูดาวฯ

12
(60.00%)

7
(35.00%)

1

(5.00%)

- - 4.55
(.605)

มากที่สุด

2.  ความพร้อมในการให้ข้อมูล

ในกรณีที่มีประเด็นสงสัย

หรือต้องการความช่วยเหลือ

13
(65.00%)

6

(30.00%)

1

(5.00%)

- - 4.60
(.598)

มากที่สุด

ความพึงพอใจที่มีต่อนิทรรศการและสื่อการเรียนรู้

3. รูปแบบในการนำาเสนอสื่อ

การเรียนรู้และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

เข้าใจได้ง่าย

12
(60.00%)

8
(40.00%)

- - - 4.60
(.503)

มากที่สุด

4. เนื้อหาสามารถกระตุ้น 

ความคิด เปิดมุมมอง  

สร้างแรงบันดาลใจ        

สร้างโอกาสในการเรียนรู้

หรือสร้างสรรค์ผลงานด้าน

ดาราศาสตร์

12
(60.00%)

8
(40.00%)

- - - 4.60
(.503)

มากที่สุด

ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าเยี่ยมชมกล้องโทรทรรศน์และห้องควบคุมฯ

5. ความน่าสนใจของอุปกรณ์ 

ความทันสมัย ประโยชน์ที่ 

มีต่อการพัฒนาองค์ความรู้ 

ทางด้านดาราศาสตร์ให้

แข่งขันได้ในระดับสากล

15
(75.00%)

5
(25.00%)

- - - 4.75
(.444)

มากที่สุด

6. การได้แนวทาง/รูปแบบใน

การจัดกิจกรรมและการ

เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดย

อาศัยดาราศาสตร์เปนสื่อ

15
(75.00%)

3
(15.00%)

2
(10.00%)

- - 4.65
(.671)

มากที่สุด



สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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101รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นคำาถาม

ระดับความพึงพอใจ

ความถี่ (ร้อยละ)

ค่าเฉล่ีย

(ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน)

การแปล

ความ

หมายมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าเยี่ยมชมกล้องโทรทรรศน์และห้องควบคุมฯ

7. การสร้างแรงบันดาลใจใน

การสร้างสรรค์ผลงานด้าน

ดาราศาสตร์

13
(65.00%)

6
(30.00%)

1
(5.00%)

- - 4.60
(.598)

มากที่สุด

8. การเปิดมุมมองใหม่ ๆ  

ทางด้านดาราศาสตร์

16
(80.00%)

4
(20.00%)

- - - 4.80
(.410)

มากที่สุด

ความพึงพอใจที่มีต่อวิทยากร

9. วิทยากรมีความรู้ ความ

สามารถ ความเชี่ยวชาญใน

เรื่องที่บรรยาย

16
(80.00%)

4
(20.00%)

- - - 4.80
(.410)

มากที่สุด

10. วิทยากรมีเทคนิคในการ 

  อธิบายให้เข้าใจเนื้อหา 

  ต่าง ๆ ได้ง่าย

14
(70.00%)

6
(30.00%)

- - - 4.70
(.470)

มากที่สุด

11. วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้ที่ 

  เข้ามาศึกษา ดูงาน/เยี่ยม 

  ชมแสดงความคิดเห็นหรือ 

  ซักถามข้อสงสัย

16
(80.00%)

4
(20.00%)

- - - 4.80
(.410)

มากที่สุด

ความพึงพอใจในภาพรวม

12. ความพึงพอใจในภาพรวม  

  ต่อการศึกษาดูงาน/การเข้า 

  เยี่ยมชมหอดูดาวฯ ครั้งนี้

13
(65.00%)

7
(35.00%)

- - - 4.65
(.489)

มากที่สุด

รวมทั้งหมด
167

(69.58 %)
68

(28.33 %)
5

(2.08%)
- - 4.68

(.345)
มากที่สุด

หมายเหตุ  1.00-1.49      หมายถึง      น้อยที่สุด 

  1.50-2.49      หมายถึง      น้อย 

  2.50-3.49      หมายถึง      ปานกลาง 

  3.50-4.49      หมายถึง      มาก 

  4.50-5.00      หมายถึง      มากที่สุด
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การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาคผนวก ค.

ภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
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105รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
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107รายงานฉบับสมบูรณ์
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108 รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
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ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาคผนวก ง.

รายชื่อผู้ที่เข้ารับฟังผลการประเมิน
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ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาคผนวก จ.

ภาพบรรยากาศในการน�าเสนอผลการประเมิน
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113รายงานฉบับสมบูรณ์
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114 รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาคผนวก ฉ.

ประวัติและผลงานคณะที่ปรึกษา

1. ผู้จัดการโครงการ/ที่ปรึกษา
  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายกิจจา  โตไพบูลย์

  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      Mr. Kitja TOPAIBOUL

 ตำาแหน่งปัจจุบัน

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝายพัฒนาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพายัพ

 

 หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50000

  โทรศัพท์ (มือถือ) 081 180 8800, (สำานักงาน) 053-851 478 ต่อ 7129

  โทรสาร 053-851 478 ต่อ 7128 E-mail:  wangsingcom001@gmail.com 

 ประวัติการศึกษา

  Doctor of Philosophy (Economics), Coventry University, UK. 2003

  Master of Business Administration, Coventry University, UK. 2001

  Master of Philosophy (Economics), Coventry University, UK. 2000

  Bachelor of Art in Business Administration (BABA), Coventry University, UK. 1999

  

 ความชำานาญพิเศษ

  การวิเคราะห์และประเมินโครงการ เศรษฐศาสตร์พัฒนา เศรษฐกิจไทย เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่าง

ประเทศ

 ตำาแหน่งทางวิชาการ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนา
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การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ประวัติการทำางาน

  พ.ศ. 2563 ถึง ปจจุบัน   ผู้ช่วยอธิการบดีฝายพัฒนาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพายัพ

  พ.ศ. 2562 – 2563 รองอธิการบดีฝายพัฒนาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพายัพ

  พ.ศ. 2554 –2562 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

  พ.ศ. 2546 –2554 อาจารย์ประจำาคณะเศรษฐศาสตร์ 

 ประสบการณ์ในการประเมินผลองค์กรภาครัฐและเอกชน และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล

 หัวหน้าโครงการ

1. พ.ศ. 2551 โครงการวิจัยปจจัยและต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย : ระดับชุมชนเชิงพาณิชย์  

แหล่งทุน: สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). 

2. พ.ศ. 2554  โครงการวิจัยทุนมนุษย์พอเพียงกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย แหล่งทุน:  

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย (สกว.).

3. พ.ศ. 2556  โครงการวิจัยการประเมินผลการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ปการศึกษา 2554-

2555. แหล่งทุน: สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ.

4. พ.ศ. 2558  โครงการวิจัยการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้าน ดาราศาสตร์

ขัน้ต้น ข้ันกลางและข้ันสูง ประจำาป 2558. แหล่งทุน: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน).

5. พ.ศ. 2559  การประเมินความพึงพอใจในการจัดงานการประชุมวิชาการทางดาราศาสตร์ เพื่อ 

เยาวชน ครั้งที่ 2 ประจำาป 2559. แหล่งทุนวิจัย: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน).

6. พ.ศ. 2559  การประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ ดาราศาสตร์ 

“77 จังหวัดเปิดฟาส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” ประจำาป 2559 

แหล่งทุน: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน).

7. พ.ศ. 2560  การประเมินความพึงพอใจในการจัดงานการประชุมวิชาการทางดาราศาสตร์ เพ่ือเยาวชน 

ครั้งที่ 3 ประจำาป 2560. แหล่งทุนวิจัย: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน).

8. พ.ศ. 2560  การประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 

“77 จังหวัดเปิดฟาส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” ประจำาป 2560 

แหล่งทุน: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน).
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การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 คณะทำางานโครงการ

1. พ.ศ. 2552  การวิจัยเพ่ือประเมินความพึงพอใจและกระแสความสนใจของโครงการประชาสัมพันธ์ 

สนับสนุนการขายร่วมสินค้าและบริการจังหวัดเชียงใหม่. แหล่งทุน: สำานักงาน

ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่.

2. พ.ศ. 2554   โครงการประเมินผลโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพ 

 ชุมชนบนพื้นที่สูง (กึ่งกลางแผน) พ.ศ.2552-2555 ปงบประมาณ 2554. แหล่งทุน:  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).

3. พ.ศ. 2556  โครงการประเมินผลการดำาเนินงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2552 – 2554) แหล่งทุน: สถาบันวิจัย

ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). 

4. พ.ศ. 2559  การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการฝึกอบรมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ 

ด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง ประจำาป 2559 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ. แหล่งทุนวิจัย: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน).
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ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ
  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางวีรวรรณ  วงศ์ปิ่นเพ็ชร์

  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      Mrs. Veerawan WONGPINPECH

 ตำาแหน่งปัจจุบัน

  หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  

 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

 โทรศัพท์ (มือถือ) 089 435 0537, (สำานักงาน) 053-943-232 ต่อ 116

 โทรสาร 053-943-232  E-mail: veerawan.cmu@gmail.com 

 ประวัติการศึกษา

  วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. 2551   

  วท.ม.(จิตวิทยาโรงเรียน) จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2543

  วท.บ.(จิตวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับ1) จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2541      

                              

 ความชำานาญพิเศษ

  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย 

  การวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์

 ตำาแหน่งทางวิชาการ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้านจิตวิทยา

 ประวัติการทำางาน

  พ.ศ. 2563 ถึง ปจจุบัน หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  พ.ศ. 2559 ถึง 2562 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  พ.ศ. 2558 ถึง 2559 อาจารย์ประจำาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      พ.ศ. 2557-2558 ผู้ช่วยคณบดีฝายวิชาการและพัฒนางานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

               และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
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  พ.ศ. 2555-2556  หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยพายัพ

  พ.ศ. 2554   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำาสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ

  พ.ศ. 2551-2553    หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยพายัพ

  พ.ศ. 2543-2550    อาจารย์ประจำาสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ

 ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย

 หัวหน้าโครงการวิจัย: 

1. พ.ศ. 2553  การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดเชียงใหม่ 

แหล่งทุนวิจัย: มหาวิทยาลัยพายัพ 

2. พ.ศ. 2555  ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของความพร้อมในการเข้าสู่การเปนพลเมืองอาเซียน 

ของเยาวชน อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งทุนวิจัย: มหาวิทยาลัยพายัพ 

3. พ.ศ. 2556  ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. 

แหล่งทุนวิจัย: มหาวิทยาลัยพายัพ 

4. พ.ศ. 2556 โครงการประเมินผลการดำาเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน

ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) แหล่งทุนวิจัย: สถาบันวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

5. พ.ศ. 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างจิตพอเพียงและพฤติกรรมการบริโภคด้วยปญญาของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. แหล่งทุน

วิจัย: มหาวิทยาลัยพายัพ 

6. พ.ศ. 2559 การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการฝึกอบรมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ

ด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง ประจำาป 2559 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ. แหล่งทุนวิจัย: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

7. พ.ศ. 2562 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะด้านการให้การปรึกษา สำาหรับครู

ประจำาชั้นระดับประถมศึกษา เขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย. แหล่งทุนวิจัย: 

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.). 
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 ผู้ร่วมโครงการวิจัย : 

1. พ.ศ. 2552 การศึกษาแนวทางการแก้ปญหาพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชนโดยผ่าน

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน: ศึกษาเฉพาะกรณีเขตพ้ืนท่ีอำาเภอเมือง จังหวัดกำาแพงเพชร. 

แหล่งทุนวิจัย: สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำาแพงเพชร 

2. พ.ศ. 2554 แนวทางการปองกันและแก้ไขปญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสและการต้ังครรภ์

ของวัยรุ่น ในจังหวัดกำาแพงเพชร แหล่งทุนวิจัย: สำานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 8 จังหวัดลพบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

3. พ.ศ. 2555 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขนส่งสินค้าการเกษตรในเขตภาคเหนือ

ของประเทศไทย. แหล่งทุนวิจัย: สำานักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำานักงานการอุดมศึกษา 

4. พ.ศ. 2556 ตัวแบบการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงในพ้ืนท่ีภาคเหนือ. แหล่งทุนวิจัย: สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ประเภททุนวิจัยนวมินทร์ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

5. พ.ศ. 2556 โครงการประเมินผลการดำาเนินงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2552 – 2554). แหล่งทุนวิจัย: สถาบันวิจัย

ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). 

6. พ.ศ. 2557 การพัฒนาชุดกิจกรรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงในการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น. แหล่งทุน

วิจัย: สำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) 

7. พ.ศ. 2558 การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการฝึกอบรมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ

ด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง ประจำาป 2558 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ. แหล่งทุนวิจัย: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

8. พ.ศ. 2559 การประเมินความพึงพอใจในการจัดงานการประชุมวิชาการทางดาราศาสตร์เพ่ือเยาวชน 

ครั้งที่ 2 ประจำาป 2559. แหล่งทุนวิจัย: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน).

9. พ.ศ. 2559  การประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 

“77 จังหวัดเปิดฟาส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” ประจำาป 2559 

แหล่งทุน: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน).

10. พ.ศ. 2560 การประเมินความพึงพอใจในการจัดงานการประชุมวิชาการทางดาราศาสตร์เพ่ือเยาวชน 

ครั้งที่ 3 ประจำาป 2560. แหล่งทุนวิจัย: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน).
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11. พ.ศ. 2560 การประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 

“77 จังหวัดเปิดฟาส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” ประจำาป 2560 

แหล่งทุน: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน).

12. พ.ศ. 2560 ปจจัยพยากรณ์ความผูกพันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. แหล่งทุน: มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่.

13. พ.ศ. 2560 ปจจัยเชิงสาเหตุของการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเปนประชากรอาเซียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.

 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

1. วีรวรรณ สุกิน. (2551). อิทธิพลของจิตลักษณะและสถานการณ์ในการทำางานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพของอาจารย์สาขาวิศวกรรมศาสตร์. วารสารพฤติกรรมศาสตร์. 14(1): 

1-20.

2. วีรวรรณ สุกิน.  (2551, กรกฎาคม-ธันวาคม).  ลิสเรล: ทางเลือกในการวิเคราะห์ข้อมูล.  วารสาร

มหาวิทยาลัยพายัพ.  20(1): 191-214.

3. ธัญลักษณ์ อิสสระ และวีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์.  (2553). ความสามารถร่วมกันในการพยากรณ์

ของการสนับสนุนทางสังคม การเข้าถึงใจ และความพึงพอใจในชีวิตสมรสที่มีต่อการให้อภัยคู่

สมรส. วารสารจิตวิทยาคลินิค. 41(1): 11-18.

4. วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์และชลิดา วสุวัต.  (2554). การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง

สาเหตุของพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี จังหวัดเชียงใหม่. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา.  3(1): 145-158.

5. วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์และกุลกนก มณีวงศ์. (2555). ปจจัยเชิงสาเหตุของความพร้อมในการเข้าสู่

การเปนพลเมืองอาเซียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. Rajabhat 

Journal of Science, Humanities& Social Sciences. 13(2): 50-64.

6. วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์และกุลกนก มณีวงศ์. (2556). ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ 

ความพร้อมในการเข้าสู่การเปนพลเมืองอาเซียนของเยาวชน อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา. 5(1): 139-148.

7. วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์. (2558, สิงหาคม-ธันวาคม). ความสัมพันธ์ระหว่างจิตพอเพียงและ

พฤติกรรมการบริโภคด้วยปญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในเขตอำาเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. 9(2-4): 164-174.

8. วีรพงษ์ พวงเล็ก, วสุพล ตรีโสภากุล, ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์, และวีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์.  

(2559). การศึกษาความสัมพันธ์การตระหนักรู้อัตลักษณ์ และการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

จากการเปิดรับสื่อเว็บไซด์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารพฤติกรรม

ศาสตร์เพื่อการพัฒนา.  8(2): 117-127.
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