
 
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการสํารวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณ  

ของหนวยงานที่เก่ียวของตอ สทป.  

และความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมที่มีตอ สทป. 
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บทสรุปผูบริหาร 

โครงการจางสํารวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของตอ สทป. 

และความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป.ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

----------------------------------------------------------- 

 การศึกษาเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพมีวัตถุประสงค คือ  ๑) วัดระดับการรับรู 

ทัศนคติ และภาพลักษณ ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอการดําเนินงานตามภารกิจของ สทป. ๒) วัดระดับความ

พึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมตอการดําเนินงานตามภารกิจของ สทป. ๓) วัดการรับรูตอ

การดําเนินการตามบทบาทหนาท่ีของ สทป. ผานส่ือดิจิทัล ๔) เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจซึ่งเปนความ

ตองการโดยตรง มาปรับปรุงและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ สทป. ใหตรงตามความตองการ และ ๕) 

เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจซึ่งเปนความคาดหวังจากทัศนคติโดยตรงมาปรับปรุงใหการดําเนินงานของ 

สทป. ใหตรงตามความตองการ โดยมีขอบเขตของเนื้อหาแบงออกเปน ๑) การสํารวจการรับรู ทัศนคติและ

ภาพลักษณของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอ สทป. ๒) การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือ

ผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. ๓) การสํารวจท่ีพุงเปาไปยังประเด็นสําคัญและเรงดวน ของกลุมผูถือประโยชน

รวม ท่ี สทป. มุงจะเขาถึงและสรางคุณคาให หรือสรางคุณคารวมกันตามบทบาทหนาท่ีของ สทป. ๔) การ

สํารวจการรับรู ทัศนคติของประชาชนท่ัวไป และ ๕) การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูเขาเยี่ยมชมส่ือดิจิทัลของ 

สทป. ท้ัง ๔ ประเภท 

 สรุปผลการวิจัย 

๑) ในการสํารวจการรับรู ทัศนคติและภาพลักษณของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอ สทป. โดยใช

วิธีการตอบแบบสอบถาม พบวา รอยละ ๙๕.๑๕ รูจักและเคยไดยินช่ือ สทป. โดยรอยละ ๗๙.๓๙ เขาใจวาตน

สังกัด คือ กระทรวงกลาโหม และรอยละ ๓๒.๗๓ รับรูวิสัยทัศนของ สทป. แตมีกลุมตัวอยางในจํานวนเทากนั

เขาใจวาวิสัยทัศนของศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร (เปนผูนําการบริหารจัดการงาน

ดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารอยางทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมุงสูการพึ่งพาตนเอง

อยางยั่งยืน) คือวิสัยทัศนของ สทป. ท้ังนี้กลุมตัวอยางรับรูวาหนาท่ีหลักของ สทป. คือ สงเสริมและสนับสนุน

การฝกอบรม การคนควาวิจัยการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ สวนส่ือท่ีทําใหเกิดการรับรู 

สทป. คือ การบรรยายของ สทป. และ ส่ือออนไลนท่ีทําใหเกิดการรับรู สทป. คือ เฟซบุก dtithailand 

 ท้ังนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับป ๒๕๖๐ ผลการศึกษาพบวารอยละ ๙๑.๖ รูจัก สทป. ซึ่งสรุปไดวา

การรับรู สทป. มากข้ึนเมื่อเทียบกับปกอนหนา  

๒) ในการสํารวจการรับรู ทัศนคติและภาพลักษณของ สทป. ผานการใชแบบสอบถาม กลุม

ตัวอยางยินดีสนับสนุน/รวมมือกับ สทป. ในการพัฒนาการวิจัยยุทโธปกรณปองกันประเทศเพื่อชาติ และมองวา

อากาศยานไรคนขับ (UAV) คือ อาวุธยุทโธปกรณท่ีวิจัยท่ีทําใหเกิดการรบัรู สทป. มากข้ึน และผลงานป พ.ศ. 

๒๕๖๐ โครงการวิจัยองคประกอบพื้นฐานระบบจําลองยุทธและการฝกเสมือน (SIM) ของ สทป. เปนโครงการท่ี

เสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพไทยท่ีไดรับการยอมรับมากท่ีสุด 



ค 
 

๓) ในการสํารวจการรับรู ทัศนคติและภาพลักษณของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอ สทป. โดยใช

วิธีการสัมภาษณ กลุมตัวอยางคิดวาการนําเสนอหนาท่ีหลักของ สทป. มีความเหมาะสม แตยังไมเปนท่ีประจักษ

แกสายตาประชาชนท่ัวไป ท้ังนี้มีขอเสนอแนะให สทป. ไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกับทางกองทัพ และ

หนวยงานใหบอยยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนนายทหารตางๆ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของบุคคลากรทางทหาร 

อีกท้ังยังตองการให สทป. สรางนวัตกรรมดวยตนเอง เพื่อพิสูจนความสามารถ และเนนการรักษาสภาพอาวุธท่ี

ซื้อมานาน ตองการให สทป. แนะนําหนวยงาน เพราะผูเขารวมอบรมสวนใหญไมรูจัก สทป. ตองการให สทป. 

เพิ่มหลักสูตรการฝกใหมากข้ึน โดยใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดความตองการหรือใหความรูและนํา

นวัตกรรมท่ีคิดมานําเสนอ 

๔) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการรับรู สทป. ไดแก  

- เพิ่มการรับรูวิสัยทัศนของ สทป. เพราะมีกลุมตัวอยางยังสับสนกับวิสัยทัศนของหนวยงาน

อื่น โดยใหเพิ่มการรับรูวา สทป. โดดเดนดานเทคโนโลยีใหมากข้ึน 

- จัดกิจกรรมท่ีเขาถึงประชาชน เชน การจัดงานวันเด็ก การจัดการอบรม และจัดกิจกรรม

รวมกับหนวยงานภาคเอกชน 

๕) ในการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. โดยใช

แบบสอบถาม ภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. อยูในระดับมาก คิดเปน ๔.๐๒ หรือ รอยละ 

๘๐.๐๔ ท้ังนี้เมื่อเปรียบเทียบกับป ๒๕๖๐ ผลการประเมินอยูในระดับท่ีนอยลง โดยในป ๒๕๖๐ ผลประเมินอยู

ท่ี ๔.๑ หรือ รอยละ ๘๒ แตไมไดเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  

๖) ในการสํารวจความคิดเห็นในดานความคุมคาทางสังคมและเศรษฐกิจ กลุมตัวอยางมองวา 

งานของ สทป. มีความคุมคาทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับท่ีมาก 

๗) ในการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. โดยใชวิธี

สัมภาษณ พบวากลุมตัวอยางพึงพอใจในการใหบริการและกิจกรรมของ สทป. โดยมีคําแนะนําใหพัฒนาและตอ

ยอดผลิตภัณฑใหมากข้ึน เพิ่มโครงการกับสถาบันวิชาการมากข้ึน เพิ่มทุนวิจัยใหหนวยงาน และให สทป. 

พัฒนาบุคคลากรตลอดเวลาเพื่อรับมือกับอนาคต นอกจากนี้ในเรื่องสถานท่ี อยากให สทป. ปรับปรุงเรื่องปาย

ในสํานักงาน 

๘) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีตอ สทป. ไดแก 

- สงเสริมใหเกิดกิจกรรมรวมกับชุมชน หรือการทํากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 

- ปรับปรุงปายบอกทางภายในหนวยงานใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

๙) ในการสํารวจท่ีพุงเปาไปยังประเด็นสําคัญและเรงดวน หัวขอ “ความคาดหวังของสภา

กลาโหม ท่ีมีตอ สทป. ในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถกําลังกองทัพ” พบวา หนวยงานมี

ความคาดหวังให สทป. ตอยอดงานวิจัยท่ีมีอยูเดิม ดําเนินงานตามแผนงานท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ

กลาโหม และใหบุคคลากรทุกระดับติดตามขาวการประชุมสภากลาโหมอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังให

ขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ให สทป. ประชาสัมพันธงานของกระทรวงกลาโหมสอดแทรกในงานอบรม จะชวยให
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นักเรียนเขาใจในภาพใหญระดับนโยบาย และใหบุคคลากรทุกระดับของ สทป. ศึกษาแผนงานและนโยบายของ

กลาโหม 

๑๐) ในการสํารวจท่ีพุงเปาไปยังประเด็นสําคัญและเรงดวน หัวขอ “วัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ี

ตามราง พรบ. ใหม เช่ือมโยงกับนโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติมากเพียงใด และขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงพัฒนา” พบวา หนวยงานท่ีเกี่ยวของตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป. และกลุม

ตัวอยางคิดวา วัตถุประสงค “ผลิต ประกอบรวม ปรับปรุง ซอมสราง เปล่ียนลักษณะ แปรสภาพ ขาย 

แลกเปล่ียน ให ใหยืม ใหเชา และใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีปองกันประเทศ และอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศ รวมถึงการสงออกไปนอกราชอาณาจักร” และ “ใหการรับรองยุทโธปกรณและยุทธภัณฑท่ีสํานักงาน

ทดสอบ” เช่ือมโยงกับนโยบายของหนวยงานมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะใหมีการสนับสนุนการผลิต

ยุทโธปกรณ โดยอาจใหมีสวนรวมในการวิจัย ใหมีการประสานงาน และกําหนดยุทโธปกรณท่ีสําคัญรวมกัน 

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงบประมาณ และให สทป. เผยแพรวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีตามราง 

พรบ. ใหม ระหวางหนวยงานใหมากข้ึน 

๑๑) ในการสํารวจท่ีพุงเปาไปยังประเด็นสําคัญและเรงดวน หัวขอ “แผนยุทธศาสตรและแผน

แมบท สัมพันธสอดคลองกับระยะเวลาและเปาหมายของยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ๒๐ ป 

และยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกระทรวงกลาโหม มากเพียงใด (โดยเฉพาะ 

Spearhead R&I Program) และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา” พบวา กลุมตัวอยางคิดวาบทบาทของ 

สทป. มีความเหมาะสมและ “ยุทธศาสตรท่ี ๑ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ” สอดคลองกับ

เปาหมายของหนวยงานมากท่ีสุด ท้ังนี้กลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะให สทป.เขามาชวยพิจารณากําหนด

คุณลักษณะ/ขีดความสามารถของอาวุธยุทโธปกรณท่ีจะนํามาประจําการแตละเหลาทัพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และควรดําเนินการวิจัยและพัฒนาตามความตองการท่ีแทจริงของเหลาทัพ จากระดับเทคโนโลยีไมสูงมาก แตมี

ความตองการใชงานจํานวนมากในแตละป เชน ของใชประจําตัวทหาร อาวธุประจํากาย นอกจากนี้ยังให สทป. 

ทํางานอยางเปนมืออาชีพ มีมาตรฐานในการดําเนินการ และพัฒนาใหเทากันเทคโนโลยีของตางชาติ ในดาน

การวางแผนยุทธศาสตรควรใหความสําคัญกับการใหผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมดเขามามีสวนรวม ทําใหเกิดผล

งานท่ีเปนรูปธรรม ในขอเสนอแนะอื่นๆ กลุมตัวอยางเสนอแนะใหควรประชาสัมพันธใหเหลาทัพทราบ

แผนงาน/ ผลงานของ สทป. เพื่อสรางความรู และให สทป. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหเปนสถาบัน

คนควา/ วิจัยแบบมืออาชีพ 

๑๒) ในการสํารวจท่ีพุงเปาไปยังประเด็นสําคัญและเรงดวน หัวขอ “แผนยุทธศาสตรและแผน

แมบท มีทิศทางท่ีสอดคลองและสัมพันธเชิงบูรณาการกับแผนยุทธศาสตร ของหนวยวิจัยและอุตสาหกรรม

พันธมิตร และผูถือประโยชนรวม เพียงใด และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา” พบวา กลุมตัวอยาง

ตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป. สวนความเห็นดานแผนยุทธศาสตรคิดวา ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของกลุมตัวอยางมากท่ีสุด ในการ

แสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะ กลุมตัวอยางคิดวาบทความวิชาการของ สทป. มีประโยชนในการคนหาและ
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รวบรวมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ เสนอให สทป. ใชเทคโนโลยีในการ

รวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสาร และใชเทคโนโลยีพัฒนากองทัพดวยการพึ่งพาตนเองอยางเปนรูปธรรม 

ขอเสนอแนะดานยุทธศาสตร คือ สทป. ควรมีแผนยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับประเทศและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

และควรมีการพัฒนาและผลักดันใหเห็นความสําคัญและสงเสริมดานเทคโนโลยีปองกันประเทศอยางเปน

รูปธรรม 

๑๓) ในการสํารวจท่ีพุงเปาไปยังประเด็นสําคัญและเรงดวน หัวขอ “ความคาดหวังของกลุมลูกคา

หลักตามแผนโครงการพัฒนายุทโธปกรณในปจจุบัน ประกอบดวยหนวยงานผูใช และหนวยงานมาตรฐานและ

การทดสอบและการสงกําลัง มีระดับความพึงพอใจในระดับคุณภาพและความนาเช่ือถือของยุทโธปกรณและ

บริการมากเพียงใด และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา” พบวากลุมตัวอยางมีความเห็นวา กลุมตัวอยาง

ตองการทํางานรวมกับ สทป. อยางสม่ําเสมอ และมีระดับความพึงพอใจในระดับคุณภาพและความนาเช่ือถือ

ของยทุโธปกรณและบริการในระดับปานกลาง และมีความคาดหวังให สทป. ทํางานตอเนื่องกับหนวยงาน คอย

ประสานงาน และจัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ในดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ใหเผยแพร

ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง หรือใหบุคคลากรคอยเผยแพรขาวสารท่ีทันตอเหตุการณใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

อยูเสมอ และควรเพิม่เติมเรื่องการประชาสัมพันธงานตางๆ ท่ี สทป. ไดทําใหมากข้ึน 

๑๔) ในการสํารวจท่ีพุงเปาไปยังประเด็นสําคัญและเรงดวน หัวขอ “ความคาดหวังของหนวยงาน

หลักในงานดานการฝกและศึกษาของทุกกองทัพ เทียบกับผลิตภัณฑและบริการในปจจุบันท่ีไดรับจาก สทป. 

อยูในระดับความพึงพอใจมากเพียงใด โดยเฉพาะองคความรูเทคโนโลยีทางการทหารสมัยใหมท่ีสอดรับกับภัย

คุกคามรูปแบบใหมๆ และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา” พบวา กลุมตัวอยางคิดวาบทบาทหนาท่ีของ 

สทป. ท่ีมีตอหนวยงานมีความเหมาะสม และตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป. สวนความคิด

เห็นดานความคาดหวังและความพอใจท่ีมีตอผลิตภัณฑและบริการอยูในระดับปานกลาง ขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงพัฒนาท่ีกลุมตัวอยางมีใหแก สทป. ไดแก ให สทป. จัดการอบรมสัมมนาเผยแพรนวัตกรรมใหมๆ 

ตองการใหพัฒนายุทโธปกรณ เพื่อลดการนําเขาและสามารถพึ่งพาตนเอง นอกจากนี้ให สทป. เผยแพรขาวสาร

ดานยุทโธปกรณท่ี สทป. วิจัยใหมากข้ึน 

๑๕) ในการสํารวจท่ีพุงเปาไปยังประเด็นสําคัญและเรงดวน หัวขอ “ความคาดหวังของสมาชิกใน

ภาคอุตสาหกรรมปองกันประเทศตอบทบาทของ สทป. ในการขับเคล่ือนนวัตกรรมอันเกิดจากการวิจัย เพื่อ

นําไปใชสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแกอุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ํา” พบวา กลุมตัวอยาง

ตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป. และมีความคาดหวังตอหนาท่ีของ สทป. ในดาน “ทํา

ความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศใน

กิจการท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน” มากท่ีสุด นอกจากนี้ยังใหความคิดเห็นวา 

สทป. ควรเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีกับหนวยงานท่ีมีสวนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศและ

บริษัทตางๆ ท่ีเปนกําลังสําคัญ และตองการให สทป. เขามาพูดคุยหารือเปนประจํา เพื่อประสานความรวมมือ

อยางตอเนื่อง นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังมีขอเสนอแนะให สทป. มีนโยบาย วางแผน และดําเนินการเกี่ยวกับ
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การศึกษาโดยการสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัยแกหนวยงาน และ สทป. ควรมีการประชาสัมพันธภารกิจ

หนาท่ีขององคกร นอกจากนี้ยังควรขับเคล่ือนนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี

เกี่ยวของในรูปแบบบูรณาการ ไมใชเพียงการผลิต แตยังตองคํานึงถึงการประชาสัมพันธ และการตลาด 

๑๖) ในการสํารวจท่ีพุงเปาไปยังประเด็นสําคัญและเรงดวน หัวขอ “ความคาดหวังของสมาชิก

หนวยวิจัยภายใตกระทรวงกลาโหมในประเทศในอาเซียนตอบทบาทของ สทป. ในการเปนสวนหนึ่งของการ

ขับเคล่ือนนวัตกรรมอันเกิดจากโครงการความรวมมือตางๆ เพื่อนําไปใชสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

ใหแก สมาชิกอุตสาหกรรมปองกันประเทศกลุมอาเซียน ตามนโยบาย ADMM” พบวา กลุมตัวอยางตองการ

ขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป. ในการสํารวจดานความคาดหวังหัวขอ “ใหการรับรองยุทโธปกรณ

และยุทธภัณฑท่ีสํานักงานทดสอบ” เปนบทบาทหนาท่ีท่ีกลุมตัวอยางคาดหวังให สทป. ดําเนินการมากท่ีสุด 

โดยใหความคิดเห็นเพิ่มเติมวา ตองการให สทป. สรางผลผลิตตาง ๆ ท่ีมีขีดความสามารถเปนท่ียอมรับใน

ภูมิภาคสามารถทําการสงออกได และให สทป. พัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัยและพึ่งพาตนเองได ในสวนของ

คําแนะนําท่ีกลุมตัวอยางมีตอ สทป. มีดังนี้ ตองการให สทป. สนับสนุนดานเทคโนโลยีและบุคลากรใหกับ

หนวยงานวิจัยอื่นๆ เพื่อใหมีความรู และขีดความสามารถเทากับเทคโนโลยีสมัยใหม นอกจากนี้ ใหสทป. สราง

ความรวมมือกับเหลาทัพและหนวยตางๆ และควรปรับโครงสรางใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติและปรับ

ยุทธศาสตรใหเหมาะสมกับสถานการณท้ังในปจจุบันและอนาคต ท้ังนี้ สทป. ควรไดรับการสนับสนุนดาน

งบประมาณและดานเทคโนโลยี เพื่อการวิจัยและพัฒนาจนกระท่ังรวมไปถึงการขยายผลสูการผลิตเชิง

อุตสาหกรรม 

๑๗) ในการสํารวจท่ีพุงเปาไปยังประเด็นสําคัญและเรงดวน หัวขอ “ความคาดหวังของสมาชิก

หนวยวิจัยในประเทศนอกกระทรวงกลาโหม ตอบทบาทของ สทป. ในการริเริ่มใชประโยชนจากเทคโนโลยี ๒ 

ทาง (Dual Used) เพื่อบูรณาการสรางคุณคาท้ังดาน Defense และ Commercial” พบวา กลุมตัวอยาง

ตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป. ในดานความเห็นตอบทบาทของ สทป. กลุมตัวอยางคิดวา

หัวขอ “จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ” เปน

หัวขอท่ีกลุมตัวอยางใหความสนใจสูงสุด และมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา ควรมีบทบาทจากเทคโนโลยีท้ัง ๒ ทาง 

ซึ่งจะชวยใหเกิดการวิจัยท้ังดานผลิตภัณฑและการวิจัยท่ีทําใหทราบวาในปจจุบันตลาดตองการอะไรไดอยาง

เหมาะสม โดยสทป. ควรเปนสวนหนึ่งในการชวยกําหนดขอบเขตและบทบาทของเทคโนโลยี ๒ ทาง รวมท้ัง

เปนหนึ่งในหนวยงานหลักในการวิจัย เนนใหเกิดข้ันตอนดําเนินการท่ีรวดเร็วและมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ควรกําหนด

หัวขอสําคัญในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานยุทโธปกรณ และยุทธภัณฑเพื่อนําไปสูภาคอุตสาหกรรมท่ี

ชัดเจน และควรเพิ่มชองทางการอํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานของรัฐในการดําเนินงานวิจัยรวมกัน 

๑๘) ในการสํารวจท่ีพุงเปาไปยังประเด็นสําคัญและเรงดวน หัวขอ “ความคาดหวังในความรวมมือ

ของภาคมหาวิทยาลัย และศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีตาง ๆ ตอบทบาทของ สทป. ในการประสานความ

รวมมือ เพื่อใชประโยชนจากโครงการวิจัยพื้นฐานตอยอดไปสูนวัตกรรมท่ีสรางประโยชนตอกระทรวงกลาโหม 

และหนวยงานความมั่นคงท้ังหมด” พบวา กลุมตัวอยางตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป. 
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มากท่ีสุด สวนความคิดเห็นดานความคาดหวัง กลุมตัวอยางคาดหวังวา จะมีการทดสอบ On site ใหมากข้ึน 

และทดลองนวัตกรรมจริงมากข้ึน นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังใหขอเสนอแนะดังนี้ ควรมีกิจกรรมใหมากข้ึน ท้ัง

ดานการศึกษา และวิจัย ควรสนับสนุนหนวยงานอยางเต็มท่ี และสงเสริมงานวิจัยใหมากข้ึน ควรสงเสริม

งานวิจัยในระยะยาว เพื่อท่ีจะไดลดตนทุนการนําเขา และควรประชาสัมพันธเชิงรุกกับหนวยงานวิจัยตางๆ เพื่อ

สรางภาพลักษณท่ีทันสมัย 

๑๙) ในการสํารวจท่ีพุงเปาไปยังประเด็นสําคัญและเรงดวน หัวขอ “ความคาดหวังของสมาชิกใน

ภาคอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ตอบทบาทของ สทป. ในการสงเสริมให ผลิตภัณฑมีความไดเปรียบในการ

แขงขัน เชน Cost Leadership, Quality Leadership เปนตน” พบวากลุมตัวอยางคิดวาไดรับประโยชนจาก 

สทป. และตองการสรางความรวมมือกับ สทป. มากข้ึน ในดานความคาดหวัง กลุมตัวอยางคาดหวังให สทป. 

ใหความรูดานการทํา Cost และ Quality กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยดาน

อุตสาหกรรมปองกันประเทศทางทะเล ท้ังนี้ยังมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ ควรติดตอส่ือสารกับหนวยงานตางๆ 

ใหมากข้ึน และควรทําเรื่อง Cost Leadership และ Quality Leadership อยางจริงจัง และควรเปดอบรมให

หนวยงานท่ีเกี่ยวของเขารวม 

๒๐) ในการสํารวจท่ีพุง เปาไปยังประเด็นสําคัญและเรงดวน หัวขอ “ความคาดหวังของ

ผูประกอบการในและตางประเทศ ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบริหารสัญญาของ สทป. และการปฏิบัติตาม

ขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact), สัญญาปกปดความลับ (Non-Disclosure Agreement หรือ NDA) หรือ 

End-User เปนตน” พบวา กลุมตัวอยางตองการขับเคล่ือนความรวมมือรวมกับ สทป. มากข้ึน ในหัวขอความ

คาดหวัง กลุมตัวอยางคาดหวังใหเกิดการบริหารสัญญาท่ีเปนธรรมท้ังฝายผูวาจางและรับจาง โดยให สทป. 

ทํางานอยางเปนมืออาชีพ และสรางมาตรฐานในการบริหารสัญญา นอกจากนี้คาดหวังให สทป. ดําเนิน

กิจกรรมตามขอตกลงคุณธรรม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชจายเงินงบประมาณ โปรงใส และสรางความ

เช่ือมั่นใหแกคูสัญญา อีกท้ังยังควรทําสัญญาปกปดความลับ สําหรับขอเสนอแนะอื่นๆ กลุมตัวอยางเสนอแนะ

วา ควรจัดอบรมหรือจัดบรรยายท่ีเปนประโยชนตอหนวยงาน ควรสงบุคคลากรเขารวมงานสัมมนาหรืองาน

นิทรรศการของหนวยงานอื่นอยางตอเนื่อง ปรับปรุงเรื่องการส่ือสาร โดยอยากใหการส่ือสารกับหนวยงานท่ี

เกี่ยวของเปนไปอยางมีระบบมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังควรสรางความสัมพันธอันดีกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อใหการ

ทํางานรวมกันเปนไปไดอยางราบรื่นมากข้ึน  

๒๑) ในการสํารวจท่ีพุงเปาไปยังประเด็นสําคัญและเรงดวน หัวขอ “ความคาดหวังของชุมชน

ทองถ่ินตอผลกระทบอันเกิดจากงานของ สทป.” พบวา กลุมตัวอยางตองการขับเคล่ือนความรวมมือกับ สทป. 

ท้ังนี้ยังไมทราบวา สทป. ดําเนินโครงการใดในพื้นท่ี อยากใหมีการประชาสัมพันธหนวยงานวาทําหนาท่ี

อะไรบางหรือทํางานรวมกับทองถ่ินดานใดบาง และมีความคาดหวังให สทป. บูรณาการรวมกับทองถ่ินดานการ

พัฒนาองคกรความรูและเทคโนโลยี 

๒๒) การสํารวจการรับรู  ทัศนคติของประชาชนท่ัวไปท่ีเขาชมส่ือดิจิทัลของ สทป.รวมถึง

ภาพลักษณของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในสายตาของประชาชนท่ัวไป พบวา กลุมตัวอยางรอยละ ๙๒ 
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รูจัก สทป. รอยละ ๓๖ เขาใจวาวิสัยทัศนของศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร (เปน

ผูนําการบริหารจัดการงานดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารอยางทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

และมุงสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน) คือวิสัยทัศนของ สทป. เขาใจวาตนสังกัด คือ กระทรวงกลาโหม ท้ังนี้

กลุมตัวอยางเกิดการรับรู สทป. จากขาวอินเตอรเน็ต และรับรูวาหนาท่ีหลักของ สทป. คือ ประสานความ

รวมมือดานเทคโนโลยีปองกันประเทศกับหนวยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและ

เอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ และกลุมตัวอยางใหความเห็นวา ส่ือท่ีทําใหเกิดการรับรู สทป. คือ ขาว

อินเตอรเน็ต และส่ือออนไลนท่ีทําใหเกิดการรับรู สทป. คือ เฟซบุก dtithailand  อยางไรก็ตามกลุมตัวอยาง

คิดวา การเผยแพรขอความทางส่ือออนไลนลดลงจากปกอนหนา ซึ่งเมื่อวิเคราะหแลว เฟซบุก ป ๒๕๖๑ มีการ

เผยแพรขอความ ๖๖ ขอความ (ป ๒๕๖๐ จํานวน ๑๒๒ ขอความ) นอยลงตามท่ีกลุมตัวอยางรับรู 

๒๓) การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูเขาเยี่ยมชมส่ือดิจิทัลของ สทป. ท้ัง ๔ ประเภท ไดแก 

เฟสบุค (Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) และยูทูบ (Youtube) พบวา ผูติดตาม 

สทป. ผานทางโซเชียลมีเดีย ใชชองทาง Facebook มากท่ีสุดเปนอันดับ ๑ มีจํานวน ๒๒,๔๗๖ คน ลําดับถัด

มาคือ Youtube จํานวน ๖,๑๘๕ คน และ Instagram จํานวน ๒๒๖ และลําดับสุดทายคือ Twitter จํานวน 

๑๖๓ คน  

 ท้ังนี้ เมื่อเทียบกับปกอนหนา พบวาภาพรวมผูติดตามโซเชียลมีเดียเพิ่มมากข้ึน และผูติดตาม 

Youtube เพิ่มข้ึนมากท่ีสุดคิดเปนเพิ่มข้ึนรอยละ ๔๖.๕๖ ซึ่งสอดคลองกับกระแสการรับส่ือวิดีโอในปจจุบัน 

๒๔)  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับส่ือโซเชียลมีเดีย ไดแก 

- เพิ่มความถ่ีใหการเผยแพรขาวสารในชองทางออนไลนมากข้ึน  

- ปดชองทางท่ีไมใชชองทางหลักในการส่ือสาร เชน อินสตาแกรม 

- เพิ่มวิดีโอในการส่ือสารมากข้ึน 
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บทท่ี ๑ 

บทนํา 

 

๑.๑ ท่ีมาและความสําคัญของโครงการ 

 สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) จัดต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบัน

เทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๑ อยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม โดยมีวัตถุประสงคในการจัดต้ัง คือ 

๑) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาโครงการขนาดใหญดานยุทโธปกรณเทคโนโลยีปองกันประเทศ และ

ดําเนินการอื่นท่ีเกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

๒) เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศใหแกกระทรวงกลาโหมเพื่อใชในการกําหนด

นโยบาย และแผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

๓) ประสานความรวมมือดานเทคโนโลยีปองกันประเทศกับหนวยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นท่ี

เกี่ยวของ และภาคเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ 

๔) สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การคนควาวิจัย และการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ 

๕) เปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูล และสารสนเทศดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ และสงเสริม

ใหเกิดกิจกรรมวิชาการ เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

 ในการดําเนินงานจะตองใชบุคลากรท่ีมีความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับสูง รวมท้ังตอง

พัฒนาองคความรูของบุคลากรใหมีความทันสมัย ตลอดจนตองบูรณาการศักยภาพจากองคกรอื่น ๆ ท้ังภาครัฐ 

มหาวิทยาลัยและภาคเอกชน โดยการแสวงหาความรวมมือดานวิชาการและการวิจัยอยางตอเนื่อง ความสําเร็จ

ตามภารกิจของ สทป. จะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อ สทป. สามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังของ

ผูรับบริการ ตลอดจนผูถือประโยชนรวมไดเปนอยางดี นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานตามคํารับรอง สํานักงาน 

ก.พ.ร. จะตองตองสํารวจความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ ซึ่งเปนตัวช้ีวัดรวมของทุกองคการมหาชน เพื่อประเมิน

การตอบสนองความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวม และนําผลการสํารวจ

มาปรับปรุงการดําเนินงาน ซึ่งถือเปนแนวทางการดําเนินงานท่ีสําคัญท่ีจะนําไปใชในการพัฒนาและบริหาร

จัดการสถานบันฯ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริง 

 

๑.๒ วัตถุประสงคของโครงการ 

การจางสํารวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณ ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอ สทป. และ

ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. เพื่อ 
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๑) วัดระดับการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณ ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอการดําเนินงานตามภารกิจ

ของ สทป. 

๒) วัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมตอการดําเนินงานตามภารกิจ

ของ สทป. 

๓) วัดการรับรูตอการดําเนินการตามบทบาทหนาท่ีของ สทป. ผานส่ือดิจิทัล 

๔) เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจซึ่งเปนความตองการโดยตรง มาปรับปรุงและกําหนดแนวทาง 

การดําเนินงานของ สทป. ใหตรงตามความตองการ 

 ๕) เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจซึ่งเปนความคาดหวังจากทัศนคติโดยตรงมาปรับปรุงใหการ                   

     ดําเนินงานของ สทป. ใหตรงตามความตองการ 

 

๑.๓   ขอบเขตของการศึกษา 

 ๑.๓.๑   ขอบเขตดานเนื้อหา 

๑.๓.๑.๑    การสํารวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณ ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมี

ตอ สทป. แบงเปน 

- การวัดการรับรูเกี่ยวกับ สทป. ใน ๗ ประเด็น คือ  

o การรับรูเกี่ยวกับ สทป.   

o ความรูเกี่ยวกับตนสังกัดของ สทป. 

o การเปดรับส่ือเกี่ยวกับ สทป. 

o ความรูเกี่ยวกับวิสัยทัศนของ สทป. 

o หนาท่ีหลักตามพันธกิจของ สทป. 

o ความสนใจในส่ือท่ีตองการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ สทป. 

o ความสนใจในส่ือดิจิทัลของ สทป. 

- การวัดทัศนคติและภาพลักษณของ สทป. วัดใน ๓ ประเด็น คือ  

o ภาพลักษณของ สทป. ในสายตาของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

o ความคิดเห็นของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอบทบาท และ

การดําเนินงานของ สทป. ในภาพรวม 

o ความคิดเห็นของหนวยงานท่ี เกี่ ยวของ ท่ีมีตอผลการ

ดําเนินงานท่ีสําคัญในป ๒๕๖๐ รายโครงการ 

๑.๓.๑.๒   การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ 

สทป. แบงเปน 

- การวัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมใน 

๕ ดาน ไดแก 
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o ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 

o ดานการใหบริการของ สทป.  

o ดานความสะดวก 

o ดานการใชประโยชนหรือผลท่ีไดรับจากการใชบริการ 

o ดานบทบาทหนาท่ีของ สทป. 

o ดานความพึงพอใจตองานวิจัยดานอาวุธยุทโธปกรณ 

- การวัดระดับความคิดเห็นของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมี

ตอความคุมคาของ สทป. 

๑.๓.๑.๓   การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูเขาเยี่ยมชมส่ือดิจิทัลของ สทป. ท้ัง ๔ 

ประเภท ไดแก เฟซบุก (Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) อินสตาแกรม 

(Instagram) และยูทูบ (Youtube) 

๑.๓.๑.๔   การสํารวจการรับรู ทัศนคติของประชาชนท่ัวไปท่ีเขาชมส่ือดิจิทัลของ 

สทป. รวมถึงภาพลักษณของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในสายตา

ของประชาชนท่ัวไป แบงเปน 

- การวัดการรับรูเกี่ยวกับ สทป. ใน ๗ ประเด็น คือ  

o การรับรูเกี่ยวกับ สทป.   

o ความรูเกี่ยวกับตนสังกัดของ สทป. 

o การเปดรับส่ือเกี่ยวกับ สทป. 

o ความรูเกี่ยวกับวิสัยทัศนของ สทป. 

o หนาท่ีหลักตามพันธกิจของ สทป. 

o ความสนใจในส่ือท่ีตองการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ สทป. 

o ความสนใจในส่ือดิจิทัลของ สทป. 

- การวัดทัศนคติและภาพลักษณของ สทป. วัดใน ๓ ประเด็น คือ  

o ภาพลักษณของ สทป. ในสายตาของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

o ความคิดเห็นของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอบทบาท และ

การดําเนินงานของ สทป. ในภาพรวม 

o ความคิดเห็นของหนวยงานท่ี เกี่ ยวของ ท่ีมีตอผลการ

ดําเนินงานท่ีสําคัญในป ๒๕๖๐ รายโครงการ 

๑.๓.๑.๕    การสํารวจท่ีพุงเปาไปยังประเด็นสําคัญและเรงดวน ของกลุมผู ถือ

ประโยชนรวม ท่ี สทป. มุงจะเขาถึงและสรางคุณคาให หรือสรางคุณคา

รวมกันตามบทบาทหนาท่ีของ สทป. ประกอบดวย 



๔ 
 

- ความคาดหวังของสภากลาโหม ท่ีมีตอ สทป. ในการสงเสริมสนับสนุน

การพัฒนาขีดความสามารถกําลังกองทัพ  

- วัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีตามราง พรบ. ใหม เช่ือมโยงกับ

นโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติมากเพียงใด และขอเสนอแนะใน

การปรับปรุงพัฒนา 

- แผนยุทธศาสตรและแผนแมบท สัมพันธสอดคลองกับระยะเวลาและ

เปาหมายของยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ๒๐ ป และ

ยุ ทธศาสตร ก า รพัฒ นาวิ ท ย า ศ า สตร และ เ ทค โน โ ล ยี ข อ ง

กระทรวงกลาโหม มากเพียงใด (โดยเฉพาะ Spearhead R&I 

Program) และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา  

- แผนยุทธศาสตรและแผนแมบท มีทิศทางท่ีสอดคลองและสัมพันธเชิง

บูรณาการกับแผนยุทธศาสตร ของหนวยวิจัยและอุตสาหกรรม

พันธมิตร และผูถือประโยชนรวม เพียงใด และขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงพัฒนา 

- ความคาดหวั งของกลุม ลูกค าหลักตามแผนโครงการพัฒนา

ยุทโธปกรณในปจจุบัน ประกอบดวยหนวยงานผูใช และหนวยงาน

มาตรฐานและการทดสอบและการสงกําลัง มีระดับความพึงพอใจใน

ระดับคุณภาพและความนาเช่ือถือของยุทโธปกรณและบริการมาก

เพียงใด และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 

- ความคาดหวังของหนวยงานหลักในงานดานการฝกและศึกษาของทุก

กองทัพ เทียบกับผลิตภัณฑและบริการในปจจุบันท่ีไดรับจาก สทป. 

อยูในระดับความพึงพอใจมากเพียงใด โดยเฉพาะองคความรู

เทคโนโลยีทางการทหารสมัยใหมท่ีสอดรับกับภัยคุกคามรูปแบบ

ใหมๆ และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 

- ความคาดหวังของสมาชิกในภาคอุตสาหกรรมปองกันประเทศตอ

บทบาทของ สทป. ในการขับเคล่ือนนวัตกรรมอันเกิดจากการวิจัย 

เพื่อนําไปใชสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแกอุตสาหกรรม

กลางน้ําและปลายน้ํา  

- ความคาดหวังของสมาชิกหนวยวิจัยภายใตกระทรวงกลาโหมใน

ประเทศในอาเซียนตอบทบาทของ สทป. ในการเปนสวนหนึ่งของการ

ขับเคล่ือนนวัตกรรมอันเกิดจากโครงการความรวมมือตางๆ เพื่อ
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นําไปใชสร าง ขีดความสามารถในการแข ง ขันใหแก  สมาชิก

อุตสาหกรรมปองกันประเทศกลุมอาเซียน ตามนโยบาย ADMM  

- ค ว า ม ค า ด ห วั ง ข อ ง ส ม า ชิ ก ห น ว ย วิ จั ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ น อ ก

กระทรวงกลาโหม ตอบทบาทของ สทป. ในการริเริ่มใชประโยชนจาก

เทคโนโลยี ๒ ทาง (Dual Used) เพื่อบูรณาการสรางคุณคาท้ังดาน 

Defense และ Commercial  

- ความคาดหวังในความรวมมือของภาคมหาวิทยาลัย และศูนยความ

เปนเลิศดานเทคโนโลยีตาง ๆ ตอบทบาทของ สทป. ในการประสาน

ความรวมมือ เพื่อใชประโยชนจากโครงการวิจัยพื้นฐานตอยอดไปสู

นวัตกรรมท่ีสรางประโยชนตอกระทรวงกลาโหม และหนวยงานความ

มั่นคงท้ังหมด 

- ความคาดหวังของสมาชิกในภาคอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ตอ

บทบาทของ สทป. ในการสงเสริมให ผลิตภัณฑมีความไดเปรียบใน

การแขงขัน เชน Cost Leadership, Quality Leadership เปนตน  

- ความคาดหวังของผูประกอบการในและตางประเทศ ท่ีมีตอ

ประสิทธิภาพการบริหารสัญญาของ สทป. และการปฏิบัติตาม

ขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact), สัญญาปกปดความลับ (Non-

Disclosure Agreement หรือ NDA) หรือ End-User เปนตน  

- ความคาดหวังของชุมชนทองถ่ินตอผลกระทบอันเกิดจากงานของ 

สทป. 

 ๑.๓.๒   ขอบเขตดานกลุมตัวอยางและพื้นท่ีการสํารวจ 

๑.๓.๒.๑   ผูตอบแบบสอบถามชุดการสํารวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณ ของ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ คือ ผูบริหาร 

บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ สทป. และ

ไมไดมีสวนรวมในการเปนผูรับบริการและผูถือประโยชนรวมกับ สทป. 

๑.๓.๒.๒    ผูตอบแบบสอบถามชุดการสํารวจความถึงพอใจของผูรับบริการและผูถือ

ประโยชนรวมท่ีมีตอสถาบันเทคโนลีปองกันประเทศ คือ ผูบริหาร บุคลากร 

นักเรียน นักศึกษา ของหนวยงานท่ีรับบริการ ผูรับบริการ และผูถือ

ผลประโยชนรวม ท้ังหนวยงานภายในกระทรวงกลาโหม หนวยงานภาครัฐ 

หนวยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยเปนกลุมท่ีไดรับบริการ มี

สวนรวมในการทําวิจัยกับ สทป. และ/หรือไดรับการประสานความรวมมือ

ด านต า ง  ๆ  เพื่ อ ก อ ให เ กิ ดความร ว มมื อ ในอนาคต  และ /หรื อ 
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สถาบันการศึกษาท่ีไดรวมสรางหลักสูตรกับ สทป. เพื่อผลิตบุคลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

๑.๓.๒.๓   ผูตอบแบบสอบถามชุดการสํารวจประเภทเฉพาะท่ี ๓ ท่ีพุงเปาไปยัง

ประเด็นสําคัญและเรงดวน ของกลุมผูถือประโยชนรวมเฉพาะ ท่ี สทป. มุง

จะเขาถึงและสรางคุณคาให หรือสรางคุณคารวมกัน ตามบทบาทหนาท่ี

ของ สทป. คือ หนวยงานดังตอไปนี้  

- สภากลาโหม  

- คณะกรรมการระดับกระทรวง ๓ คณะ: คณะกรรมการนโยบายดาน

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมปองกันประเทศ กห., 

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางทหาร 

กห. (กวท.กห.), คณะกรรมการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ กห. 

(กอป.กห.) เปนตน 

- หนวยนโยบายและแผน: สนผ.กห., ยก.ทหาร, ยก.ทบ., ยก.ทร., ยก.

ทอ., วท.กห. เปนตน 

- หนวยงานวิจัย กห.: สวพ.ทบ., วศ.ทบ., วศ.ทร., สส., ทสอ., สวพ.ทร., 

ศวอ.ทอ., ศวพท., ศอพท., ศอว.ศอพท., รวท.อท.ศอพท., อท.ศอพท., 

พท.ศอพท. เปนตน 

- หนวยวิจัยอื่น ๆ ในประเทศ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

(วช.), สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.), 

ศู น ย เ ท ค โ น โ ล ยี โ ล ห ะ แ ล ะ วั ส ดุ แ ห ง ช า ติ  ( MTEC),  

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC), 

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOTECH), สํานักงาน

นวัตกรรมแหงชาติ (NIA), สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ GISTDA, สํานักงานปรมาณูเพื่อ

สันติ (OAP), สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนตน 

- หนวยวิจัยภาครัฐ ตางประเทศ: DSTO, DMTC, DST, DSO, ADD, 

JAIST, DSTL, ATLA STRIDE, CSIR, NCSIST, APSA เปนตน 

- หนวยงานในภาคอุตสาหกรรม กห.: ศอพท., ศอว.ศอพท., รวท.อท.

ศอพท., อท.ศอพท., พท.ศอพท., สสอป., อร., บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด, 

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด, กรมชางอากาศ (ชอ.ทอ.), กอง

โรงงานผลิตลูกปนและวัตถุระเบิด สพ.ทร. บางนา เปนตน 
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- หนวยสงกําลังและซอมบํารุง: กห., กบ.ทหาร, กบ.ทบ., กบ.ทร., กบ.

ทอ., สวพ.ทบ., สวพ.ทร., ศูนยอํานวยการซอมสรางสรรพาวุธ สพ.ทบ., 

ศูนยซอมสรางสรรพาวุธ สพ.ทร., ศูนยซอมอากาศยาน เหลาทัพ) เปน

ตน 

- หนวยงานในภาคอุตสาหกรรม พลเรือน,: กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(กรอ.), การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.), กรมแรงงาน, 

สํานักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEZ) เปนตน 

- สนามทดสอบอาวุธ กห.: ศป., ศร., ขส.ทบ., สพ.ทบ., สพ.ทร., สพ.

ทอ. เปนตน 

- หนวยศึกษาใน กห. : สทป., รร.ตท., โรงเรียนชางฝมือทหาร., โรงเรียน

ชางกล ขส.ทบ., โรงเรียนนายรอยทุกเหลาทัพ, โรงเรียนนายรอยตํารวจ

, รร.ร.ศร., รร.ม.ศม., รร.ป.ศป., รร.สส., รร.สพ.สพ.ทบ., ยศ.ทหาร, 

ยศ.ทบ., ยศ.ทร., ยศ.ทอ., รร.เสธ เหลาทัพ, วสท., วทบ., วทร., วทอ. 

เปนตน 

- สถาบันการศึกษาช้ันนําในประเทศ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม , ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร , 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก น , ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ทค โ น โ ลยี สุ ร น ารี , 

มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศิลปากร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, มหาวิทยาลัย

รําไพพรรณี, วิทยาลัยเทคนิคนาน, สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT), 

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย, มหาวิทยาลัยแมโจ, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

เปนตน 

- มหา วิทย า ลั ย ต า งป ร ะ เ ทศ : Wollongong U.,  Cranfield U., 

Nanyang U of Technology, Huddersfield U. เปนตน 

- หนวยกฏหมายท่ีเก่ียวของ: กรมพระธรรมนูญ, สธน.เหลาทัพ, สํานัก

เลขานุการสํานักนายกรฐัมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปน

ตน 

- หนวยผูใช/ลูกคา : พล.ป., ศป., พล.ร.๒ รอ., ศร., กอ.รมน.ทภ.๔ สน., 

กองเรือยุทธการ, กองพลนาวิกโยธิน, หนวยบัญชาการทหารพัฒนา

(นทพ.), กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, กรมทางหลวง, 



๘ 
 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร , กรมสอบสวนคดีพิ เศษ (DSI), 

สํานักงานการบินพลเรือน, กรมท่ีดิน, กรมปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภั ย  ( ป ภ .) , ADPC (Asian Disaster Preparedness Center), EPC 

(Emergency Planning College), สภากาชาดไทย เปนตน 

- ผูประกอบการในประเทศ: บริษัท ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จํากัด, 

บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน), บริษัท มาซัน จํากัด, บริษัท ชัยเสรี 

จํากัด, บริษัท เอ.วี.เอ. จํากัด, บริษัท กษมาเฮลิคอปเตอร จํากัด, บริษัท 

ไทยอารมมาเมนท จํากัด, บริษัท อัสพรรณ เอ็กซโพลซีฟ จํากัด, บริษัท 

บุลเล็ทมาสเตอรจํากัด, บริษัท โชคนําชัย ออโตเพรสซิ่ง จํากัด, บริษัท 

ทอป เอ็นจิเนียริ่ง คอรปอเรช่ัน จํากัด, บริษัท เอ็กซทรีม คอมโพสิต 

จํากัด, บริษัท อาร วี คอนเน็กซ จํากัด, บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) 

จํากัด, สมาคมสงเสริมการรับชวงการผลิตไทย (Thai Subcontracting 

Promotion Association) เปนตน 

- ผูประกอบการตางประเทศ (Global Supply Chain): Singapore 

Technologies Kinetics Ltd., China National Precision 

Machinery I/E Corporation (CPMIEC), China North Industries 

Corporation (NORINCO), Aerospace Long-march International 

Trade Co., Ltd. (ALIT), FMV Swedish Defence Materiel 

Administration, Swedish Space Corporation (SSC), Iveco 

Defence Vehicles, JDA Systems, IMAGO, Kongsberg Defence 

& Aerospace AS, PCA Technology & Design Pte Ltd., Weibel 

Scientific A/S, Israel Military Industries Ltd., Innocon, 

WeWinTech, Calytrix Tech., Leonados Co., IMI, Thales, BAE 

Asia Pacific, Simulation Alliance (APSA) เปนตน 

- ชุมชนทองถ่ิน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, โรงเรียนหอวัง นนทบุรี, โรงเงรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี, 

โรงเรียนเซนตฟรังซิสซาเวียร, สถานีตํารวจภูธรปากเกร็ด, วัดผาสุก- 

มณีจักร, บริษัท บางกอกแลนด จํากัด (นิติบุคคล-เมืองทอง), องคการ

บริหารสวนตําบลเขาสามยอด จังหวัดลพบุร,ี องคการบริหารสวนตําบล

สระทะเล จังหวัดนครสวรรค เปนตน 

๑.๓.๒.๔   ผูตอบแบบสอบถามออนไลน การสํารวจการรับรู ทัศนคติของประชาชน

ท่ัวไปท่ีเขาชมส่ือดิจิทัลของ สทป. รวมถึงภาพลักษณของสถาบันเทคโนโลยี
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ปองกันประเทศในสายตาของประชาชนท่ัวไป คือ ประชาชนท่ัวไปผูใชงาน 

เยี่ยมชม มีปฏิสัมพันธทางหนึ่งทางใดกับส่ือสังคมออนไลนของ สทป.  

๑.๓.๒.๕   การสํารวจครั้งนี้ครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพและปริมณฑล อันเปนท่ีต้ังของ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของเปนหลัก แตหากไดรับการรองขอจาก สทป. ใหสํารวจ

นอกพื้นท่ีกรุงเทพและปริมณฑลก็จะพิจารณาสํารวจเปนรายกรณีไป 

 

 ๑.๓.๓   ขอบเขตดานเวลา 

   โครงการสํารวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอ 

สทป. และความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. ประจําป 

๒๕๖๑ มีระยะเวลาดําเนินการ ๑๘๐ วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา 
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บทท่ี ๒ 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

ในการวิจัยเรื่อง การสํารวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณ ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอ สทป. 

และความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในหัวขอตอไปนี้ 

๒.๑ ขอมูลสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคกรมหาชน) 

๒.๒ ขอมูลหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคกรมหาชน) 

๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู 

๒.๔ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ  

๒.๕ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ 

๒.๖ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

๒.๗ ประเภทของโซเชียลมีเดียท่ีเลือกใช 

 

๒.๑ ขอมูลสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคกรมหาชน) 

 ใน พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ ท่ีประชุมสภากลาโหม มีมติเห็นชอบใหสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมดําเนิน

ความรวมมือวิจัย และรับถายทอดเทคโนโลยีจากมิตรประเทศ และใหเหลาทัพนําผลงานไปทดลองใชงาน เมื่อ

ไดมาตรฐานใหกระทรวงกลาโหมผลิตเพื่อนําไปประจําการในกองทัพตอไป สืบตอจากการประชุมนี้เองจึงมี

แนวคิดการจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคกรมหาชน) ข้ึนมา โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม

หลักและวัตถุประสงคในการจัดต้ัง ดังรายละเอียดตอไปนี้   
วิสัยทัศน 

เปนผูนําดานเทคโนโลยีปองกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความตองการของกองทัพไทย และ

พันธมิตรอาเซียน 

พันธกิจ 

๑) วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญตามท่ีสภากลาโหมกําหนดและอนุมัติใหมีแผนแมบทในการดําเนิน

โครงการ 

๒) ศึกษา คนควา วิจัย และดําเนินการอื่นท่ีเกี่ยวของ หรือตอเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ 

๓) เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศใหแกกระทรวงกลาโหม เพื่อใชในการกําหนด

นโยบายและแผนการพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

๔) ประสานความรวมมือดานเทคโนโลยีปองกันประเทศกับหนวยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นท่ี

เกี่ยวของ และภาคเอกชนท้ังในและตางประเทศ 



๑๑ 
 

๕) สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การคนควาวิจัย และการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ 

๖) เปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูลและสารสนเทศทางดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ และสงเสริม

ใหเกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีปองกันประเทศไปสูสาธารณชน 

คานิยมหลัก 

๑) มุงมั่นผลสัมฤทธิ์ 

๒) คิดทําเปนทีมงาน 

๓) สานซื่อสัตยคุณธรรม 

๔) นําความพอใจสูลูกคา 

๕) พัฒนาอยางตอเนื่อง 

๖) เรื่องผลประโยชนชาติตองมากอน 

วัตถุประสงคในการจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคกรมหาชน) 

๑) ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญดานยุทโธปกรณ เทคโนโลยีปองกันประเทศ และ

ดําเนินการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

๒) เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศใหแกกระทรวงกลาโหมเพื่อใชในการกําหนด

นโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

๓) ประสานความรวมมือดานเทคโนโลยีปองกันประเทศกับหนวยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นท่ี

เกี่ยวของ และภาคเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

๔) สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การคนควาวิจัยและการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ 

๕) เปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูลและสารสนเทศดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ และสงเสริมใหเกิด

กิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

 

จากขอมูลของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคกรมหาชน) ขางตน จะเห็นไดวา สทป. ไมไดเปน

หนวยงานท่ีทํางานแตเพียงลําพัง แตจําเปนตองประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ อยูเสมอ นอกจากนี้ภารกิจของ 

สทป. มีความสําคัญตอความมั่นคงของชาติ การทํางาน และประสานประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ดวยเหตุนี้เองเพื่อใหทราบผลการปฏิบัติงานของ สทป. การวิจัยเรื่องการ

สํารวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณ ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอ สทป. และความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. จะเปนผลสะทอนกลับให สทป. ทราบถึงประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน และเพื่อนําไปปรับปรุงการทํางานในอนาคต 
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๒.๒ ขอมูลหนวยงานท่ีเก่ียวของกับสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคกรมหาชน) 

ในการวิจัยการสํารวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอ สทป. มี

หนวยงานท่ีเกี่ยวของและรายละเอียดของหนวยงานดังนี้ 

 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

ปรัชญา 

เ ป น องค ก ารหลักแห งการ เ รี ยน รู ของกอง ทัพบกในการผลิ ตนายทหารฝ าย เสนาธิ

การ  ผูบังคับบัญชา และมหาบัณฑิตดานความม่ันคง ท่ีเปยมดวยความรอบรูทางทหาร มีลักษณะผูนํา มี

จริยธรรมและมีวิสัยทัศน 

วิสัยทัศน  

เปนสถาบันการศึกษาทางทหารช้ันนําในเอเชีย สรางผูนําท่ีมีความรูคูคุณธรรม มีศักยภาพในการ

พัฒนาตนเอง  

พันธกิจ 

๑) ใหการฝก และศึกษาแกนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ี ผูบังคับบัญชา

และฝายอํานวยการในระดับกองพลข้ึนไป ตลอดจนวิทยาการช้ันสูงระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตร

อื่น ๆ ตามท่ีกองทัพบกมอบหมาย 

๒) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาวิชาการความมั่นคงดานการทหาร ฝายอํานวยการ ยุทธวิธี ผูนํา และ

สาขาท่ีเกี่ยวของ 

๓) พัฒนาสถาบัน และบุคลากรของสถาบันใหมีจริยธรรมคุณภาพและศักยภาพท่ีทันตอความเปล่ียนแปลง

ของสถานการณโลก 

๔) ใหบริการและความรวมมือดานวิชาการความมั่นคงทางทหาร ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ และ

กิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ 

๕) ดํารงรักษาแบบธรรมเนียมทหาร ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทย 

วัตถุประสงค 

๑) เพื่อผลิตผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการระดับกองพลข้ึนไป ท่ีมีความรู ความสามารถ พรอมท้ังมี

คุณธรรม จริยธรรม และมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 

๒) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางดานความมั่นคง และจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีกองทัพบก

มอบหมาย 

๓) เพื่อพัฒนาใหเปนสถาบันการศึกษาหลัก ดานฝายอํานวยการ ยุทธวิธี ผูนํา และสาขาท่ีเกี่ยวของ 

๔) เพื่อรวมมือ สนับสนุน วิจัย และพัฒนาดานความมั่นคงทางทหารอยางตอเนื่อง 

๕) เพื่อพัฒนาเปนองคการแหงการเรียนรู 

๖) เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ดานความมั่นคงทางทหารแกสังคมและดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ทางสังคม 



๑๓ 
 

๗) เพื่อสนับสนุน สงเสริม อนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

๘) เพื่อดํารงรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และแบบธรรมเนียมทหาร  

 

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ช่ือยอ รร.สธ.ทร. เดิมช่ือ โรงเรียนนายทหารเรือ เปนสถาบันการศึกษา

ช้ันสูงของกองทัพเรือ ข้ึนอยูกับสถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง และอยูในระดับเดียวกับสถาบันวิชาการ

ทหารบกช้ันสูง ของกองทัพบก และ สถาบันวิชาการทหารอากาศช้ันสูง ของกองทัพอากาศ 

โรงเรียนนายทหารเรือ จัดต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๗ ข้ึนตอกรมยุทธศึกษาทหารเรือ มี

นายทหารเขาศึกษาในโรงเรียน นับเปน นทน.รร.สธ.ทร. รุนท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๘ นายทหาร

เรือท่ีเขาศึกษาตองมียศไมสูงกวานาวาตรี และไมตํ่ากวาเรือเอก เพื่อใหนายทหารไดรูจักกิจการของทหารเรือ

อยางกวางขวาง สามารถปฏิบัติการและติดตอกับตางประเทศในเวลาปกติ และรูจักปฏิบัติการตามหนาท่ีใน

เวลาเกิดสงคราม 

ใน พ.ศ. ๒๕๒๖ โรงเรียนนายทหารเรือ ไดดําริท่ีจะยายไปยังสถานท่ีแหงใหม ณ ตําบลศาลายา อําเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และเปล่ียนช่ือเปน สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง การกอสรางอาคารสถาบัน

วิชาการทหารเรือช้ันสูง ไดแลวเสร็จและทําพิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ 

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ มีหนาท่ีอํานวยการฝกและศึกษาวิชาเสนาธิการกิจ และวิชาการอื่น ๆ อัน

จําเปนสําหรับผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการ 

 

วิทยาลัยการทัพบก 

วิสัยทัศน 

สรางภูมิปญญายุทธศาสตร ผลิตนักคิด นักบริหาร ท่ีมีคุณภาพสูกองทัพ 

ปรัชญา  

แสงสวาง เสมอดวยปญญา 

ปณิธาน 

เตรียมบุคลากรของกองทัพ ใหเปนผูนําในระดับยุทธศาสตร และผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศน มีจริยธรรม มี

อุดมการณท่ียึดมั่น ตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

เอกลักษณของสถาบัน 

การวางแผนยุทธศาสตร การแผนการทัพ/การยุทธหลัก และการอํานวยการยุทธ 

อัตลักษณ 

นักคิด นักบริหาร และผูนําทางยุทธศาสตร มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มี

อุดมการณรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

 



๑๔ 
 

วิทยาลัยการทัพอากาศ 

 วิทยาลัยการทัพอากาศเริ่มกอต้ังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยความริเริ่มของ พล.อ.อ.บุญชู จันทรุเบกษา ผู

บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้น ซึ่งกองทัพอากาศไดรายงานขออนุมัติจัดต้ังวิทยาลัยการทัพอากาศ ไปยัง

กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๐๘ และไดรับอนุมัติจาก รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

เมื่อวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๐๙ โดยกําหนดใหเปนสวนราชการข้ึนตรงตอกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และ

เปล่ียนมาเปนสวนราชการข้ึนตรงตอสถาบันวิชาการทหารอากาศช้ันสูงเมื่อ วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๒๖ และได

เปล่ียนมาเปนสวนราชการข้ึนตรงตอกรมยุทธศึกษาทหารอากาศต้ังแตวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๒ 

 วิทยาลัยการทัพอากาศ ไดเปดการศึกษารุนแรก เมื่อวันท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๐โดยใหการศึกษา

ในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา การสังคม การทหาร และความมั่นคงปลอดภัยของชาติ เพื่อนํามา

ประยุกต การใชกําลังทางทหาร สนับสนุนวัตถุประสงคและนโยบายของชาติใหบรรลุผล กอนท่ีจะเปด

การศึกษารุนแรก กองทัพอากาศไดสงเจาหนาท่ีของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ คณะหนึ่งเดินทางไปดูกิจการ

วิทยาลัยการทัพอากาศในประเทศตาง ๆ ท้ังในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และบางประเทศในเอเซีย เพื่อนํา

แนวความคิดและประสบการณ มาประกอบการพิจารณาจัดทําหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศให

เหมาะสมกับความจําเปน สถานการณ และขีดความสามารถของกองทัพไทยในขณะนั้น 

 กองทัพอากาศไดรับความชวยเหลือจาก Air University ของกองทัพสหรัฐอเมริกา ในการกําหนด

หลักสูตรในรุนแรก และตอมาในป ๒๕๒๖ ยังไดสงหนวย Mobile Training Team (MTT) มาชวยพัฒนา

หลักสูตร ท้ัง วทอ. และ รร.สธ.ทอ. อีกดวย 

 

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 

วิสัยทัศน 

เปนสถาบันการศึกษาทางทหารหลักของกองทัพอากาศท่ีสรางผูบังคับบัญชา และฝายเสนาธิการช้ันนํา

ในภูมิภาค 

ภารกิจ 

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศมีหนาท่ีใหการศึกษาและฝกอบรมนายทหารสัญญาบัตรของ

กองทัพอากาศในระดับยุทธการงานเสนาธิการกิจ และการบริหารจัดการ โดยมีผูบัญชาการโรงเรียนเสนาธิ

การทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

พันธกิจ 

๑)  ใหการศึกษาและฝกอบรมงานเสนาธิการกิจในระดับยุทธการแกนายทหารสัญญาบัตรของ

กองทัพอากาศ 

๒)  ควบคุมและกํากับดูแลใหผูเขารับการศึกษาสําเร็จการศึกษาเปนผูท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีมีท้ัง

คุณภาพและคุณธรรม 



๑๕ 
 

๓)  ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของกองทัพอากาศและความ

เปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอก 

๔)  สรางเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและสวนสนับสนุนใหมีศักยภาพสอดคลองกับการ

ดําเนินการตามหลักสูตรการศึกษา 

๕)  สรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษาและฝกอบรมรวมกับสถาบันการศึกษาทางทหารอื่น 

 

โรงเรียนสงกําลังบํารุงทหารบก 

วิสัยทัศน 

เปนแหลงความรู และผลิตบุคลากรดานสงกําลังบํารุงท่ีทันสมัย 

ปรัชญา 

ความรูเปนเลิศ บรรเจิดปญญา สูการพัฒนานักสงกําลัง 

พันธกิจ 

๑)  ฝกอบรมและพัฒนากําลังพล/บุคลากร ทางดานสงกําลังบํารุง 

๒)  ใหความรูแกกําลังพลของกองทัพบก และหนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ 

๓)  บริการวิชาการแกสังคม 

๔)  ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย 

วัตถุประสงค 

๑) เพื่อวางรากฐานระบบงานปจจุบัน ใหมีความพรอมสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคต (Today for 

Tomorrow) 

๒)  เพื่อนําความทันสมัยของระบบงานในอนาคตมาใชในงาน (Tomorrow for Today) 

 

โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ 

วิสัยทัศน  

เปนแหลงผลิตและพัฒนาทหารพลาธิการท่ีไดมาตรฐาน ดวยการทํางานอยางมืออาชีพ 

พันธกิจ 

ดําเนินการดานการศึกษา อบรม และฝกปฏิบัติ นักเรียนจาเหลาพลาธิการ ทหารกองประจําการ 

รวมท้ังนักเรียนหลักสูตรอบรมตาง ๆ ของโรงเรียนพลาธิการ พธ.ทร. ใหมีความรูความสามารถและตอบสนอง

ความตองการของกรมพลาธิการทหารเรือ และกองทัพเรือ รวมท้ังเรงพัฒนาและสรางระบบการทํางานท่ี

เกี่ยวของใหไดในระดับมาตรฐาน โดยดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดวยกําลังพลท่ีทํางาน

อยางมืออาชีพ 

 

 



๑๖ 
 

วัตถุประสงค 

๑)  นักเรียนจาและผูเขารับการอบรม ท่ีผานการศึกษา อบรม จากโรงเรียนพลาธิการ พธ.ทร. มีคุณภาพ

ตามเกณฑท่ีกําหนด มีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ ของกองทัพเรือได

อยางมีประสิทธิภาพ 

๒)  พัฒนาคุณภาพครูและกําลังพลดานการศึกษาของโรงเรียนพลาธิการ พธ.ทร. ใหสามารถปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อการบรรลุตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดมุงเนนของโรงเรียนพลาธิการฯ 

๓)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานประจํา และการจัดการงานดานการศึกษาอบรมท่ีโรงเรียนพลาธิการ

ดําเนินการ 

๔)  โรงเรียนพลาธิการ พธ.ทร. มีการดําเนินงานท่ีไดมาตรฐานในดานตาง ๆ ตามกรอบแนวคิดของ

วิสัยทัศน 

 

สถาบันจิตวิทยาความม่ันคง 

 วิสัยทัศน 

 เปนองคกรช้ันนํา ในการประศาสนวิทยาการ มุงสูความเปนเลิศ ดานการปฏิบัติการขาวสาร เพื่อความ

ม่ังคงของชาติ 

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย มีภารกิจใน

การประศาสนวิทยาการทางดานสังคม จิตวิทยา สงครามการเมือง การปฏิบัติการขาวสาร แกขาราชการทหาร 

ตํารวจ พลเรือน ตลอดจนพนักงานองคกรรัฐ และบุคลากรอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย ศึกษาวิจัยและพัฒนาหลัก

นิยมดานสังคม จิตวิทยา สงครามการเมือง การปฏิบัติการขาวสาร ใหเปนประโยชนตอความมั่นคงแหงชาติ 

โดยมีผูอํานวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

การแบงมอบ  

เปนหนวยข้ึนตรงกับ สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย 

ขอบเขตความรับผิดชอบและหนาท่ีสําคัญ 

๑)  พิจารณาเสนอแนะนโยบาย แผนและโครงการเกี่ยวกับการสังคม จิตวิทยา สงครามการเมือง           

การปฏิบัติการขาวสาร ท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 

๒)  ใหการศึกษาอบรมดานสังคม จิตวิทยา การปฏิบัติการขาวสารแกขาราชการทหาร ตํารวจ พลเรอืน 

รัฐวิสาหกิจ องคการบริหารสวนทองถ่ิน ภาคเอกชนและบุคคลอื่นตามนโยบายท่ีไดรับ 

๓)  ดําเนินการฝกอบรม และพัฒนาสัมพันธผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 

๔)  ฝกอบรมพัฒนาสัมพันธระดับสูงใหกับผูบริหารจากทุกภาคสวน 



๑๗ 
 

๕)  ดําเนินการวิจัยและพัฒนาดานการศึกษาท่ีเกี่ยวกับสังคม จิตวิทยา การปฏิบัติการขาวสาร ประเมินผล

การศึกษา จัดทําสถิติ ทะเบียนประวัติ รายงานผลการศึกษา รายงานเอกสารการศึกษาเปนคณะและงาน

ดานสารสนเทศ 

๖)  ดําเนินการสงเสริมใหมีความรวมมือ และประสานการปฏิบัติทาง ดานวิชาการปฏิบัติการขาวสาร 

โดยเฉพาะการปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธท่ีเกี่ยวของ 

๗)  ดําเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามแนวทางการศึกษา 

 

ในการวิจัยความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. มีหนวยงานท่ี

เกี่ยวของและรายละเอียดของหนวยงานดังนี้ 

 

กองบัญชาการกองทัพไทย 

 วิสัยทัศน 

 กองบัญชาการกองทัพไทยเปนองคกรนําท่ีทันสมัยในการอํานวยการรวมดานการปองกันประเทศ และ

การปฏิบัติการทางทหารเพื่อความมั่นคง เปนท่ีเช่ือมั่นของรัฐบาล ประชาชน และเปนท่ียอมรับของมิตร

ประเทศ 

ภารกิจ 

รับผิดชอบการวางแผน พัฒนาและดําเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย ให

สามารถติดตอเช่ือมโยงและและเปล่ียนขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ ท้ังในระดับรับบาล ระดับกระทรวง และ

หนวยงานในกระทรวงกลาโหมตลอดจนการแบงมอบความรับผิดชอบในการดําเนินการใหกับกองทัพและสวน

ราชการท่ีเกี่ยวของ 

 พันธกิจ 

 ๑)  ปกปอง เทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริยและสงเสริมการปกครองในระบอบประธิปไตย

อันมีพระมหารกษัตริยทรงเปนประมุข 

 ๒)  อํานวยการการปฏิบัติการรวมของทุกเหลาทัพ และเสริใสรางขีดความสามารถในการปองกันประเทศ

จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

 ๓)  สนับสนุนรัฐบาลในการแกไขปญหาสําคัญของชาติการพัฒนาประเทศและการชวยเหลือประชาชน 

 ๔)  คุมครองและพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ 

 ๕)  เสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบานกลุมประเทศอาเซียนมิตรประเทศและ

องคการระหวางประเทศ 

 ๖)  สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศโดยยึดหลักมนุษยธรรมและสันติวิธี 

 ๗)  ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใตกรอบของสหประชาชาติเพื่อธํารงเกียรติและศักด์ิศรีในประชาคมโลก 

 



๑๘ 
 

กองทัพบก 

วิสัยทัศน 

 เปนกองทัพท่ีมีศักยภาพ ทันสมัย เปนท่ีเช่ือมั่นของประชาชนและเปนหนึ่งในกองทัพบกช้ันนําของ

ภูมิภาค 

 ภารกิจ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗๗ “รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบัน

พระมหากษัตริยเอกราชอธิปไตยและบูรณาภาพ แหงเขตอํานาจรัฐและตองจัดใหมีกําลังทหารอาวุธยุทโธปกรณ

และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยจําเปนอละเพียงพอ เพื่อพิทักษรักษาเอกราชอธิปไตย ความมั่นคงของรัญสถาบัน

พระมหากษัตริยผลประโยชนแหงชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขและเพื่อการพัฒนาประเทศ”  

 

กองทัพอากาศ 

วิสัยทัศน 

 กองทัพอากาศช้ันนําในภูมิภาค 

 ภารกิจ 

          กองทัพอากาศมีหนาท่ีเตรียมกําลังกองทัพอากาศ ปองกันราชอาณาจักรและดําเนินการเกี่ยวกับการใช

กําลังกองทักอากาศ ตามอํานาจหนาท่ีของกระทรวงกลาโหมมีผูบัญชาการทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชา

รับผิดชอบ 

       

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปรัชญา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันท่ีมีปณิธานมุงมั่นในการส่ังสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู

ใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญาท่ีเพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเปนผูช้ีนํา

ทิศทางสืบทอดเจตนารมณท่ีดีของสังคม เพื่อความคงอยู ความเจริญ และความเปนอารยะของชาติ 

วิสัยทัศน 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน สูสากลเพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

 พันธกิจ 

๑)  สรางคนท่ีมีปญญา รูเหตุรูผล อยูในคุณธรรม และมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม 

๒)  สะสมภูมิปญญา สรางและพัฒนาองคความรู ท่ีหลากหลาย ตลอดจนสรางผลงานท่ีมีมาตรฐาน 

สามารถแขงขันได 

๓)  รวมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบตอสังคม 

๔)  สืบสานทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และดํารงอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 



๑๙ 
 

๕)  บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ปรัชญา 

        “การศึกษา วิจัย ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานท่ีดีของการพัฒนาประเทศ” 

ปณิธาน 

        “มุงมั่นใหการศึกษาและวิจัยเพื่อผลิตทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ควบคูจริยธรรม และรักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ” 

วิสัยทัศน 

        “เปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑ ใน ๑๐ ของภูมิภาคอาเซียน ในป ค.ศ.

๒๐๒๐”  

พันธกิจ 

ตามพระราชบัญญติัสถาบัน.ท่ีกําหนดไว ๔ ดาน คือ 

๑)  การจัดการเรียนการสอน 

๒)  การวิจัย 

๓)  บริการวิชาการ 

๔)  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ปณิธาน  

มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในสวนภูมิภาคจัดต้ังข้ึนตามนโยบายของรัฐ และ

เจตนารมณของประชาชนในภาคเหนือใหเปนศูนยกลางทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง เพื่ออํานวยประโยชนแก

ทองถ่ินและประเทศชาติโดยสวนรวม  

มหาวิทยาลัยแหงนี้เปนแหลงสะสม คนควา วิจัย และถายทอดความรู ตามหลักแหงเสรีภาพทาง

วิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพือ่ความเปนเลิศทางวิชาการ การประยุกต เผยแพร และการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม  

บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม พึงฝกใฝในการฝกฝนตน เปนผูรูจริง คิดเปน ปฏิบัติได สามารถ

ครองตน ครองคน ครองงาน ดวยมโนธรรมและจิตสํานึกตอสังคม  

วิสัยทัศน  

มหาวิทยาลัยช้ันนํา รับผิดชอบตอสังคม และสรางการพัฒนาสูความเปนเลิศท่ียั่งยืน (A world-class 

university committed to social engagement and sustainable development) 

 



๒๐ 
 

พันธกิจ  

๑)  ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 

๒)  ทําการวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชนแกสังคมเปนสวนรวม 

๓)  บริการทางวิชาการแกสังคม 

๔)  ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษส่ิงแวดลอม 

วัตถุประสงค  

๑)  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรูความสามารถและทักษะในระดับ

มาตรฐานสากล รูเทาทันการเปล่ียนแปลงของสังคมอยางมีเหตุผล และสนับสนุนใหผูดอยโอกาส ผูพิการ

และผูท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 

๒)  เพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ีสรางองคความรูใหม และนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในการ

พัฒนาชุมชนทองถ่ิน ประเทศชาติ และสากล รวมท้ังสรางมูลคาเพิ่มและเปนประโยชนในเชิงพาณิชย 

๓)  เพื่อรวมพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็งพรอมรับกระแสการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอก

ประเทศ และยกระดับการใหบริการทางวิชาการและการสาธารณสุขเพื่อกาวสูการเปนศูนยกลางการ

ใหบริการสุขภาพของภูมิภาคอยางสมบูรณ 

๔)  เพื่อทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและทองถ่ินลานนาโดยการตอยอดภูมิปญญา

ทองถ่ินและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

๕)  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและยกระดับคุณภาพทางวิชาการและงานวิจัยรวมกับสถาบันวิชาการ

ตางประเทศในภูมิภาคอาเซียน เอเชียและนานาประเทศ 

๖)  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ ในดานทรัพยากรบุคคล การเงินและทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพ มี

ความคลองตัว โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง

ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

บริษัทมารซัน จํากัด 

 บริษัทมารซัน จํากัด ดําเนินธุรกิจตอเรือและซอมเรือใหกับหนวยงานราชการ รวมท้ังสองออกไป

ตางประเทศ สํานักงานต้ังอยูท่ี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสะดวกกับลูกคาชาวตางชาติท่ีสามารถเดินทางจาก

สนามบินสุวรรณภูมิ โดยใชเวลาเพียง ๓๐ นาที 

 บริษัทมารซัน ดําเนินธุรกิจตอเรือและสงมอบใหแกลูกคามากกวา ๒๖๐ ลํา ซึ่งรวมถึงเรือรบ เรือเฟอร

รี่ เรือน้ํามัน และเรือเอนกประสงคอื่น ๆ นอกจากทําการตอเรือแลว ทางบริษัทมารซัน ยังรับใหคําปรึกษาดาน

การออกแบบ การตอเรือ และการซอมบํารุงเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคาท่ีหลากหลาย 
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บริษัทชัยเสรี จํากัด 

 กอต้ังข้ึนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ เปนผูผลิตช้ินสวนยางติดเหล็ก ขอตอสายพาน ลอกดสายพานสําหรับ

กองทัพไทยและกองทัพในประเทศตาง ๆ รวมถึงใหบริการซอมรถทหาร ชุดเกราะใหรถทหารและผลิตรถเกราะ

ฝมือคนไทย สินคาของชัยเสรีสงออกไป ๓๗ ประเทศท่ัวโลก  

 วิสัยทัศน 

 ผลิตสินคาคุณภาพทางทหารอุตสาหกรรมการปองกันประเทศ เพื่อความมั่นคงของประเทศไทย    

อาวุธยุทโธเปนส่ิงสําคัญ 

 

บริษัทเอวิเอ แซทคอม จํากัด 

 ใหบริการพัฒนาออกแบบ ประกอบ ติดต้ัง ซอมบํารุงรักษา ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ขายปลีก

คอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง ซอฟตแวร และอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม 

 

บริษัทกษมาเฮลิคอปเตอร จํากัด 

 บริษัทผูออกแบบและพัฒนาเฮลิคอปเตอร กอต้ังข้ึนใน พ.ศ. ๒๕๕๑ เริ่มตนจากการพัฒนาและสราง

เฮลิคอปเตอรตนแบบในงานประกวด ๓D Masters ท่ีประเทศอังกฤษ ภายในงานดังกลาว ผลงานตนแบบนี้

สรางความประทับใหแกผูเขาชมงานเปนจํานวนมาก ตอมาหลังจากกลับจากงานประกวดเพียง ๖๐ วัน    

บริษัทฯ รวมกับ Ultimate Heli ตัดสินใจสรางเฮลิคอปเตอรซึ่งมีช่ือวา SRIMOK ๙๐N ซึ่งออกสูตลาด                       ใน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ และไดผลิตเฮลิคอปเตอรรุนอื่น ๆ ตามมา 

 

บริษัทไทยอามส จํากัด 

 ผลิตและจําหนายกระสุนและวัตถุระเบิด เชน ปนกล ลูกโม ซึ่งใชยิงดวยกระสุนปลอมหรือปนชนิดอื่น  

 

บริษัทอัสพรรณ เอกซโพลซีฟ จํากัด 

 นําเขาและผลิตดินระเบิด ชนวนระเบิด 

บริษัทบุลเล็ท มาสเตอร จํากัด  

 บริษัทบุลเล็ท มาสเตอร จํากัด จดทะเบียนกอต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ และไดรับ

อนุญาตจากกระทรวงกลาโหม ใหต้ังโรงงานผลิตอาวุธสําหรับราชการทหารและตํารวจตามใบอนุญาต แบบ อ.

๒ ท่ี ๑/๒๕๓๗ ลงวันท่ี ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยคําส่ังคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินฉบับท่ี ๗๗ มีสถาน

ท่ีต้ังโรงงานผลิตอาวุธ ณ เลขท่ี ๒๒๘ หมูท่ี ๗ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนม

ทวน จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อท่ี ๒๕ ไร โดยมี ดร.ณัฐพจน โสตถิวันวงศ เปนกรรมการผูจัดการฯ ซึ่งกอต้ังโดย

เอกชนท่ีมีผูถือหุนเปนคนไทยท้ังหมด การกอต้ังบริษัทเกิดข้ึนเนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับโรงงานผลิตกระสุน

ปนในประเทศพบวาโรงงานผลิตอาวุธประเภทกระสุนปนขนาดเล็ก เชน กระสุนขนาด .๓๘ นิ้ว .๔๕ นิ้ว และ ๙ 
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มิลลิเมตร ยังไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางเพียงพอ จึงไดจัดต้ังโรงงานผลิตโดยใช

มาตรฐานสากลในการผลิต อีกท้ังยังเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐท่ีจะสงเสริมใหเอกชนไดมีสวนรวมในการ

ประกอบอุตสาหกรรมปองกันประเทศเพื่อพึ่งพาตนเอง อีกท้ังสามารถเปล่ียนแปลงโรงงานผลิตอาวุธเพื่อ

ชวยเหลือและสนับสนุนรัฐในยามเกิดภาวะไมปกติ และหากในสภาวะปกติสามารถผลิตเพื่อจําหนายใหแกสวน

ราชการตามมาตรา ๗ และบุคคลอื่นตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง  

 

ในการสํารวจท่ีพุงเปาไปยังประเด็นสําคัญและเรงดวน ของกลุมผูถือประโยชนรวม ท่ี สทป. มุงจะ

เขาถึงและสรางคุณคาให หรือสรางคุณคารวมกันตามบทบาทหนาท่ีของ สทป. มีหนวยงานท่ีเกี่ยวของและ

รายละเอียดของหนวยงานดังนี้ 

 

โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรม ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร 

(รวท.อท.ศอพท.) 

วิสัยทัศน  

ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารบริหารจัดการงานดาน อุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศและพลังงานทหารอยางทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมุงสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน 

ภารกิจ 

มีหนาท่ีสงเสริม และดําเนินการเกี่ยวกับงานดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร 

วางแผน อํานวยการ ประสานงาน พิจารณาเสนอความเห็น ใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม และ

ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย มีผูอํานวยการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร

เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 

กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ (กบ.ทบ.) 

 วิสัยทัศน 

 เปนฝายอํานวยการท่ีทรงประสิทธิภาพของกองทักเรือดวยการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ 

พันธกิจ  

 ๑)  บริหารจัดการงานดานการสงกําลังบํารุงของหองทัพเรือ เพื่อใหกําลังรบท่ีกองทัพเรือกําหนดมีความ

พรอม  

 ๒)  พัฒนาระบบการสงกําลังบํารุง ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนความพรอมรบของกองทัพเรือ  

 ๓)  พัฒนาการบุคลากรใหมีขีดความสามารถ / ขีดสมรรถนะดานการสงกําลังบํารุง   

 ๔)  พัฒนาการบริหารจัดการดานการสงกําลังบํารุงของกองทัพเรือใหทันสมัยภารกิจ 
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 มีหนาท่ีวางแผน  อํานวยการ ประสานงาน และกําลังการเกี่ยวกับการสงกําลังบํารุงไดแก การสงกําลัง 

การซอมบํารุง การลําเลียงขนสง การบริการ การรักษาพยาบาล และการสงกลับ การกอสราง การจัดการ

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย การฐานทัพและการระดมสรรพกําลัง รวมท้ังดําเนินการเกี่ยวกับ การสถิติ ตลอดจน

ใหการฝกและศึกษาวิชาการสงกําลังบํารุงและวิชาการอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย มีเจากรมสงกําลังบํารุง

ทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 

กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) 

วิสัยทัศน 

เปนศูนยกลางการบริหาร จัดการการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

เพื่อการทหาร และความมั่นคง 

พันธกิจ 

บริหารจัดการ และดําเนินการระบบงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการทหาร ความมั่นคง สราง

เครือขาย และขยายผลงานวิจัยไปสูการใชงานใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหเปนท่ียอมรับ (การวิจัยและพัฒนา การ

พัฒนากําลังพล การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การถายทอดองคความรู และการสรางมาตรฐานทางการทหาร) 

 ขอบเขตความรับผิดชอบและหนาท่ีท่ีสําคัญของ วท.กห. ดังนี ้

๑)  พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อํานวยการ ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับนโยบาย แผนและ

การพัฒนาระบบงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม 

๒)  ดําเนินการตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย แผนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปองกันประเทศ 

๓)  วิเคราะหและประเมินเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมในการถายทอดองคความรูใหแกหนวยงานภายใน

กระทรวงกลาโหม 

๔)  ใหคําแนะนําทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีด

ความสามารถในการปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหมแกหนวยงานท้ังภายในและภายนอก

กระทรวงกลาโหม 

๕)  ดําเนินการประสานความรวมมือกับสถาบันการวิจัย นักวิจัย นักวิชาการ หนวยงานดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี และหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

๖)  พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และดําเนินการเกี่ยวกับนโยบาย แผน 

การกําหนดมาตรฐานทางทหาร การรับรองมาตรฐานทางทหารและการรับรองคุณภาพยุทโธปกรณ 

รวมท้ังการรับรองมาตรฐานทางทหารอื่น ๆ ของกระทรวงกลาโหม 

๗)  ดําเนินงานสนับสนุนการพิจารณาตรวจสอบโรงงานทําอาวุธสําหรับราชการทหารและตํารวจตามท่ี

กฎหมายกําหนด 
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๘)  ดําเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และระบบฐานขอมูลสนับสนุนการบริหารจัดการ

ระบบงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ ตลอดจนเผยแพรและบริการขอมูลการวิจัยและ

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ รวมถึงขอมูลอื่นท่ีเกี่ยวของ 

๙)  การจัดทํา การพัฒนา ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการของกรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม 

ระเบียบ คําส่ัง เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

๑๐)  รวบรวม พจิารณา เสนอขอต้ังและดําเนินการเกี่ยวกับโครงการและงบประมาณในดานการวิจัยและ

การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศอื่น ๆ ของกระทรวงกลาโหมแบบรวมการ 

๑๑)  ศึกษา ติดตาม วิเคราะห ประเมินผล และพิจารณาใหขอเสนอแนะ การดําเนินโครงการวิจัยและ

พัฒนาการทหาร รวมท้ังโครงการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศดานอื่น ๆ ของกระทรวงกลาโหม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วัตถุประสงค และเปาหมายของ

โครงการ 

๑๒)  สงเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศดานอื่น ๆ ของกระทรวงกลาโหม 

๑๓)  รายงานผลและเผยแพรผลงานวิจัยและพัฒนาการทหาร การเผยแพรประชาสัมพันธผลงานการ

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม 

๑๔)  สงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปสูการใชงาน หรือนําไปสูการจัดหา หรือเชิงพาณิชย 

รวมท้ังการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 

๑๕)  เปนผูแทนกระทรวงกลาโหม เขารวมประชุม สัมมนาท่ีเกี่ยวของกับภารกิจดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม กับหนวยงานหรือองคกร ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ 

 

สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) 

 วิสัยทัศน 

สวพ.ทบ. มุงมั่น พัฒนางานวิจัยสูการสรางนวัตกรรมใหไดมาตรฐาน ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ภารกิจ 

วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ และดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการ

ทางทหาร ท้ังในดานหลักการและดานยุทโธปกรณ ตามท่ีกองทัพบกกําหนด ตลอดจนดําเนินการกําหนดและ

รับรองมาตรฐานยุทโธปกรณภายในกองทัพบก  
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หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  

วิสัยทัศน 

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา เปนหนวยงานช้ันเยี่ยมของกองทัพไทยในดานการพัฒนาเพื่อความมั่นคง 

โดยเตรียมความพรอมของ ทรัพยากรบุคคล ชุมชน พื้นท่ี เพื่อปองกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ และประชาชนมี

ความเช่ือมั่น ศรัทธาตอกองทัพไทย  

พันธกิจ  

 ๑)  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  และสง เสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไทยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 ๒)  สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ การชวยเหลือ

ประชาชน การปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยและภัยพิบัติ  

 ๓)  สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการแกปญหาสําคัญเรงดวนของชาติ ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นตามท่ี

ไดรับมอบหมาย  

 

ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ (ศวอ.ทอ.)  

 วิสัยทัศน 

 เปนหนวยงานคุณภาพ มีมาตรฐานสากล มุงสูความเปนเลิศดานการวิจัยและพัฒนากองทัพไทย

แนวทางปฏิบัติ 

๑)  วิจัยและพัฒนาดานอาวุธ โดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนาอาวุธท่ีใชระบบนําวิถีเขาหาเปาหมาย       

เปนอันดับแรกวิจัยและพัฒนาอาวุธอื่นเปนอันดับรอง 

๒)  วิจัยและพัฒนาอากาศยานและยืดอายุการใชงานโดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนาดานโครงสราง        

ของอากาศยานและยืดอายุการใชงานของอากาศยานเปนอันดับแรก วิจัยและพัฒนาอาวุธอื่นเปนอันดับ

รอง 

๓)  วิจัยและพัฒนาดานส่ือสารอิเล็กทรอนิกสโดยมุงเนนการวิจัย และพัฒนาดานระบบควบคุมอัตโนมัติ 

เพื่อใหได บริษัท UAV ตนแบบเปนอันดับแรก วิจัยและพัฒนาอาวุธอื่นเปนอันดับรอง 

๔)  วิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร โดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนาดานการปองกัน และลดอันตรายจาก 

นชค. เปนอันดับแรก วิจัยและพัฒนาอาวุธอื่นเปนอันดับรอง 

๕)  สรรหาและพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยในดานตาง ๆ และสนับสนุนใหเกิดนักวิจัยอยางแทจริง 

๖)  สรางองคความรู ติดตามเทคโนโลยีและผลงานวิจัยและพัฒนาท้ังในและนอกประเทศเพื่อนํามา

ประยุกตใชในการวิจัยในแตละดานของ ศวอ.ทอ. 

๗)  สงเสริมและเผยแพรกิจการงานวิจัยของ ศวอ.ทอ. รวมท้ังกระตุนให นขต.ทอ. เห็นความสําคัญของ

งานวิจัยและพัฒนาและนําการวิจัยและพัฒนาไปแกไขปญหาของหนวยงาน 

๘)  ปรับโครงสรางของ ศวอ.ทอ. ใหมีความเหมาะสม 
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๙)  พัฒนาหองปฏิบัติการทางการวิจัย 

 ภารกิจ 

ศวอ.ทอ.มีหนาท่ี วางแผนปฏิบัติ ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ กิจการดานนิวเคลียร ชีวะ เคมีการพัสดุวิทยาศาสตร กับการมี

หนาท่ีจัดการความรูควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาศาสตร มีผูอํานวยการศูนยวิจัย

พัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เปนผูบังคับบัญชารบัผิดชอบ  

 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  

วิสัยทัศน 

 กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปนองคกรช้ันนําในระดับโลกดานการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร

ของพระราชาภายในป ๒๕๗๙ 

 พันธกิจ 

๑)  บริหารจัดการน้ําในช้ันบรรยากาศใหเกิดฝนในปริมาณและการกระจายท่ีเหมาะสมเพื่อการพัฒนาการ

เกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม และการบรรเทาภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติอยางบูรณาการ 

๒)  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทําฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําในช้ันบรรยากาศ และ

การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อรองรับการแกไขปญหาภัยพิบัติอันเนื่องมาจากความผันแปรของภูมิอากาศ

และสภาวะโลกรอน 

๓)  บริหารจัดการดานการบินในภารกิจการทําฝน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และภารกิจดาน

การเกษตร 

 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) 

 วิสัยทัศน 

 “เปนองคกรหลักท่ีมีสวนรวมในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเนนภาคอุตสาหกรรมและ

บริการสูอนาคตท่ียั่งยืน” 

๑)  การยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีสมดุลในการพัฒนาบนพื้นฐานการ

อยูรวมกันอยางเกื้อหนุนซึ่งกันและกันของภาคอุตสาหกรรม บริการ และสังคมชุมชนอยางยั่งยืน โดย

มุงเนนการกํากับดูแลจัดการส่ิงแวดลอมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมใหอยูในมาตรฐาน ลดผลกระทบ

ท่ีเกิดแกสังคมชุมชน รวมถึงสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกชุมชน เพื่อสรางความเช่ือมั่นและการยอมรับของ

สังคมและชุมชน 

๒)  การพัฒนาสินคาบริการและองคกรรองรับอุตสาหกรรมท่ีตอบสนองเศรษฐกิจอนาคตของประเทศ ท่ี

สรางมูลคาเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม (Value-Based Economy) ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ เพื่อผลักดัน
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ใหประเทศหลุดพนกับดักประเทศรายไดปานกลาง โดยมุงเนนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรองรับการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมท่ีตอบสนองเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศ ยกระดับการใหบริการดวย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมสรางศักยภาพของบุคลากรรองรับการเปล่ียนแปลง โดยอยูบนพื้นฐานของ

คุณธรรมและความโปรงใสขององคกรตามแนวทางธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 

๑)  ตอประเทศ  

เปนผูนําพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพในอนาคตและเช่ือมโยงประชาคม

อาเซียน 

๒)  ตอสังคม ชุมชน  

สรางความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน อยางมีสวนรวม 

๓)  ตอผูประกอบการ    

ยกระดับการใหบริการเพื่อเอื้อตอการลงทุนและการประกอบกิจการใหสามารถแขงขันได 

๔)  ตอผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรม  

สรางกลไกท่ีเอื้อตอการพัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

๕)  ตอองคกร        

พัฒนาองคกรใหมีความยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล 

๖)  ตอบุคลากร          

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมพรอมท้ัง พัฒนาระบบการบริหาร

บุคลากรท่ีมีคุณภาพ เพื่อสรางแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคกร 

 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  

วิสัยทัศน 

สวทช. เปนพันธมิตรรวมทางท่ีดี สูสังคมฐานความรูดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พันธกิจ 

สวทช. มุงสรางเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (RDDE) จนสามารถถายทอดไปสูการใช

ประโยชน (TT) พรอมสงเสริมดานการพัฒนากําลังคน (HRD) และโครงสรางพื้นฐาน (INFRA) ดานท่ีจําเปน 

เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดยจัดใหมีระบบบรหิารจัดการภายใน

ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานทุกสวน 

คานิยม 

การคํานึงถึงผลประโยชนของชาติเปนหลัก ไมยึดติดกับอัตตาของตัวเอง เห็นถึงผลประโยชนของ

สวนรวมมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคม มีความเสียสละ เปนเรื่องท่ีสําคัญมากเวลาพิจารณาเรื่องใดก็

ตาม ไมวาจะเปนเรื่องงบประมาณ การเดินหนาโครงการตาง ๆ ตองนึกถึงประเทศเปนหลัก 
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จากการทบทวนขอมูลหนวยงานท่ีมีความเกี่ยวของกับ สทป. สรุปไดวา สทป. มีความเกี่ยวของหลัก ๆ 

กับหนวยงาน ๒ ประเภท คือ ๑. หนวยงานทางการศึกษา และ ๒. บริษัทผลิตอาวุธและยานพาหนะภาคเอกชน 

ในการติดตอกับหนวยงานทางการศึกษา สทป. ไดเขาไปชวยเหลือดานบุคลากร โดยการผูเช่ียวชาญเขาไป

อบรมตามสถาบันตาง ๆ ดานบริษัทเอกชน สทป. เขาไปสนับสนุนดานงานวิจัยในการพัฒนา เพื่อใหเกิด

ผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนท่ี สทป. ตองการเปนผูนําดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ

ในภูมิภาค ตอบสนองความตองการของกองทัพไทย และพันธมิตรอาเซียน 

 

๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู 

 มีนักทฤษฎีและนักวิจัยใหคํานิยามของการรับรูไวดังนี้ 

Garrison และ Magoon (๒๕๑๕) ใหคําจํากัดความวาการรับรู คือ กระบวนการของสมองท่ีแปลการ

ส่ือความหมายจากรางกายเมื่ออยูในส่ิงแวดลอมใดส่ิงแวดลอมหนึ่ง การรับรูตอการกระตุนข้ึนอยูกับ

ประสบการณของแตละบุคคล 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (๒๕๔๑: ๘๘) การรับรูเปนกระบวนการซึ่งบุคคลจัดระเบียบและตีความรูสึก

ประทับใจของตนเองเพื่อใหมีความหมายเกี่ยวกับสภาพแวดลอม การรับรูท่ีแตกตางกันของบุคคลเกิดจาก ๑) ผู

รับรู (Perceiver) ๒) ความมุงหมายหรือเปาหมายท่ีรับรู (Target) ๓) ลักษณะสถานการณ (Situation) 

วูลฟแมน (Wolfman, ๑๙๘๙ อางถึงใน คําแข แกวพันนา ๒๕๓๖: ๑๖) ไดใหความหมายของการรับรู

วาเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการรวบรวมภายในตนเองผานประสาทสัมผัสตาง ๆ ซึ่งเบ้ืองตนจะเปนภาพรวม

ท้ังหมดท่ีครอบคลุมและกําหนดแตละสวนไว และกระบวนการรวบรวมภาพรวมนี้จะกระจางชัดข้ึนทามกลาง

การไดรับขอมูลขาวสารการติดตอจากส่ิงแวดลอมตาง ๆ 

 จากคํานิยามของการรับรู สามารถสรุปไดวา การรับรู คือกระบวนการท่ีบุคคลแตละบุคคลมีตอ

สภาพแวดลอมตาง ๆ โดยการตีความจะข้ึนอยูกับประสบการณของแตละบุคคล 

 กระบวนการของการรับรู 

 E. Bruce Goldstein ไดสรุปกระบวนการของการรับรู ๙ ข้ัน ไดแก 

๑. รับการกระตุนจากส่ิงแวดลอม (Environmental Stimulus) 

๒. รับการกระตุนจากส่ิงใดส่ิงหนึ่งภายใตส่ิงแวดลอม (Attended Stimulus) 

๓. รับการกระตุนมาถึงจุดรับสาร (Stimulus on the Receptors) 

๔. ถายโอนความรูสึก (Transduction) 

๕. สงผานความรูสึก (Transmission) 

๖. ตีความ (Processing) 

๗. รับรู (Perception) 

๘. จดจํา (Recognition) 

๙. แสดงพฤติกรรม (Action) 
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ภาพท่ี ๑ ภาพแสดงกระบวนการการรับรูของ E. Bruce Goldstein 

 ความสําคัญของการรับรู 

 การรับรูมีสวนสําคัญตอทัศนคติ อารมณและพฤติกรรม กลาวคือ การรับรูกอใหเกิดอารมณ ซึ่งจะ

พัฒนาเปนทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา (ประพันธ ศรีสวัสด์ิ, ๒๕๕๖: ๑๑) 

 

๒.๔ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ  

มีนักทฤษฎีและนักวิจัยใหคํานิยามของทัศนคติไวดังนี้ 

 Newcomb (๑๙๕๘: ๑๒๘) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกตอการรับรูประสบการณ ซึ่งแบง

ออกเปน ๒ ประเภท คือ ความพึงพอใจ/การยอมรับ และทัศนคติเชิงลบ 

 Thurstone (๑๙๗๖ : ๗๗) นิยามวา ทัศนคติ คือการแสดงตอผลลัพธของความรู สึก ความคิด       

ความกลัว และความคิดเห็นของบุคคล 

สุธาทิพย แสงวัฒนกุล (๒๕๓๖: ๒๐) นิยามทัศนคติวา เปนการประเมินความรูสึกท่ีแตละบุคคลมีจาก

ความคิดและความเขาใจท่ีมีจากการเรียนรูและประสบการณ จากนั้นตอบสนองตอส่ิงเรา เชน บุคคล ส่ิงของ 

สถานการณ ในรูปแบบของความชอบ/ไมชอบ การเห็นดวย/ไมเห็นดวย การยอมรับ/ไมยอมรับ เปนตน  
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 จากคํานิยามของทัศนคติ สรุปไดวา ทัศนคติ คือ การประเมินความรูสึกท่ีมีตอประสบการณซึ่งสามารถ

แสดงออกเปน ๒ แง คือ แงบวก (การยอมรับ/การเห็นดวย/ความรูสึกชอบ) และแงลบ (การไมยอมรับ/การไม

เห็นดวย/ความรูสึกไมชอบ) 

 

๒.๕ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาพลักษณ 

มีนักทฤษฎีและนักวิจัยใหคํานิยามของภาพลักษณไวดังนี้ 

 Kenneth E Boulding (๑๙๗๕) กลาววา ภาพลักษณ คือ กระบวนการของความคิดจิตใจท่ีหลอหลอม

ความรูสึกของคนเราตอส่ิงตางๆ อันเนื่องมาจากประสบการณท้ังทางตรงและออม โดยถือวาเปนความรูใน

เชิงอัตวิสัย (Subjective Knowledge) ท่ีบุคคลนํามาชวยในการตีความ ซึ่งจะประกอบเขาเปนภาพลักษณท่ี

เรามีเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ท่ีเรารับรู ถือเปนความรูสึกเชิงตีความหมาย (Interpreted Sensation) หรือความ

ประทับใจตอส่ิงท่ีปรากฏใหเห็นได 

 พงษเทพ วรกิจโภคาทร (๒๕๓๗) กลาววา ภาพลักษณ คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจอันเนื่องมาจาก        

การประทับใจ และเกิดความทรงจําท้ังบวกและลบ  

  

จากคํานิยามของภาพลักษณ สรุปไดวา ภาพลักษณ คือ ความคิดในจิตใจท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณท้ัง

ทางตรงและทางออม แงบวกและแงลบ 

  

 ภาพลักษณแบงออกเปน ๖ ประเภท (Boorstin) อางถึงใน วาสนา พฤทธิพงศสิทธิ์, ๒๕๔๔ ) กลาว 

ไวดังนี้ 

๑) ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีถูกจําลองข้ึนมา  

ไมไดเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แตเกิดจากการวางแผนท่ีประกอบข้ึน เพื่อตอบสนอง

วัตถุประสงคบางอยางท่ีกําหนดไว เชน วัตถุประสงคทางการประชาสัมพันธ การกําหนด

กระบวนการ และกลยุทธตาง ๆ เปนอยางดี 

๒) ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีเช่ือถือได  

ในการสรางภาพลักษณส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ความนาเช่ือถือ กลาวคือ แมวา

ภาพลักษณจะเปนภาพท่ีสรางข้ึนมา แตก็ตองอยูบนพื้นฐานของความนาเช่ือถือ 

๓) ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีอยูนิ่ง  

ภาพลักษณตองไมขัดแยงกับความเปนจริง ถึงแมวาภาพลักษณจะไมใชความจริง แต

ภาพลักษณจะตองถูกนําเสนออยางสอดคลองกับความเปนจริง 

๔) ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีเห็นไดชัดเจน 

ภาพลักษณถูกสรางข้ึนเปนรูปธรรมดวยการสรางสรรคจากนามธรรม ซึ่งอาจเรียกได

วาเปนการสรางจินตนาการรูปธรรมเพื่อใหตอบสนอง ดึงดูดใจ และความรูสึกทางอารมณ 
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๕) ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีถูกทําใหดูงาย 

ภาพลักษณจะตองชัดเจน งายตอการเขาใจและจดจํา มีความแตกตาง แตก็ส่ือ

ความหมายไดครบถวนตรงตามตองการ 

๖) ภาพลักษณมีความหมายหลายแงมุม 

ภาพลักษณในบางครั้งอาจเปนส่ิงท่ีดูเหมือนกํากวม มีลักษณะท่ีก้ํากึ่งระหวาง    

ความคาดหวังกับความเปนจริงมาบรรจบกัน 

 

๒.๖ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

มีนักทฤษฎีและนักวิจัยใหคํานิยามของความพึงพอใจไวดังนี้ 

 Tiffin and McCormick (๑๙๖๕) ใหคํานิยามไววา ความพึงพอใจ เปนแรงจูงใจของมนุษยท่ีต้ังอยูบน

ความตองการพื้นฐาน และเกี่ยวของอยางใกลชิดกับผลสัมฤทธิ์และส่ิงจูงใจ โดยการพยายามหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม

ตองการ  

 Shelly (๑๙๗๕) ใหคํานิยามไววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษยท่ีสัมพันธกันอยาง

สลับซับซอน คือ ความรูสึกในทางบวกและทางลบ โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อมีความรูสึกทางบวกมากกวา

ทางลบ 

ธนาภรณ เมทณีสดุดี (๒๕๔๓: ๑๔) ใหคํานิยามไววา ความพึงพอใจ คือ ความรูสึก ความชอบใจ และ

ความตองการสวนตัว ความพึงพอใจจะปรากฏตอเมื่อบุคคลนั้นไดรับส่ิงท่ีตองการ 

จากคํานิยามของความพึงพอใจ สรุปไดวา ความพึงพอใจ คือความรูสึกของมนุษย โดยสัมพันธกับ

ความตองการพื้นฐาน หากไดรับส่ิงท่ีตองการจะเกิดความพึงพอใจ 

 

๒.๗ ประเภทของโซเชียลมีเดียท่ีเลือกใช 

 ในปจจุบัน คนเราใชโซเชียลมีเดียในการส่ือสารกันมากข้ึน ท้ังส่ือสารทางเดียว โดยการลงรูปภาพและ

ขอความ หรือส่ือสารสองทาง โดยการแสดงความคิดเห็นหรือโตตอบแบบอื่น ๆ สทป. เองก็ตระหนักถึงความ

เปล่ียนแปลงในการส่ือสารของคนในปจจุบันเชนกัน จึงไดใชส่ือโซเชียลมีเดียในการส่ือสารกับประชาชนท่ัวไป 

โดย สทป. เลือกใชโซเชียลมีเดีย ๔ ประเภทดังนี ้

 

๑) เฟซบุก (Facebook) 

เฟซบุก คือ เว็บไซตบริการเครือขายสังคมออนไลนเว็บไซตหนึ่ง ผูท่ีเปนสมาชิกของเฟซบุกสามารถ

สรางพื้นท่ีสวนตัวสําหรับแนะนําตัวเอง ติดตอกับเพื่อนท้ังแบบขอความภาพและวิดีโอ ปจจุบันในประเทศไทยมี

ผูใชงานเฟซบุกท้ังส้ิน ๔๗ ลานคน (ขอมูล พ.ศ. ๒๕๖๐) มีจํานวนสมาชิกอันดับ ๙ ของโลก จํานวนสมาชิก

เติบโตข้ึนจากปท่ีแลว ๑๕% 
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ภาพท่ี ๒ แสดงตัวอยางหนาเฟซบุก 

๒) Twitter (ทวิตเตอร) 

ทวิตเตอร คือ บริการเครือขายสังคมออนไลนจําพวก Micro-Blog โดยผูใชสามารถสงขอความยาวไม

เกิน ๑๔๐ ตัวอักษร ในประเทศไทยมีผูใชงานท้ังส้ิน ๙ ลานคน (ขอมูล พ.ศ. ๒๕๖๐) มีจํานวนสมาชิกเติบโต

จากปท่ีแลว ๗๐% ซึ่งนับเปนการเติบโตอยางมีนัยสําคัญ กลุมท่ีผลักดันให  Twitter เติบโต คือกลุมวัยรุนท่ีมี

อายุ ๑๖-๒๔ ป โดยมีสัดสวนเปน ๓๕% ของผูใชท้ังหมด สาเหตุเพราะตองการใช Twitter เปนพื้นท่ีแสดง

ความคิดเห็นควบคูกับเฟซบุก หลังจาก พอแม ผูปกครองเริ่มมาใชเฟซบุกมากข้ึน 

 
ภาพท่ี ๓ แสดงตัวอยางหนาทวิตเตอร 
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๓) อินสตาแกรม (Instagram) 

อินสตาแกรม คือ แอปพลิเคชันบนสมารตโฟน (smart phone) และอุปกรณคอมพิวเตอร โดยแอป

พลิเคชันนี้จะเนนการแชรรูปภาพ ผูใชสามารถถายภาพ แตงภาพ เขียนคําบรรยายใตภาพและแชรไดทันที ปจจุบัน

อินสตาแกรมมีสมาชิกชาวไทยจํานวน ๑๑ ลานคน นับเปนอันดับ ๑๓ ของโลก และมีอัตราการเติบโต ๔๑% 

(ขอมูล พ.ศ. ๒๕๖๐)  

 
ภาพท่ี ๔ ตัวอยางหนาอินสตาแกรม 

 

๔) ยูทูบ (Youtube) 

ยูทูบ คือ เว็บไซตท่ีใหบริการแลกเปล่ียนภาพวิดีโอระหวางผูใชไดฟรี โดยผูใชสามารถเปนท้ังผูชมวีดีโอ 

และผูแบงปนวีดีโอ ผานเว็บไซตยูทูบ 
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ภาพท่ี ๕ ตัวอยางหนายูทูบ 

  

เนื่องดวยเล็งเห็นถึงประโยชนของโซเชียลมีเดีย 4 ประเภทนี้ ท้ังในแงของความนิยมในการใชงาน หรือ

ความหลากหลายทางรูปแบบการใหขอมูล เฟซบุก ทวิตเตอร อินสตาแกรม และยูทูบ จึงเปนอีกชองทางท่ี 

สทป.ไดนํามาใชในการส่ือสารกับประชาชน  
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บทท่ี ๓ 

ระเบียบวิธีวิจัย วิธีการสาํรวจ และการออกแบบเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการสํารวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณ ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ สทป. 

และความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. ซึ่งเปนการวิจัยผสมผสานท่ีมีท้ังการ

วิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค คือ  

๑) วัดระดับการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณ ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอการดําเนินงานตามภารกิจ

ของ สทป. 

๒) วัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมตอการดําเนินงานตามภารกิจ

ของ สทป. 

๓) วัดการรับรูตอการดําเนินการตามบทบาทหนาท่ีของ สทป. ผานส่ือดิจิทัล 

๔) เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจซึ่งเปนความตองการโดยตรง มาปรับปรุงและกําหนดแนวทาง 

การดําเนินงานของ สทป. ใหตรงตามความตองการ 

๕) เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจซึ่งเปนความคาดหวังจากทัศนคติโดยตรงมาปรับปรุงใหการ

ดําเนินงานของ สทป. ตรงตามความตองการ  

การวิจัยเชิงปริมาณดวยวิธีการสํารวจ โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบกระดาษเปน

เครื่องมือในการเก็บขอมูลเพื่อสํารวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณ ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอ สทป.  

การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือประโยชนรวมที่มีตอ สทป. และการสํารวจท่ีพุงเปาไปยัง

ประเด็นสําคัญและเรงดวน ของกลุมผูถือประโยชนรวม ท่ี สทป. มุงจะเขาถึงและสรางคุณคาใหหรือสรางคุณคา

รวมกัน ตามบทบาทหนาท่ีของ สทป. 

การว ิจ ัย เช ิงปร ิมาณด วยว ิธ ีการ สํารวจออนไลน  โดย ใช แบบสอบถามออนไลน  (Online 

Questionnaire) เปนเครื ่องมือในการสํารวจการรับรู  ทัศนคติของประชาชนทั่วไปที่เขาชมสื่อดิจิทัลของ 

สทป. รวมถึงภาพลักษณของ สทป. ในสายตาของประชาชนท่ัวไปท่ีเขาชมส่ือดิจิทัลของ สทป. 

การวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูเขาเยี่ยมชมและมีปฏิสัมพันธกับส่ือ

ดิจิทัลของ สทป. ท้ัง ๔ ประเภท ไดแก เฟซบุก (Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) 

และยูทูบ (Youtube) ซึ่งขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหจะแตกตางกันไปตามมาตรวัดของเครือ่งมือวิเคราะห 

(Analytics Tools) ของส่ือดิจิทัลแตละประเภท โดยทาง สทป. ตองจัดเตรียมขอมูลท่ีใชในการเขาถึงส่ือดิจิทัล

ท้ัง ๔ ประเภท ไดแก ช่ือผูใช (User Name) และ รหัสผาน (Password) ใหกับคณะของผูวิจัย โดยคณะผูวิจัย

ขอรับรองวาขอมูลท่ีใชในการเขาถึงส่ือดิจิทัลท้ัง ๔ ประเภท จะถูกนํามาใชในการวิจัยในครั้งนี้เทานั้น 
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ในการดําเนินการดังกลาว มีวิธีการดําเนินการวิจัย ๕ ข้ันตอน คือ 

๑) การกําหนดประชากรและการกําหนดกลุมตัวอยาง 

๒) การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

๓) การหาคุณภาพเครื่องมือ 

๔) การเก็บรวบรวมขอมูล 

๕) การวิเคราะหขอมูล 

 

๓.๑ วิธีการศึกษาวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีสํารวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณของ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของตอ สทป. และความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป.        

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวัดระดับการรับรูและความพึงพอใจ เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงและกําหนดแนว

ทางการดําเนินงานของ สทป. ใหสอดคลองกับความตองการ 

 

๓.๒ การกําหนดประชากรและการกําหนดกลุมตัวอยาง 

๓.๒.๑ การสํารวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีตอ 

สทป. มีประชากรคือ ผูบริหาร บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ 

สทป. ไมตํ่ากวา ๕ หนวยงาน ตามรายช่ือตอไปนี้ 

- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 

- วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 

- วิทยาลัยการทัพบก 

- วิทยาลัยเสนาธิการทัพเรือ 

- วิทยาลัยการทัพอากาศ 

- โรงเรียนสงกําลังบํารุงทหารบก 

- โรงเรียนสงกําลังบํารุงทหารอากาศ 

- โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ 

- สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 

เปนตน 
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   ๓.๒.๒ การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. มี

ประชากรคือ ผูบริหาร บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ของหนวยงานท่ีถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ 

สทป. ไมตํ่ากวา ๕ หนวยงาน ตามรายช่ือตอไปนี้ 

-  สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

- กองบัญชาการกองทัพไทย 

- กองทัพบก 

- กองทัพเรือ 

- กองทัพอากาศ 

- หนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่รับบริการและถือผลประโยชนรวมที่มีตอ 

สทป. 

- มหาวิทยาลัยท่ีรับบริการและถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. 

- หนวยงานเอกชนท่ีรับบริการและถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. 

๓.๒.๓ การสํารวจท่ีพุงเปาไปยังประเด็นสําคัญและเรงดวน ของกลุมผูถือประโยชนรวม ท่ี 

สทป. มุงจะเขาถึงและสรางคุณคาให หรือสรางคุณคารวมกันตามบทบาทหนาท่ี

ของ สทป. จากหนวยงานตามรายช่ือ ดังตอไปนี้ 

- สภากลาโหม  

- คณะกรรมการระดับกระทรวง ๓ คณะ: คณะกรรมการนโยบายดาน

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมปองกันประเทศ กห., 

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางทหาร 

กห. (กวท.กห.), คณะกรรมการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ กห. 

(กอป.กห.) เปนตน 

- หนวยนโยบายและแผน: สนผ.กห., ยก.ทหาร, ยก.ทบ., ยก.ทร., ยก.

ทอ., วท.กห. เปนตน 

- หนวยงานวิจัย กห.: สวพ.ทบ., วศ.ทบ., วศ.ทร., สส., ทสอ., สวพ.ทร., 

ศวอ.ทอ., ศวพท., ศอพท., ศอว.ศอพท., รวท.อท.ศอพท., อท.ศอพท., 

พท.ศอพท. เปนตน 

- หนวยวิจัยอื่น ๆ ในประเทศ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

(วช.), สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.), 

ศู น ย เ ท ค โ น โ ล ยี โ ล ห ะ แ ล ะ วั ส ดุ แ ห ง ช า ติ  ( MTEC),  

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC), 

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOTECH), สํานักงาน

นวัตกรรมแหงชาติ (NIA), สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
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สารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ GISTDA, สํานักงานปรมาณูเพื่อ

สันติ (OAP), สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนตน 

- หนวยวิจัยภาครัฐ ตางประเทศ: DSTO, DMTC, DST, DSO, ADD, 

JAIST, DSTL, ATLA STRIDE, CSIR, NCSIST, APSA เปนตน 

- หนวยงานในภาคอุตสาหกรรม กห.: ศอพท., ศอว.ศอพท., รวท.อท.

ศอพท., อท.ศอพท., พท.ศอพท., สสอป., อร., บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด, 

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด, กรมชางอากาศ (ชอ.ทอ.), กอง

โรงงานผลิตลูกปนและวัตถุระเบิด สพ.ทร. บางนา เปนตน 

- หนวยสงกําลังและซอมบํารุง: กห., กบ.ทหาร, กบ.ทบ., กบ.ทร., กบ.

ทอ., สวพ.ทบ., สวพ.ทร., ศูนยอํานวยการซอมสรางสรรพาวุธ สพ.ทบ., 

ศูนยซอมสรางสรรพาวุธ สพ.ทร., ศูนยซอมอากาศยาน เหลาทัพ เปน

ตน 

- หนวยงานในภาคอุตสาหกรรม พลเรือน: กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(กรอ.), การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.), กรมแรงงาน, 

สํานักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEZ) เปนตน 

- สนามทดสอบอาวุธ กห.: ศป., ศร., ขส.ทบ., สพ.ทบ., สพ.ทร., สพ.

ทอ. เปนตน 

- หนวยศึกษาใน กห. : สทป., รร.ตท., โรงเรียนชางฝมือทหาร, โรงเรียน

ชางกล ขส.ทบ., โรงเรียนนายรอยทุกเหลาทัพ, โรงเรียนนายรอยตํารวจ

, รร.ร.ศร., รร.ม.ศม., รร.ป.ศป., รร.สส., รร.สพ.สพ.ทบ., ยศ.ทหาร, 

ยศ.ทบ., ยศ.ทร., ยศ.ทอ., รร.เสธ เหลาทัพ, วสท., วทบ., วทร., วทอ. 

เปนตน 

- สถาบันการศึกษาช้ันนําในประเทศ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม , ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร , 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก น , ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ทค โ น โ ลยี สุ ร น ารี , 

มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศิลปากร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, มหาวิทยาลัย

รําไพพรรณี, วิทยาลัยเทคนิคนาน, สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT), 



๓๙ 
 

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย, มหาวิทยาลัยแมโจ, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

เปนตน 

- มหา วิทย า ลั ย ต า งป ร ะ เ ทศ : Wollongong U.,  Cranfield U., 

Nanyang U of Technology, Huddersfield U. เปนตน 

- หนวยกฏหมายท่ีเก่ียวของ: กรมพระธรรมนูญ, สธน.เหลาทัพ, สํานัก

เลขานุการสํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปน

ตน 

- หนวยผูใช/ลูกคา: พล.ป., ศป., พล.ร.๒ รอ., ศร., กอ.รมน.ทภ.๔ สน., 

กองเรือยุทธการ, กองพลนาวิกโยธิน,  หนวยบัญชาการทหารพัฒนา

(นทพ.), กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, กรมทางหลวง, 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร , กรมสอบสวนคดีพิ เศษ (DSI), 

สํานักงานการบินพลเรือน, กรมท่ีดิน, กรมปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภั ย ( ป ภ .) , ADPC (Asian Disaster Preparedness Center),  

EPC (Emergency Planning College), สภากาชาดไทย เปนตน 

- ผูประกอบการในประเทศ: บริษัท ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จํากัด, 

บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน), บริษัท มาซัน จํากัด, บริษัท ชัยเสรี 

จํากัด, บริษัท เอ.วี.เอ. จํากัด, บริษัท กษมาเฮลิคอปเตอร จํากัด, บริษัท 

ไทยอารมมาเมนท จํากัด, บริษัท อัสพรรณ เอ็กซโพลซีฟ จํากัด, บริษัท 

บุลเล็ทมาสเตอร จํากัด, บริษัท โชคนําชัย ออโตเพรสซิ่ง จํากัด, บริษัท 

ทอป เอ็นจิเนียริ่ง คอรปอเรช่ัน จํากัด, บริษัท เอ็กซทรีม คอมโพสิต 

จํากัด, บริษัท อาร วี คอนเน็กซ จํากัด, บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) 

จํากัด, สมาคมสงเสริมการรับชวงการผลิตไทย (Thai Subcontracting 

Promotion Association) เปนตน 

- ผูประกอบการตางประเทศ (Global Supply Chain): Singapore 

Technologies Kinetics Ltd., China National Precision 

Machinery I/E Corporation (CPMIEC), China North Industries 

Corporation (NORINCO), Aerospace Long-march International 

Trade Co., Ltd. (ALIT), FMV Swedish Defence Materiel 

Administration, Swedish Space Corporation (SSC), Iveco 

Defence Vehicles, JDA Systems, IMAGO, Kongsberg Defence 

& Aerospace AS, PCA Technology & Design Pte Ltd., Weibel 

Scientific A/S, Israel Military Industries Ltd., Innocon, 
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WeWinTech, Calytrix Tech., Leonados Co., IMI, Thales, BAE 

Asia Pacific, Simulation Alliance (APSA) เปนตน 

- ชุมชนทองถ่ิน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, โรงเรียนหอวัง นนทบุรี, โรงเงรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี, 

โรงเรียนเซนตฟรังซิสซาเวียร, สถานีตํารวจภูธรปากเกร็ด, วัดผาสุก- 

มณีจักร, บริษัท บางกอกแลนด จํากัด (นิติบุคคล-เมืองทอง), องคการ

บริหารสวนตําบลเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี, องคการบริหารสวนตําบล

สระทะเล จังหวัดนครสวรรค เปนตน 

 

๓.๒.๔ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ บุคลากรจากประชากรท่ีใชในการวิจัย จํานวน

อยางนอย ๕๓๐ ตัวอยาง ซ่ึงใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบงาย  (Simple Random Sampling) 

ซ่ึงเปนหนึ่งในการเลือกตัวอยางโดยใชความนาจะเปน (Probability Sampling) จากกลุม

ประชากรท่ีกําหนด 

ประชากรท่ีศึกษาไมทราบขนาดประชากร จึงมีการใชสูตรของ W.G.cochran  เพื่อใหทราบ

ขนาดของกลุมตัวอยางควรเปนเทาไรท่ีใชในการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง คือ  

n    =   
𝑃𝑃(๑−𝑃𝑃)𝑍𝑍๒

𝑑𝑑๒
 

 เมื่อ  n หมายถึง จํานวนของกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

  P หมายถึง สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยตองการสุม 

  Z หมายถึง ระดับความมั่นใจท่ีกําหนด หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

  d หมายถึง สัดสวนความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเกิดข้ึนได 

ผูวิจัยตองการใหเกิดความเช่ือมั่นรอยละ ๙๕ จะไดออกมาเปนคา d = .๐๕ ซึ่งจะปรากฏ

ความคลาดเคล่ือนในการสุมตัวอยางรอยละ ๕ (ระดับนัยสําคัญ .๐๕) จะไดออกมาเปนคา Z = ๑.๙๖  

โดยคา d และ Z จะตองสอดคลองกันในระดับความเช่ือมั่นนั้น ๆ  และสัดสวนของประชากรผูท่ีวิจัย

ตองการสุมรอยละ ๓๐ ซึ่งเปนรอยละท่ีนิยมใชโดยท่ัวไป จะไดออกมาเปนคา P = .๓ 

n    =   
𝑃𝑃(๑−𝑃𝑃)𝑍𝑍๒

𝑑𝑑๒
 

   =   
๐.๓ (๑−๐.๓) (๑.๙๖)๒

(๐.๐๕)๒
 

   =   
๐.๘๐๖๗๓๖

๐.๐๐๒๕
   = ๓๒๒.๖๙๔๔  

ดังนั้นจึงไดจํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไมนอยกวา ๓๒๓ คน และเพื่อใหไดผลการ

สํารวจท่ีดีข้ึน กําหนดกลุมสํารองไวอยางนอย ๗ คน รวมเปนเก็บแบบสํารวจท้ังหมดอยางนอย ๓๓๐ 

คน 
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การสํารวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณ ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอ สทป. และ 

การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. ควรใชกลุมตัวอยาง

ท้ังส้ินอยางนอย ๓๓๐ ตัวอยาง โดยแบงเปน 

- การสํารวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณฯ จํานวน ๑๖๕ ตัวอยาง 

- การสํารวจความพึงพอใจฯ จํานวน ๑๖๕ ตัวอยาง 

นอกจากนี้ในการวิจัยครั้งนี้ยังมีการสํารวจพุงเปาไปยังประเด็นสําคัญและเรงดวน ของกลุมผู

ถือประโยชนรวมท่ี สทป. มุงจะเขาถึงและสรางคุณคาให หรือสรางคุณคารวมกัน ตามบทบาทหนาท่ี

ของ สทป. ในการสํารวจนี้จะเก็บขอมูลจาก ๒๐ กลุมหนวยงาน กลุมหนวยงานละ ๑๐ ตัวอยาง รวม 

๒๐๐ ตัวอยาง เพิ่มเติมจาก ๓๓๐ ตัวอยางขางตน รวมเปนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยท้ังส้ิน 

๕๓๐ ตัวอยาง 

 

 ๓.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยแบงออกเปน ๓ ประเภทดังนี ้

๓.๓.๑ แบบสอบถาม (Questionnaires) 

การวิจัยเชิงปริมาณดวยวิธ ีการสํารวจ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบกระดาษ เปน

เครื่องมือในการเก็บขอมูลเพื่อสํารวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอ สทป. 

และการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. โดยการประเมิน มีลักษณะ

เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ๕ ระดับและขอเสนอแนะอื่นๆ   

 ๓.๓.๑.๑ แบบสํารวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณของหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีตอ สทป. 

แบงเปน ๔ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป 

ตอนท่ี  ๒  ขอมูลการรับรูเกี่ยวกับ สทป. 

ตอนท่ี  ๓  ขอมูลภาพลักษณของ สทป. 

ตอนท่ี  ๔  ขอเสนอแนะ 

๓.๓.๑.๒ แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. 

 แบงเปน ๔ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป 

ตอนท่ี  ๒  ขอมูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. 

ตอนท่ี  ๓  ขอมูลความคิดเห็นดานความคุมคาทางสังคมและเศรษฐกิจของ 

  สทป. 

ตอนท่ี  ๔  ขอเสนอแนะ 
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๓.๓.๒ แบบสัมภาษณ 

แบบสัมภาษณการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอ สทป. และความพึง

พอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. ประกอบดวยคําถาม ๕ คําถาม  

 

 

๓.๓.๓ แบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaires) 

 แบบสํารวจออนไลนเการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอ สทป. 

แบงเปน ๔ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป 

ตอนท่ี  ๒  ขอมูลการรับรูเกี่ยวกับ สทป. 

ตอนท่ี  ๓  ขอมูลภาพลักษณของ สทป. 

ตอนท่ี  ๔  ขอเสนอแนะ 

 

๓.๓.๔ แบบวิเคราะหเอกสารเพื่อวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูเขาเยี่ยมชมและมีปฏิสัมพันธกบัสื่อดิจิทัล

ของ สทป. ท้ัง ๔ ประเภท 

การวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูเขาเยี ่ยมชมและมีปฏิสัมพันธกบัสื่อ

ดิจิทัลของ สทป. ท้ัง ๔ ประเภท ไดแก เฟซบุก (Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) 

และยูทูบ (Youtube) ซึ่งขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจะแตกตางกันไปตามมาตรวัดของเครื่องมือวิเคราะห 

(Analytics Tools) ของส่ือดิจิทัลแตละประเภท  

 

กรณีท่ีแบบสอบถามเปนการใหระดับความเห็นจะเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา ๔ ระดับ (Rating 

Scale) ไดแก มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

 

โดยมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

มากท่ีสุด  หมายถึง  ทานพบสภาพตรงกับขอความนั้นมากท่ีสุด 

มาก    หมายถึง  ทานพบสภาพตรงกับขอความนั้นมาก 

ปานกลาง หมายถึง  ทานพบสภาพตรงกับขอความนั้นปานกลาง 

นอย    หมายถึง  ทานพบสภาพตรงกับขอความนั้นนอย 

นอยท่ีสุด  หมายถึง  ทานพบสภาพตรงกับขอความนั้นนอยท่ีสุด 
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เกณฑการใหคะแนนของแบบสอบถาม ดังนี้ 

มากท่ีสุด ใหคะแนน ๕ คะแนน 

มาก   ใหคะแนน ๔ คะแนน 

ปานกลาง  ใหคะแนน ๓ คะแนน 

นอย   ใหคะแนน ๒ คะแนน 

นอยท่ีสุด ใหคะแนน ๑ คะแนน 

 

๓.๔ การหาคุณภาพเคร่ืองมือหรือแบบสอบถาม 

๓.๔.๑) ใหท่ีปรึกษาโครงการตรวจสอบ แนะนําและปรับปรุงเครื่องมือ 

๓.๔.๒) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และความตรงเชิงโครงสราง โดยนําแบบทดสอบท่ี

สรางข้ึนตามนิยามเชิงปฏิบัติการไปใหผูเช่ียวชาญพิจารณาวาเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีความตรงเชิง

โครงสรางทฤษฎี (Construct Validity) และความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นจึง

นํามาปรับปรุง แกไข กอนนําไปทดลองใช นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงเสนอตอผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

๓.๔.๓) นําผลท่ีไดจากผูเช่ียวชาญมาพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัย  

๓.๔.๔) นําเครื่องมือสงผูวาจาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผูวาจางไดตรวจรับไวเปน

ท่ีถูกตองเรียบรอยแลว 

๓.๔.๕) นําเครื่องมือท่ีไดจากการพัฒนามาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของ

งานวิจัย 

 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 

๓.๕.๑) ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพของแบบสอบถามการ

สํารวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณ ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ สทป. และความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. โดยจะตองวิเคราะหขอมูลออกมาเปนสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistics) 

๓.๕.๒) เกณฑในการแปลผลกรณีแบบสอบถามเปนระดับคะแนน ดังนี ้

๔.๒๑ - ๕.๐๐ คะแนน แปลผลเปน  คะแนนระดับมากท่ีสุด 

 ๓.๔๑ – ๔.๒๐ คะแนน แปลผลเปน  คะแนนระดับมาก 

 ๒.๖๐ – ๓.๔๐ คะแนน แปลผลเปน  คะแนนระดับปานกลาง 

 ๑.๘๑ - ๒.๖๐ คะแนน แปลผลเปน  คะแนนระดับนอย 

 ๑.๐๐. - ๑.๘๐ คะแนน แปลผลเปน  คะแนนระดับนอยท่ีสุด 

  



๔๔ 
 

บทท่ี ๔ 

ผลการสํารวจ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “สํารวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณของหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอ สทป. และ

ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป.” ผูวิจัยใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ

และแบบวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูเขาเยี่ยมชมและมีปฏิสัมพันธกับส่ือดิจิทัลของ สทป. ผูวิจัยไดวิเคราะห

ผลการวิจัยตามกรอบการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๔.๑ ผลการสํารวจการรับรู ทัศนคติและภาพลักษณของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอสถาบันเทคโนโลยี

ปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. 

 ๔.๑.๑ ผลการสํารวจจากแบบสอบถาม 

 ๔.๑.๒ ผลการสํารวจจากแบบสัมภาษณ 

๔.๒ ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอสถาบันเทคโนโลยี

ปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. 

 ๔.๒.๑ ผลการสํารวจจากแบบสอบถาม 

 ๔.๒.๒ ผลการสํารวจจากแบบสัมภาษณ 

๔.๓ ผลการสํารวจท่ีพุงเปาไปยังประเด็นสําคัญและเรงดวน ของกลุมผูถือประโยชนรวม ท่ี สทป. มุง

จะเขาถึงและสรางคุณคาให หรือสรางคุณคารวมกันตามบทบาทหนาท่ีของ สทป. 

๔.๓.๑ ความคาดหวังของสภากลาโหม ท่ีมีตอ สทป. ในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีด

ความสามารถกําลังกองทัพ  

 ๔.๓.๒ วัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีตามราง พรบ. ใหม เช่ือมโยงกับนโยบายวิจัยและ

นวัตกรรมแหงชาติมากเพียงใด และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 

๔.๓.๓ แผนยุทธศาสตรและแผนแมบท สัมพันธสอดคลองกับระยะเวลาและเปาหมายของ

ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ๒๐ ป และยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีของกระทรวงกลาโหม มากเพียงใด (โดยเฉพาะ Spearhead R&I Program) 

และขอเสนอแนะในการปรบัปรุงพัฒนา  

๔.๓.๔ แผนยุทธศาสตรและแผนแมบท มีทิศทางท่ีสอดคลองและสัมพันธเชิงบูรณาการกับ

แผนยุทธศาสตร ของหนวยวิจัยและอุตสาหกรรมพันธมิตร และผูถือประโยชนรวม เพียงใด 

และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 

๔.๓.๕ ความคาดหวังของกลุมลูกคาหลักตามแผนโครงการพัฒนายุทโธปกรณในปจจุบัน 

ประกอบดวยหนวยงานผูใช และหนวยงานมาตรฐานและการทดสอบและการสงกําลัง มีระดับ

ความพึงพอใจในระดับคุณภาพและความนาเช่ือถือของยุทโธปกรณและบริการมากเพียงใด 

และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 



๔๕ 
 

๔.๓.๖ ความคาดหวังของหนวยงานหลักในงานดานการฝกและศึกษาของทุกกองทัพ เทียบกับ

ผลิตภัณฑและบริการในปจจุบันท่ีไดรับจาก สทป. อยูในระดับความพึงพอใจมากเพียงใด 

โดยเฉพาะองคความรูเทคโนโลยีทางการทหารสมัยใหมท่ีสอดรับกับภัยคุกคามรูปแบบใหมๆ 

และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 

๔.๓.๗ ความคาดหวังของสมาชิกในภาคอุตสาหกรรมปองกันประเทศตอบทบาทของ สทป. 

ในการขับเคล่ือนนวัตกรรมอันเกิดจากการวิจัย เพื่อนําไปใชสรางขีดความสามารถในการ

แขงขันใหแกอุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ํา  

๔.๓.๘ ความคาดหวังของสมาชิกหนวยวิจัยภายใตกระทรวงกลาโหมในประเทศในอาเซียนตอ

บทบาทของ สทป. ในการเปนสวนหนึ่งของการขับเคล่ือนนวัตกรรมอันเกิดจากโครงการความ

รวมมือตางๆ เพื่อนําไปใชสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแก สมาชิกอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศกลุมอาเซียน ตามนโยบาย ADMM  

๔.๓.๙ ความคาดหวังของสมาชิกหนวยวิจัยในประเทศนอกกระทรวงกลาโหม ตอบทบาทของ 

สทป. ในการริเริ่มใชประโยชนจากเทคโนโลยี ๒ ทาง (Dual Used) เพื่อบูรณาการสรางคุณคา

ท้ังดาน Defense และ Commercial  

๔.๓.๑๐ ความคาดหวังในความรวมมือของภาคมหาวิทยาลัย และศูนยความเปนเลิศดาน

เทคโนโลยีตาง ๆ ตอบทบาทของ สทป. ในการประสานความรวมมือ เพื่อใชประโยชนจาก

โครงการวิจัยพื้นฐานตอยอดไปสูนวัตกรรมท่ีสรางประโยชนตอกระทรวงกลาโหม และ

หนวยงานความมั่นคงท้ังหมด 

๔.๓.๑๑ ความคาดหวังของสมาชิกในภาคอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ตอบทบาทของ สทป. 

ในการสงเสริมให ผลิตภัณฑมีความไดเปรียบในการแขงขัน เชน Cost Leadership, Quality 

Leadership เปนตน  

๔.๓.๑๒ ความคาดหวังของผูประกอบการในและตางประเทศ ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบริหาร

สัญญาของ สทป. และการปฏิบัติตามขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact), สัญญาปกปด

ความลับ (Non-Disclosure Agreement หรือ NDA) หรือ End-User เปนตน  

๔.๓.๑๓ ความคาดหวังของชุมชนทองถ่ินตอผลกระทบอันเกิดจากงานของ สทป. 

๔.๔ ผลการสํารวจออนไลนการรับรู ทัศนคติและภาพลักษณของประชาชนท่ัวไปท่ีมีตอสถาบัน

เทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. 

๔.๕ ผลการวิเคราะหเนื้อหาส่ือดิจิทัลของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ 

สทป. 

โดยมีรายละเอียดในแตละหัวขอดังตอไปนี้ 

 



๔๖ 
 

๔.๑ ผลการสํารวจการรับรู ทัศนคติและภาพลักษณของหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีตอสถาบัน

เทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. 

 

๔.๑.๑ ผลการสํารวจจากแบบสอบถาม 

แบงขอมูลการวิจัยออกเปน ๓ สวน คือ 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี ๒  การรับรูเกี่ยวกับ สทป. 

สวนท่ี ๓  ภาพลักษณชอง สทป. 

 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยขอมูลประกอบไปดวย เพศ อายุ ช้ันยศ และ

ช่ือหนวยงานสังกัด ไดผลสรุปขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๑ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๑๖๕) รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

รวม 

 

๑๕๖ 

๙ 

๑๖๕ 

 

๙๔.๕๕ 

๕.๔๕ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๑ เพศของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๑๕๖ คน คิดเปนรอยละ ๙๔.๕๕ 

และเพศหญิง จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๕.๔๕ 

ตารางท่ี ๒ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๑๖๕) รอยละ 

อาย ุ

๒๖ - ๓๐ ป 

๓๑ – ๓๕ ป 

๓๖ – ๔๐ ป 

๔๑ – ๔๕ ป 

๔๖ – ๕๐ ป 

๕๑ – ๕๕ ป 

๕๖ – ๖๐ ป 

รวม 

 

๑๕ 

๓๒ 

๓๖ 

๑๖ 

๓๒ 

๑๙ 

๑๕ 

๑๖๕ 

 

๙.๐๙ 

๑๙.๔๐ 

๒๑.๘๐ 

๙.๗๐ 

๑๙.๔๐ 

๑๑.๕๐ 

๙.๐๙ 

๑๐๐.๐๐ 



๔๗ 
 

 จากตาราง ๒ อายุของกลุมตัวอยางมีอายุระหวาง ๓๖ – ๔๐ ป จํานวน ๓๖ คน คิดเปนรอยละ ๒๑.๘๐ 

รองลงมา คือ อายุระหวาง ๓๑ – ๓๕ ป จํานวน ๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๙.๔๐ และ อายุ ๔๖ – ๕๐ ป 

จํานวน ๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๙.๔๐ อายุ ๕๑ – ๕๕ ป จํานวน ๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๕๐ อายุ ๔๑ – 

๔๕ ปจํานวน ๑๖ คน คิดเปนรอยละ ๙.๗๐ อายุ ๒๖ - ๓๐ ป จํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๙.๐๙ และลําดับ

สุดทายคือ อายุ ๕๖ - ๖๐ ป จํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๙.๐๙   

ตารางท่ี ๓ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามช้ันยศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๑๖๕) รอยละ 

      ช้ันยศ 

ทหารบก 

จาเอก 

จาสิบเอก 

พันตร ี

พันโท 

พันเอก 

 

ทหารเรือ 

นาวาตรี 

นาวาโท 

นาวาเอก 

 

ทหารอากาศ 

นาวาอากาศตรี 

นาวาอากาศโท 

นาวาอากาศเอก 

 

รวม 

 

 

๓ 

๔ 

๒๓ 

๑๖ 

๑๒ 

 

 

๒๕ 

๗ 

๒๖ 

 

 

๒๑ 

๑๕ 

๑๓ 

 

๑๖๕ 

 

 

๑.๘๒ 

๒.๔๒ 

๑๓.๙๔ 

๙.๗๐ 

๗.๒๗ 

 

 

๑๕.๑๕ 

๔.๒๔ 

๑๕.๗๖ 

 

 

๑๒.๗๓ 

๙.๐๙ 

๗.๘๘ 

 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๓ ยศของกลุมตัวอยางทหารเรือ นาวาเอก มีจํานวนมากท่ีสุด คือ ๒๖ คน คิดเปนรอยละ 

๑๕.๗๖ รองลงมาคือทหารเรือ นาวาตรี มีจํานวน ๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๑๕ และจํานวนกลุมตัวอยางท่ี

รองลงมาเปนอันดับสามคือกลุมของทหารบก พันตรี มีจํานวน ๒๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๓.๙๔ ถัดมาคือทหาร

อากาศ นาวาอากาศตรี มีจํานวน ๒๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๒.๙๔ ทหารบก พันโท ซึ่งมีจํานวน ๑๖ คน คิดเปน

รอยละ ๙.๗๐ นาวาอากาศโทมีจํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๙.๐๙ นาวาอากาศเอกมีจํานวน ๑๓ คน คิด

เปนรอยละ ๗.๘๘ พันเอกมีจํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๗.๒๗ นาวาโทมีจํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ 



๔๘ 
 

๔.๒๔ จาสิบเอกมีจํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒.๔๒ และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือจาเอกจํานวน ๓ คน 

รอยละ ๑.๘๒ 

 

ตารางท่ี ๔ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๑๖๕) รอยละ 

ช่ือหนวยงานสังกัด 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 

วิทยาลัยเสนาธิการทหารบก 

วิทยาลัยการทัพบก 

วิทยาลัยการทัพเรือ 

วิทยาลัยการทัพอากาศ 

โรงเรียนสงกําลังบํารุงทหารบก 

โรงเรียนสงกําลังบํารุงทหารอากาศ 

รวม 

 

๑๔ 

๓๖ 

๑๗ 

๑๒ 

๑๕ 

๒๒ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๖ 

๑๖๕ 

 

๘.๔๘ 

๒๑.๘๒ 

๑๐.๓๐ 

๗.๒๗ 

๙.๐๙ 

๑๓.๓๓ 

๙.๗๐ 

๑๐.๓๐ 

๙.๗๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตารางท่ี ๔ หนวยงานท่ีสังกัดของกลุมตัวอยางท้ังหมด ๙ หนวยงาน มีจํานวนประชากรท้ังส้ิน 

๑๖๕ คน โดยหนวยงานท่ีมีจํานวนกลุมตัวอยางมากท่ีสุด คือโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ มีจํานวน ๓๖ คน คิด

เปนรอยละ ๒๑.๘๒ รองลงมาคือวิทยาลัยการทัพเรือ มีจํานวน ๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๓.๓๓ และกลุม

ตัวอยางท่ีมีจํานวนเทากันคือ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศและโรงเรียนสงกําลังบํารุงทหารบก มีจํานวน ๑๗ 

คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๓๐ กลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนเทากันรองลงมาคือ วิทยาลัยการทัพอากาศและโรงเรียนสง

กําลังบํารุง มีจํานวน ๑๖ คน คิดเปนรอยละ ๙.๗๐ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก มีจํานวน ๑๔ คน คิดเปนรอย

ละ ๘.๔๘ และสุดทายคือ วิทยาลัยเสนาธิการทหารบก มีจํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๗.๒๗ 

 

สวนท่ี ๒ การรับรูเก่ียวกับ สทป. 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหการรับรูของ สทป. จากขอมูลของกลุมตัวอยาง โดยขอมูลประกอบไปดวย 

การเคยไดยินช่ือหรือรูจัก สทป. การรูจักตนสังกัดของ สทป. ส่ือท่ีทําใหเกิดการรับรู สทป. การรับรูหนาท่ีหลัก

ของ สทป. ความคิดเห็นตอส่ือท่ีสงผลตอการรับรูของ สทป. การรับรูส่ือสังคมออนไลนของ สทป. ไดผลสรุป

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางดังนี้ 

 

 



๔๙ 
 

ตารางท่ี ๕ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเคยไดยินช่ือหรือรูจัก สทป. 

การเคยไดยินช่ือหรือรูจัก สทป. จํานวน (N = ๑๖๕) รอยละ 

เคย 

ไมเคย 

รวม 

๑๕๗ 

๘ 

๑๖๕ 

๙๕.๑๕ 

๔.๘๕ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๕ จําแนกตามการเคยไดยินช่ือหรือรูจัก สทป. พบวากลุมตัวอยางจํานวนท้ังส้ิน ๑๖๕ คน 

เคยไดยินช่ือ สทป. เปนจํานวน ๑๕๗ คน คิดเปนรอยละ ๙๕.๑๕ และกลุมท่ีไมรูจัก สทป. มี ๘ คน คิดเปนรอย

ละ ๔.๘๕ 

 

ตารางท่ี ๖ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรูจักตนสังกัดของ สทป. 

การรูจักตนสังกัดของ สทป. จํานวน (N = ๑๖๕) รอยละ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงวิทยาศาสตร 

กระทรวงมหาดไทย 

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

องคกรอิสระไมข้ึนกับหนวยงานใด 

รวม 

- 

๑๓๑ 

- 

- 

๖ 

๒๘ 

๑๖๕ 

- 

๗๙.๓๙ 

- 

- 

๓.๖๔ 

๑๖.๙๗ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๖ จําแนกตามการรูจักตนสังกัดของ สทป. พบวากลุมตัวอยางจํานวนท้ังส้ิน ๑๖๕ คนรูจัก

ตนสังกัดของ สทป. วาคือกระทรวงกลาโหม จํานวน ๑๓๑ คน คิดเปนรอยละ ๗๙.๓๗ รองลงมาคือ องคกร

อิสระไมข้ึนกับหนวยงานใดจํานวน ๒๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๗๖ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีจํานวน ๖ คน 

คิดเปนรอยละ ๓.๖๔  

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 
 

ตารางท่ี ๗ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีทราบวิสับทัศนของ สทป. 

ทานคิดวาวิสัยทัศนของสถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ (องคการมหาชน) คือขอใดตอไปนี ้

จํานวน รอยละ 

เปนผูนําการบริหารจัดการงานดานอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศและพลังงานทหารอยางทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ และมุงสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยนื 

(วิสัยทัศนของศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ

และพลังงานทหาร) 

 

เปนผูนําสถาบันการศึกษาทางทหารท่ีมีความเปนเลิศ

ในทางวิชาการทหารและความมั่นคงในระดับชาติและ

ภูมิภาค โดยมุงสรางความรอบรูควบคูจริยธรรมในการ

เปนทหารอาชีพ 

 

เปนผูนําดานเทคโนโลยีปองกันประเทศในภูมิภาค 

ตอบสนองความตองการของกองทัพไทย และพันธมิตร

อาเซียน 

(วิสัยทัศนของ สทป.) 

 

เปนผูนําการบริหารจัดการการวิจัย และพัฒนาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ เพื่อ

การทหารและความมั่นคง 

 

เปนผูนําดานการวิจัยและพัฒนากองทัพไทยท่ีมี

คุณภาพ มีมาตรฐานสากล มุงสูความเปนเลิศ 

 

รวม 

๕๔ 

 

 

 

 

 

๙ 

 

 

 

 

 

๕๔ 

 

 

 

๑๒ 

 

 

 

๓๖ 

 

 

๑๖๕ 

๓๒.๗๓ 

 

 

 

 

 

๕.๔๕ 

 

 

 

 

 

๓๒.๗๓ 

 

 

 

๗.๒๗ 

 

 

 

๒๑.๘๒ 

 

 

๑๐๐ 

 

 จากตาราง ๗ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีทราบวิสัยทัศนของ สทป.พบวา ๒ อันดับ

แรกคือ “เปนผูนําการบริหารจัดการงานดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารอยางทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ และมุงสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน” ซึ่งเปนวิสัยทัศนของศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ

และพลังงานทหาร และ “เปนผูนําดานเทคโนโลยีปองกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความตองการของ



๕๑ 
 

กองทัพไทย และพันธมิตรอาเซียน” ซึ่งเปนวิสัยทัศนของ สทป. จํานวน ๕๔ คน คิดเปนรอยละ ๓๒.๗๓ 

รองลงมาคือ “เปนผูนําดานการวิจัยและพัฒนากองทัพไทยท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล มุงสูความเปนเลิศ 

จํานวน ๓๖ คน คิดเปนรอยละ ๒๑.๘๒ “เปนผูนําการบริหารจัดการการวิจัย และพัฒนาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ เพื่อการทหารและความมั่นคง” จํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๗.๒๗ และลําดับ

สุดทายคือ “เปนผูนําสถาบันการศึกษาทางทหารท่ีมีความเปนเลิศในทางวิชาการทหารและความมั่นคงใน

ระดับชาติและภูมิภาค โดยมุงสรางความรอบรูควบคูจริยธรรมในการเปนทหารอาชีพ” จํานวน ๙ คน คิดเปน

รอยละ ๕.๔๕  

 

ตารางท่ี ๘ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับรูหนาท่ีหลักของ สทป. 

การรับรูหนาท่ีหลักของ สทป. ใช 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ไมใช 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ศึกษาคนควา วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญดานยุทโธปกรณ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ และดําเนินการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

พัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ (ใช) 

 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีปองกันประเทศโดยตรง (ไมใช) 

 

เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศใหแก

ต างประเทศและวางแผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ (ใช) 

 

ประสานความรวมมือดานเทคโนโลยีปองกันประเทศกับ

หนวยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐ

และเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ (ใช) 

 

สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การคนควาวิจัยการพัฒนา

บุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ (ใช) 

๑๕๙ 

(๙๖.๓๖) 

 

 

๔๒ 

(๒๕.๔๕) 

 

๑๕๕ 

(๙๓.๙๔) 

 

 

๑๕๘ 

(๙๕.๗๖) 

 

 

๑๖๑ 

(๙๗.๕๘) 

 

๖ 

(๓.๖๔) 

 

 

๑๒๓ 

(๗๔.๕๕) 

 

๑๐ 

(๖.๐๖) 

 

 

๗ 

(๔.๔๒) 

 

 

๔ 

(๒.๔๒) 

จากตาราง ๘ จําแนกตามการรับรูหนาท่ีหลักของ สทป. พบวากลุมตัวอยางจํานวน ๑๕๙ คน คิดเปน

รอยละ ๙๖.๓๖ คิดวา “ศึกษาคนควา วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญดานยุทโธปกรณเทคโนโลยีปองกันประเทศ 



๕๒ 
 

และดําเนินการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ” เปนหนาท่ีหลักของ สทป. ในขณะท่ีกลุม

ตัวอยางจํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓.๖๔ คิดวาไมใช 

กลุมตัวอยางจํานวน ๔๒ คน คิดเปนรอยละ ๒๕.๔๕.๔๖ คิดวา “ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ

ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศโดยตรง” เปนหนาท่ีหลักของ สทป. ในขณะท่ีกลุมตัวอยาง

จํานวน ๑๒๓ คน คิดเปนรอยละ ๗๔.๕๕ คิดวาไมใช 

กลุมตัวอยางจํานวน ๑๕๕ คน คิดเปนรอยละ ๙๓.๙๔ คิดวา “เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยี

ปองกันประเทศใหแกตางประเทศและวางแผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ” เปน

หนาท่ีหลักของ สทป. ในขณะท่ีกลุมตัวอยาง จํานวน ๑๐ คิดเปนรอยละ ๖.๐๖ คิดวาไมใช 

กลุมตัวอยางจํานวน ๑๕๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๕.๗๖ คิดวา “ประสานความรวมมือดานเทคโนโลยี

ปองกันประเทศกับหนวยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ” และ “สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การคนควาวิจัยการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี

ปองกันประเทศ” เปนหนาท่ีหลักของ สทป. ในขณะท่ีกลุมตัวอยางจํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๔.๔๒ คิดวาไมใช 

กลุมตัวอยางจํานวน ๑๖๑ คน คิดเปนรอยละ ๙๗.๕๘ คิดวา “เปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูลและ

สารสนเทศ และสงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีปองกันประเทศ” 

เปนหนาท่ีหลักของ สทป. ในขณะท่ีกลุมตัวอยางจํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒.๔๒ คิดวาไมใช 

 

ตารางท่ี ๙ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามส่ือท่ีทําใหเกิดการรับรู สทป. (ตอบ

ไดมากกวา ๑ ขอ) 

สื่อท่ีทําใหเกิดการรับรู สทป. คะแนน (N = ๑๐๗๙ ) รอยละ 

การบรรยายของ สทป. 

การรวมโครงการ/กิจกรรม/อบรมกับ สทป. 

เอกสารส่ิงพิมพ สทป. 

วิทยุ/โทรทัศน 

หนังสือพิมพ/วารสาร/นิตยสาร 

ส่ือออนไลนของ สทป. 

ขาวอินเตอรเน็ต 

ผูบังคับบัญชา 

เพื่อน/เพื่อนรวมงาน 

อื่นๆ (งานแสดงเทคโนโลยีการปองกันประเทศ) 

รวม 

๒๑๐ 

๑๒๔ 

๑๑๒ 

๙๘ 

๑๑๘ 

๑๔๕ 

๑๘๒ 

๔๘ 

๔๑ 

๑ 

๑๐๗๙ 

๑๙.๔๖ 

๑๑.๔๙ 

๑๐.๓๘ 

๙.๐๘ 

๑๐.๙๔ 

๑๓.๔๔ 

๑๖.๘๗ 

๔.๔๕ 

๓.๘๐ 

๐.๐๙ 

๑๐๐.๐๐ 

จากตาราง ๙ จําแนกตามส่ือท่ีทําใหเกิดการรับรู สทป. พบวากลุมตัวอยางสวนมากมีการรับรูเกี่ยวกับ 

สทป. ผานการบรรยายของ สทป. ประชากรในกลุมนี้มีจํานวน ๒๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๙.๔๙ รองลงมาคือผู



๕๓ 
 

ท่ีรับรูผานขาวอินเตอรเน็ต จํานวน ๑๘๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๘๗ ผูท่ีรับรูผานส่ือออนไลนของ สทป. ๑๔๕ 

คน คิดเปนรอยละ ๑๓.๔๔ ผูท่ีรับรูผานการรวมโครงการ/กิจกรรม/อบรมกับ สทป. มีจํานวน ๑๒๔ คน คิดเปน

รอยละ ๑๑.๔๙ ผูท่ีรับรูผานหนังสือพิมพ/วารสาร/นิตยสาร มีจํานวน ๑๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๙๔ ผูท่ีรับรู

ผานเอกสารส่ิงพิมพ สทป.มีจํานวน ๑๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๓๘ ผูท่ีรับรูผานวิทยุ/โทรทัศน มีจํานวน ๙๘ 

คน คิดเปนรอยละ ๙.๐๘ ผูท่ีรับรูผานผูบังคับบัญชา มีจํานวน ๔๘ คน คิดเปนรอยละ ๔.๔๕ ผูท่ีรับรูผานเพื่อน/

เพื่อนรวมงาน จํานวน ๔๑ คน คิดเปนรอยละ ๓.๘๐ และผูท่ีไดรับขาวสารเกี่ยวกับ สทป. ผานชองทางอื่น ๆ มี

จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๐๙ อยางไรก็ตามการสํารวจนี้ไมพบวามีผูท่ีมีการรับรูเกี่ยวกับ สทป. ผานส่ือ

สังคมออนไลน ท้ังเฟซบุก dtithailand ทวิตเตอร @DTIThailand อินสตาแกรม dtithailand และยูทูบ  

 

ตารางท่ี ๑๐ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง การรับรูส่ือสังคมออนไลนของ สทป. 

การรับรูสื่อสังคมออนไลนของ 

สทป. 

จํานวน รอยละ 

เฟซบุก dtithailand 

ทวิตเตอร @DTIThailand 

อินสตาแกรม dtithailand 

ยูทูบ 

อื่นๆ 

(Google, Line, เว็บไซตอื่นๆ) 

๔๙ 

๔ 

๖ 

๒๖ 

๖ 

(เว็บไซต / Line และ Google) 

๕๓.๘๕ 

๔.๔๐ 

๖.๕๙ 

๒๘.๕๗ 

๖.๕๙ 

 จากตาราง ๑๐ แสดงการรับรู ส่ือสังคมออนไลนของ สทป. พบวา กลุมตัวอยางรับรู  เฟซบุก 

dtithailand เปนอันดับแรก จํานวน ๔๙ คน คิดเปนรอยละ ๕๓.๘๕ รองลงมา คือ ยูทูบ จํานวน ๒๖ คน คิด

เปนรอยละ ๒๘.๕๗ และกลุมท่ีมีจํานวนเทากันคือ อินสตาแกรม dtithailand และส่ืออื่นๆ เชน Google, 

Line,เว็ปไซตอื่นๆ จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๖.๕๙ และทวิตเตอร @DTIThailand จํานวน ๔ คน คิดเปน

รอยละ ๔.๔๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 
 

สวนท่ี ๓ ภาพลักษณของ สทป. 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางดานภาพลักษณของ สทป. ไดผลสรุปขอมูลท่ัวไปของ

กลุมตัวอยางดังนี้  

 

ตารางท่ี ๑๑ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลักษณการ

ดําเนินงานของ สทป. 

ภาพลักษณการดําเนินงานของ สทป. คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. การจัดต้ัง สทป. ข้ึนมา เปนการเสริมบทบาทการวิจัย

พัฒนาเทคโนโลยีของกองทัพ 

๔.๐๔ ๐.๗๐ มาก 

๒. สทป. มีผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเปนรูปธรรมท่ี

ทานรับรูและยอมรับ 

๓.๗๘ ๐.๖๓ มาก 

๓. สทป. เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศใหแกกระทรวงกลาโหมเพื่อใชกําหนดนโยบายและ

แผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

๓.๙๒ ๐.๕๕ มาก 

๔. ทาน/หนวยงานทาน ยินดีสนับสนุน/รวมมือกับ สทป. ใน

การพัฒนาการวิจัยยุทโธปกรณปองกันประเทศเพื่อชาติ 

๔.๒๑ ๐.๖๐ มากท่ีสุด 

๕. ทานมั่นใจวาประเทศไทยจะมีความสามารถพัฒนา

ยุทโธปกรณดวยการพึ่งพาตนเองไดในอนาคต 

๔.๐๖ ๐.๖๐ มาก 

ภาพรวมภาพลักษณการดําเนินงานของ สทป. ๔.๐๐ ๐.๖๒ มาก 

ตาราง ๑๑ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีการรับรูภาพลักษณการดําเนินงานของ สทป. ในภาพรวมอยู

ในระดับมาก (x̄ = ๔.๐๐, S.D. = ๐.๖๒) โดยประเด็นดานการดําเนินงานของ สทป. ท่ีพบวากลุมตัวอยางมีการ

รับรูอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก ประเด็นดาน “ทาน/หนวยงานทาน ยินดีสนับสนุน/รวมมือกับ สทป. ในการ

พัฒนาการวิจัยยุทโธปกรณปองกันประเทศเพื่อชาติ” (x̄ = ๔.๒๑, S.D. = ๐.๖๐) รองลงมา คือ “ทานมั่นใจวา

ประเทศไทยจะมีความสามารถพัฒนายุทโธปกรณดวยการพึ่งพาตนเองไดในอนาคต” (x̄ = ๔.๐๖, S.D. = 

๐.๖๐) ถัดมาคือ ประเด็น “การจัดต้ัง สทป. ข้ึนมา เปนการเสริมบทบาทการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีของกองทัพ” 

(x̄ = ๔.๐๔ , S.D. = ๐.๗๐) และ “สทป. เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศใหแก

กระทรวงกลาโหมเพื่อใชกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ” (x̄ = 

๓.๙๒, S.D. = ๐.๕๕) ลําดับสุดทาย คือ “สทป. มีผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเปนรูปธรรมท่ีทานรับรูและ

ยอมรับ” และ (x̄ = ๓.๗๘, S.D. = ๐.๖๓)  

 



๕๕ 
 

 

ตารางท่ี ๑๒ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรูตออาวุธ

ยุทโธปกรณท่ีวิจัยโดย สทป. 

การรับรูตออาวุธยุทโธปกรณท่ีวิจัยโดย สทป. คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. จรวดดัดแปรสภาพอากาศ ๓.๖๕ ๐.๗๒ มาก 

๒. จรวดหลายลํากลองนําวิถี ๓.๙๓ ๐.๗๔ มาก 

๓. อากาศยานไรคนขับ (UAV) ๔.๒๙ ๐.๖๒ มากท่ีสุด 

๔. ยานเกราะลอยาง ๔.๑๕ ๐.๗๓ มาก 

๕. เครื่องกระสุน ๔.๐๖ ๐.๗๕ มาก 

ภาพรวมความคิดเห็นท่ีมีผลตออาวุธยุทโธปกรณท่ีวิจัย

โดย สทป. 

๔.๐๒ ๐.๗๑ มาก 

ตาราง ๑๒ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตออาวุธยุทโธปกรณท่ีวิจัยโดย สทป. ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๗๑) กลุมตัวอยางรับรูเรื่อง “อากาศยานไรคนขับ (UAV)” (x̄ = 

๔.๒๙, S.D. = ๐.๖๒) มากท่ีสุด รองลงมาคือประเด็น “ยานเกราะลอยาง” ซึ่งพบวาอยูในระดับมาก (x̄ = 

๔.๑๕, S.D. = ๐.๗๓) “เครื่องกระสุน” (x̄ = ๔.๐๖, S.D. = ๐.๗๕) “จรวดหลายลํากลองนําวิถี” (x̄ = ๓.๙๓, 

S.D. = ๐.๗๔) และนอยท่ีสุดคือประเด็น “จรวดดัดแปรสภาพอากาศ” ในระดับมาก (x̄ = ๓.๖๕, S.D. = 

๐.๗๒) 

ตารางท่ี ๑๓ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นท่ีมีตอผล

การดําเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ความคิดเห็นท่ีมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 

๒๕๖๑ 

คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. ทานคิดวาการดําเนินงานในภาพรวมของ สทป. ใน

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ สรางภาพลักษณท่ีดีกับ สทป. 

๓.๘๕ ๐.๕๕ มาก 

๒. ทานใหการยอมรับในโครงการวิจัยองคประกอบพื้นฐาน

ระบบจําลองยุทธและการฝกเสมือน (SIM) ของ สทป. วา

เปนโครงการท่ีเสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพไทย 

๓.๙๙ ๐.๖๖ มาก 

๓. การออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

โปรแกรมประยุกตสําหรับเจาหนาท่ีหนวยงานดานความ

๓.๖๓ ๐.๖๖ มาก 



๕๖ 
 

มั่นคงของ สทป. เปนประโยชนตอการสนับสนุนการแกไข

ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

๔. ทานคิดวา สทป. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรท้ังในภาค

วิชาการ อุตสาหกรรมและภาคเอกชนอยางตอเนื่อง 

๓.๗๙ ๐.๖๐ มาก 

๕. จากภารกิจหลักของ สทป. ท่ีทานรับรูผานส่ือตางๆ ทําให

ทานเช่ือมั่นในผลงานของ สทป. 

๓.๗๔ ๐.๖๗ มาก 

ภาพรวมความคิดเ ห็นท่ี มีตอผลการดําเนินงานใน

ปงบประมาณ 2561 

๓.๘๐ ๐.๖๓ มาก 

ตาราง ๑๓ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นท่ีมีผลตอการดําเนินงานปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ของ สทป. ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = ๓.๘๐, S.D. = ๐.๖๓) กลุมตัวอยางสวนมากมีความเห็นในประเด็น

เรื่อง “ทานใหการยอมรับในโครงการวิจัยองคประกอบพื้นฐานระบบจําลองยุทธและการฝกเสมือน (SIM) ของ 

สทป. วาเปนโครงการท่ีเสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพไทย” (x̄ = ๓.๙๙, S.D. = ๐.๖๖) อยูในระดับ

มากท่ีสุดเมื่อเทียบกับประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือประเด็น “ทานคิดวาการดําเนินงานในภาพรวมของ สทป. ใน

ปงบประมาณ 2561 สรางภาพลักษณท่ีดีกับ สทป.” ซึ่งพบวาอยูในระดับมาก (x̄ = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๕๕) 

“ทานคิดวา สทป. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรท้ังในภาควิชาการ อุตสาหกรรมและภาคเอกชนอยางตอเนื่อง” 

(x̄ = ๓.๗๙, S.D. = ๐.๖๐) “จากภารกิจหลักของ สทป. ท่ีทานรับรูผานส่ือตางๆ ทําใหทานเช่ือมั่นในผลงานของ 

สทป.” (x̄ = ๓.๗๔, S.D. = ๐.๖๗)  และนอยท่ีสุดคือประเด็น “การออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและโปรแกรมประยุกตสําหรับเจาหนาท่ีหนวยงานดานความมั่นคงของ สทป. เปนประโยชนตอการ

สนับสนุนการแกไขปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต” ในระดับมาก (x̄ = ๓.๖๓, S.D. = ๐.๖๖) 

 

๔.๑.๒ ผลการสํารวจจากแบบสัมภาษณ 

 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหการสํารวจจากแบบสัมภาษณจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ สทป. แบง

ออกเปน ๕ หัวขอคําถาม ไดดังนี้ 

 

๑) ทานคิดวาการนําเสนอหนาท่ีหลักของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ใน

ปจจุบันมีความเหมาะสมและมีคําแนะนําอยางไรบาง 

กลุมตัวอยางคิดวา การนําเสนอหนาท่ีหลักของ สทป. มีความเหมาะสม เพราะวาไดนําเสนอในเรื่อง

ของงานท่ี สทป. กําลังทําอยูและเปนประโยชนแกหนวยงานท่ีไดรับการอบรมเปนอยางมาก  

อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางตองการใหทาง สทป. ไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกับทางกองทัพ และ

หนวยงานใหบอยยิ่งข้ึน ไมวาจะเปนในเรื่องของการใหความรู องคความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี รวมท้ังการแนะนาํ

องคกรในสถานศึกษาตางๆ อาทิเชน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก วทบ. วทร. วทอ. วิทยาลัยเหลาทัพตาง ๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งตองการให สทป. ไปท่ี โรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายรอย จปร. โรงเรียนนายรอย



๕๗ 
 

สามเหลา รวมถึง โรงเรียนชางฝมือทหาร เพราะโรงเรียนเหลานี้เปนจุดเริ่มตนของบุคคลากรทางทหาร เขาจะ

ไดรับทราบต้ังแตตนวา สทป. ทําอะไร ซึ่ง สทป. จะไดประโยชนในระหวางท่ีไปทํากิจกรรมเหลานี้ คือทาง 

สทป. สามารถคัดเลือกคนเกง ๆ ของกองทัพได สทป. ควรทําความรูจักกับคนเหลานี้ และคัดเลือกคนเกง ๆ ให

มาทํางานกับสทป. เนื่องจากตอนนี้คนยังรูจัก สทป. นอยและ สทป. กอต้ังมาเกือบ ๑๐ ปแลว คนท่ีอยูในวงการ

เองก็ยังไมทราบเทาไหร  

 

๒) ทานคิดวาในภาพรวม ภาพลักษณการดําเนินงานขององคกรเปนเชนไร 

     ในมุมมองของกลุมตัวอยาง ภาพรวม และภาพลักษณการการดําเนินงานของ สทป. ยังไมเปนท่ี

ประจักษแกสายตาของบุคคลโดยท่ัวไป สทป. ดําเนินงานในเรื่องเกี่ยวกับอาวุธ หนวยงานหลักๆ ของกลาโหม 

แบงออกเปน สามสวนหลัก ๆ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ตอนนี้ยังถือวาอยูในเกณฑเสมอตัวยังไม

โดดเดนอะไรมาก อาจจะตองใชเวลาในการพัฒนาสักระยะหนึ่ง ภาพลักษณของ สทป. ไมจําเปนตองทํา

โครงการขนาดใหญ เชน การสรางจรวด หรือวา การทําอะไรใหญโตมากมายใชวงเงินสูงๆ แต สทป.ตองสราง

นวัตกรรมของตนเองข้ึนมา เพราะส่ิงพวกนี้จะเปนท่ีประจักษ ไมจําเปนวาหนวยงานทหารจะตองรูตองสามารถ

นําไปใชในวงการทหาร อาจจะสามารถนําไปใชในองคการพลเรือน เชน กรมปาไมหรือกรมประมง เปนตน 

 โดยสรุป กลุมตัวอยางตองการให สทป.  

๑) มุงเนนทางดานนวัตกรรม ตองมองเทคโนโลยีขางหนาไป ๕ ป ๑๐ ป ไมใชการสรางตามแบบ 

๒) การดํารงรักษาสภาพอาวุธ ยุธโทปกรณ ของกองทัพ เพราะวากองทัพ ทัพบก ทัพเรือ ทัพอากาศ มี

อาวุธ ยุธโทปกรณ ท่ีซื้อมานานกวา ๒๐–๓๐ ป ซึ่งอุปกรณหลายอยางใชวงเงินจํานวนสูงมาก ดังนั้น สทป. ตอง

คิดถึงแนวโนมการดํารงรักษาสภาพ จะทําอยางไรใหสามารถบํารุงรักษาและใชงานได  

 

๓) ทานคิดวา การดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานของทานกับ สทป. มีผลงานท่ีนาพึงพอใจ

หรือไม  

กลุมตัวอยางใหขอมูลวา หนวยงานของกลุมตัวอยางมีการเปดหลักสูตรตาง ๆ และมีการเชิญ สทป. มา

เกือบทุกหลักสูตร ซึ่งประสบความสําเร็จเปนอยางมาก ท้ังนี้ไดใหความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 

๑. เรื่องการแนะนําหนวยงาน เพราะนักเรียนประมาณรอยละ ๙๕ เปอรเซนต ไมรูจัก สทป.  

๒. อยากใหเพิ่มหลักสูตรการฝก เพราะโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ใน ๑ ป นอกจากการเรียนในตํารา

แลว จะมีการออกฝกภาคสนาม โดย สทป. มีโครงการในเรื่องของ UAV ตรงนี้อาจจะเปนประโยชนในการผึก

กับนักเรียนได  

 

 

 



๕๘ 
 

๔)  ในฐานะท่ีทานสังกัดในหนวยงานท่ีเก่ียวของ ทานคิดวาความสัมพันธของ สทป. และหนวยงาน

ของทานเปนเชนไร 

กลุมตัวอยางใหความเห็นวาความสัมพันธระหวางหนวยงานและสทป. เปนไปไดดวยดี สทป. เปนผูให

ความรูคําแนะนํา มาบรรยายเกี่ยวกับงานท่ีทําอยูในปจจุบันเสมอ นักเรียนก็เริ่มรูจัก สทป. มากข้ึนเรื่อยๆ แต

อยางไรก็ตามก็ยังอยากให สทป. เขามาในหนวยงานมากข้ึนกวาเดิม 

 

๕) ทานคิดวาการพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ สทป. ตองดําเนินการเชนไร 

กลุมตัวอยางใหความเห็นวา ตองการให สทป. เขามามีสวนรวมในการกําหนดความตองการหรือให

ความรู นํานวัตกรรมท่ี สทป. คิดมานําเสนอ และเชิญ สทป. มาบรรยายใหกับนายทหารนักเรียน หรือผูรับการ

อบรม ปละ ๔-๕ รุน คิดวานาจะมีกลุมของคนท่ีไดรับประโยชนจาก สทป. มาก  

นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังแสดงความช่ืนชม สทป. ท่ีมีความต้ังใจเขามาอบรมใหความรูกับทางโรงเรียน 

โดยไมตองรองขอ ซึ่งในแตละป จะมีหนังสือจาก สทป. วายินดีท่ีจะใหความรูโดยไมคิดคาใชจายตาง ๆ ซึ่งเปน

ส่ิงท่ี สทป. ดูมีความต้ังใจ และการมาแตละครั้ง สทป. ก็นําส่ิงของนวัตกรรมและ ความรูตาง ๆ โดยท่ี 
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๔.๒ ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู รับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอสถาบัน

เทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. 

 

 ๔.๒.๑ ผลการสํารวจจากแบบสอบถาม 

แบงขอมูลการวิจัยออกเปน ๓ สวน คือ 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี ๒ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. 

สวนท่ี ๓ ความคิดเห็นในดานความคุมคาทางสังคมและเศรษฐกิจของ สทป. 

 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยขอมูลประกอบไปดวย เพศ หนวยงานตน

สังกัด ระยะเวลาท่ีทํางาน ตําแหนงงาน ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง  ไดผลสรุปขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง

ดังนี้ 

ตารางท่ี ๑๔ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๑๖๕) รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญงิ 

รวม 

 

๑๑๔ 

๕๑ 

๑๖๕ 

 

๖๙.๐๙ 

๓๐.๙๑ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๑๔ เพศของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๑๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๖๙.๐๙ 

และเพศหญิง จํานวน ๕๑ คน คิดเปนรอยละ ๓๐.๙๑  

 

ตารางท่ี ๑๕ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามหนวยงานตนสังกัด 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๑๖๕) รอยละ 

หนวยงานท่ีสังกัด 

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

กองบัญชาการกองทัพไทย 

กองทัพบก 

กองทัพเรือ 

กองทัพอากาศ 

หนวยงานภาครัฐ 

มหาวิทยาลัย 

 

๑๒ 

๘ 

๓๗ 

๑๗ 

๒๓ 

๓๒ 

๑๘ 

 

๗.๒๗ 

๔.๘๕ 

๒๒.๔๒ 

๑๐.๓๐ 

๑๓.๙๔ 

๑๙.๔๐ 

๑๐.๙๑ 



๖๐ 
 

หนวยงานเอกชน 

รวม 

๑๘ 

๑๖๕ 

๑๐.๙๑ 

๑๐๐.๐๐ 

 ตาราง ๑๕ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจํานวนท้ังส้ิน ๑๖๕ คน จําแนกตามหนวยงานตน

สังกัด โดยตนสังกัดท่ีมีจํานวนกลุมตัวอยางมากท่ีสุด คือกองทัพบก จํานวน ๓๗ คน คิดเปนรอยละ ๒๒.๔๒ 

รองลงมาคือหนวยงานภาครัฐ จํานวน ๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๙.๔๐ กองทัพอากาศ จํานวน ๒๓ คน คิดเปน

รอยละ ๑๓.๙๔ มหาวิทยาลัย จํานวน ๑๘ คน รอยละ ๑๐.๙๑ หนวยงานเอกชน จํานวน ๑๘ คน รอยละ 

๑๐.๙๑ กองทัพเรือ จํานวน ๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๓๐ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จํานวน ๑๒ คน 

คิดเปนรอยละ ๗.๒๗ และสุดทายคือ กองบัญชาการกองทัพไทย จํานวน ๘ คน หรือคิดเปนรอยละ ๔.๘๕ 

 

ตารางท่ี ๑๖ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางาน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๑๖๕) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๒๓ 

๒๕ 

๓๗ 

๘๐ 

๑๖๕ 

 

๑๓.๙๔ 

๑๕.๑๕ 

๒๒.๔๒ 

๔๘.๔๘ 

๑๐๐.๐๐ 

ตาราง ๑๖ แสดงระยะเวลาการทํางานในสังกัดของกลุมตัวอยางท้ังส้ิน ๔ ชวง โดยมีกลุมตัวอยาง

สวนมาก คือจํานวน ๘๐ คน หรือคิดเปน ๔๘.๔๘ มีระยะเวลาการทํางานมามากกวา ๕ ป ผูท่ีมีระยะเวลาการ

ทํางาน ๓ – ๕ ป มีจํานวน ๓๗ คน คิดเปนรอยละ ๒๒.๔๒ ผูท่ีมีระยะเวลาการทํางาน ๑ – ๒ ป มีจํานวน ๒๕ 

คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๑๕ และผูท่ีมีระยะเวลาการทํางานนอยกวา ๑ ป มีจํานวน ๒๓ คน คิดเปนรอยละ 

๑๓.๙๔ 

 

ตารางท่ี ๑๗ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๑๖๕) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๒๕ 

๒๓ 

๓๕ 

๘๒ 

๑๖๕ 

 

๑๕.๑๕ 

๑๓.๙๔ 

๒๑.๒๑ 

๔๙.๗๐ 

๑๐๐.๐๐ 



๖๑ 
 

 จากตาราง ๑๗ จํานวนของกลุมตัวอยางท้ังหมด ๑๖๕ คน จําแนกออกเปนผูท่ีมีระยะการทํางานนอย

กวา ๑ ป จํานวน ๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๑๕ ผูท่ีทํางานในตําแหนงเปนระยะเวลา ๑-๒ ป จํานวน ๒๓ คน 

คิดเปนรอยละ ๑๓.๙๔ ผูท่ีทํางานในตําแหนงเปนระยะเวลา ๓-๕ ป  จํานวน ๓๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๑.๒๑ 

และผูท่ีมีระยะเวลาการทํางานในตําแหนงมากกวา ๕ ป มีจํานวน ๘๒ คน คิดเปนรอยละ ๔๙.๗๐ 

 

สวนท่ี ๒ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. 

ตารางท่ี ๑๘ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจดานการ

ใหบริการของเจาหนาท่ี 

ความพึงพอใจดานการใหบริการของเจาหนาท่ี คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. การปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ ไมแสดงออกซึ่ง

พฤติกรรมที ่จะสอไปในทางที ่ไม ให เกียรติผู อื ่น  และ

ปฏิบัติตอทุกหนวยงานดวยมาตรฐานเดียวกัน 

๔.๓ ๐.๖๖ มากท่ีสุด 

๒. การติดตามงานและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

เปนอยางดี 

๔.๑ ๐.๖๕ มาก 

๓. ความใสใจและกระตือรือรนในการติดตอประสานงาน ๔.๑ ๐.๗๑ มาก 

๔. ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของ สทป. และ สามารถ

ใหขอมูลท่ีเกี่ยวของอยางครบถวนและถูกตอง 

๔.๑ ๐.๗๔ มาก 

๕. ความพึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาที่ สทป. 

โดยรวม 

๔.๑ ๐.๗๓ มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจภาพรวมดานการใหบริการของ

เจาหนาท่ี 

๔.๑๒ ๐.๗๐ มาก 

จากตาราง ๑๘ แสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจภาพรวมดานการใหบริการของเจาหนาท่ีในระดับมาก (x ̄ 
= ๔.๑๒, S.D. = ๐.๗๐)  โดยจากความพึงพอใจท้ัง ๕ ดานนั้น ปรากฏคาเฉล่ียความพึงพอใจท่ีสูงท่ีสุดในดาน 

“การปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ ไมแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีจะสอไปในทางท่ีไมใหเกียรติผูอื่นระหวาง

ปฏิบัติงาน” (x̄ = ๔.๓, S.D. = ๐.๖๖) โดยอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจดาน “การติดตาม

งานและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนอยางดี” (x̄ = ๔.๑, S.D. = ๐.๖๕) “ความใสใจและ

กระตือรือรนในการติดตอประสานงาน” (x̄ = ๔.๑, S.D. = ๐.๗๑) และ “ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของ 

สทป. และ สามารถใหขอมูลท่ีเกี่ยวของอยางครบถวนและถูกตอง” (x̄ = ๔.๑, S.D. = ๐.๗๔)  และ “ความ

พึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาท่ี สทป. โดยรวม” (x̄ = ๔.๑, S.D. = ๐.๗๓)    โดยพบวาอยูในระดับ

มาก  



๖๒ 
 

 

ตารางท่ี ๑๙ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจดานการ

ใหบริการของ สทป. 

ความพึงพอใจดานการใหบริการของ สทป. คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๖. กระบวนการและข้ันตอนชัดเจน ๔.๑ ๐.๗๐ มาก 

๗. ระยะเวลาในการดําเนินการมีความเหมาะสม ๓.๙ ๐.๖๗ มาก 

๘. ข้ันตอนในการใหบริการเหมาะสม ๓.๙ ๐.๖๗ มาก 

๙. การประสานงานและการอํานวยความสะดวก ๔.๑ ๐.๗๕ มาก 

๑๐. การติดตามงานอยางตอเนื่อง ๔ ๐.๗๖ มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจดานการใหบริการของ สทป. ๔.๐๒ ๐.๗๑ มาก 

จากตาราง ๑๙ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานการใหบริการของ สทป. ในภาพรวม

ในระดับมาก (x̄ = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๗๑) โดยประเด็นท่ีพบคาเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด คือประเด็นดาน 

“กระบวนการและข้ันตอนชัดเจน” (x̄ = ๔.๑, S.D. = ๐.๗๐) และ “การประสานงานและการอํานวยความ

สะดวก” (x̄ = ๔.๑, S.D. = ๐.๗๕)  รองลงมา คือประเด็น “การติดตามงานอยางตอเนื่อง” (x̄ = ๔, S.D. = 

๐.๗๖) และสุดทายคือประเด็นทางดาน “ระยะเวลาในการดําเนินการมีความเหมาะสม” (x̄ = ๓.๙, S.D. = 

๐.๖๗)  และ “ข้ันตอนในการใหบริการเหมาะสม” (x̄ = ๓.๙, S.D. = ๐.๖๗) ซึ่งมีคะแนนคาเฉล่ียเทากัน 

 

 

ตารางท่ี ๒๐ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจดานความ

สะดวก 

ความพึงพอใจดานความสะดวก คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑๑. สถานท่ีตอนรับสําหรับผูมาติดตอมีความเหมาะสม ๔.๑ ๐.๗๙ มาก 

๑๒. สถานท่ีใหบริการเปนระเบียบ สะอาด เรียบรอย ๔.๓ ๐.๗๐ มากท่ีสุด 

๑๓. สถานท่ีจอดรถเพียงพอสําหรับผูมาติดตอ ๓.๙ ๐.๗๗ มาก 

๑๔. ข้ันตอนในการติดตอประสานงาน ๔.๑ ๐.๖๘ มาก 

๑๕. อุปกรณและเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการใหบริการ ๔.๑ ๐.๗๑ มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจดานความสะดวก ๔.๐๙ ๐.๗๓ มาก 



๖๓ 
 

ตาราง ๒๐ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจท่ีมีตอ สทป. ดานความสะดวกในภาพรวมอยู

ในระดับมาก (x̄ = ๔.๐๙, S.D. = ๐.๗๓) โดยพบคาเฉล่ียความพึงพอใจท่ีสูงท่ีสุดในประเด็นทางดาน “สถานท่ี

ใหบริการเปนระเบียบ สะอาด เรียบรอย” (x̄ = ๔.๓, S.D. = ๐.๗๐) รองลงมาคือประเด็น “สถานที่ตอนรับ

สําหรับผูมาติดตอมีความเหมาะสม” (x̄ = ๔.๑, S.D. = ๐.๗๙) “ขั้นตอนในการติดตอประสานงาน” (x̄ = 

๔.๑, S.D. = ๐.๖๘) และ “อุปกรณและเครื่องมือที่เหมาะสมในการใหบริการ” (x̄ = ๔.๑, S.D. = ๐.๗๑) 

และสุดทายคือประเด็นทางดาน “สถานท่ีจอดรถเพียงพอสําหรับผูมาติดตอ” (x̄ = ๓.๙, S.D. = ๐.๗๗) 

 

ตารางท่ี ๒๑ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจดานการใช

ประโยชนหรือผลท่ีไดรับจากการใชบริการ 

ความพึงพอใจดานการใชประโยชนหรือผลท่ีไดรับจาก

การใชบริการ 

คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

แปลความ 

๑๖. การติดตอกับ สทป. ของทานประสบผลสําเร็จตามท่ี

ตองการ 

๓.๙ ๐.๘๔ มาก 

๑๗. การติดตอกับ สทป. ของทานเกิดประโยชนตอตัว

ทานเอง 

๓.๙ ๐.๘๗ มาก 

๑๘. การติดตอกับ สทป. ของทานเกิดประโยชนตอ

หนวยงานของทาน 

๔ ๐.๘๙ มาก 

๑๙.ผลท่ีไดรับจากการใชบริการเปนประโยชนตอกองทัพ

ในภาพรวม 

๔ ๐.๘๔ มาก 

๒๐. ผลท่ีไดรับจากการใชบริการเปนประโยชนตอสังคม

และชุมชน 

๓.๘ ๐.๘๙ มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจดานการใชประโยชนหรือผลท่ี

ไดรับจากการใชบริการ 

๓.๙๓ ๐.๘๗ มาก 

ตาราง ๒๑ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ สทป. ในดานการใชประโยชนหรือผลท่ี

ไดรับจากการใชบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = ๓.๙๓, S.D. = ๐.๘๗) โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ

“การติดตอกับ สทป. ของทานเกิดประโยชนตอหนวยงานของทาน” (x̄ = ๔, S.D. = ๐.๘๙) และ“ผลท่ี

ไดรับจากการใชบริการเปนประโยชนตอกองทัพในภาพรวม” (x̄ = ๔, S.D. = ๐.๘๔) รองลงมา คือ ประเด็น 

“การติดตอกับ สทป. ของทานประสบผลสําเร็จตามท่ีตองการ” (x̄ = ๓.๙, S.D. = ๐.๘๔) และ “การติดตอ

กับ สทป. ของทานเกิดประโยชนตอตัวทานเอง” (x̄ = ๓.๙, S.D. = ๐.๘๗) และดานท่ีพบคาเฉล่ียความพึง

พอใจท่ีตํ่าท่ีสุด คือ “ผลที่ไดรับจากการใชบริการเปนประโยชนตอสังคมและชุมชน” (x̄ = ๓.๘, S.D. = 

๐.๘๙)  โดยระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในทุกประเด็นท่ีกลาวมานี้อยูในระดับมาก 

 



๖๔ 
 

ตารางท่ี ๒๒ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจดาน

บทบาทหนาท่ีของ สทป. 

ความพึงพอใจดานบทบาทหนาท่ีของ สทป. คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๒๑. การจัดต้ัง สทป. เปนการเสริมบทบาทการวิจัยพัฒนา

เทคโนโลยีของกองทัพ 

๔.๒ ๐.๗๗ มาก 

๒๒. สทป. มีผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเปนรูปธรรมท่ี

ทานรับรูและยอมรับ 

๔ ๐.๗๔ มาก 

๒๓. สทป. เปนศูนยขอมูลความรูใหแกกระทรวงกลาโหม

เพื่อใชกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ 

๔ ๐.๗๑ มาก 

๒๔. สทป. สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรท้ังในภาควิชาการ 

ภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนอยางตอเนื่อง 

๓.๙ ๐.๗๔ มาก 

๒๕. สทป. รวมมือกับองคกรตาง ๆ ท้ังในและนอก

กระทรวงกลาโหม ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา

และตอยอดงานวิจัยดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

๔ ๐.๗๕ มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจดานบทบาทหนาท่ีของ สทป. ๔.๐๓ ๐.๗๔ มาก 

 ตาราง ๒๒ จําแนกตามความพึงพอใจดานบทบาทหนาท่ีของ สทป. โดยพบวาภาพรวมความพึงพอใจ

นั้นอยูในระดับมาก (x̄ = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๗๔) ทางดานของความพึงพอใจดานบทบาทหนาท่ีของ สทป. ใน

ประเด็น “การจัดต้ัง สทป. เปนการเสริมบทบาทการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีของกองทัพ” พบวากลุมตัวอยางมี

ความพึงพอใจในระดับมาก (x̄ = ๔.๒, S.D. = ๐.๗๗) รองลงมา คือ “สทป. มีผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีท่ี

เปนรูปธรรมท่ีทานรับรูและยอมรับ” (x̄ = ๔ , S.D. = ๐.๗๔) “สทป. เปนศูนยขอมูลความรู ใหแก

กระทรวงกลาโหมเพื่อใชกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ” (x̄ = 

๔, S.D. = ๐.๗๑)  และ “สทป. รวมมือกับองคกรตาง ๆ ท้ังในและนอกกระทรวงกลาโหม ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการพัฒนาและตอยอดงานวิจัยดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ” (x̄ = ๔, S.D. = ๐.๗๕) ซึ่งได

คาเฉล่ียเทากัน สวนประเด็นท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ  สทป. สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรท้ังในภาควิชาการ 

ภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนอยางตอเนื่อง” (x̄ = ๓.๙, S.D. = ๐.๗๔) 

 

 

 

 



๖๕ 
 

ตารางท่ี ๒๓ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจตองานวิจัย

ดานอาวุธยุทโธปกรณ 

ความพึงพอใจตองานวิจัยดานอาวุธยุทโธปกรณ คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๒๖. จรวดดัดแปรสภาพอากาศ ๓.๘ ๐.๘๘ มาก 

๒๗. จรวดหลายลํากลองนําวิถี ๓.๘ ๐.๘๕ มาก 

๒๘. อากาศยานไรคนขับ (UAV) ๓.๙ ๐.๘๙ มาก 

๒๙. ยานเกราะลอยาง ๔.๑ ๐.๗๙ มาก 

๓๐. เครื่องกระสุน ๔ ๐.๘๒ มาก 

ภาพรวมความพึ งพอใจด านงาน วิ จั ยด านอา วุธ

ยุทโธปกรณ 

๓.๙๓ ๐.๘๔ มาก 

ตาราง ๒๓ จําแนกตามความพึงพอใจดานความพึงพอใจตองานวิจัยดานอาวุธยุทโธปกรณ โดยพบวา

ภาพรวมความพึงพอใจนั้นอยูในระดับมาก (x̄ = ๓.๙๓, S.D. = ๐.๘๔) ทางดานของความพึงพอใจดานบทบาท

หนาท่ีของ สทป. ในประเด็น “ยานเกราะลอยาง” พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับมาก (x̄ = ๔.๑, 

S.D. = ๐.๗๙) รองลงมา คือ “เครื่องกระสุน” (x̄ = ๔, S.D. = ๐.๘๒) “อากาศยานไรคนขับ (UAV)” (x̄ = ๓.๙, 

S.D. = ๐.๘๙) และดานท่ีไดคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ “จรวดดัดแปรสภาพอากาศ” (x̄ = ๓.๘, S.D. = ๐.๘๘)   และ 

“จรวดหลายลํากลองนําวิถี” (x̄ = ๓.๘, S.D. = ๐.๘๕)   

 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. 

 ภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. ในดานตางๆ ไดแก ดานการใหบริการของ

เจาหนาท่ี ดานการใหบริการของ สทป. ดานความสะดวก ดานการใชประโยชนหรือผลท่ีไดรับจากการใชบริการ  

ความพึงพอใจดานบทบาทหนาท่ีของ สทป. และความพึงพอใจตองานวิจัยดานอาวุธยุทโธปกรณ สรุปออกมาได

ตามตารางดานลาง 

ตารางท่ี ๒๔ แสดงภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. 

ภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

ภาพรวมความพึงพอใจภาพรวมดานการใหบริการของ

เจาหนาท่ี 

๔.๑๒ ๐.๗๐ มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจดานการใหบริการของ สทป. ๔.๐๒ ๐.๗๑ มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจดานความสะดวก ๔.๐๙ ๐.๗๓ มาก 



๖๖ 
 

ภาพรวมความพึงพอใจดานการใชประโยชนหรือผลท่ีไดรับ

จากการใชบริการ 

๓.๙๓ ๐.๘๗ มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจดานบทบาทหนาท่ีของ สทป. ๔.๐๓ ๐.๗๔ มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจตองานวิจัยดานอาวุธยุทโธปกรณ ๓.๙๓ ๐.๘๔ มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. ๔.๐๒ ๐.๗๗ มาก 

ตาราง ๔.๒๔ จําแนกตามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. โดยพบวาภาพรวมความพึงพอใจ

นั้นอยูในระดับมาก (x̄ = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๗๗) ดานความพึงพอใจภาพรวมดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 

พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับมาก  (x̄ = ๔.๑๒, S.D. = ๐.๗๐) รองลงมาคือ ความพึงพอใจดาน

ความสะดวก  (x̄ = ๔.๐๙, S.D. = ๐.๗๓) ซึ่งอยูในระดับมาก ตอมาคือ ความพึงพอใจดานบทบาทหนาท่ีของ 

สทป. (x̄ = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๗๔) ซึ่งอยูในระดับมาก และความพึงพอใจดานการใหบริการของ สทป. (x̄ = 

๔.๐๒, S.D. = ๐.๗๑) ซึ่งอยูในระดับมาก และอันดับสุดทายคือ ความพึงพอใจดานการใชประโยชนหรือผลท่ี

ไดรับจากการใชบริการ (x̄ = ๓.๙๓, S.D. = ๐.๘๗) และความพึงพอใจตองานวิจัยดานอาวุธยุทโธปกรณ(x̄ = 

๓.๙๓, S.D. = ๐.๘๔)  ซึ่งอยูในระดับมาก 

 

สวนท่ี ๓ ความคิดเห็นในดานความคุมคาทางสังคมและเศรษฐกิจของ สทป. 

ตารางท่ี ๒๕ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคุมคา 

ความคุมคา คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. งานว ิจ ัยและกิจกรรมของ สทป.  สามารถพัฒนา

บุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศไดอยางตอเนื่อง

และยั่งยืน 

๔.๑ ๐.๖๖ มาก 

๒. งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. สรางความเช่ือมั่นใน

ดานความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ 

๔ ๐.๗๑ มาก 

๓. งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. เปนประโยชนตองาน

ที่มิใชดานการทหาร และเสริมสรางความเปนอยูที่ดีข้ึน

ของประชาชน 

๔ ๐.๖๘ มาก 

๔. งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. คุมคาตอการลงทุน ๓.๙ ๐.๗๕ มาก 

๕. งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. สามารถลดตนทุน

การนําเขาอาวุธยุทโธปกรณดานการรบจากตางประเทศ 

๔ ๐.๘๗ มาก 



๖๗ 
 

๖. งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. จะทําใหประเทศไทย

เปน “เจาของ” เทคโนโลยีปองกันประเทศ และอาจขาย

เทคโนโลยีใหกับประเทศอื่นไดอีกดวย 

๔ ๐.๙๐ มาก 

ภาพรวมความเห็นเร่ืองความคุมคาทางสังคม ๓.๙๙ ๐.๗๖ มาก 

ตาราง ๒๕ แสดงใหเห็นถึงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ สทป. ทางดานความคุมคาทางสังคม

และเศรษฐกิจของ สทป. โดยรวมแลวกลุมตัวอยางมีความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของ สทป. เรื่องความคุมคาทาง

สังคมในระดับมาก (x̄ = ๓.๙๙, S.D. = ๐.๗๖) ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ “งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. 

สามารถพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน” (x̄ = ๔.๑, S.D. = 

๐.๖๖) รองลงมาคือ ประเด็นดาน “งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. สรางความเชื่อมั่นในดานความม่ันคง

และความปลอดภัยของประเทศ” (x̄ = ๔, S.D. = ๐.๗๑) “งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. เปนประโยชน

ตองานที่มิใชดานการทหาร และเสริมสรางความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน” (x̄ = ๔, S.D. = ๐.๖๘) 

“งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. สามารถลดตนทุนการนําเขาอาวุธยุทโธปกรณดานการรบจาก

ตางประเทศ” (x̄ = ๔, S.D. = ๐.๘๗) และ “งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. จะทําใหประเทศไทยเปน 

“เจาของ” เทคโนโลยีปองกันประเทศ และอาจขายเทคโนโลยีใหกับประเทศอื่นไดอีกดวย” (x̄ = ๔, S.D. = 

๐.๙๐) และดานท่ีไดคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ดาน “งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. คุมคาตอการลงทุน” (x̄ = 

๓.๙, S.D. = ๐.๗๕) โดยความเห็นของกลุมตัวอยางตอทุกประเด็นดานความคุมคาทางสังคมและเศรษฐกิจของ 

สทป. อยูในระดับมาก 

 

๔.๒.๒ ผลการสํารวจจากแบบสัมภาษณ 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหการสํารวจจากแบบสัมภาษณจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ สทป. แบง

ออกเปน ๕ หัวขอคําถาม ไดดังนี้ 

 

๑) ทานคิดวาการใหบริการของเจาหนาท่ี สทป. ควรมีขอปรับปรุงหรือไม อยางไร 

กลุมตัวอยางใหสัมภาษณวา ไดรับทุนและทํางานรวมกับทางสทป. ซึ่งทางเจาหนาท่ีของ สทป. 

ใหบริการครบถวนต้ังแตเริ่มมีการเสนอขอเสนอโครงการ อธิบายโจทยปญหาใหกับทางนักวิจัย 

จนกระท่ังนักวิจัยทานไหนไดรับทุน มีการช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติ การวิจัย เพื่อให

สอดคลองกับทางวัตถุประสงคของ สทป. รวมถึงกระบวนการวิจัยตาง ๆ อีกท้ังยังคอยติดตาม จน

โครงการสําเร็จลุลวง หลังจากนั้นยังมีการเชิญนักวิจัยไปใหขอมูลรายละเอียดหรือแสดงผลงานท่ีสําเร็จ

แลว รวมถึงยังติดตอกับนักวิจัยเมื่อมีกิจกรรมของ สทป. ใหนักวิจัยไดมีความใกลชิดกับ สทป. อยู

ตลอดเวลา การใหบริการของเจาหนาท่ี สทป. จึงยังไมมีขอปรับปรุง 

นอกจากนี้ กลุมตัวอยางบางรายไดมีโอกาสไดเขาสัมภาษณผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยี

ปองกันประเทศ ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี การติดตอประสานงานผานทางเลขาราบรื่น 



๖๘ 
 

 อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางไดกลาวถึง ขอปรับปรุงในดานสถานท่ีของ สทป. ท่ีมีปายบอกทาง

ไมชัดเจน 

 

๒) ทานพึงพอใจตอบทบาทหนาท่ีของ สทป. ในโครงการใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

กลุมตัวอยางพึงพอใจตอโครงการของ สทป. ดังตอไปนี้ ๑) กิจกรรมนิทรรศการท่ีแสดง

โครงการตางๆ ๒) โครงการพลังงานไรสาย ซึ่งมีการติดต้ังสถานีชารจแบตเตอรี่ไรสายใหกับพวก

ยุทโธปกรณตาง ๆ เชน ยูเอวี หรืออากาศยาน ๓) โครงการสรางจรวดโดยฝมือของนักวิจัยไทยท่ีมีสวน

รวม ซึ่งทําใหเรามั่นใจวาคนไทยเราก็สามารถทํางานวิจัยทางดานเทคโนโลยีดานปองกันประเทศไดไม

นอยหนาไปกวาตางประเทศ ๔) โครงการศึกษาความเปนไปไดท่ีจะทําโครงการฐานปลอยดาวเทียม

ประเทศไทย ซึ่งเปนโครงการท่ีนาสนใจและแสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีศักยภาพ และทาง สทป. มี

ความรูทางดานนี้ ถาทําโครงการเชนนี้อยางตอเนื่องจะเกิดประโยชน 

 

๓)  ทานคิดวางานวิจัยและพัฒนาหรือโครงการของ สทป. มีประโยชนตอสังคมหรือไม อยางไร  

กลุมตัวอยางใหความเห็นวา งานวิจัยและพัฒนาของ สทป. เชน การคนควาพัฒนาเรื่องอาวุธ 

เรื่องระบบปองกัน เกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศตาง ๆ ลวนมีประโยชนท้ังส้ิน 

อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางตองการใหพัฒนาผลิตภัณฑอื่น ๆ ใหมากข้ึนกวานี้ เชน โครงการ

ถายโอนพลังงานไรสายสามารถนําไปประยุกตกับอยางอื่นได เชน รถไฟฟา นอกเหนือจากการชารจยู

เอวีเพียงเทานั้น และนอกจากนี้ อยากใหทาง สทป. เพิ่มโครงการใหความรูแกทางสถาบันอื่น ๆ 

เกี่ยวกับวิชาการ มากข้ึน เชน ความรวมมือกับมหาวิทยาลัย เพื่อจะไดนําความรูไปตอยอดและมาชวย

พัฒนา  

 

๔) ทานคิดวางานวิจัยและพัฒนาหรือโครงการของ สทป. คุมคากับงบประมาณท่ีใชหรือไม อยางไร 

กลุมตัวอยางใหสัมภาษณวาโครงการของ สทป. มีความคุมคาอยางมาก เพราะถือเปนการ

สรางนวัตกรรม และลดการนําเขาจากตางประเทศ อยางไรก็ดี กลุมตัวอยางมีความกังวลเรื่อง

งบประมาณของ สทป. เพราะในการวิจัยแตละครั้งไดรับงบประมาณท่ีจํากัด ในฐานะคนทํางาน

ตองการงบประมาณท่ีมากกวาท่ีทาง สทป. ให เพื่อสรางงานท่ีดีกวา แตกลุมตัวอยางก็แสดงความ

เขาใจทาง สทป. เปนอยางดีเรื่องขอจํากัดดานงบประมาณ นอกจากนี้ กลุมตัวอยางยังอยากใหรัฐบาล

สนับสนุน สทป. มากกวานี้ เพื่อใหประเทศไทยมีเครื่องมือท่ีทันสมัยเทียบเคียงกับประเทศท่ีพัฒนาแลว 

อีกท้ัง ยังอยากใหมีการสงเสริมใหบุคคลากรเพื่อใหองคกรมีเจาหนาท่ีท่ีมีความสามารถรองรับงานใน

อนาคต 

 

 



๖๙ 
 

 

๕) โดยรวมทานพึงพอใจการทํางานของ สทป. หรือไม อยางไร 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการทํางานของ สทป. โดยรวม เพราะวาจากเดิมนักวิจัย

สวนมากไมมีโอกาสไดใกลชิดกับงานวิจัยทางทหาร เพราะฉะนั้น การท่ีมี สทป. เขามานั้น ไมใชเฉพาะ

งานวิจัยดานทหาร แตก็เปนงานวิจัยหลาย ๆ อยาง ซึ่ง สทป. มีกระบวนการในการเช่ือมตอของสวน

ทางทหารเองซึ่งเปนผูใช และทางนักวิจัยซึ่งเปนคนท่ีทําโครงการวิจัย  ไดอยางครบวงจร หากไมมี 

สทป. เขามาดูแล กลุมตัวอยางคิดวางานวิจัยรวมกับทางความมั่นคง หรือทางทหารคงเกิดข้ึนไดยาก 

เนื่องจากจะไมมีคนประสานงานท่ีดีและเขาใจ เพราะ สทป. ไมไดดูแลทางดานเทคนิคอยางเดียว หรือ

ไมไดดูแลเรื่องการประสานงานอยางเดียว แตเปนการประสานงานทางดานเทคนิค ซึ่งตองใชบุคลากร

ท่ีมีประสบการณและมีคุณภาพ เพราะฉะนั้น โดยรวมกลุมตัวอยางพึงพอใจกับการทํางานของ สทป. 

อยางมาก  

อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางยังอยากให สทป. สามารถท่ีจะใหโครงการวิจัยหรือวาให

งบประมาณมากข้ึนเพื่อท่ีจะขยายขนาดของงานวิจัยใหพัฒนามากข้ึน ท้ังทางดานปริมาณและคุณภาพ 

อีกท้ัง สทป. ควรแสดงบทบาทจุดยืนของตนเองวามีความสําคัญตอประเทศในดานเกี่ยวกับความมั่นคง

ใหกับรัฐบาล รัฐบาลอาจจะสนับสนุนงบประมาณให สทป. เยอะข้ึนเพื่อพัฒนาทางดานนวัตกรรมให

ทันสมัยมากข้ึน และอยากจะเนนใหทาง สทป. ประชาสัมพันธหนวยงานใหเยอะกวานี้ใหเปนท่ีรูจัก

ของคนท่ัวไป เพราะยังมีคนท่ียังไมรูจัก สทป. กลุมตัวอยางมีการเสนอแนะกิจกรรมประชาสัมพันธ

หนวยงาน เชน จัดงานกิจกรรมวันเด็ก เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 
 

๔.๓ ผลการสํารวจท่ีพุงเปาไปยังประเด็นสําคัญและเรงดวน ของกลุมผูถือประโยชนรวม ท่ี สทป. 

มุงจะเขาถึงและสรางคุณคาให หรือสรางคุณคารวมกันตามบทบาทหนาท่ีของ สทป. 

 

๔.๓.๑ ความคาดหวังของสภากลาโหม ท่ีมีตอ สทป. ในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ

กําลังกองทัพ  

 

ผลการสํารวจจากแบบสอบถาม 

แบงขอมูลการวิจัยออกเปน ๓ สวน คือ 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

สวนท่ี ๓  คําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน 

สวนท่ี ๔  ขอเสนอแนะ 

 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยขอมูลประกอบไปดวย เพศ อายุ ช้ันยศ และ

ช่ือหนวยงานสังกัด ไดผลสรุปขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๒๖ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

รวม 

 

๑๒ 

๘ 

๒๐ 

 

๖๐ 

๔๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๒๖ เพศของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๖๐ และ

เพศหญิง จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๐ 

 

ตารางท่ี ๒๗ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

อาย ุ

๒๖ - ๓๐ ป 

๓๑ – ๓๕ ป 

๓๖ – ๔๐ ป 

 

๕ 

๒ 

๕ 

 

๒๕ 

๑๐ 

๒๕ 



๗๑ 
 

๔๑ – ๔๕ ป 

๔๖ – ๕๐ ป 

๕๑ – ๕๕ ป 

๕๖ – ๖๐ ป 

รวม 

๒ 

๔ 

๒ 

๐ 

๒๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๑๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๒๗ อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง ๒๖ – ๓๐ ป จํานวน ๕ คน คิดเปนรอย

ละ ๒๕ รองลงมา คือ อายุระหวาง ๓๖ – ๔๐ ป จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๕ ถัดมา คือ อายุ ๔๖– ๕๐ ป 

จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐ ลําดับสุดทายคืออายุ ๓๑ – ๓๕ ป อายุ ๔๑ – ๔๕ ป และอายุ ๕๑ – ๕๕ ป 

ซึ่งมีจํานวนเทากัน  คือ ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐  

ตารางท่ี ๒๘ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามช้ันยศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ช้ันยศ 

ทหารบก 

จาสิบเอก 

สิบตรี 

สิบโท 

สิบเอก 

รอยตรี 

รอยโท 

รอยเอก 

พันตร ี

พันเอก 

พ.อ.อ 

 

ทหารเรือ 

พันจาเอก 

นาวาโท 

รวม 

 

 

๕ 

๑ 

๑ 

๓ 

๑ 

๑ 

๑ 

๒ 

๑ 

๑ 

 

 

๒ 

๑ 

๒๐ 

 

 

๒๕ 

๕ 

๕ 

๑๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๑๐ 

๕ 

๕ 

 

 

๑๐ 

๕ 

๑๐๐ 

 จากตาราง ๒๘ ยศของกลุมตัวอยาง ยศจาสิบเอก มีจํานวนมากท่ีสุด คือ ๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๕ 

รองลงมาคือยศพันโท มีจํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๕ และจํานวนกลุมตัวอยางท่ีรองลงมาเปนอันดับสาม

คือกลุมของทหารบก ยศพันตรีและทหารเรือยศพันจาเอก จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ กลุมท่ีมีจํานวน



๗๒ 
 

นอยท่ีสุดคือ ยศสิบตรี สิบโท รอยตรี รอยโท รอยเอก พันเอก พ.อ.อ และ นาวาโท ซึ่งมีจํานวนเทากันคือ ๑ 

คน คิดเปนรอยละ ๕ 

 

ตารางท่ี ๒๙ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางาน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๐ 

๒ 

๑๘ 

๐ 

 

 

๐ 

๑๐ 

๙๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

ตาราง ๒๙ แสดงระยะเวลาการทํางานในสังกัดของกลุมตัวอยางท้ังส้ิน ๔ ชวง โดยมีกลุมตัวอยาง

สวนมาก คือจํานวน ๑๘ คน หรือคิดเปน ๙๐ มีระยะเวลาการทํางาน ๓ - ๕ ป และผูท่ีมีระยะเวลาการทํางาน 

๑ – ๒ ป มีจํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐   

 

ตารางท่ี ๓๐ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๐ 

๗ 

๑๓ 

๐ 

๒๐ 

 

๐ 

๓๕ 

๖๕ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๓๐ จํานวนของกลุมตัวอยางท้ังหมด ๒๐ คน จําแนกออกเปนผูท่ีทํางานในตําแหนงเปน

ระยะเวลา ๑-๒ ป จํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๕ และผูท่ีทํางานในตําแหนงเปนระยะเวลา ๓-๕ ป  จํานวน 

๑๓ คน คิดเปนรอยละ ๖๕  

 

สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ใน

ภาพรวม จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

 

 



๗๓ 
 

ตารางท่ี ๓๑ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลักษณการ

ดําเนินงานของ สทป. 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน) ในภาพรวม 

คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป. ๓.๔๕ ๐.๕๑ มาก 

๒. บทบาทหนาท่ีของ สทป ท่ีมีตอหนวยงานของทานมี

ความเหมาะสม 

๓.๕๐ ๐.๖๑ มาก 

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยาง

สม่ําเสมอ 

๓.๖๕ ๐.๗๕ มาก 

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ

หนวยงานของทาน 

๓.๕๕ ๐.๖๙ มาก 

๕. ทานตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ 

สทป. 

๓.๗๐ ๐.๖๖ มาก 

ภาพรวมความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

๓.๕๗ ๐.๖๔ มาก 

ตาราง ๓๑ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการ

มหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = ๓.๕๗, S.D. = ๐.๖๔) โดยประเด็นดาน “ทานตองการขับเคล่ือน

ความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.” (x̄ = ๓.๗๐, S.D. = ๐.๖๖)  มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือประเด็นดาน 

“หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยางสม่ําเสมอ” (x̄ = ๓.๖๕, S.D. = ๐.๗๕)  

 

สวนท่ี ๓  คําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอคําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวนเรื่อง “สภากลาโหม มี

ความคาดหวังตอ สทป. อยางไร ในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถกําลังกองทัพ” 

 จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

กลุมตัวอยางมีความคาดหวังตอ สทป. ตามขีดความสามารถของ สทป. โดยตองการให สทป. ทํางาน

วิจัยท่ี สทป. ไดเริ่มตนทําและตอยอดงานวิจัยตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ยังตองการให สทป. 

ดําเนินงานตามแผนงานท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรการปองกันประเทศของ

กระทรวงกลาโหม และติดตามขาวการประชุมสภากลาโหมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลากรระดับ

ปฏิบัติการควรติดตามขาวสารระดับนโยบายอยางใกลชิด แมวาจะไมไดมีสวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตร แต

เปนเนื้อหาท่ีควรทราบ 

 



๗๔ 
 

สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะแก สทป. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขอเสนอแนะดานบทบาทของ สทป. ท่ีมีสวนสนับสนุนองคกรของทาน  

กลุมตัวอยางใหคําแนะนําวา สทป. มีงานท่ีเกี่ยวของกับการฝกและอบรม ซึ่งถือเปนชองทางการส่ือสาร

กับนักเรียนท่ีดี หาก สทป. สามารถนํานโยบายและยุทธศาสตรดานการปองกันประเทศ หรือนโยบายดาน

การทหารของกระทรวงกลาโหมสอดแทรกในงานอบรม จะชวยใหนักเรียนเขาใจในภาพใหญระดับนโยบาย อีก

ท้ังยังเปนการประชาสัมพันธงานของสภากลาโหมในอีกทางหนึ่ง 

 

 ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมีตอ สทป. 

กลุมตัวอยาง เสนอแนะใหบุคคลากรภายใน สทป. ศึกษาแผนงานและนโยบายของกลาโหมอยางถอง

แท ไมใชเพียงผูบริหารท่ีตองศึกษานโยบาย แตบุคคลากรระดับปฏิบัติงานทุกคนเองก็ควรเขาใจนโยบายและ

ยุทธศาสตรเชนกัน 

 

ขอเสนอแนะตอคําถามประเด็นสําคัญและเรงดวน : สภากลาโหม มีความคาดหวังตอ สทป. อยางไร 

ในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถกําลังกองทัพ 

กลุมตัวอยางเสนอแนะนําให สทป. ทํางานวิจัยและอบรมตามหนาท่ีของ สทป. ซึ่งเปนงานท่ีมี

ประโยชนตอประเทศชาติอยูแลว  

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ในภาพรวม 

ไมมีความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 
 

๔.๓.๒ วัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีตามราง พรบ. ใหม เช่ือมโยงกับนโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ

มากเพียงใด และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 

 

ผลการสํารวจจากแบบสอบถาม 

แบงขอมูลการวิจัยออกเปน ๓ สวน คือ 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

สวนท่ี ๓  คําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน 

สวนท่ี ๔  ขอเสนอแนะ 

 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยขอมูลประกอบไปดวย เพศ อายุ ช้ันยศ และ

ช่ือหนวยงานสังกัด ไดผลสรุปขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๓๒ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

รวม 

 

๑๖ 

๔ 

๒๐ 

 

๘๐ 

๒๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๓๒ เพศของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๑๖ คน คิดเปนรอยละ ๘๐ และ

เพศหญิง จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐ 

 

ตารางท่ี ๓๓ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

อาย ุ

๒๖ - ๓๐ ป 

๓๑ – ๓๕ ป 

๓๖ – ๔๐ ป 

๔๑ – ๔๕ ป 

๔๖ – ๕๐ ป 

๕๑ – ๕๕ ป 

 

๖ 

๓ 

๓ 

๕ 

๓ 

๐ 

 

๓๐ 

๑๕ 

๑๕ 

๒๕ 

๑๕ 

๐ 



๗๖ 
 

๕๖ – ๖๐ ป 

รวม 

๐ 

๒๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๓๓ อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง ๒๖ – ๓๐ ป จํานวน ๖ คน คิดเปนรอย

ละ ๓๐ รองลงมา คือ อายุระหวาง ๔๑ – ๔๕ ป จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๕ ลําดับสุดทายคืออายุ ๓๑ – 

๓๕ ป อายุ ๓๖ – ๔๐ ป และอายุ ๔๖ – ๕๐ ป ซึ่งมีจํานวนเทากันคือ ๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๕  

 

ตารางท่ี ๓๔ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามช้ันยศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

      ช้ันยศ 

ทหารบก 

รอยตรี 

รอยโท 

รอยเอก 

พันตร ี

พันโท 

พันเอก 

 

ทหารเรือ 

นาวาตรี 

นาวาเอก 

 

รวม 

 

 

๑ 

๖ 

๓ 

๑ 

๑ 

๔ 

 

 

๑ 

๓ 

 

๒๐ 

 

 

๑๐ 

๓๐ 

๑๕ 

๕ 

๑ 

๒๐ 

 

 

๕ 

๑๕ 

 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๓๔ ยศของกลุมตัวอยาง รอยโท มีจํานวนมากท่ีสุด คือ ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐ รองลงมา

คือ ยศพันเอก มีจํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐ และจํานวนกลุมตัวอยางท่ีรองลงมาเปนอันดับสามคือกลุม

ของทหารบกยศรอยเอก และทหารเรือยศนาวาเอก มีจํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๕ กลุมท่ีมีจํานวนนอย

ท่ีสุดคือ ยศรอยตรี พันตรี พันโทและ นาวาตรี ซึ่งมีจํานวนเทากันคือ ๑ คน คิดเปนรอยละ ๔ 

  

ตารางท่ี ๓๕ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางาน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

 

๐ 

๔ 

 

๐ 

๒๐ 



๗๗ 
 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

๑๖ 

๐ 

๒๐ 

๘๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

ตาราง ๓๕ แสดงระยะเวลาการทํางานในสังกัดของกลุมตัวอยางท้ังส้ิน ๔ ชวง โดยมีกลุมตัวอยาง

สวนมาก คือจํานวน ๑๖ คน หรือคิดเปน ๘๐ มีระยะเวลาการทํางาน ๓ – ๕ ป และผูท่ีมีระยะเวลาการทํางาน 

๑ - ๒ ป มีจํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐  

 

ตารางท่ี ๓๖ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๐ 

๖ 

๑๔ 

๐ 

๒๐ 

 

๐ 

๓๐ 

๗๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๓๖ จํานวนของกลุมตัวอยางท้ังหมด ๒๐ คน จําแนกออกเปนผูท่ีทํางานในตําแหนงเปน

ระยะเวลา ๑-๒ ป จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐ และผูท่ีทํางานในตําแหนงเปนระยะเวลา ๓-๕ ป  จํานวน 

๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๗๐  

 

สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ใน

ภาพรวม จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๓๗ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลักษณการ

ดําเนินงานของ สทป. 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน) ในภาพรวม 

คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป. ๔.๓๐ ๐.๕๗ มากท่ีสุด 

๒. บทบาทหนาท่ีของ สทป ท่ีมีตอหนวยงานของทานมี

ความเหมาะสม 

๔.๑๐ ๐.๔๕ มาก 



๗๘ 
 

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยาง

สม่ําเสมอ 

๔.๒๕ ๐.๖๔ มากท่ีสุด 

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ

หนวยงานของทาน 

๔.๒๐ ๐.๖๒ มาก 

๕. ทานตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ 

สทป. 

๔.๓๐ ๐.๕๗ มากท่ีสุด 

ภาพรวมความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

๔.๒๓ ๐.๕๗ มากท่ีสุด 

จากตาราง ๓๗ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x̄ = ๔.๒๓, S.D. = ๐.๕๗) โดยประเด็นดานการดําเนินงาน

ของ สทป. ท่ีพบวากลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับมากท่ีสุดมีดวยกัน ๓ ประเด็น ไดแก ประเด็นดาน 

“หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป.” (x̄ = ๔.๖, S.D. = ๐.๖๐) “ทานตองการขับเคล่ือนความ

รวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.” (x̄ = ๔.๖, S.D. = ๐.๖๐) และประเด็น “หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ 

สทป. อยางสม่ําเสมอ” (x̄ = ๔.๕, S.D. = ๐.๖๔) สําหรับประเด็นท่ีพบคาเฉล่ียการรับรูนอยท่ีสุด คือ “บทบาท

หนาท่ีของ สทป ท่ีมีตอหนวยงานของทานมีความเหมาะสม” อยางไรก็ตาม การรับรูของกลุมตัวอยางใน

ประเด็นนี้พบวาอยูในระดับมาก (x̄ = ๔.๑๐, S.D. = ๐.๔๕) 

 

สวนท่ี ๓  คําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอคําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน จากขอมูลของกลุม

ตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๓๘ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของวัตถุประสงคตาม พรบ. 

ใหม เช่ือมโยงกับนโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติมากเพียงใด 

ความคิดเห็นตอวัตถุประสงคตามราง พรบ. ใหม คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี

ปองกันประเทศ และดําเนินการอื่นท่ีเกี่ยวกับหรือตอเนื่อง

กับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ เพื่อ

นําไปสูอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 

๔.๑๕ ๐.๕๙ มาก 

๒. ผลิต ประกอบรวม ปรับปรุง ซอมสราง เปล่ียนลักษณะ 

แปรสภาพ ขาย แลกเปล่ียน ให ใหยืม ใหเชา และใหบริการ

๔.๓๕ ๐.๕๙ มากท่ีสุด 



๗๙ 
 

เกี่ยวกับเทคโนโลยีปองกันประเทศ และอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศ รวมถึงการสงออกไปนอกราชอาณาจักร 

๓. สงเสริม และสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรม ปองกัน

ประเทศของกระทรวงกลาโหม หนวยงานอื่นของรัฐ และ

ภาคเอกชน 

๔.๑๐ ๐.๕๕ มาก 

๔. สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การคนควาวิจัย และ

การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศและ

อุตสาหกรรมปองกันประเทศ 

๔.๐๕ ๐.๕๑ มาก 

๕. ประสานความรวมมือดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ

และอุตสาหกรรมปองกันประเทศกับหนวยงานของรัฐ 

สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

๓.๙๐ ๐.๕๕ มาก 

๖. เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

และอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ใหแกกระทรวงกลาโหม

และหนวยงานของรัฐเพื่อใชในการกําหนดนโยบายและ

แผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

๔.๒๐ ๐.๗๗ มาก 

๗. เปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูลและสารสนเทศดาน

เทคโนโลยีปองกันประเทศและอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 

และสงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพรความรู

เกี่ยวกับเทคโนโลยีปองกันประเทศและอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศ 

๔.๐๐ ๐.๗๓ มาก 

๘. ทดสอบและรับรองผลการทดสอบตามมาตรฐาน

ยุทโธปกรณและยุทธภัณฑ 

๔.๑๕ ๐.๔๙ มาก 

ภาพรวมความคิดเห็นตอวัตถุประสงคตามราง พรบ. ใหม ๔.๑๑ ๐.๔๙ มาก 

 

จากตาราง ๓๘ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอวัตถุประสงคตามราง พรบ. ใหมของ 

สทป. ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๔๙) โดยประเด็นดานการดําเนินงานของ สทป. ท่ี

พบวากลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับมากท่ีสุดมีดวยกัน ๓ ประเด็น ไดแก ประเด็นดาน “ผลิต ประกอบรวม 

ปรับปรุง ซอมสราง เปล่ียนลักษณะ แปรสภาพ ขาย แลกเปล่ียน ให ใหยืม ใหเชา และใหบริการเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ และอุตสาหกรรมปองกันประเทศ รวมถึงการสงออกไปนอกราชอาณาจักร” (x̄ = 

๔.๓๕, S.D. = ๐.๕๙) “เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ และอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 

ใหแกกระทรวงกลาโหมและหนวยงานของรัฐเพื่อใชในการกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและ



๘๐ 
 

เทคโนโลยีปองกันประเทศ” (x̄ = ๔.๒๐, S.D. = ๐.๗๗) และประเด็น “ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม และเทคโนโลยีปองกันประเทศ และดําเนินการอื่นท่ีเกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีปองกันประเทศ เพื่อนําไปสูอุตสาหกรรมปองกันประเทศ” (x̄ = ๔.๑๕, S.D. = ๐.๕๗) สําหรับ

ประเด็นท่ีพบคาเฉล่ียการรับรูนอยท่ีสุด คือ “ประสานความรวมมือดานเทคโนโลยีปองกันประเทศและ

อุตสาหกรรมปองกันประเทศกับหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ” อยางไรก็ตาม การรับรูของกลุมตัวอยางในประเด็นนี้พบวาอยูในระดับมาก (x̄ = ๓.๙๐, S.D. = 

๐.๕๕) 
 

ตารางท่ี ๓๙ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของอํานาจหนาท่ีตามราง 

พรบ.ใหม เช่ือมโยงกับนโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติมากเพียงใด 

ความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหม คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิตางๆ ๔.๐๕ ๐.๖๐ มาก 

๒. ซื้อ ขาย จาง รับจาง สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ให

เชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อแลกเปล่ียน และจําหนาย หรือทํานิติ

กรรมใดๆ ผูกพันทรัพยสินของสํานักงาน หรือเพื่อประโยชน 

ในการดําเนินกิจการของสํานักงาน และกจิการอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม มีสิทธิในหรือหา

ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา และจําหนายทรัพยสิน

ท้ังภายในและภายนอก ราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือ

ทรัพยสินท่ีมีผูอุดหนุนหรืออุทิศให 

๓.๘๐ ๐.๕๒ มาก 

๓. กูยืมเงิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ๓.๙๐ ๐.๕๕ มาก 

๔. จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

๔.๐๕ ๐.๖๐ มากท่ีสุด 

๕. ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอื่น

ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศใน

กิจการท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ

สํานักงาน 

๓.๘๕ ๐.๕๙ มาก 

๖. จัดต้ังหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดต้ังองคกรท่ีเปนนิติ

บุคคล รวมตลอดถึงการเขารวมทุน ถือหุนหรือเปนหุนสวน

กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดําเนินกิจการท่ีเกี่ยวกับหรือ

๓.๙๐ ๐.๕๕ มาก 



๘๑ 
 

ตอเนื่องกับกิจการของสํานักงาน หรือนําผลการคนควาวิจัย

ไปเผยแพร หรือหาประโยชน เพื่อเปนรายไดของสํานักงาน 

ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการนโยบาย

เทคโนโลยีปองกันประเทศกําหนด โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตร ี

๗. เรียกเก็บและรับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน 

คาบริการ คาผลิตภัณฑ คาเชา คาแหงสิทธิ และคาอื่นๆ ใน

การดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน รวมท้ัง

ทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น ท้ังนี้ตาม

หลักเกณฑและอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด 

๔.๑๕ ๐.๗๕ มาก 

๘. เปนตัวแทนหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นเปนตัวแทนเพื่อ

ประกอบกิจการตางๆ ตามวัตถุประสงคของสํานักงาน และ

ตาม (2) 

๔.๑๕ ๐.๖๗ มาก 

๙. สงผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานในกิจการท่ีสํานักงาน เขา

รวมทุน ถือหุน เปนหุนสวนกับบุคคลอื่น หรือในกิจการของ

ภาคเอกชนภายใตวตัถุประสงคของสํานักงาน 

๔.๐๐ ๐.๗๓ มาก 

๑๐. ใหการรับรองยุทโธปกรณและยุทธภัณฑท่ีสํานักงาน

ทดสอบ 

๔.๓๕ ๐.๕๙ มาก 

๑๑. ดําเนินการอื่นใดท่ีจําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของสํานักงาน 

๔.๐๕ ๐.๗๖ มาก 

ภาพรวมความคิดเห็นตอความคิดเห็นตอหนาท่ีและ

อํานาจตามราง พรบ. ใหม 

๔.๐๔ ๐.๖๔ มาก 

จากตาราง ๓๙ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหมของ 

สทป. ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๖๔) โดยประเด็นดานการดําเนินงานของ สทป. ท่ี

พบวากลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับมากท่ีสุดมีดวยกัน ๓ ประเด็น ไดแก ประเด็นดาน “ใหการรับรอง

ยุทโธปกรณและยุทธภัณฑท่ีสํานักงานทดสอบ” (x̄ = ๔.๓๕, S.D. = ๐.๕๙) “เรียกเก็บและรับคาธรรมเนียม คา

บํารุง คาตอบแทน คาบริการ คาผลิตภัณฑ คาเชา คาแหงสิทธิ และคาอื่นๆ ในการดําเนินกิจการตาม

วัตถุประสงคของสํานักงาน รวมท้ังทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและ

อัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด” (x̄ = ๔.๑๕, S.D. = ๐.๗๕) และประเด็น “เปนตัวแทนหรือมอบหมายใหบุคคล

อื่นเปนตัวแทนเพื่อประกอบกิจการตางๆ ตามวัตถุประสงคของสํานักงาน และตาม (2)” (x̄ = ๔.๑๕, S.D. = 

๐.๖๗) สําหรับประเด็นท่ีพบคาเฉล่ียการรับรูนอยท่ีสุด คือ “ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือ

หนวยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศในกิจการท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
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วัตถุประสงคของสํานักงาน” อยางไรก็ตาม การรับรูของกลุมตัวอยางในนี้พบวาอยูในระดับมาก (x̄ = ๓.๘๕, 

S.D. = ๐.๕๙) 

 

สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะแก สทป. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขอเสนอแนะดานบทบาทของ สทป. ท่ีมีสวนสนับสนุนองคกรของทาน 

กลุมตัวอยางมีความคาดหวังวาใหมีการสนับสนุนการผลิตยุทโธปกรณ โดยอาจใหมีสวนรวมในการวิจัย

จัดทํา 

 

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมีตอ สทป. 

กลุมตัวอยางเสนอแนะ ใหมีการประสานงาน และกําหนดยุทโธปกรณท่ีสําคัญรวมกันเพื่อเนนการ

พัฒนาในสวนท่ีจําเปน ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงบประมาณ  

 

ขอเสนอแนะตอคําถามประเด็นสําคัญและเรงดวน : วัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีตามราง พรบ. ใหม 

เช่ือมโยงกับนโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติมากเพียงใด  

กลุมตัวอยางมีความเห็นวาไมทราบเรื่องการจัดทําวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีตามราง พรบ.ใหม 

เทาใดนัก ทาง สทป. อาจเผยแพรระหวางหนวยงานใหมากข้ึน อีกท้ังในเรื่องนโยบายวิจัย หากมีการรวมมือการ

ในงานตางๆ อาจมีสวนท่ีทํางานรวมกันได ซึ่งจะชวยลดงบประมาณและทําใหเกิดประสิทธิผลในภาพรวม 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ในภาพรวม 

ไมมีความคิดเห็น 
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๔.๓.๓ แผนยุทธศาสตรและแผนแมบท สัมพันธสอดคลองกับระยะเวลาและเปาหมายของยุทธศาสตรการ

วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ๒๐ ป และยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

กระทรวงกลาโหม มากเพียงใด (โดยเฉพาะ Spearhead R&I Program) และขอเสนอแนะในการปรับปรุง

พัฒนา 

 

ผลการสํารวจจากแบบสอบถาม 

แบงขอมูลการวิจัยออกเปน ๓ สวน คือ 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

สวนท่ี ๓  คําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน 

สวนท่ี ๔  ขอเสนอแนะ 

 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยขอมูลประกอบไปดวย เพศ อายุ ช้ันยศ และ

ช่ือหนวยงานสังกัด ไดผลสรุปขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๔๐ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

รวม 

 

๑๙ 

๑ 

๒๐ 

 

๙๕ 

๕ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๔๐ เพศของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๙๕ และ

เพศหญิง จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕ 

 

ตารางท่ี ๔๑ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

อาย ุ

๒๖ - ๓๐ ป 

๓๑ – ๓๕ ป 

๓๖ – ๔๐ ป 

๔๑ – ๔๕ ป 

 

๓ 

๑ 

๓ 

๕ 

 

๑๕ 

๕ 

๑๕ 

๒๕ 
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๔๖ – ๕๐ ป 

๕๑ – ๕๕ ป 

๕๖ – ๖๐ ป 

รวม 

๗ 

๐ 

๑ 

๒๐ 

๓๕ 

๐ 

๕ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๔๑ อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง ๔๖ – ๕๐ ป จํานวน ๗ คน คิดเปนรอย

ละ ๓๕ รองลงมา คือ อายุระหวาง ๔๑ – ๔๕ ป จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๕ ถัดมา คือ อายุ ๒๖ – ๓๐ 

ป และ อายุ ๓๖ - ๔๐ ป จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๕ ลําดับสุดทายคืออายุ ๓๑ – ๓๕ ป และ อายุ ๕๖ - 

๖๐ ป ซึ่งมีจํานวนเทากันคือ ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕  

 

ตารางท่ี ๔๒ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามช้ันยศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ช้ันยศ 

ทหารบก 

รอยโท 

พันโท 

พันเอก 

 

ทหารเรือ 

เรือตรี 

นาวาโท 

นาวาเอก 

 

รวม 

 

 

๒ 

๒ 

๘ 

 

 

๒ 

๔ 

๒ 

 

๒๐ 

 

 

๑๐ 

๑๐ 

๔๐ 

 

 

๑๐ 

๒๐ 

๑๐ 

 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๔๒ ยศของกลุมตัวอยาง พันเอก มีจํานวนมากท่ีสุด คือ ๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๐ รองลงมา

คือทหารบก ยศนาวาโท มีจํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐ และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือกลุมของรอยโท 

พันโท เรือตรีและนาวาเอกซึ่งมีจํานวนเทากัน คือ ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐  

  

ตารางท่ี ๔๓ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางาน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

 

๐ 

๔ 

 

๐ 

๒๐ 
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๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

๑๖ 

๐ 

๒๐ 

๘๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

จากตาราง ๔๓ แสดงระยะเวลาการทํางานในสังกัดของกลุมตัวอยางท้ังส้ิน ๔ ชวง โดยมีกลุมตัวอยาง

สวนมาก คือจํานวน ๑๖ คน หรือคิดเปน ๘๐ มีระยะเวลาการทํางาน ๓ - ๕ ป ผูท่ีมีระยะเวลาการ ผูท่ีมี

ระยะเวลาการทํางาน ๑ – ๒ ป มีจํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐  

 

ตารางท่ี ๔๔ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๐ 

๑๐ 

๑๐ 

๐ 

๒๐ 

 

๐ 

๕๐ 

๕๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๔๔ จํานวนของกลุมตัวอยางท้ังหมด ๒๐ คน จําแนกออกเปนผูท่ีทํางานในตําแหนงเปน

ระยะเวลา ๑-๒ ป จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๐ ผูท่ีทํางานในตําแหนงเปนระยะเวลา ๓ - ๕ ป  จํานวน 

๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๐  

 

สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ใน

ภาพรวม จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๔๕ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลักษณการ

ดําเนินงานของ สทป. 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน) ในภาพรวม 

คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป. ๓.๓๕ ๐.๖๗ ปานกลาง 

๒. บทบาทหนาท่ีของ สทป ท่ีมีตอหนวยงานของทานมี

ความเหมาะสม 

๓.๕๐ ๐.๗๖ มาก 
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๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยาง

สม่ําเสมอ 

๓.๐๕ ๐.๖๙ ปานกลาง 

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ

หนวยงานของทาน 

๓.๑๐ ๐.๖๔ ปานกลาง 

๕. ทานตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ 

สทป. 

๓.๓๕ ๐.๖๗ ปานกลาง 

ภาพรวมความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

๓.๒๗ ๐.๖๙ ปานกลาง 

จากตาราง ๔๕ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๒๗, S.D. = ๐.๖๙) โดยประเด็นดานการดําเนินงาน

ของ สทป. ท่ีพบวากลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับมากท่ีสุดมีดวยกัน ๓ ประเด็น ไดแก ประเด็นดาน 

“บทบาทหนาท่ีของ สทป ท่ีมีตอหนวยงานของทานมีความเหมาะสม” (x̄ = ๓.๕, S.D. = ๐.๗๖) “หนวยงาน

ของทานไดรับประโยชนจาก สทป.” ประเด็น “หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป.” และประเด็น 

“ตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป. ” (x̄ = ๓.๓๕, S.D. = ๐.๖๗) สําหรับประเด็นท่ีพบ

คาเฉล่ียการรับรูนอยท่ีสุด คือ “หนวยงานตองทํางานรวมกับ สทป. อยางสม่ําเสมอ อยางไรก็ตาม การรับรูของ

กลุมตัวอยางในท้ังสองประเด็นนี้พบวาอยูในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๑๐, S.D. = ๐.๖๔) 

 

สวนท่ี ๓  คําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอคําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน จากขอมูลของกลุม

ตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้    

 

ตารางท่ี ๔๖ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของ “แผนยุทธศาสตรและ

แผนแมบท สัมพันธสอดคลองกับระยะเวลาและเปาหมายของยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 20 ป 

และยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกระทรวงกลาโหม มากเพียงใด (โดยเฉพาะ 

Spearhead R&I Program) และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา” 
 

ความคิดเห็นตอแผนยุทธศาสตรและแผนแมบท คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ 

๓.๖๕ ๐.๔๙ มาก 
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เปาประสงค กระทรวงกลาโหมและประเทศไทย มีขีด

ความสามารถในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศท่ี

ทันสมัย มีตนแบบยุทโธปกรณ ท่ีระบบอุตสาหกรรม

ภายในประ เทศสามารถรองรับและสอดคล อ ง กั บ

สภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรของประเทศและภูมิภาค 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาองคความรูและ

นวัตกรรมสูประชาสังคม 

เปาประสงค กระทรวงกลาโหมและประเทศไทย 

สามารถพัฒนา เก็บรักษา และเพิ่มพูนองคความรูดาน

เทคโนโลยีปองกันประเทศไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน และ

ถายทอดองคความรูสูประชาสังคมเพื่อการใชประโยชนใน

ทุกมิติ ท้ังภาคการศึกษา พาณิชย และการปองกันประเทศ 

เปนตน 

๓.๔๐ ๐.๖๘ ปานกลาง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาเครือขายความ

รวมมือ 

เปาประสงค กระทรวงกลาโหมและประเทศไทย 

สามารถบริหารจัดการและใชประโยชนองคความรูและ

ทรัพยากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศจากเครือขายได

อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

๓.๓๐ ๐.๖๖ ปานกลาง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาองคกรเพื่อความ

ยั่งยืน 

เปาประสงค สทป. มีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิ

บาล มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได มีความเปนเลิศ

ในสาขาวิชาเฉพาะทาง เปนองคกรแหงการเรียนรู บุคลากร

ของสถาบันมีสมรรถนะสอดคลองกับตําแหนง มีความเปน

นักวิชาการ นักบูรณาการ และนักบริหาร และมีโครงสราง

พื้นฐานท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานของสถาบัน 

๓.๔๐ ๐.๕๐ ปานกลาง 
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สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะแก สทป. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขอเสนอแนะดานบทบาทของ สทป. ท่ีมีสวนสนับสนุนองคกรของทาน 

กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวา สทป. เปนหนวยงานท่ีชวยสนับสนุนดานองคความรู / เทคโนโลยี

ทันสมัย คิดวา สทป. จะเขามาชวยพิจารณากําหนดคุณลักษณะ/ขีดความสามารถของอาวุธยุทโธปกรณท่ีจะ

นํามาประจําการแตละเหลาทัพไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง สทป. ควรดําเนินการวิจัยและพัฒนาตามความ

ตองการท่ีแทจริงของเหลาทัพ จากระดับเทคโนโลยีไมสูงมาก แตมีความตองการใชงานจํานวนมากในแตละป 

เชน ของใชประจําตัวทหาร อาวุธประจํากาย เปนตน เพื่อใหสามารถใชไดทุกเหลาทัพ 

 

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมีตอ สทป. 

กลุมตัวอยางคาดหวังให สทป. ทําหนาท่ีเปนเหมือนหัวสมองดานเทคโนโลยีปองกันประเทศใหแก

ประเทศชาติ นอกจากนี้คาดหวังให สทป. ทํางานอยางเปนมืออาชีพ มีมาตรฐานในการดําเนินการ และพัฒนา

ใหเทากันเทคโนโลยีของตางชาติ เพื่อตอบสนองความตองการของเหลาทัพ 

 

ขอเสนอแนะตอคําถามประเด็นสําคัญและเรงดวน : แผนยุทธศาสตรและแผนแมบท สัมพันธ

สอดคลองกับระยะเวลาและเปาหมายของยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 20 ป และยุทธศาสตร

การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกระทรวงกลาโหมมากเพียงใด (โดยเฉพาะ Spearhead R&I 

Program) 

กลุมตัวอยางใหคําแนะนําวา แผนยุทธศาสตร/แผนแมบท ควรใหความสําคัญกับการใหผูมีสวนไดสวน

เสียท้ังหมดเขามามีสวนรวม ทําใหเกิดผลงานท่ีเปนรูปธรรม อีกท้ังตองคํานึงถึงการพัฒนาตอยอดนําไปสูการ

ผลิตไดจริง นอกจากนี้ยังตองมีความสัมพันธเชิงบูรณาการระหวางยุทธศาสตรของหนวยงานตางๆ  

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ในภาพรวม 

ภาพรวมการพัฒนาของ สทป. เหมาะสมแลว แตควรประชาสัมพันธใหเหลาทัพทราบแผนงาน/ ผลงาน

ของ สทป. เพื่อสรางความรู ความเขาใจ ความสัมพันธระหวางกันในความพยายาม วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีเพื่อ

ความม่ันคงของประเทศ สนับสนนุความตองการของเหลาทัพอยางแทจริง  

นอกจากนี้ กลุมตัวอยางยังตองการให สทป. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหเปนสถาบันคนควา/ 

วิจัยแบบมืออาชีพ ศึกษากระบวนการการทํางานของเหลาทัพใหเขาใจกอนการทํางานทุกครั้งจนสามารถ

ดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรม อีกท้ังยังแนะนําให สทป. จัดอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาตอยอดผลงาน 
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๔.๓.๔ แผนยุทธศาสตรและแผนแมบท มีทิศทางท่ีสอดคลองและสัมพันธเชิงบูรณาการกับแผนยุทธศาสตร 

ของหนวยวิจัยและอุตสาหกรรมพันธมิตร และผูถือประโยชนรวม เพียงใด และขอเสนอแนะในการปรับปรุง

พัฒนา 

 

ผลการสํารวจจากแบบสอบถาม 

แบงขอมูลการวิจัยออกเปน ๓ สวน คือ 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

สวนท่ี ๓  คําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน 

สวนท่ี ๔  ขอเสนอแนะ 

 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยขอมูลประกอบไปดวย เพศ อายุ ช้ันยศ และ

ช่ือหนวยงานสังกัด ไดผลสรุปขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๔๗ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

รวม 

 

๑๐ 

๑๐ 

๒๐ 

 

๕๐ 

๕๐ 

๑๐๐.๐๐ 

จากตาราง ๔๗ เพศของกลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๐ และเพศหญิง 

จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๐ 

 

ตารางท่ี ๔๘ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

อาย ุ

๒๖ - ๓๐ ป 

๓๑ – ๓๕ ป 

๓๖ – ๔๐ ป 

๔๑ – ๔๕ ป 

๔๖ – ๕๐ ป 

 

๖ 

๒ 

๓ 

๐ 

๒ 

 

๓๐ 

๑๐ 

๑๕ 

๐ 

๑๐ 
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๕๑ – ๕๕ ป 

๕๖ – ๖๐ ป 

รวม 

๒ 

๕ 

๒๐ 

๑๐ 

๒๕ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๔๘ อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง ๒๖ – ๓๐ ป จํานวน ๖ คน คิดเปนรอย

ละ ๓๐ รองลงมา คือ อายุระหวาง ๕๖ – ๖๐ ป จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๕ ถัดมา คือ อายุ ๓๖ – ๔๐ 

ป จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๕ และลําดับสุดทายคือ อายุ ๕๑ – ๕๕ ป จํานวน ๒ คน และอายุ ๓๑ – ๓๕ 

ป ซึ่งมีจํานวนเทากันคือ ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐  

 

ตารางท่ี ๔๙ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามช้ันยศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

      ช้ันยศ 

ทหารบก 

รอยตรี 

รอยเอก 

 

ทหารเรือ 

นาวาตรี 

นาวาโท 

 

รวม 

 

 

๔ 

๔ 

 

 

๒ 

๑๐ 

 

๒๐ 

 

 

๒๐ 

๒๐ 

 

 

๑๐ 

๕๐ 

 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๔๙ ยศของกลุมตัวอยาง นาวาโท มีจํานวนมากท่ีสุด คือ ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๐

รองลงมาคือทหารบก ยศพันโท และ รอยเอก ซึ่งมีจํานวน ๔ คนเทากัน คิดเปนรอยละ ๒๐ กลุมท่ีมีจํานวน

นอยท่ีสุดคือนาวาตรี ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ 

  

ตารางท่ี ๕๐ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางาน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๐ 

๑๒ 

๘ 

๐ 

๒๐ 

 

๐ 

๖๐ 

๔๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 
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จากตาราง ๕๐ แสดงระยะเวลาการทํางานในสังกัดของกลุมตัวอยางท้ังส้ิน ๔ ชวง โดยมีกลุมตัวอยาง

สวนมาก คือจํานวน ๑๒ คน หรือคิดเปนรอยละ ๖๐ และผูท่ีมีระยะเวลาการทํางาน๓ – ๕ ป มีจํานวน ๘ คน 

คิดเปนรอยละ ๔๐ 

 

ตารางท่ี ๕๑ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๐ 

๑๘ 

๒ 

๐ 

๒๐ 

 

๐ 

๙๐ 

๑๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๕๑ จํานวนของกลุมตัวอยางท้ังหมด ๒๐ คน จําแนกออกเปนผูท่ีทํางานในตําแหนงเปน

ระยะเวลา ๑-๒ ป จํานวน ๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๐ ผูท่ีทํางานในตําแหนงเปนระยะเวลา ๓-๕ ป  จํานวน ๒ 

คน คิดเปนรอยละ ๑๐  

 

สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ใน

ภาพรวม จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

             

ตารางท่ี ๕๒ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลักษณการ

ดําเนินงานของ สทป. 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน) ในภาพรวม 

คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป. ๓.๓๐ ๐.๖๖ ปานกลาง 

๒. บทบาทหนาท่ีของ สทป ท่ีมีตอหนวยงานของทานมี

ความเหมาะสม 

๓.๓๕ ๐.๕๙ ปานกลาง 

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยาง

สม่ําเสมอ 

๓.๓๕ ๐.๕๕ ปานกลาง 

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ

หนวยงานของทาน 

๓.๔๐ ๐.๖๗ ปานกลาง 
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๕. ทานตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ 

สทป. 

๓.๗๐ ๐.๕๐ มาก 

ภาพรวมความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

๓.๔๒ ๐.๕๘ มาก 

จากตาราง ๕๒ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = ๓.๔๒, S.D. = ๐.๕๘) โดยประเด็นดานการดําเนินงานของ 

สทป. ท่ีพบวากลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับมากท่ีสุดมีดวยกัน ๓ ประเด็น ไดแก ประเด็นดาน “ตองการ

ขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.” (x̄ = ๓.๗๐, S.D. = ๐.๕๐) ประเด็น “บทบาทหนาท่ีของ สทป. 

ท่ีมีตอหนวยงานของทานมีความเหมาะสม” และประเด็น “หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยาง

สม่ําเสมอ” (x̄ = ๓.๓๕, S.D. = ๐.๕๕) สําหรับประเด็นท่ีพบคาเฉล่ียการรับรูนอยท่ีสุด คือ “หนวยงานของทาน

ไดรับประโยชนจาก สทป.” อยางไรก็ตาม การรับรูของกลุมตัวอยางในท้ังสองประเด็นนี้พบวาอยูในระดับมาก 

(x̄ = ๓.๐, S.D. = ๐.๖๖) 

 

สวนท่ี ๓  คําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอคําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน จากขอมูลของกลุม

ตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

  

ตารางท่ี ๕๓ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของ “แผนยุทธศาสตรและ

แผนแมบท มีทิศทางท่ีสอดคลองและสัมพันธเชิงบูรณาการกับแผนยุทธศาสตร ของหนวยวิจัยและอุตสาหกรรม

พันธมิตร และผูถือประโยชนรวมเพียงใด และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา” 

ความคิดเห็นตอแผนยุทธศาสตรและแผนแมบท คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ 

เปาประสงค กระทรวงกลาโหมและประเทศไทย มีขีด

ความสามารถในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศท่ี

ทันสมัย มีตนแบบยุทโธปกรณ ท่ีระบบอุตสาหกรรม

ภายในประ เทศสามารถรองรับและสอดคล อ ง กั บ

สภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรของประเทศและภูมิภาค 

๓.๖๐ ๐.๗๐ มาก 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาองคความรูและ

นวัตกรรมสูประชาสังคม 

๓.๓๐ ๐.๖๓ มาก 



๙๓ 
 

เปาประสงค กระทรวงกลาโหมและประเทศไทย 

สามารถพัฒนา เก็บรักษา และเพิ่มพูนองคความรูดาน

เทคโนโลยีปองกันประเทศไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน และ

ถายทอดองคความรูสูประชาสังคมเพื่อการใชประโยชนใน

ทุกมิติ ท้ังภาคการศึกษา พาณิชย และการปองกันประเทศ 

เปนตน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาเครือขายความ

รวมมือ 

เปาประสงค กระทรวงกลาโหมและประเทศไทย 

สามารถบริหารจัดการและใชประโยชนองคความรูและ

ทรัพยากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศจากเครือขายได

อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

๓.๓๐ ๐.๕๕ มาก 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาองคกรเพื่อความ

ยั่งยืน 

เปาประสงค สทป. มีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิ

บาล มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได มีความเปนเลิศ

ในสาขาวิชาเฉพาะทาง เปนองคกรแหงการเรียนรู บุคลากร

ของสถาบันมีสมรรถนะสอดคลองกับตําแหนง มีความเปน

นักวิชาการ นักบูรณาการ และนักบริหาร และมีโครงสราง

พื้นฐานท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานของสถาบัน 

๔.๓๐ 

 

 

 

 

 

 

๐.๖๐ มากท่ีสุด 

 

สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะแก สทป. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขอเสนอแนะดานบทบาทของ สทป. ท่ีมีสวนสนับสนุนองคกรของทาน 

 กลุมตัวอยางใหความคิดเห็นวา บทความวิชาการของ สทป. มีประโยชนในการคนหาและรวบรวม

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ ซึ่งหนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถเขาถึงเนื้อหา

และนําความรูท่ี สทป. เผยแพรไปประยุกตใชกับหนวยงานของตนเองได 

 

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมีตอ สทป. 

 กลุมตัวอยางมีความคาดหวังให สทป. ใชเทคโนโลยีในการรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสาร 

นอกจากนี้ยังคาดหวังวา สทป. จะไดรับการสงเสริมในการใชเทคโนโลยีพัฒนากองทัพดวยการพึ่งพาตนเอง

อยางเปนรูปธรรม 



๙๔ 
 

ขอเสนอแนะตอคําถามประเด็นสําคัญและเรงดวน : แผนยุทธศาสตรและแผนแมบท มีทิศทางท่ีสอดคลองและ

สัมพันธเชิงบูรณาการกับแผนยุทธศาสตร ของหนวยวิจัยและอุตสาหกรรมพันธมิตร และผูถือประโยชนรวม

เพียงใด และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 

กลุมตัวอยางมีความเห็นวา แผนยุทธศาสตรและแผนแมบทท่ีมีความสอดคลองกับหนวยงานอื่นๆ ควร

มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ในภาพรวม 

กลุมตัวอยางใหความเห็นวา ควรมีการพัฒนาและผลักดันใหเห็นความสําคัญและสงเสริมดาน

เทคโนโลยีปองกันประเทศอยางเปนรูปธรรม 

           

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



๙๕ 
 

๔.๓.๕ ความคาดหวังของกลุมลูกคาหลักตามแผนโครงการพัฒนายุทโธปกรณในปจจุบัน ประกอบดวย

หนวยงานผูใช และหนวยงานมาตรฐานและการทดสอบและการสงกําลัง มีระดับความพึงพอใจในระดับ

คุณภาพและความนาเช่ือถือของยุทโธปกรณและบริการมากเพียงใด และขอเสนอแนะในการปรับปรุง

พัฒนา 

 

ผลการสํารวจจากแบบสอบถาม 

แบงขอมูลการวิจัยออกเปน ๓ สวน คือ 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

สวนท่ี ๓  คําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน 

สวนท่ี ๔  ขอเสนอแนะ 

 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยขอมูลประกอบไปดวย เพศ อายุ ช้ันยศ และ

ช่ือหนวยงานสังกัด ไดผลสรุปขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๕๔ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

       เพศ 

ชาย 

หญิง 

รวม 

 

๑๘ 

๒ 

๒๐ 

 

๙๐ 

๑๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๕๔ เพศของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๐ และ

เพศหญิง จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ 

 

ตารางท่ี ๕๕ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

อาย ุ

๒๖ - ๓๐ ป 

๓๑ – ๓๕ ป 

๓๖ – ๔๐ ป 

๔๑ – ๔๕ ป 

 

๐ 

๐ 

๒ 

๑๐ 

 

๐ 

๐ 

๑๐ 

๕๐ 



๙๖ 
 

๔๖ – ๕๐ ป 

๕๑ – ๕๕ ป 

๕๖ – ๖๐ ป 

รวม 

๒ 

๖ 

๐ 

๒๐ 

๑๐ 

๓๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๕๕ อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง ๔๑ – ๔๕ ป จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอย

ละ ๕๐ รองลงมา คือ อายุระหวาง ๕๑ – ๕๕ ป จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐ ลําดับสุดทายคืออายุ ๓๖ – 

๔๐ ป และ อายุ ๔๖ – ๕๐ ป ซึ่งมีจํานวนเทากันคือ ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐  

 

ตารางท่ี ๕๖ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามช้ันยศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

                ช้ันยศ 

ทหารบก 

ประทวน 

สัญญาบัตร 

พ.ต.ท. 

พ.ต.อ. 

รวม 

 

 

๔ 

๑๒ 

๒ 

๒ 

๒๐ 

 

 

๒๐ 

๖๐ 

๑๐ 

๑๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๕๖ ยศของกลุมตัวอยาง สัญญาบัตร มีจํานวนมากท่ีสุด คือ ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๖๐ 

รองลงมาคือยศประทวน มีจํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐ และจํานวนกลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ

ยศพ.ต.ท. และ พ.ต.อ. ซึ่งมีจํานวนเทากันคือ ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ 

  

ตารางท่ี ๕๗ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางาน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๐ 

๔ 

๑๖ 

๐ 

๒๐ 

 

๐ 

๒๐ 

๘๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

จากตาราง ๕๗ แสดงระยะเวลาการทํางานในสังกัดของกลุมตัวอยางท้ังส้ิน ๔ ชวง โดยมีกลุมตัวอยาง

สวนมาก คือจํานวน ๑๖ คน หรือคิดเปน ๘๐ มีระยะเวลาการทํางานมา ๓ - ๕ ป ผูท่ีมีระยะเวลาการทํางาน ๑ 

– ๒ ป มีจํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐  



๙๗ 
 

ตารางท่ี ๕๘ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๐ 

๑๓ 

๗ 

๐ 

๒๐ 

 

๐ 

๖๕ 

๓๕ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๕๘ จํานวนของกลุมตัวอยางท้ังหมด ๒๐ คน จําแนกออกเปนผูท่ีทํางานในตําแหนงเปน

ระยะเวลา ๑-๒ ป จํานวน ๑๓ คน คิดเปนรอยละ ๖๕ และผูท่ีทํางานในตําแหนงเปนระยะเวลา ๓-๕ ป จํานวน 

๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๕ 

 

สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ใน

ภาพรวม จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๕๙ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลักษณการ

ดําเนินงานของ สทป. 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน) ในภาพรวม 

คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป. ๓.๕๐ ๐.๖๗ มาก 

๒. บทบาทหนาท่ีของ สทป ท่ีมีตอหนวยงานของทานมี

ความเหมาะสม 

๓.๒๐ ๐.๖๒ ปานกลาง 

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยาง

สม่ําเสมอ 

๓.๕๐ ๐.๗๖ มาก 

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ

หนวยงานของทาน 

๓.๓๕ ๐.๔๙ ปานกลาง 

๕. ทานตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ 

สทป. 

๓.๑๐ ๐.๖๔ ปานกลาง 

ภาพรวมความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

๓.๓๓ ๐.๖๕ ปานกลาง 



๙๘ 
 

จากตาราง ๕๙ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๓๓, S.D. = ๐.๖๕) โดยประเด็นดานการดําเนินงาน

ของ สทป. ท่ีพบวากลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับมากท่ีสุดมีดวยกัน ๓ ประเด็น ไดแก ประเด็นดาน 

“หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป.” (x̄ = ๓.๕๐, S.D. = ๐.๖๗) “หนวยงานของทานตองทํางาน

รวมกับ สทป. อยางสม่ําเสมอ” (x̄ = ๓.๕๐, S.D. = ๐.๗๖) และประเด็น “สทป. สามารถดําเนินงานไดตาม

ความคาดหวังของหนวยงานของทาน” (x̄ = ๓.๓๕, S.D. = ๐.๔๙) สําหรับประเด็นท่ีพบคาเฉล่ียการรับรูนอย

ท่ีสุด คือ “ทานตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.” อยางไรก็ตาม การรับรูของกลุมตัวอยาง

ในประเด็นนี้พบวาอยูในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๑๐, S.D. = ๐.๖๔) 

 

สวนท่ี ๓  ความคาดหวัง 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอความคาดหวัง จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๖๐ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในระดับ

คุณภาพและความนาเช่ือถือของยุทโธปกรณและบริการ 

ความคิดเห็นตอบริการของ สทป. ความพึงพอใจ ความนาเช่ือถือ 

คาเฉลี่ย 

x̄ 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปล

ความ 

คาเฉลี่ย 

x̄ 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปล

ความ 

จรวดหลายลํากลอง DTI-1 ๓.๑๐ ๐.๙๓ ปาน

กลาง 

๓.๑๐ ๐.๘๘ ปาน

กลาง 

จรวดหลายลํากลองนําวิถี DTI-1G ๓.๐๕ ๐.๙๙ ปาน

กลาง 

๓.๒๐ ๐.๙๘ ปาน

กลาง 

จรวดสมรรถนะสูงขนาด 122 มม. 

DTI-2 

๓.๐๕ ๐.๙๖ ปาน

กลาง 

๓.๑๕ ๐.๗๖ ปาน

กลาง 

จรวดดัดแปรสภาพอากาศ ๓.๒๐ ๐.๗๘ ปาน

กลาง 

๓.๒๐ ๐.๘๙ ปาน

กลาง 

จรวดทดลอง (Sounding Rocket) ๓.๐๕ ๐.๙๘ ปาน

กลาง 

๓.๑๐ ๐.๗๕ ปาน

กลาง 

ระบบแสดงภาพสถานการณรวม 

(COP) 

๓.๒๐ ๐.๘๘ ปาน

กลาง 

๓.๒๐ ๐.๘๕ ปาน

กลาง 



๙๙ 
 

ระบบสารสนเทศแบบรวมศูนยและ

โปรแกรมประยุกต สําหรับเจาหนาท่ี

ดานความมั่นคง 

๓.๒๕ ๐.๙๓ ปาน

กลาง 

๓.๓๐ ๐.๖๘ ปาน

กลาง 

อากาศยานไรนักบิน VTOL (DTI 

RTN KSM 150) 

๓.๓๐ ๐.๘๘ ปาน

กลาง 

๓.๑๐ ๐.๖๔ ปาน

กลาง 

อากาศยานไรนักบิน Fixed-Wing ๓.๒๕ ๐.๙๒ ปาน

กลาง 

๓.๑๐ ๐.๘๗ ปาน

กลาง 

อากาศยานไรนักบิน FUVEC ๓.๒๕ ๐.๙๑ ปาน

กลาง 

๓.๐๕ ๐.๙๖ ปาน

กลาง 

อากาศยานไรนักบิน Multi-Rotors ๓.๑๐ ๐.๘๘ ปาน

กลาง 

๓.๒๐ ๐.๙๕ ปาน

กลาง 

อ า ก า ศ ย า น ไ ร นั ก บิ น  Hand-

launched 

๓.๑๕ ๐.๙๒ ปาน

กลาง 

๓.๑๐ ๐.๖๗ ปาน

กลาง 

อากาศยานไรนักบิน Tiger Shark ๓.๑๕ ๐.๙๒ ปาน

กลาง 

๓.๐๕ ๐.๗๘ ปาน

กลาง 

ยานเกราะลอยาง DTI 8x8 Black 

Widow Spider 

๓.๐๕ ๐.๘๘ ปาน

กลาง 

๓.๒๐ ๐.๖๘ ปาน

กลาง 

ยานเกราะลอยางสําหรับภารกิจของ

นาวิกโยธิน 

๓.๕๐ ๐.๙๑ มาก ๓.๖๐ ๐.๘๔ มาก 

ระบบอาวุธควบคุมระยะไกล ๓.๓๐ ๐.๙๙ ปาน

กลาง 

๓.๑๐ ๐.๘๕ ปาน

กลาง 

หุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด ๓.๒๐ ๐.๙๑ ปาน

กลาง 

๓.๑๐ ๐.๖๓ ปาน

กลาง 

ระบบสนามฝกยิงปนเสมือนจริง ๓.๐๐ ๐.๙๖ ปาน

กลาง 

๓.๑๕ ๐.๗๕ ปาน

กลาง 

ระบบสนามฝกยิงปนชุดประหยัด ๓.๑๐ ๐.๘๑ ปาน

กลาง 

๓.๐๕ ๐.๗๖ ปาน

กลาง 

ระบบฝกนักบินอากาศยานไรนักบิน ๓.๒๐ ๐.๙๘ ปาน

กลาง 

๓.๒๕ ๐.๙๗ ปาน

กลาง 

ระบบสถานการณจําลองทาง

การแพทยทหาร 

๓.๒๐ ๐.๙๑ ปาน

กลาง 

๓.๑๐ ๐.๖๔ ปาน

กลาง 



๑๐๐ 
 

ระบบเครื่องชวยฝกกําลังพลประจํา

รถถัง 

๓.๑๐ ๐.๙๒ ปาน

กลาง 

๓.๒๐ ๐.๗๘ ปาน

กลาง 

การวิจัยและพัฒนากระสุนขนาด 30 

มม.สูสายการผลิต 

๓.๒๐ ๐.๙๓ ปาน

กลาง 

๓.๓๐ ๐.๘๘ ปาน

กลาง 

 

จากตาราง ๖๐ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอความพึงพอใจในระดับคุณภาพและความ

นาเช่ือถือของยุทโธปกรณและบริการ โดยสามารถสรุปผลไดดังนี้ ในมุมมองของกลุมตัวอยางเห็นวา ความพึง

พอใจและความดูนาเช่ือถือของยุทโปกรณตามรายช่ือดานบนสวนมากอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้ในหัวขอ 

“ยานเกราะลอยางสําหรับภารกิจของนาวิกโยธิน” เปนเพียงหัวขอเดียวท่ีไดรับระดับความพึงพอใจและความ

นาเช่ือถืออยูในระดับมาก โดยไดคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจอยูท่ี x̄ = ๓.๕๐ และ S.D. = ๐.๙๑ และไดคะแนน

ความนาเช่ือถืออยูท่ี x̄ = ๓.๖๐ และ S.D. = ๐.๘๔ 

 

สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะแก สทป. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขอเสนอแนะดานบทบาทของ สทป. ท่ีมีสวนสนับสนุนองคกรของทาน 

 กลุมตัวอยางใหความเห็นวา สทป. ทําหนาท่ีตามบทบาทไดเหมาะสมแลว  

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมีตอ สทป. 

 กลุมตัวอยางคาดหวังให สทป. ทํางานตอเนื่องกับหนวยงาน คอยประสานงาน และจัดการอบรมเพื่อ

เพิ่มพูนความรูในอุตสาหกรรม เนื่องจากบางครั้งกลุมตัวอยางทํางานแตงานของตนเอง จึงไมมีโอกาสไดศึกษา

หาความรู นวัตกรรมใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนในวงการ 

ขอเสนอแนะตอคําถามประเด็นสําคัญและเรงดวน : ความคาดหวังของกลุมลูกคาหลักตามแผนโครงการพัฒนา

ยุทโธปกรณในปจจุบัน ประกอบดวยหนวยงานผูใช และหนวยงานมาตรฐานและการทดสอบและการสงกําลัง มี

ระดับความพึงพอใจในระดับคุณภาพและความนาเช่ือถือของยุทโธปกรณและบริการมากเพียงใด และ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 

 กลุมตัวอยางใหความเห็นวามีงานยุทโธปกรณท่ี สทป. วิจัยหลายช้ินท่ีกลุมตัวอยางไมรูจัก และไม

รับทราบวา สทป. ทําดวย จึงแนะนําใหเผยแพรประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง หรือใหบุคคลากรคอยเผยแพร

ขาวสารท่ีทันตอเหตุการณใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยูเสมอ 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ในภาพรวม 

 กลุมตัวอยางใหความเห็นวา สทป. มีการทํางานในภาพรวมท่ีดี แตควรเพิ่มเติมเรื่องการประชาสัมธงาน

ตางๆ ท่ี สทป. ไดทําใหมากข้ึน  

 

 



๑๐๑ 
 

๔.๓.๖ ความคาดหวังของหนวยงานหลักในงานดานการฝกและศึกษาของทุกกองทัพ เทียบกับผลิตภัณฑ

และบริการในปจจุบันท่ีไดรับจาก สทป. อยูในระดับความพึงพอใจมากเพียงใด โดยเฉพาะองคความรู

เทคโนโลยีทางการทหารสมัยใหมท่ีสอดรับกับภัยคุกคามรูปแบบใหมๆ และขอเสนอแนะในการปรับปรุง

พัฒนา 

 

ผลการสํารวจจากแบบสอบถาม 

แบงขอมูลการวิจัยออกเปน ๓ สวน คือ 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

สวนท่ี ๓  คําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน 

สวนท่ี ๔  ขอเสนอแนะ 

 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยขอมูลประกอบไปดวย เพศ อายุ ช้ันยศ และ

ช่ือหนวยงานสังกัด ไดผลสรุปขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๖๑ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

รวม 

 

๑๐ 

๑๐ 

๒๐ 

 

๕๐ 

๕๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๖๑ เพศของกลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๐ และเพศหญิง 

จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๐ 

 

ตารางท่ี ๖๒ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

อาย ุ

๒๖ - ๓๐ ป 

๓๑ – ๓๕ ป 

๓๖ – ๔๐ ป 

๔๑ – ๔๕ ป 

๔๖ – ๕๐ ป 

 

๕ 

๑ 

๐ 

๓ 

๕ 

 

๒๔ 

๕ 

๐ 

๑๕ 

๒๕ 



๑๐๒ 
 

๕๑ – ๕๕ ป 

๕๖ – ๖๐ ป 

รวม 

๔ 

๒ 

๒๐ 

๒๐ 

๑๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๖๒ อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง ๒๖ – ๓๐ ป และ อายุระหวาง ๔๖ - ๕๐ 

ป มีจํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๕ รองลงมา คือ อายุระหวาง ๕๑ – ๕๕ ป จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ 

๒๐ ถัดมา คือ อายุ ๔๑ – ๔๕ ป จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๕ อายุ ๕๖ – ๖๐ ป จํานวน ๒ คน คิดเปน

รอยละ ๑๐ และลําดับสุดทายคืออายุ ๓๑ – ๓๕ ป จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕  

 

ตารางท่ี ๖๓ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามช้ันยศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ช้ันยศ 

ทหารบก 

ประทวน 

รอยตรี 

รอยเอก 

พันตร ี

พันโท 

พันเอก 

รวม 

 

 

๒ 

๒ 

๕ 

๖ 

๓ 

๒ 

๒๐ 

 

 

๑๐ 

๑๐ 

๒๕ 

๓๐ 

๑๕ 

๑๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๖๓ ยศของกลุมตัวอยาง ยศพันตรี มีจํานวนมากท่ีสุด คือ ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐ 

รองลงมาคือ ยศรอยเอก มีจํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๕ และจํานวนกลุมตัวอยางท่ีรองลงมาเปนอันดับ

สามคือยศพันโท คือ ๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๕ กลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ประทวน รอยตรี และพันเอกซึ่งมี

จํานวนเทากันคือ ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ 

  

ตารางท่ี ๖๔ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางาน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๐ 

๖ 

๑๔ 

๐ 

๒๐ 

 

๐ 

๓๐ 

๗๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 



๑๐๓ 
 

จากตาราง ๖๔ แสดงระยะเวลาการทํางานในสังกัดของกลุมตัวอยางท้ังส้ิน ๔ ชวง โดยมีกลุมตัวอยาง

สวนมาก คือจํานวน ๑๔ คน หรือคิดเปน ๗๐ มีระยะเวลาการทํางาน ๓ - ๕ ป ผูท่ีมีระยะเวลาการนอยกวา ๑ 

ป มีจํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐  

 

ตารางท่ี ๖๕ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๐ 

๑๐ 

๑๐ 

๐ 

๒๐ 

 

๐ 

๕๐ 

๕๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๖๕ จํานวนของกลุมตัวอยางท้ังหมด ๒๐ คน จําแนกออกเปนผูท่ีทํางานในตําแหนงเปน

ระยะเวลา ๑-๒ ป จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๐ ผูท่ีทํางานในตําแหนงเปนระยะเวลา ๓-๕ ป  จํานวน 

๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๐  

 

สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ใน

ภาพรวม จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๖๖ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลักษณการ

ดําเนินงานของ สทป. 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน) ในภาพรวม 

คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป. ๓.๑๐ ๐.๗๙ ปานกลาง 

๒. บทบาทหนาท่ีของ สทป ท่ีมีตอหนวยงานของทานมี

ความเหมาะสม 

๓.๑๕ ๐.๖๗ ปานกลาง 

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยาง

สม่ําเสมอ 

๓.๐๐ ๐.๖๕ ปานกลาง 

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ

หนวยงานของทาน 

๓.๐๕ ๐.๕๐ ปานกลาง 



๑๐๔ 
 

๕. ทานตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ 

สทป. 

๓.๑๕ ๐.๖๗ ปานกลาง 

ภาพรวมความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

๓.๐๙ ๐.๖๖ ปานกลาง 

จากตาราง ๖๖ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๐๙, S.D. = ๐.๖๖) โดยประเด็นดานการดําเนินงาน

ของ สทป. ท่ีพบวากลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับมากท่ีสุดมีดวยกัน ๓ ประเด็น ไดแก ประเด็นดาน 

“บทบาทหนาท่ีของ สทป ท่ีมีตอหนวยงานของทานมีความเหมาะสม” (x̄ = ๓.๑๕, S.D. = ๐.๖๗) “ทาน

ตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.” (x̄ = ๓.๑๕, S.D. = ๐.๖๗) และประเด็น “หนวยงาน

ของทานไดรับประโยชนจาก สทป.” (x̄ = ๓.๑๐, S.D. = ๐.๗๙) สําหรับประเด็นท่ีพบคาเฉล่ียการรับรูนอยท่ีสุด 

คือ “หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยางสม่ําเสมอ” อยางไรก็ตาม การรับรูของกลุมตัวอยางใน

ประเด็นนี้พบวาอยูในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๐๐, S.D. = ๐.๖๕) 

 

สวนท่ี ๓  ความคาดหวัง 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคาดหวัง จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๖๗ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคาดหวังและความ

พึงพอใจของยุทโธปกรณและบริการ 

ความคิดเห็นตอบริการของ สทป. ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย 

x̄ 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปล

ความ 

คาเฉลี่ย 

x̄ 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปล

ความ 

จรวดหลายลํากลอง DTI-1 ๓.๐๕ ๐.๖๘ ปาน

กลาง 

๓.๐๕ ๐.๘๒ ปาน

กลาง 

จรวดหลายลํากลองนําวิถี DTI-1G ๓.๑๕ ๐.๙๖ ปาน

กลาง 

๓.๔๐ ๐.๖๕ ปาน

กลาง 

จรวดสมรรถนะสูงขนาด 122 มม. 

DTI-2 

๓.๐๐ ๐.๖๘ ปาน

กลาง 

๓.๓๕ ๐.๗๘ ปาน

กลาง 

จรวดดัดแปรสภาพอากาศ ๓.๓๕ ๐.๗๒ ปาน

กลาง 

๓.๓๕ ๐.๘๕ ปาน

กลาง 



๑๐๕ 
 

จรวดทดลอง (Sounding Rocket) ๓.๓๐ ๐.๘๓ ปาน

กลาง 

๓.๒๕ ๐.๖๒ ปาน

กลาง 

ระบบแสดงภาพสถานการณรวม 

(COP) 

๓.๓๕ ๐.๖๓ ปาน

กลาง 

๓.๑๐ ๐.๘๒ ปาน

กลาง 

ระบบสารสนเทศแบบรวมศูนยและ

โปรแกรมประยุกต สําหรับเจาหนาท่ี

ดานความมั่นคง 

๓.๒๕ ๐.๗๑ ปาน

กลาง 

๓.๓๐ ๐.๙๖ ปาน

กลาง 

อากาศยานไรนักบิน VTOL (DTI 

RTN KSM 150) 

๓.๒๐ ๐.๖๓ ปาน

กลาง 

๓.๓๕ ๐.๖๘ ปาน

กลาง 

อากาศยานไรนักบิน Fixed-Wing ๓.๑๕ ๐.๙๘ ปาน

กลาง 

๓.๒๐ ๐.๕๙ ปาน

กลาง 

อากาศยานไรนักบิน FUVEC ๓.๑๕ ๐.๗๕ ปาน

กลาง 

๓.๑๐ ๐.๘๔ ปาน

กลาง 

อากาศยานไรนักบิน Multi-Rotors ๓.๒๐ ๐.๘๒ ปาน

กลาง 

๓.๓๐ ๐.๗๔ ปาน

กลาง 

อ า ก า ศ ย า น ไ ร นั ก บิ น  Hand-

launched 

๓.๑๐ ๐.๘๘ ปาน

กลาง 

๓.๒๕ ๐.๖๒ ปาน

กลาง 

อากาศยานไรนักบิน Tiger Shark ๓.๑๕ ๐.๙๗ ปาน

กลาง 

๓.๒๕ ๐.๘๒ ปาน

กลาง 

ยานเกราะลอยาง DTI 8x8 Black 

Widow Spider 

๓.๓๕ ๐.๖๑ ปาน

กลาง 

๓.๑๐ ๐.๘๒ ปาน

กลาง 

ยานเกราะลอยางสําหรับภารกิจของ

นาวิกโยธิน 

๓.๔๐ ๐.๖๘ ปาน

กลาง 

๓.๒๐ ๐.๘๕ ปาน

กลาง 

ระบบอาวุธควบคุมระยะไกล ๓.๑๕ ๐.๘๖ ปาน

กลาง 

๓.๑๕ ๐.๗๑ ปาน

กลาง 

หุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด ๓.๒๕ ๐.๙๘ ปาน

กลาง 

๓.๓๕ ๐.๘๒ ปาน

กลาง 

ระบบสนามฝกยิงปนเสมือนจริง ๓.๓๕ ๐.๗๗ ปาน

กลาง 

๓.๑๐ ๐.๘๙ ปาน

กลาง 

ระบบสนามฝกยิงปนชุดประหยัด ๓.๒๕ ๐.๘๔ ปาน

กลาง 

๓.๐๕ ๐.๘๖ ปาน

กลาง 



๑๐๖ 
 

ระบบฝกนักบินอากาศยานไรนักบิน ๓.๐๕ ๐.๖๒ ปาน

กลาง 

๓.๐๕ ๐.๖๙ ปาน

กลาง 

ระบบสถานการณจําลองทาง

การแพทยทหาร 

๓.๑๕ ๐.๘๕ ปาน

กลาง 

๓.๐๕ ๐.๖๓ ปาน

กลาง 

ระบบเครื่องชวยฝกกําลังพลประจํา

รถถัง 

๓.๑๕ ๐.๙๕ ปาน

กลาง 

๓.๑๐ ๐.๙๖ ปาน

กลาง 

การวิจัยและพัฒนากระสุนขนาด 30 

มม.สูสายการผลิต 

๓.๒๕ ๐.๗๒ ปาน

กลาง 

๓.๒๐ ๐.๗๘ ปาน

กลาง 

จากตาราง ๖๗ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอความคาดหวังและความพึงพอใจของ

ยุทโธปกรณและบริการ โดยสามารถสรุปผลไดดังนี้ ในมุมมองของกลุมตัวอยางเห็นวา ความคาดหวังและความ

พึงพอใจของยุทโปกรณตามรายช่ือดานบนสวนมากอยูในระดับปานกลาง 

 

สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะแก สทป. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขอเสนอแนะดานบทบาทของ สทป. ท่ีมีสวนสนับสนุนองคกรของทาน 

 กลุมตัวอยางใหความเห็นวา สทป. ทําหนาท่ีในการอบรมไดดี หวังวา สทป. จะมีโอกาสไดจัดการอบรม

สัมมนาเผยแพรนวัตกรรมใหมๆ ไมเพียงนวัตกรรมท่ี สทป. กําลังทําเทานั้น แตยังหมายถึงนวัตกรรมอื่นๆ หรือ

ความรูอื่นๆ  

 

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมีตอ สทป. 

กลุมตัวอยางแสดงเห็นวา อยากใหมีการพัฒนายุทโธปกรณ เพื่อลดการนําเขาและสามารถพึ่งพาตนเอง 

 

ขอเสนอแนะตอคําถามประเด็นสําคัญและเรงดวน : เรื่องความคาดหวังของหนวยงานหลักในงานดานการฝก

และศึกษาของทุกกองทัพ เทียบกับผลิตภัณฑและบริการในปจจุบันท่ีไดรับจาก สทป. อยูในระดับความพึงพอใจ

มากเพียงใด 

 กลุมตัวอยางใหความเห็นวา ไมคอยทราบวางานดานยุทโธปกรณท่ี สทป. ทํามีอะไรบาง จะทราบ

เฉพาะงานท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานของตนเองเทานั้น จึงเสนอแนะให สทป. เผยแพรขาวสารใหมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ในภาพรวม 

 ไมมีความคิดเห็น  

 



๑๐๗ 
 

๔.๓.๗ ความคาดหวังของสมาชิกในภาคอุตสาหกรรมปองกันประเทศตอบทบาทของ สทป. ในการ

ขับเคลื่อนนวัตกรรมอันเกิดจากการวิจัย เพื่อนําไปใชสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแก

อุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ํา 

ผลการสํารวจจากแบบสอบถาม 

แบงขอมูลการวิจัยออกเปน ๓ สวน คือ 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

สวนท่ี ๓  คําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน 

สวนท่ี ๔  ขอเสนอแนะ 

 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยขอมูลประกอบไปดวย เพศ อายุ ช้ันยศ และ

ช่ือหนวยงานสังกัด ไดผลสรุปขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๖๘ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

รวม 

 

๔ 

๑๖ 

๒๐ 

 

๒๐ 

๘๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๖๘ เพศของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๖ คน คิดเปนรอยละ ๘๐ และ

เพศชาย จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐ 

 

ตารางท่ี ๖๙ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

อาย ุ

๒๖ - ๓๐ ป 

๓๑ – ๓๕ ป 

๓๖ – ๔๐ ป 

๔๑ – ๔๕ ป 

๔๖ – ๕๐ ป 

๕๑ – ๕๕ ป 

 

๑ 

๐ 

๑ 

๒ 

๒ 

๔ 

 

๕ 

๐ 

๕ 

๑๐ 

๑๐ 

๒๐ 



๑๐๘ 
 

๕๖ – ๖๐ ป 

รวม 

๑๐ 

๒๐ 

๕๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๖๙ อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง ๕๖ – ๖๐ ป จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอย

ละ ๕๐ รองลงมา คือ อายุระหวาง ๕๑ – ๕๕ ป จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐ ลําดับสุดทายคืออายุ  ๔๑ - 

๔๕ ป และอายุ ๔๖ – ๕๐ ป จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐  

 

ตารางท่ี ๗๐ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามช้ันยศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ตําแหนงงาน 

ฝายทรัพยากรบุคคล 

นักวิทยาสาสตร 

ผูอํานวยการ 

ผูบริหาร 

รวม 

 

๗ 

๑ 

๑๐ 

๒ 

๒๐ 

 

๓๕ 

๕ 

๕๐ 

๑๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๗๐ ยศของกลุมตัวอยาง ผูอํานวยการ มีจํานวนมากท่ีสุด คือ ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๐ 

รองลงมาคือสายงานบริหาร ฝายทรัพยากรบุคคล มีจํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๕ และจํานวนกลุมตัวอยาง

ท่ีรองลงมาคือกลุมของผูบริหาร คือ ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือนักวิทยาศาสตร 

จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕ 

  

ตารางท่ี ๗๑ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางาน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๐ 

๑ 

๑๙ 

๐ 

๒๐ 

 

๐ 

๕ 

๙๕ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

จากตาราง ๗๑ แสดงระยะเวลาการทํางานในสังกัดของกลุมตัวอยางท้ังส้ิน ๔ ชวง โดยมีกลุมตัวอยาง

สวนมาก คือจํานวน ๑๙ คน หรือคิดเปน ๙๕ มีระยะเวลาการทํางาน ๓ - ๕ ป ผูท่ีมีระยะเวลาการทํางาน ๑ – 

๒ ป มีจํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕  

 

 



๑๐๙ 
 

ตารางท่ี ๗๒ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๐ 

๑๑ 

๙ 

๐ 

๒๐ 

 

๐ 

๕๕ 

๔๕ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๗๒ จํานวนของกลุมตัวอยางท้ังหมด ๒๐ คน จําแนกออกเปนผูท่ีทํางานในตําแหนงเปน

ระยะเวลา ๑-๒ ป จํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๕๕ และผูท่ีทํางานในตําแหนงเปนระยะเวลา ๓-๕ ป  

จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๔๕  

 

สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ใน

ภาพรวม จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๗๓ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลักษณการ

ดําเนินงานของ สทป. 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน) ในภาพรวม 

คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป. ๓.๑๕ ๐.๔๙ ปานกลาง 

๒. บทบาทหนาท่ีของ สทป ท่ีมีตอหนวยงานของทานมี

ความเหมาะสม 

๓.๐๕ ๐.๖๐ ปานกลาง 

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยาง

สม่ําเสมอ 

๓.๑๐ ๐.๗๒ ปานกลาง 

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ

หนวยงานของทาน 

๓.๑๐ ๐.๗๒ ปานกลาง 

๕. ทานตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ 

สทป. 

๔.๑๐ ๐.๖๔ ปานกลาง 

๖. ทานไดรบัประโยชนจากงานดานการวิจัยของ สทป. ๓.๒๐ ๐.๕๖ มาก 



๑๑๐ 
 

๗. ทานไดใชงานศูนยการออกแบบ หรือ Design Center 

ของ สทป. 

๓.๓๐ ๐.๘๖ ปานกลาง 

๘. งานระบบขับเคล่ือนจรวดมีความเกี่ยวของกับหนวยงาน

ของทาน 

๓.๔๐ ๐.๗๘ ปานกลาง 

๙. ทานไดรบัประโยชนจากงานดาน Simulation software 

ของ สทป. 

๓.๕๐ ๐.๖๗ มาก 

๑๐. ทานไดรับประโยชนจากงานดาน Product life cycle 

software ของ สทป. 

๓.๑๐ ๐.๗๘ ปานกลาง 

๑๑. ทานไดรบัประโยชนจากงานดานการควบคุมมาตรฐาน

ของ สทป. 

๓.๐๕ ๐.๖๕ ปานกลาง 

ภาพรวมความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

๓.๒๘ ๐.๖๘ ปานกลาง 

จากตาราง ๗๓ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๒๘, S.D. = ๐.๖๘) โดยประเด็นท่ีในระดับมากมี ๒ 

ประเด็น ไดแก ประเด็นดาน “ทานไดรบัประโยชนจากงานดานการวิจัยของ สทป.” (x̄ = ๓.๒๐, S.D. = ๐.๕๖) 

และ “ทานไดรับประโยชนจากงานดาน Simulation software ของ สทป.” (x̄ = ๓.๕๐, S.D. = ๐.๖๗) สวน

ประเด็นท่ีเหลืออยูในระดับปานกลาง ไดแก ประเด็น “หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป.” (x̄ = 

๓.๑๕, S.D. = ๐.๔๙) “บทบาทหนาท่ีของ สทป ท่ีมีตอหนวยงานของทานมีความเหมาะสม” (x̄ = ๓.๐๕, S.D. 

= ๐.๖๐) “หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยางสม่ําเสมอ” (x̄ = ๓.๑๐, S.D. = ๐.๗๒) “สทป. 

สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของหนวยงานของทาน” (x̄ = ๓.๑๐, S.D. = ๐.๗๒) “ทานตองการ

ขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.” (x̄ = ๔.๑๐, S.D. = ๐.๖๔) “ทานไดใชงานศูนยการออกแบบ 

หรือ Design Center ของ สทป.” (x̄ = ๓.๓๐, S.D. = ๐.๘๖) “งานระบบขับเคล่ือนจรวดมีความเกี่ยวของกับ

หนวยงานของทาน” (x̄ = ๓.๔๐, S.D. = ๐.๗๘) “ทานไดรับประโยชนจากงานดาน Product life cycle 

software ของ สทป.” (x̄ = ๓.๑๐, S.D. = ๐.๗๘) และ “ทานไดรับประโยชนจากงานดานการควบคุม

มาตรฐานของ สทป.” (x̄ = ๓.๐๕, S.D. = ๐.๖๕) 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๑ 
 

สวนท่ี ๓  ความคาดหวัง 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอความคาดหวัง จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๗๔ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคาดหวังตอหนาท่ี

และอํานาจตามราง พรบ. ใหม 

ความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหม คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิตางๆ ๓.๑๕ ๐.๖๗ ปานกลาง 

๒. ซื้อ ขาย จาง รับจาง สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ให

เชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อแลกเปล่ียน และจําหนาย หรือทํานิติ

กรรมใดๆ ผูกพันทรัพยสินของสํานักงาน หรือเพื่อประโยชน 

ในการดําเนินกิจการของสํานักงาน และกิจการอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม มีสิทธิในหรือหา

ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา และจําหนายทรัพยสิน

ท้ังภายในและภายนอก ราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือ

ทรัพยสินท่ีมีผูอุดหนุนหรืออุทิศให 

๓.๐๕ ๐.๖๐ ปานกลาง 

๓. กูยืมเงิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ๓.๐๕ ๐.๖๙ ปานกลาง 

๔. จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

๓.๒๐ ๐.๗๐ ปานกลาง 

๕. ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอื่น

ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศใน

กิจการท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ

สํานักงาน 

๓.๓๐ ๐.๖๖ ปานกลาง 

๖. จัดต้ังหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดต้ังองคกรท่ีเปนนิติ

บุคคล รวมตลอดถึงการเขารวมทุน ถือหุนหรือเปนหุนสวน

กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดําเนินกิจการท่ีเกี่ยวกับหรือ

ตอเนื่องกับกิจการของสํานักงาน หรือนําผลการคนควาวิจัย

ไปเผยแพร หรือหาประโยชน เพื่อเปนรายไดของสํานักงาน 

ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการนโยบาย

เทคโนโลยีปองกันประเทศกําหนด โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตร ี

๓.๑๐ ๐.๖๔ ปานกลาง 



๑๑๒ 
 

๗. เรียกเก็บและรับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน 

คาบริการ คาผลิตภัณฑ คาเชา คาแหงสิทธิ และคาอื่นๆ ใน

การดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน รวมท้ัง

ทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น ท้ังนี้ตาม

หลักเกณฑและอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด 

๓.๐๕ ๐.๖๐ ปานกลาง 

๘. เปนตัวแทนหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นเปนตัวแทนเพื่อ

ประกอบกิจการตางๆ ตามวัตถุประสงคของสํานักงาน และ

ตาม (2) 

๓.๐๕ ๐.๖๐ ปานกลาง 

๙. สงผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานในกิจการท่ีสํานักงาน เขา

รวมทุน ถือหุน เปนหุนสวนกับบุคคลอื่น หรือในกิจการของ

ภาคเอกชนภายใตวัตถุประสงคของสํานักงาน 

๓.๐๕ ๐.๖๐ ปานกลาง 

๑๐. ใหการรับรองยุทโธปกรณและยุทธภัณฑท่ีสํานักงาน

ทดสอบ 

๓.๑๕ ๐.๔๙ ปานกลาง 

๑๑. ดําเนินการอื่นใดท่ีจําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของสํานักงาน 

๓.๐๐ ๐.๓๒ ปานกลาง 

ภาพรวมความคิดเห็นตอความคิดเห็นตอหนาท่ีและ

อํานาจตามราง พรบ. ใหม 

๓.๑๐ ๐.๖๐ ปานกลาง 

จากตาราง ๗๒ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีภาพรวมความคิดเห็นตอความคิดเห็นตอหนาท่ีและ

อํานาจตามราง พรบ. ใหมในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๑๐, S.D. = ๐.๖๖) โดยประเด็นดานการ

ดําเนินงานของ สทป. ท่ีพบวากลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับมากท่ีสุดมีดวยกัน ๓ ประเด็น ไดแก ประเด็น

ดาน “ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศในกิจการท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน” (x̄ = ๓.๓๐, S.D. = ๐.๖๐) 

“จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ” (x̄ = ๓.๒๐, 

S.D. = ๐.๗๐) และประเด็น “ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิตางๆ” (x̄ = ๓.๑๕, S.D. = 

๐.๖๗) สําหรับประเด็นท่ีพบคาเฉล่ียการรับรูนอยท่ีสุด คือ “ดําเนินการอื่นใดท่ีจําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของสํานักงาน” อยางไรก็ตาม การรับรูของกลุมตัวอยางในประเด็นนี้พบวาอยูในระดับปานกลาง 

(x̄ = ๓.๐๐, S.D. = ๐.๓๒) 

 

 

 



๑๑๓ 
 

นอกจากนี้ กลุมตัวอยางยังใหความเห็นในหัวขอ “ทานมีความคาดหวังตอบทบาทของ สทป. ในการ

ขับเคล่ือนนวัตกรรมอันเกิดจากการวิจัย เพื่อนําไปใชสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแกอุตสาหกรรม

กลางน้ําและปลายน้ําอยางไร” โดยสรุปไดดังนี้ 

กลุมตัวอยางแสดงความเห็นวา สทป. ควรเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีกับหนวยงานท่ีมีสวนในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศและบริษัทตางๆ ท่ีเปนกําลังสําคัญ 

 

ประเด็น “ทานตองการให สทป. ชวยเหลือธุรกิจของทานในสวนใด (เชน เปนตัวกลางระหวาง

หนวยงานการผลิตและการผลิต ตัวกลางระหวางหนวยงานการผลิตและการตลาด และอื่นๆ)” สรุปไดดังนี้ 

กลุมตัวอยางใหความเห็นวา ตองการให สทป. เขามาพูดคุยหารือเปนประจํา เพื่อประสานความ

รวมมืออยางตอเนื่อง และไมไดขาวสารจากทาง สทป. เทาไหรนัก เลยไมทราบวา ตอนนี้ สทป. ใหบริการใน

สวนใดบาง 

 

สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะแก สทป. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขอเสนอแนะดานบทบาทของ สทป. ท่ีมีสวนสนับสนุนองคกรของทาน  

กลุมตัวอยางแสดงความเห็นวา ควรมีนโยบาย วางแผน และดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาโดยการ

สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัยแกหนวยงาน เพื่อนําความสามารถท่ีไดไปกํากับดูแลอุตสาหกรรมต้ังแตตน

น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา         
 

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมีตอ สทป. 

กลุมตัวอยางแสดงความเห็นวา นอกจากใหการสนับสนุนดานการศึกษาแลว สทป. ควรมีการ

ประชาสัมพันธภารกิจหนาท่ีขององคกรเองใหมากข้ึนดวยเพื่อใหหนวยงานไดรับทราบ 

 

ขอเสนอแนะตอคําถามประเด็นสําคัญและเรงดวน : ความคาดหวังตอบทบาทของ สทป. ในการขับเคล่ือน

นวัตกรรมอันเกิดจากการวิจัย เพื่อนําไปใชสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแกอุตสาหกรรมกลางน้ําและ

ปลายน้ํา 

 กลุมตัวอยางใหความเห็นวา สทป. ควรขับเคล่ือนนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยเพื่อพัฒนา

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของในรูปแบบบูรณาการ ไมใชเพียงการผลิต แตยังตองคํานึงถึงการประชาสัมพันธ 

การตลาดอกีดวย  

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ในภาพรวม 

กลุมตัวอยางแสดงความเห็นวา สทป. ควรมีการประชาสัมพันธภารกิจและหนาท่ีขององคกรเองเพิ่ม

มากข้ึน 



๑๑๔ 
 

๔.๓.๘ ความคาดหวังของสมาชิกหนวยวิจัยภายใตกระทรวงกลาโหมในประเทศในอาเซียนตอบทบาทของ 

สทป. ในการเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนนวัตกรรมอันเกิดจากโครงการความรวมมือตางๆ เพื่อนําไปใช

สรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแก สมาชิกอุตสาหกรรมปองกันประเทศกลุมอาเซียน ตามนโยบาย 

ADMM 

ผลการสํารวจจากแบบสอบถาม 

แบงขอมูลการวิจัยออกเปน ๓ สวน คือ 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

สวนท่ี ๓  คําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน 

สวนท่ี ๔  ขอเสนอแนะ 

 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยขอมูลประกอบไปดวย เพศ อายุ ช้ันยศ และ

ช่ือหนวยงานสังกัด ไดผลสรุปขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๗๕ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๕๐) รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

รวม 

 

๓๙ 

๑๑ 

๕๐ 

 

๗๘ 

๒๒ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๗๕ เพศของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๓๙ คน คิดเปนรอยละ ๗๘ และ

เพศหญิง จํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๒ 

 

ตารางท่ี ๗๖ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๕๐) รอยละ 

อาย ุ

๒๖ - ๓๐ ป 

๓๑ – ๓๕ ป 

๓๖ – ๔๐ ป 

๔๑ – ๔๕ ป 

๔๖ – ๕๐ ป 

 

๔ 

๓ 

๔ 

๒ 

๖ 

 

๘ 

๖ 

๘ 

๔ 

๑๒ 



๑๑๕ 
 

๕๑ – ๕๕ ป 

๕๖ – ๖๐ ป 

รวม 

๑๗ 

๑๔ 

๕๐ 

๓๔ 

๒๘ 

๑๐๐.๐๐ 

จากตาราง ๗๖ อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง ๕๑ – ๕๕ ป จํานวน ๑๗ คน คิดเปน

รอยละ ๓๔ รองลงมา คือ อายุระหวาง ๕๖ – ๖๐ ป จํานวน ๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๘ ถัดมา คือ อายุ ๔๖ – 

๕๐ ป จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๒ อายุ ๒๖ – ๓๐ ป และ อายุ ๓๖ – ๔๐ ป ซึ่งมีจํานวนเทากันคือ ๔ 

คน คิดเปนรอยละ ๘ อายุ ๓๑ – ๓๕ ป จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๖ และลําดับสุดทายคือ อายุ ๔๑ – ๔ ป 

จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๔ 

 

ตารางท่ี ๗๗ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามช้ันยศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๕๐) รอยละ 

     ช้ันยศ 

ทหารบก 

สิบตรี 

รอยโท 

พันตร ี

พันโท 

พันเอก 

พล.ต.อ. 

 

ทหารเรือ 

นาวาตรี 

นาวาโท 

นาวาเอก 

 

รวม 

 

 

๒ 

๓ 

๑ 

๕ 

๑๕ 

๑ 

 

 

๑ 

๓ 

๑๙ 

 

๕๐ 

 

 

๔ 

๖ 

๒ 

๑๐ 

๓๐ 

๒ 

 

 

๒ 

๖ 

๓๔ 

 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๗๗ ยศของกลุมตัวอยาง นาวาเอก มีจํานวนมากท่ีสุด คือ ๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๓๔ 

รองลงมาคือทหารบก ยศพันเอก มีจํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๓๐ และจํานวนกลุมตัวอยางท่ีรองลงมาเปน

อันดับสามคือกลุมของพันโท มีจํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ ถัดมาคือรอยโทและนาวาโทซึ่งมีจํานวน

เทากัน คือ ๓ คน คิดเปนรอยละ ๖ สิบตรีมีจํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๔ และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ

พันตรี พล.ต.อ. และ นาวาตรี มีจํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๒ 

  



๑๑๖ 
 

ตารางท่ี ๗๘ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางาน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๕๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๑ 

๘ 

๔๑ 

๐ 

๕๐ 

 

๒ 

๑๖ 

๘๒ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

จากตาราง ๗๘ แสดงระยะเวลาการทํางานในสังกัดของกลุมตัวอยางท้ังส้ิน ๔ ชวง โดยมีกลุมตัวอยาง

สวนมาก คือจํานวน ๔๑ คน หรือคิดเปน ๘๒ มีระยะเวลาการทํางาน๓ - ๕ ป ผูท่ีมีระยะเวลาการทํางาน ๑ – 

๓ ป มีจํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๖ และผูท่ีมีระยะเวลาการทํางานนอยกวา ๑ ป มีจํานวน ๑ คน คิดเปน

รอยละ ๒ 

 

ตารางท่ี ๗๙ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๕๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๒ 

๓๕ 

๑๓ 

๐ 

๕๐ 

 

๔ 

๗๐ 

๒๖ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๗๙ จํานวนของกลุมตัวอยางท้ังหมด ๕๐ คน จําแนกออกเปนผูท่ีมีระยะการทํางานนอย

กวา ๑ ป จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๔ ผูท่ีทํางานในตําแหนงเปนระยะเวลา ๑-๒ ป จํานวน ๓๕ คน คิดเปน

รอยละ ๗๐ ผูท่ีทํางานในตําแหนงเปนระยะเวลา ๓-๕ ป  จํานวน ๑๓ คน คิดเปนรอยละ ๒๖ 

 

สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ใน

ภาพรวม จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

 

 

 



๑๑๗ 
 

ตารางท่ี ๘๐ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลักษณการ

ดําเนินงานของ สทป. 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน) ในภาพรวม 

คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป. ๓.๐๒ ๐.๗๑ ปานกลาง 

๒. บทบาทหนาท่ีของ สทป ท่ีมีตอหนวยงานของทานมี

ความเหมาะสม 

๓.๐๖ ๐.๕๙ ปานกลาง 

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยาง

สม่ําเสมอ 

๓.๑๖ ๐.๙๓ ปานกลาง 

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ

หนวยงานของทาน 

๓.๑๒ ๐.๗๕ ปานกลาง 

๕. ทานตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ 

สทป. 

๓.๘๐ ๐.๘๘ มาก 

ภาพรวมความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

๓.๒๓ ๐.๗๗ ปานกลาง 

จากตาราง ๘๐ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๒๓, S.D. = ๐.๗๗) โดยประเด็นดานการดําเนินงาน

ของ สทป. ท่ีพบวากลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับมากท่ีสุดมีดวยกัน ๓ ประเด็น ไดแก ประเด็นดาน “ทาน

ตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.” (x̄ = ๓.๘๐, S.D. = ๐.๘๘) “หนวยงานของทานตอง

ทํางานรวมกับ สทป. อยางสม่ําเสมอ” (x̄ = ๓.๑๖, S.D. = ๐.๙๓) และประเด็น“สทป. สามารถดําเนินงานได

ตามความคาดหวังของหนวยงานของทาน” (x̄ = ๓.๑๒, S.D. = ๐.๗๕) สําหรับประเด็นท่ีพบคาเฉล่ียการรับรู

นอยท่ีสุด คือ “หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป.” อยางไรก็ตาม การรับรูของกลุมตัวอยางใน

ประเด็นนี้พบวาอยูในระดับมาก (x̄ = ๓.๐๒, S.D. = ๐.๗๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 
 

สวนท่ี ๓  ความคาดหวัง 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอความคาดหวัง จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๘๑ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคาดหวังตอหนาท่ี

และอํานาจตามราง พรบ. ใหม 

ความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหม คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิตางๆ ๓.๑๐ ๐.๖๕ ปานกลาง 

๒. ซื้อ ขาย จาง รับจาง สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ให

เชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อแลกเปล่ียน และจําหนาย หรือทํานิติ

กรรมใดๆ ผูกพันทรัพยสินของสํานักงาน หรือเพื่อประโยชน 

ในการดําเนินกิจการของสํานักงาน และกิจการอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม มีสิทธิในหรือหา

ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา และจําหนายทรัพยสิน

ท้ังภายในและภายนอก ราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือ

ทรัพยสินท่ีมีผูอุดหนุนหรืออุทิศให 

๓.๒๐ ๐.๘๖ ปานกลาง 

๓. กูยืมเงิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ๓.๐๐ ๐.๖๗ ปานกลาง 

๔. จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

๓.๓๔ ๐.๘๕ ปานกลาง 

๕. ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอื่น

ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศใน

กิจการท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ

สํานักงาน 

๓.๔๔ ๐.๘๔ มาก 

๖. จัดต้ังหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดต้ังองคกรท่ีเปนนิติ

บุคคล รวมตลอดถึงการเขารวมทุน ถือหุนหรือเปนหุนสวน

กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดําเนินกิจการท่ีเกี่ยวกับหรือ

ตอเนื่องกับกิจการของสํานักงาน หรือนําผลการคนควาวิจัย

ไปเผยแพร หรือหาประโยชน เพื่อเปนรายไดของสํานักงาน 

ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการนโยบาย

เทคโนโลยีปองกันประเทศกําหนด โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตร ี

๓.๒๐ ๐.๘๑ ปานกลาง 



๑๑๙ 
 

๗. เรียกเก็บและรับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน 

คาบริการ คาผลิตภัณฑ คาเชา คาแหงสิทธิ และคาอื่นๆ ใน

การดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน รวมท้ัง

ทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น ท้ังนี้ตาม

หลักเกณฑและอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด 

๓.๐๐ ๐.๘๑ ปานกลาง 

๘. เปนตัวแทนหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นเปนตัวแทนเพื่อ

ประกอบกิจการตางๆ ตามวัตถุประสงคของสํานักงาน และ

ตาม (2) 

๓.๐๖ ๐.๘๑ ปานกลาง 

๙. สงผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานในกิจการท่ีสํานักงาน เขา

รวมทุน ถือหุน เปนหุนสวนกับบุคคลอื่น หรือในกิจการของ

ภาคเอกชนภายใตวัตถุประสงคของสํานักงาน 

๓.๐๘ ๐.๖๒ ปานกลาง 

๑๐. ใหการรับรองยุทโธปกรณและยุทธภัณฑท่ีสํานักงาน

ทดสอบ 

๓.๕๖ ๐.๗๘ มาก 

๑๑. ดําเนินการอื่นใดท่ีจําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของสํานักงาน 

๓.๔๖ ๐.๘๔ มาก 

ภาพรวมความคิดเห็นตอความคิดเห็นตอหนาท่ีและ

อํานาจตามราง พรบ. ใหม 

๓.๒๒ ๐.๗๗ ปานกลาง 

จากตาราง ๘๑ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหมใน

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๒๒, S.D. = ๐.๗๗) โดยประเด็นดานการดําเนินงานของ สทป. ท่ีพบวา

กลุมตัวอยางมีการรับรูอยู ในระดับมากท่ีสุดมีดวยกัน ๓ ประเด็น ไดแก ประเด็นดาน “ใหการรับรอง

ยุทโธปกรณและยุทธภัณฑท่ีสํานักงานทดสอบ” (x̄ = ๓.๕๖, S.D. = ๐.๗๘) “ดําเนินการอื่นใดท่ีจําเปนหรือ

ตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน” (x̄ = ๓.๔๖ S.D. = ๐.๘๔) และประเด็น “ทําความตกลงและ

รวมมือกับองคการหรือหนวยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศในกิจการท่ีเกี่ยวกับ

การดําเนินการตามวตัถุประสงคของสํานักงาน” (x̄ = ๓.๔๔, S.D. = ๐.๘๔) สําหรับประเด็นท่ีพบคาเฉล่ียการ

รับรูนอยท่ีสุด คือ “๗. เรียกเก็บและรับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ คาผลิตภัณฑ คาเชา คา

แหงสิทธิ และคาอื่นๆ ในการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน รวมท้ังทําความตกลงและกําหนด

เงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด” อยางไรก็ตาม การรับรูของ

กลุมตัวอยางในประเด็นนี้พบวาอยูในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๐๐, S.D. = ๐.๘๑) 

 

 

 



๑๒๐ 
 

นอกจากนี้ กลุมตัวอยางยังใหความเห็นในประเด็น “ทานมีความคาดหวังตอบทบาทของ สทป. ในการ

เปนสวนหนึ่งของการขับเคล่ือนนวัตกรรมอันเกิดจากโครงการความรวมมือตางๆ เพื่อนําไปใชสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันใหแก สมาชิกอุตสาหกรรมปองกันประเทศกลุมอาเซียนตามนโยบาย ADMM 

อยางไร” โดยสรุปไดดังนี้ 

กลุมตัวอยางแสดงความเห็นวา ตองการให สทป. สรางผลผลิตตาง ๆ ท่ีมีขีดความสามารถเปนท่ี

ยอมรับในภูมิภาคสามารถทําการสงออก หรือสามารถสรางรายไดกลับเขาประเทศไดเชนเดียวกับประเทศอื่น ๆ 

ท่ีมีการผลิตและสงออก อาทิเชน จรวด, UAV, กระสุนปน พัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัยและพึ่งพาตนเอง และ

หนวยงานกรมวิทยาศาสตรทหารบกควรมีสวนรววมในทุก ๆ ดาน ท่ีเกี่ยวกับการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบ

นวัตกรรมท่ีจะนําไปใชในกองทัพดานวิทยาศาสตร  

 

สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะแก สทป. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขอเสนอแนะดานบทบาทของ สทป. ท่ีมีสวนสนับสนุนองคกรของทาน 

กลุมตัวอยางแสดงความเห็นวา สทป. ในฐานะหนวยงานวิจัยท่ีเปนองคกรขนาดใหญควรจะมีการ

สนับสนุนดานเทคโนโลยีและบุคลากรใหกับหนวยงานวิจัยอื่นๆ เพื่อใหมีความรู และขีดความสามารถเทากับ

เทคโนโลยีสมัยใหม 

 

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมีตอ สทป. 

กลุมตัวอยางแสดงความเห็นวา ควรไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณและดานเทคโนโลยี เพื่อการ

วิจัยและพัฒนาจนกระท่ังรวมไปถึงการขยายผลสูการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 

 

ขอเสนอแนะตอความคาดหวัง : ความคาดหวังตอบทบาทของ สทป. ในการเปนสวนหนึ่งของการขับเคล่ือน

นวัตกรรมอันเกิดจากโครงการความรวมมือตางๆ เพื่อนําไปใชสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแก สมาชิก

อุตสาหกรรมปองกันประเทศกลุมอาเซียนตามนโยบาย ADMM 

กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวา สทป. ควรจะเตรียมองคกรความรูดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรวมท้ัง  

วิสัยทัศน นโยบายในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการสรางความรวมมือกับเหลาทัพและหนวยตางๆ 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ในภาพรวม 

กลุมตัวอยางแสดงความเห็นวา ควรปรับโครงสรางใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติและปรับ

ยุทธศาสตรใหเหมาะสมกับสถานการณท้ังในปจจุบันและอนาคต 

 

 



๑๒๑ 
 

๔.๓.๙ ความคาดหวังของสมาชิกหนวยวิจัยในประเทศนอกกระทรวงกลาโหม ตอบทบาทของ สทป. ใน

การริเร่ิมใชประโยชนจากเทคโนโลยี ๒ ทาง (Dual Used) เพื่อบูรณาการสรางคุณคาท้ังดาน Defense 

และ Commercial  

 

ผลการสํารวจจากแบบสอบถาม 

แบงขอมูลการวิจัยออกเปน ๓ สวน คือ 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

สวนท่ี ๓  คําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน 

สวนท่ี ๔  ขอเสนอแนะ 

 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยขอมูลประกอบไปดวย เพศ อายุ ช้ันยศ และ

ช่ือหนวยงานสังกัด ไดผลสรุปขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๘๒ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

                 เพศ 

ชาย 

หญิง 

รวม 

 

๑๒ 

๘ 

๒๐ 

 

๖๐ 

๔๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๘๒ เพศของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๖๐ และ

เพศหญิง จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๐ 

 

ตารางท่ี ๘๓ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

อาย ุ

๒๖ - ๓๐ ป 

๓๑ – ๓๕ ป 

๓๖ – ๔๐ ป 

๔๑ – ๔๕ ป 

๔๖ – ๕๐ ป 

 

๐ 

๙ 

๗ 

๒ 

๒ 

 

๐ 

๔๕ 

๓๕ 

๑๐ 

๑๐ 



๑๒๒ 
 

๕๑ – ๕๕ ป 

๕๖ – ๖๐ ป 

รวม 

๐ 

๐ 

๒๐ 

๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๘๓ อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง ๓๑ – ๒๕ ป จํานวน ๙ คน คิดเปนรอย

ละ ๔๕ รองลงมา คือ อายุระหวาง ๓๖ – ๔๐ ป จํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๕ ถัดมาคือ อายุ ๔๑ – ๔๕ ป 

และอายุ ๔๖ - ๕๐ ป มีจํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ 

 

ตารางท่ี ๘๔ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตําแหนงงาน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ตําแหนงงาน 

 

ผูชวยนักวิจัย 

นักวิจัย 

นักวิเคาระห 

ผูจัดการ 

รวม 

 

 

๒ 

๑๐ 

๖ 

๒ 

๒๐ 

 

 

๑๐ 

๕๐ 

๓๐ 

๑๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๘๔ ตําแหนงงานของกลุมตัวอยาง นักวิจัย มีจํานวนมากท่ีสุด คือ ๑๐ คน คิดเปนรอยละ 

๕๐ รองลงมาคือนักวิเคราะห มีจํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐ และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือผูชวยนักวิจัย

และผูจัดการ ซึ่งมีจํานวนเทากันคือ ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ 

  

ตารางท่ี ๘๕ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางาน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๐ 

๔ 

๑๖ 

๐ 

๒๐ 

 

๐ 

๒๐ 

๘๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

จากตาราง ๘๕ แสดงระยะเวลาการทํางานในสังกัดของกลุมตัวอยางท้ังส้ิน ๔ ชวง โดยมีกลุมตัวอยาง

สวนมาก คือจํานวน ๑๖ คน หรือคิดเปน ๘๐ มีระยะเวลาการทํางานมา ๓ - ๕ ป ผูท่ีมีระยะเวลาการทํางาน ๑ 

- ๒ ป มีจํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐  

 



๑๒๓ 
 

ตารางท่ี ๘๖ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๐ 

๔ 

๑๖ 

๐ 

๒๐ 

 

๐ 

๒๐ 

๘๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๘๖ จํานวนของกลุมตัวอยางท้ังหมด ๒๐ คน จําแนกออกเปนผูท่ีทํางานในตําแหนงเปน

ระยะเวลา ๑-๒ ป จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐ และผูท่ีทํางานในตําแหนงเปนระยะเวลา ๓-๕ ป  จํานวน 

๑๖ คน คิดเปนรอยละ ๘๐  

 

สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ใน

ภาพรวม จากขอมลูของกลุมตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๘๗ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลักษณการ

ดําเนินงานของ สทป. 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน) ในภาพรวม 

คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป. ๓.๒๐ ๐.๖๒ ปานกลาง 

๒. บทบาทหนาท่ีของ สทป ท่ีมีตอหนวยงานของทานมี

ความเหมาะสม 

๓.๒๐ ๐.๔๑ ปานกลาง 

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยาง

สม่ําเสมอ 

๓.๑๐ ๐.๗๒ ปานกลาง 

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ

หนวยงานของทาน 

๓.๐๐ ๐.๔๖ ปานกลาง 

๕. ทานตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ 

สทป. 

๓.๙๐ ๐.๘๕ มาก 

ภาพรวมความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

๓.๒๘ ๐.๖๑ ปานกลาง 



๑๒๔ 
 

จากตาราง ๘๗ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๒๘, S.D. = ๐.๖๑) โดยประเด็นดานการดําเนินงาน

ของ สทป. ท่ีพบวากลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับมากท่ีสุดมีดวยกัน ๓ ประเด็น ไดแก ประเด็นดาน “ทาน

ตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.” (x̄ = ๓.๙๐, S.D. = ๐.๘๕) “หนวยงานของทานไดรับ

ประโยชนจาก สทป.” (x̄ = ๓.๒๐, S.D. = ๐.๖๒) และประเด็น “บทบาทหนาท่ีของ สทป ท่ีมีตอหนวยงานของ

ทานมีความเหมาะสม” (x̄ = ๓.๒๐, S.D. = ๐.๔๑) สําหรับประเด็นท่ีพบคาเฉล่ียการรับรูนอยท่ีสุด คือ “สทป. 

สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของหนวยงานของทาน” อยางไรก็ตาม การรับรูของกลุมตัวอยางใน

ประเด็นนี้พบวาอยูในระดับมาก (x̄ = ๓.๐๐, S.D. = ๐.๔๖) 

 

สวนท่ี ๓  ความคาดหวัง 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคาดหวัง จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๘๘ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคาดหวังตอหนาท่ี

และอํานาจตามราง พรบ. ใหม 

ความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหม คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิตางๆ ๓.๒๐ ๐.๘๙ ปานกลาง 

๒. ซื้อ ขาย จาง รับจาง สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ให

เชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อแลกเปล่ียน และจําหนาย หรือทํานิติ

กรรมใดๆ ผูกพันทรัพยสินของสํานักงาน หรือเพื่อประโยชน 

ในการดําเนินกิจการของสํานกังาน และกิจการอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม มีสิทธิในหรือหา

ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา และจําหนายทรัพยสิน

ท้ังภายในและภายนอก ราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือ

ทรัพยสินท่ีมีผูอุดหนุนหรืออุทิศให 

๓.๔๐ ๐.๖๘ ปานกลาง 

๓. กูยืมเงิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ๓.๐๕ ๐.๘๓ ปานกลาง 

๔. จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

๔.๑๐ ๐.๘๕ มาก 

๕. ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอื่น

ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศใน

๔.๐๐ ๐.๘๖ มาก 



๑๒๕ 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ

สํานักงาน 

๖. จัดต้ังหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดต้ังองคกรท่ีเปนนิติ

บุคคล รวมตลอดถึงการเขารวมทุน ถือหุนหรือเปนหุนสวน

กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดําเนินกิจการท่ีเกี่ยวกับหรือ

ตอเนื่องกับกิจการของสํานักงาน หรือนําผลการคนควาวิจัย

ไปเผยแพร หรือหาประโยชน เพื่อเปนรายไดของสํานักงาน 

ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการนโยบาย

เทคโนโลยีปองกันประเทศกําหนด โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตร ี

๓.๘๕ ๐.๙๓ มาก 

๗. เรียกเก็บและรับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน 

คาบริการ คาผลิตภัณฑ คาเชา คาแหงสิทธิ และคาอื่นๆ ใน

การดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน รวมท้ัง

ทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น ท้ังนี้ตาม

หลักเกณฑและอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด 

๓.๔๕ ๐.๘๓ มาก 

๘. เปนตัวแทนหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นเปนตัวแทนเพื่อ

ประกอบกจิการตางๆ ตามวัตถุประสงคของสํานักงาน และ

ตาม (2) 

๓.๓๕ ๐.๗๕ ปานกลาง 

๙. สงผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานในกิจการท่ีสํานักงาน เขา

รวมทุน ถือหุน เปนหุนสวนกับบุคคลอื่น หรือในกิจการของ

ภาคเอกชนภายใตวัตถุประสงคของสํานักงาน 

๓.๓๕ ๐.๖๗ ปานกลาง 

๑๐. ใหการรับรองยุทโธปกรณและยุทธภัณฑท่ีสํานักงาน

ทดสอบ 

๓.๑๐ ๐.๗๙ ปานกลาง 

๑๑. ดําเนินการอื่นใดท่ีจําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของสํานักงาน 

๓.๓๕ ๐.๗๕ ปานกลาง 

ภาพรวมความคิดเห็นตอความคิดเห็นตอหนาท่ีและ

อํานาจตามราง พรบ. ใหม 

๓.๔๗ ๐.๘๐ มาก 

จากตาราง ๘๘ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหม

สทป. ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = ๓.๔๗, S.D. = ๐.๘๐) โดยประเด็นดานการดําเนินงานของ สทป. ท่ี

พบวากลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับมากท่ีสุดมีดวยกัน ๓ ประเด็น ไดแก ประเด็นดาน “จัดใหมีและใหทุน

เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ” (x̄ = ๔.๑๐, S.D. = ๐.๘๕) “ทํา

ความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศใน



๑๒๖ 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน” (x̄ = ๔.๐๐, S.D. = ๐.๘๖) และประเด็น 

“จัดต้ังหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดต้ังองคกรท่ีเปนนิติบุคคล รวมตลอดถึงการเขารวมทุน ถือหุนหรือเปน

หุนสวนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดําเนินกิจการท่ีเกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของสํานักงาน หรือนําผล

การคนควาวิจัยไปเผยแพร หรือหาประโยชน เพื่อเปนรายไดของสํานักงาน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีปองกันประเทศกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี” (x̄ = ๓.๘๕, 

S.D. = ๐.๙๓) สําหรับประเด็นท่ีพบคาเฉล่ียการรับรูนอยท่ีสุดคือ“กูยืมเงินท้ังนี้ตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรี

กําหนด อยางไรก็ตาม การรับรูของกลุมตัวอยางในประเด็นนี้พบวาอยูในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๐๕, S.D. = 

๐.๘๓) 

นอกจากนี้ กลุมตัวอยางยังใหความเห็นในประเด็น “ทานมีความคาดหวังตอบทบาทของ สทป. ในการ

ริเริ่มใชประโยชนจากเทคโนโลยี ๒ ทาง (Dual Used) เพื่อบูรณาการสรางคุณคาท้ังดาน Defence และ 

Commercial อยางไร” โดนสรุปไดดังนี ้

กลุมตัวอยางแสดงความเห็นวา สทป. เปนหนวยงานท่ีรวบรวมขอมูลความตองการเทคโนโลยีหรือ

ผลิตภัณฑจากฝงกองทัพ พรอมท้ังเปนตัวกลางในการเช่ือมโยงและประสานงานระหวางงานอื่นหรือภาคเอกชน 

กับหนวยงานในกองทัพท่ีมีความตองการเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ ดังนั้น สทป. ควรมีบทบาทจากเทคโนโลยีท้ัง 

๒ ทาง ซึ่งจะชวยใหเกิดการวิจัยท้ังดานผลิตภัณฑและการวิจัยท่ีทําใหทราบวาในปจจุบันตลาดตองการอะไรได

อยางเหมาะสม 

 

สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะแก สทป. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขอเสนอแนะดานบทบาทของ สทป. ท่ีมีสวนสนับสนุนองคกรของทาน 

กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวา สทป. ควรเปนสวนหนึ่งในการชวยกําหนดขอบเขตและบทบาทของ

เทคโนโลยี ๒ ทาง รวมท้ังเปนหนึ่งในหนวยงานหลักในการวิจัย 

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมีตอ สทป. 

กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวา สามารถดําเนินงานวิจัยรวมกันไดโดยเนนใหเกิดข้ันตอนดําเนินการ

ท่ีรวดเร็วและมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

ขอเสนอแนะตอความคาดหวัง : ความคาดหวังตอบทบาทของ สทป. ในการริเริ่มใชประโยชนจากเทคโนโลย ี2 

ทาง (Dual Used) เพื่อบูรณาการสรางคุณคาท้ังดาน Defence และ Commercial 

กลุมตัวอยางมีความเห็นวา ควรกําหนดหัวขอสําคัญในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานยุทโธปกรณ 

และยุทธภัณฑเพื่อนําไปสูภาคอุตสาหกรรมท่ีชัดเจน 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ในภาพรวม 

กลุมตัวอยางมีความเห็นวา ควรเพิ่มชองทางการอํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานของรัฐในการ

ดําเนินงานวิจัยรวมกัน 



๑๒๗ 
 

๔.๓.๑๐ ความคาดหวังในความรวมมือของภาคมหาวิทยาลัย และศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีตาง ๆ 

ตอบทบาทของ สทป. ในการประสานความรวมมือ เพื่อใชประโยชนจากโครงการวิจัยพื้นฐานตอยอดไปสู

นวัตกรรมท่ีสรางประโยชนตอกระทรวงกลาโหม และหนวยงานความม่ันคงท้ังหมด 

 

ผลการสํารวจจากแบบสอบถาม 

แบงขอมูลการวิจัยออกเปน ๓ สวน คือ 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

สวนท่ี ๓  คําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน 

สวนท่ี ๔  ขอเสนอแนะ 

 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยขอมูลประกอบไปดวย เพศ อายุ ช้ันยศ และ

ช่ือหนวยงานสังกัด ไดผลสรุปขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๘๙ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

       เพศ 

ชาย 

หญิง 

รวม 

 

๑๘ 

๒ 

๒๐ 

 

๙๐ 

๒๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๘๙ เพศของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๐ และ

เพศหญิง จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๒๐ 

 

ตารางท่ี ๙๐ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

      อาย ุ

๒๖ - ๓๐ ป 

๓๑ – ๓๕ ป 

๓๖ – ๔๐ ป 

๔๑ – ๔๕ ป 

๔๖ – ๕๐ ป 

 

๐ 

๘ 

๔ 

๖ 

๒ 

 

๐ 

๔๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๑๐ 



๑๒๘ 
 

๕๑ – ๕๕ ป 

๕๖ – ๖๐ ป 

รวม 

๐ 

๐ 

๒๐ 

๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๙๐ อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง ๓๑ – ๓๕ ป จํานวน ๘ คน คิดเปนรอย

ละ ๔๐ รองลงมาคือ อายุระหวาง ๔๑ – ๔๕ ป จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐ ถัดมา คือ ๓๖ – ๔๐ ป 

จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐ และลําดับสุดทายอายุระหวาง ๔๖ – ๕๐ ป จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ 

๑๐  

ตารางท่ี ๙๑ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตําแหนงงาน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ตําแหนงงาน 

นักวิชาการ 

อาจารย 

รองคณบดี 

คณบดี 

รวม 

 

๔ 

๑๒ 

๒ 

๒ 

๒๐ 

 

๒๐ 

๖๐ 

๑๐ 

๑๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๙๑ ตําแหนงงานของกลุมตัวอยาง อาจารย มีจํานวนมากท่ีสุด คือ ๑๒ คน คิดเปนรอยละ 

๖๐ รองลงมาคือนักวิชาการ มีจํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐ และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือรองคณบดี 

และคณบดี ซึ่งมีจํานวนเทากันคือ ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ 

 

ตารางท่ี ๙๒ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางาน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๐ 

๐ 

๒๐ 

๐ 

๒๐ 

 

๐ 

๐ 

๑๐๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

จากตาราง ๙๒ แสดงระยะเวลาการทํางานในสังกัดของกลุมตัวอยางท้ังส้ิน ๔ ชวง โดยมีกลุมตัวอยาง

สวนมาก คือจํานวน ๒๐ คน หรือคิดเปนรอยละ ๑๐๐  

 

 



๑๒๙ 
 

ตารางท่ี ๙๓ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๐ 

๒ 

๑๘ 

๐ 

๒๐ 

 

๐ 

๑๐ 

๙๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๙๓ จํานวนของกลุมตัวอยางท้ังหมด ๒๐ คน จําแนกออกเปนผูท่ีทํางานในตําแหนงเปน

ระยะเวลา ๑-๒ ป จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ และผูท่ีมีระยะเวลาการทํางานในตําแหนงมา ๓ - ๕ ป มี

จํานวน ๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๐ 

 

สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ใน

ภาพรวม จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๙๔ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลักษณการ

ดําเนินงานของ สทป. 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน) ในภาพรวม 

คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป. ๓.๑๐ ๐.๙๑ ปานกลาง 

๒. บทบาทหนาท่ีของ สทป ท่ีมีตอหนวยงานของทานมี

ความเหมาะสม 

๓.๐๕ ๐.๘๓ ปานกลาง 

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยาง

สม่ําเสมอ 

๓.๒๐ ๐.๖๒ ปานกลาง 

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ

หนวยงานของทาน 

๓.๑๕ ๐.๖๗ ปานกลาง 

๕. ทานตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ 

สทป. 

๓.๙๐ ๐.๗๒ มาก 

ภาพรวมความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

๓.๒๘ ๐.๗๕ ปานกลาง 



๑๓๐ 
 

จากตาราง ๙๔ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๒๘, S.D. = ๐.๗๕) โดยประเด็นดานการดําเนินงาน

ของ สทป. ท่ีพบวากลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับมากท่ีสุดมีดวยกัน ๓ ประเด็น ไดแก ประเด็นดาน “ทาน

ตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.” (x̄ = ๓.๙๐, S.D. = ๐.๗๒) “หนวยงานของทานตอง

ทํางานรวมกับ สทป. อยางสม่ําเสมอ” (x̄ = ๓.๒๐, S.D. = ๐.๖๒) และประเด็น “สทป. สามารถดําเนินงานได

ตามความคาดหวังของหนวยงานของทาน” (x̄ = ๓.๑๕, S.D. = ๐.๖๗) สําหรับประเด็นท่ีพบคาเฉล่ียการรับรู

นอยท่ีสุด คือ “บทบาทหนาท่ีของ สทป ท่ีมีตอหนวยงานของทานมีความเหมาะสม” อยางไรก็ตาม การรับรู

ของกลุมตัวอยางในประเด็นนี้พบวาอยูในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๐๕, S.D. = ๐.๘๓) 

 

สวนท่ี ๓  ความคาดหวัง 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอความคาดหวัง จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๙๕ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคาดหวังตอหนาท่ี

และอํานาจตามราง พรบ. ใหม 

ความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหม คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิตางๆ ๓.๑๐ ๐.๖๔ ปานกลาง 

๒. ซื้อ ขาย จาง รับจาง สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ให

เชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อแลกเปล่ียน และจําหนาย หรือทํานิติ

กรรมใดๆ ผูกพันทรัพยสินของสํานักงาน หรือเพื่อประโยชน 

ในการดําเนินกิจการของสํานักงาน และกิจการอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม มีสิทธิในหรือหา

ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา และจําหนายทรัพยสิน

ท้ังภายในและภายนอก ราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือ

ทรัพยสินท่ีมีผูอุดหนุนหรืออุทิศให 

๓.๑๐ ๐.๕๕ ปานกลาง 

๓. กูยืมเงิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ๓.๐๐ ๐.๔๖ ปานกลาง 

๔. จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

๓.๒๐ ๐.๗๗ ปานกลาง 

๕. ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอื่น

ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศใน

๓.๔๕ ๐.๘๓ มาก 



๑๓๑ 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ

สํานักงาน 

๖. จัดต้ังหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดต้ังองคกรท่ีเปนนิติ

บุคคล รวมตลอดถึงการเขารวมทุน ถือหุนหรือเปนหุนสวน

กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดําเนินกจิการท่ีเกี่ยวกับหรือ

ตอเนื่องกับกิจการของสํานักงาน หรือนําผลการคนควาวิจัย

ไปเผยแพร หรือหาประโยชน เพื่อเปนรายไดของสํานักงาน 

ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการนโยบาย

เทคโนโลยีปองกันประเทศกําหนด โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตร ี

๓.๐๕ ๐.๖๙ ปานกลาง 

๗. เรียกเก็บและรับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน 

คาบริการ คาผลิตภัณฑ คาเชา คาแหงสิทธิ และคาอื่นๆ ใน

การดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน รวมท้ัง

ทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น ท้ังนี้ตาม

หลักเกณฑและอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด 

๓.๐๕ ๐.๖๙ ปานกลาง 

๘. เปนตัวแทนหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นเปนตัวแทนเพื่อ

ประกอบกิจการตางๆ ตามวัตถุประสงคของสํานักงาน และ

ตาม (2) 

๓.๒๐ ๐.๔๑ ปานกลาง 

๙. สงผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานในกิจการท่ีสํานักงาน เขา

รวมทุน ถือหุน เปนหุนสวนกับบุคคลอื่น หรือในกิจการของ

ภาคเอกชนภายใตวตัถุประสงคของสํานักงาน 

๓.๐๕ ๐.๓๙ ปานกลาง 

๑๐. ใหการรับรองยุทโธปกรณและยุทธภัณฑท่ีสํานักงาน

ทดสอบ 

๓.๑๐ ๐.๓๑ ปานกลาง 

๑๑. ดําเนินการอื่นใดท่ีจําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของสํานักงาน 

๓.๓๐ ๐.๕๗ ปานกลาง 

ภาพรวมความคิดเห็นตอความคิดเห็นตอหนาท่ีและ

อํานาจตามราง พรบ. ใหม 

๓.๑๕ ๐.๕๗ ปานกลาง 

จากตาราง ๙๕ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหมของ 

สทป. ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๑๕, S.D. = ๐.๕๗) โดยประเด็นดานการดําเนินงานของ สทป. 

ท่ีพบวากลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับมากท่ีสุดมีดวยกัน ๓ ประเด็น ไดแก ประเด็นดาน “ทําความตกลง

และรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศในกิจการท่ี

เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน” (x̄ = ๓.๔๕, S.D. = ๐.๘๓) “ดําเนินการอื่นใดท่ีจําเปน



๑๓๒ 
 

หรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน” (x̄ = ๓.๓๐, S.D. = ๐.๕๗) และประเด็น “จัดใหมีและ

ใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ” (x̄ = ๓.๒๐, S.D. = ๐.๗๗) 

สําหรับประเด็นท่ีพบคาเฉล่ียการรับรูนอยท่ีสุด คือ “กูยืมเงิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด” 

อยางไรก็ตาม การรับรูของกลุมตัวอยางในท้ังสองประเด็นนี้พบวาอยูในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๐๐, S.D. = 

๐.๔๖) 

 

นอกจากนี้ กลุมตัวอยางยังใหความเห็นในประเด็น “ทานมีความคาดหวังตอบทบาทของ สทป. ในการ

ประสานความรวมมือ เพื่อใชประโยชนจากโครงการวิจัยพื้นฐานตอยอดไปสูนวัตกรรมท่ีสรางประโยชนตอ

กระทรวงกลาโหม และหนวยงานความมั่นคงท้ังหมดอยางไร” โดยสรุปไดดังนี้ 

กลุมตัวอยางมีความคาดหวังวา จะมีการทดสอบ On site ใหมากข้ึน และทดลองนวัตกรรมจริงมากข้ึน 

 

สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะแก สทป. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขอเสนอแนะดานบทบาทของ สทป. ท่ีมีสวนสนับสนุนองคกรของทาน 

กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวา ควรมีกิจกรรมใหมากข้ึน ท้ังดานการศึกษา และวิจัย 
 

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมีตอ สทป. 

กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวา สทป.ควรสนับสนุนหนวยงานอยางเต็มท่ี และสงเสริมงานวิจัยให

มากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะตอความคาดหวัง : ความคาดหวังตอบทบาทของ สทป. ในการประสานความรวมมือ เพื่อใช

ประโยชนจากโครงการวิจัยพื้นฐานตอยอดไปสูนวัตกรรมท่ีสรางประโยชนตอกระทรวงกลาโหม และหนวยงาน

ความมั่นคงท้ังหมด 

กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวา ควรสงเสริมงานวิจัยในระยะยาว เพื่อท่ีจะไดลดตนทุนการนําเขา  

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ในภาพรวม 

กลุมตัวอยางแสดงความเห็นวา สทป. ควรประชาสัมพันธเชิงรุกกับหนวยงานวิจัยตางๆ เพื่อสราง

ภาพลักษณท่ีทันสมัย 

 

 



๑๓๓ 
 

๔.๓.๑๑ ความคาดหวังของสมาชิกในภาคอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ตอบทบาทของ สทป. ในการ

สงเสริมให ผลิตภัณฑมีความไดเปรียบในการแขงขัน เชน Cost Leadership, Quality Leadership เปน

ตน 

 

ผลการสํารวจจากแบบสอบถาม 

แบงขอมูลการวิจัยออกเปน ๓ สวน คือ 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

สวนท่ี ๓  คําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน 

สวนท่ี ๔  ขอเสนอแนะ 

 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยขอมูลประกอบไปดวย เพศ อายุ ช้ันยศ และ

ช่ือหนวยงานสังกัด ไดผลสรุปขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๙๖ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

      เพศ 

ชาย 

หญิง 

รวม 

 

๙ 

๑๑ 

๑๖๕ 

 

๙๔.๕๕ 

๕.๔๕ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๙๖ เพศของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๕๕ และ

เพศชาย จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๔๕ 

 

ตารางท่ี ๙๗ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาย ุ

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

      อาย ุ

๒๖ - ๓๐ ป 

๓๑ – ๓๕ ป 

๓๖ – ๔๐ ป 

๔๑ – ๔๕ ป 

๔๖ – ๕๐ ป 

 

๕ 

๓ 

๓ 

๖ 

๓ 

 

๒๕ 

๑๕ 

๑๕ 

๓๐ 

๑๕ 



๑๓๔ 
 

๕๑ – ๕๕ ป 

๕๖ – ๖๐ ป 

รวม 

๐ 

๐ 

๒๐ 

๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๙๗ อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง ๔๑ – ๔๕ ป จํานวน ๖ คน คิดเปนรอย

ละ ๓๐ รองลงมาคือ อายุระหวาง ๒๖ - ๓๐ ป จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๕ ลําดับสุดทายคือ อายุ

ระหวาง ๓๑ – ๓๕ ป อาย๓ุ๖ – ๔๐ ป และ ๔๖ – ๕๐ ป ซึ่งมีจํานวนเทากันคือ ๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๕ 

 

ตารางท่ี ๙๘ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตําแหนงงาน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ตําแหนงงาน 

พนักงานทรัพยากรบุคคล 

พนักงานคลังพัสดุ 

พนักงานแผนกแผนงาน 

หัวหนาแผนก 

หัวหนาหนวยงาน 

รวม 

 

๓ 

๕ 

๖ 

๓ 

๓ 

๒๐ 

 

๑๕ 

๒๕ 

๓๐ 

๑๕ 

๑๕ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๙๘ ตําแหนงงานของกลุมตัวอยาง พนกังานแผนกแผนงาน มีจํานวนมากท่ีสุด คือ ๖ คน 

คิดเปนรอยละ ๓๐ รองลงมาคือพนักงานคลังพลัสดุ มีจํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๕ และกลุมท่ีมีจํานวน

นอยท่ีสุดคือ พนักงานทรัพยากรบุคคล หัวหนาแผนก และหัวหนาหนวยงาน ซึง่มีจํานวนเทากันคือ ๓ คน คิด

เปนรอยละ ๑๕ 

  

ตารางท่ี ๙๙ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางาน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๐ 

๑๑ 

๙ 

๐ 

๒๐ 

 

๐ 

๕๕ 

๔๕ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

จากตาราง ๙๙ แสดงระยะเวลาการทํางานในสังกัดของกลุมตัวอยางท้ังส้ิน ๔ ชวง โดยมีกลุมตัวอยาง

สวนมาก คือจํานวน ๑๑ คน หรือคิดเปน ๕๕ มีระยะเวลาการทํางานมา๑ – ๒ ป ผูท่ีมีระยะเวลาการทํางาน ๓ 

– ๕ ป มีจํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๔๕  



๑๓๕ 
 

ตารางท่ี ๑๐๐ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๐ 

๑๐ 

๑๐ 

๐ 

๒๐ 

 

๐ 

๕๐ 

๕๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๑๐๐ จํานวนของกลุมตัวอยางท้ังหมด ๒๐ คน จําแนกออกเปนผูท่ีทํางานในตําแหนงเปน

ระยะเวลา ๑-๒ ป จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๐ และผูท่ีทํางานในตําแหนงเปนระยะเวลา ๓-๕ ป  

จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๐  

 

สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ใน

ภาพรวม จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๑๐๑ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลักษณการ

ดําเนินงานของ สทป. 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน) ในภาพรวม 

คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป. ๓.๒๐ ๐.๕๒ ปานกลาง 

๒. บทบาทหนาท่ีของ สทป ท่ีมีตอหนวยงานของทานมี

ความเหมาะสม 

๓.๑๐ ๐.๔๕ ปานกลาง 

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยาง

สม่ําเสมอ 

๓.๐๐ ๐.๕๖ ปานกลาง 

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ

หนวยงานของทาน 

๓.๑๐ ๐.๖๔ ปานกลาง 

๕. ทานตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ 

สทป. 

๓.๒๐ ๐.๔๑ ปานกลาง 

ภาพรวมความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

๓.๑๒ ๐.๕๒ ปานกลาง 



๑๓๖ 
 

จากตาราง ๑๐๑ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน)ของ สทป. ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๑๒, S.D. = ๐.๕๒) โดยประเด็นดานการ

ดําเนินงานของ สทป. ท่ีพบวากลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับมากท่ีสุดมีดวยกัน ๓ ประเด็น ไดแก ประเด็น

ดาน “หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป.” (x̄ = ๓.๒๐, S.D. = ๐.๕๒) “ทานตองการขับเคล่ือน

ความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.” (x̄ = ๓.๒๐, S.D. = ๐.๔๑) และประเด็น “บทบาทหนาท่ีของ สทป ท่ีมีตอ

หนวยงานของทานมีความเหมาะสม” (x̄ = ๓.๑๐, S.D. = ๐.๔๕) สําหรับประเด็นท่ีพบคาเฉล่ียการรับรูนอย

ท่ีสุด คือ “หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยางสม่ําเสมอ” อยางไรก็ตาม การรับรูของกลุม

ตัวอยางในประเด็นนี้พบวาอยูในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๐๐, S.D. = ๐.๕๖) 

 

สวนท่ี ๓  ความคาดหวัง 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอความคาดหวัง จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๑๐๒ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคาดหวังตอหนาท่ี

และอํานาจตามราง พรบ. ใหม 

ความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหม คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิตางๆ ๓.๒๕ ๐.๔๔ ปานกลาง 

๒. ซื้อ ขาย จาง รับจาง สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ให

เชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อแลกเปล่ียน และจําหนาย หรือทํานิติ

กรรมใดๆ ผูกพันทรัพยสินของสํานักงาน หรือเพื่อประโยชน 

ในการดําเนินกิจการของสํานักงาน และกิจการอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม มีสิทธิในหรือหา

ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา และจําหนายทรัพยสิน

ท้ังภายในและภายนอก ราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือ

ทรัพยสินท่ีมีผูอุดหนุนหรืออุทิศให 

๓.๐๕ ๐.๓๙ ปานกลาง 

๓. กูยืมเงิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ๓.๐๕ ๐.๓๙ ปานกลาง 

๔. จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

๓.๑๐ ๐.๓๑ ปานกลาง 

๕. ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอื่น

ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศใน

๓.๑๕ ๐.๓๗ ปานกลาง 



๑๓๗ 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ

สํานักงาน 

๖. จัดต้ังหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดต้ังองคกรท่ีเปนนิติ

บุคคล รวมตลอดถึงการเขารวมทุน ถือหุนหรือเปนหุนสวน

กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดําเนินกิจการท่ีเกี่ยวกับหรือ

ตอเนื่องกับกิจการของสํานักงาน หรือนําผลการคนควาวิจัย

ไปเผยแพร หรือหาประโยชน เพื่อเปนรายไดของสํานักงาน 

ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการนโยบาย

เทคโนโลยีปองกันประเทศกําหนด โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตร ี

๓.๐๕ ๐.๓๙ ปานกลาง 

๗. เรียกเก็บและรับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน 

คาบริการ คาผลิตภัณฑ คาเชา คาแหงสิทธิ และคาอื่นๆ ใน

การดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน รวมท้ัง

ทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น ท้ังนี้ตาม

หลักเกณฑและอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด 

๓.๐๕ ๐.๒๒ ปานกลาง 

๘. เปนตัวแทนหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นเปนตัวแทนเพื่อ

ประกอบกิจการตางๆ ตามวัตถุประสงคของสํานักงาน และ

ตาม (2) 

๓.๐๕ ๐.๓๙ ปานกลาง 

๙. สงผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานในกิจการท่ีสํานักงาน เขา

รวมทุน ถือหุน เปนหุนสวนกับบุคคลอื่น หรือในกิจการของ

ภาคเอกชนภายใตวัตถุประสงคของสํานักงาน 

๓.๐๕ ๐.๒๒ ปานกลาง 

๑๐. ใหการรับรองยุทโธปกรณและยุทธภัณฑท่ีสํานักงาน

ทดสอบ 

๓.๐๐ ๐.๔๖ ปานกลาง 

๑๑. ดําเนินการอื่นใดท่ีจําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของสํานักงาน 

๓.๐๕ ๐.๒๒ ปานกลาง 

ภาพรวมความคิดเห็นตอความคิดเห็นตอหนาท่ีและ

อํานาจตามราง พรบ. ใหม 

๓.๐๘ ๐.๓๕ ปานกลาง 

จากตาราง ๑๐๒ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหม

ของ สทป. ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๐๘, S.D. = ๐.๓๕) โดยประเด็นดานการดําเนินงานของ 

สทป. ท่ีพบวากลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับมากท่ีสุดมีดวยกัน ๓ ประเด็น ไดแก ประเด็นดาน “ถือ

กรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิตางๆ” (x̄ = ๓.๒๕, S.D. = ๐.๔๔) ประเด็น“ทําความตกลงและ

รวมมือกับองคการหรือหนวยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศในกิจการท่ีเกี่ยวกับ



๑๓๘ 
 

การดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน” (x̄ = ๓.๑๕, S.D. = ๐.๓๗) และประเด็น “จัดใหมีและใหทุน

เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ” (x̄ = ๓.๑๐, S.D. = ๐.๓๑) 

สําหรับประเด็นท่ีพบคาเฉล่ียการรับรูนอยท่ีสุด คือ “ใหการรับรองยุทโธปกรณและยุทธภัณฑท่ีสํานักงาน

ทดสอบ” อยางไรก็ตาม การรับรูของกลุมตัวอยางในประเด็นนี้พบวาอยูในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๐๐, S.D. = 

๐.๔๖) 

 

นอกจากนี้ กลุมตัวอยางยังใหความคิดเห็นในประเด็น “ทานมีความคาดหวังตอบทบาทของ สทป. ใน

การสง เสริมใหผลิตภัณฑมีความได เปรียบในการแขง ขันท้ังในดาน Cost Leadership และ  Quality 

Leadership และดานอื่นๆ อยางไร” โดยสรุปไดดังนี้ 

กลุมตัวอยางคาดหวังให สทป. ใหความรูดานการทํา Cost และ Quaility กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

นอกจากนี้กลุมตัวอยางสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศทางทะเล เนื่องจากเห็นวา

งานวิจัยสวนใหญเปนของกองทัพบก 

 

สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะแก สทป. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขอเสนอแนะดานบทบาทของ สทป. ท่ีมีสวนสนับสนุนองคกรของทาน 

 กลุมตัวอยางใหความเห็นวา สทป. ทําหนาท่ีตามบทบาทท่ีไดรับเหมาะสมแลว 

 

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมีตอ สทป. 

 กลุมตัวอยางใหความเห็นวา สทป. ควรติดตอส่ือสารกับหนวยงานตางๆ ใหมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะตอคําถามประเด็นสําคัญและเรงดวน : ความคาดหวังตอบทบาทของ สทป. ในการสงเสริมให 

ผลิตภัณฑมีความไดเปรียบในการแขงขันท้ังในดาน Cost Leadership และ Quality Leadership และดาน

อื่นๆ 

 กลุมตัวอยางใหความเห็นวา สทป. ควรทําเรื่อง Cost Leadership และ Quality Leadership อยาง

จริงจัง และควรเปดอบรมใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขารวม 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ในภาพรวม 

 ไมมีความคิดเห็น  

 



๑๓๙ 
 

๔.๓.๑๒ ความคาดหวังของผูประกอบการในและตางประเทศ ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบริหารสัญญาของ 

สทป. และการปฏิบัติตามขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact), สัญญาปกปดความลับ (Non-Disclosure 

Agreement หรือ NDA) หรือ End-User เปนตน 

 

ผลการสํารวจจากแบบสอบถาม 

แบงขอมูลการวิจัยออกเปน ๓ สวน คือ 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

สวนท่ี ๓  คําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน 

สวนท่ี ๔  ขอเสนอแนะ 

 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยขอมูลประกอบไปดวย เพศ อายุ ช้ันยศ และ

ช่ือหนวยงานสังกัด ไดผลสรุปขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๑๐๓ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

      เพศ 

ชาย 

หญิง 

รวม 

 

๑๔ 

๖ 

๒๐ 

 

๗๐ 

๓๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๑๐๓ เพศของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๗๐และ

เพศหญิง จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐ 

 

ตารางท่ี ๑๐๔ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐ รอยละ 

๒๖ - ๓๐ ป 

๓๑ – ๓๕ ป 

๓๖ – ๔๐ ป 

๔๑ – ๔๕ ป 

๔๖ – ๕๐ ป 

๕๑ – ๕๕ ป 

๔ 

๖ 

๖ 

๒ 

๒ 

๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๓๐ 

๑๐ 

๑๐ 

๐ 



๑๔๐ 
 

๕๖ – ๖๐ ป 

รวม 

๐ 

๒๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๑๐๔ อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง ๓๑ – ๓๕ ป และ ๓๖ – ๔๐ ปจํานวน 

๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐ รองลงมา คือ อายุระหวาง ๒๖ - ๓๐ ป จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐ ลําดับ

สุดทายคือ อายุ ๔๑ – ๔๕ ป และอายุ ๔๖ – ๕๐ ป จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ 

 

ตารางท่ี ๑๐๕ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตําแหนงงาน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ตําแหนงงาน 

วิศวกร 

ธุรการ 

พนักงานฝายเทคนิค 

รองกรรมการผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ 

รวม 

 

๖ 

๒ 

๘ 

๒ 

๒ 

๒๐ 

 

๓๐ 

๑๐ 

๔๐ 

๑๐ 

๑๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๑๐๕ ตําแหนงงานของกลุมตัวอยาง พนักงานฝายเทคนิค มีจํานวนมากท่ีสุด คือ ๘ คน คิด

เปนรอยละ ๔๐ รองลงมาคือ วิศวกร มีจํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐ และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ 

ธุรการ รองกรรมการผูจัดการ และกรรมการผูจัดการ ซึ่งมีจํานวนเทากันคือ ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ 

  

ตารางท่ี ๑๐๖ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางาน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๐ 

๑๘ 

๒ 

๐ 

๒๐ 

 

๐ 

๙๐ 

๑๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

จากตาราง ๑๐๖ แสดงระยะเวลาการทํางานในสังกัดของกลุมตัวอยางท้ังส้ิน ๔ ชวง โดยมีกลุมตัวอยาง

สวนมาก คือจํานวน ๑๙ คน หรือคิดเปน ๙๐ มีระยะเวลาการทํางาน ๑ – ๒ ป และผูท่ีมีระยะเวลาการทํางาน 

๓ - ๕ ป มีจํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ 

 



๑๔๑ 
 

ตารางท่ี ๑๐๗ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๐ 

๑๘ 

๒ 

๐ 

๒๐ 

 

๐ 

๙๐ 

๑๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๑๐๗ จํานวนของกลุมตัวอยางท้ังหมด ๒๐ คน จําแนกออกเปนผูท่ีทํางานในตําแหนงเปน

ระยะเวลา ๑-๒ ป จํานวน ๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๐ และผูท่ีทํางานในตําแหนงเปนระยะเวลา ๓-๕ ป  

จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐  

 

สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ใน

ภาพรวม จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๑๐๘ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลักษณการ

ดําเนินงานของ สทป. 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน) ในภาพรวม 

คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป. ๓.๕๐ ๐.๖๑ มาก 

๒. บทบาทหนาท่ีของ สทป ท่ีมีตอหนวยงานของทานมี

ความเหมาะสม 

๓.๑๐ ๐.๘๕ ปานกลาง 

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยาง

สม่ําเสมอ 

๓.๐๐ ๐.๙๒ ปานกลาง 

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ

หนวยงานของทาน 

๓.๒๐ ๐.๗๗ ปานกลาง 

๕. ทานตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ 

สทป. 

๔.๓๐ ๐.๙๒ มากท่ีสุด 

๖. ทานไดรบัประโยชนจากงานดานการวิจัยของ สทป. ๔.๑๐ ๐.๖๕ มาก 



๑๔๒ 
 

๗. ทานไดใชงานศูนยการออกแบบ หรือ Design Center 

ของ สทป. 

๓.๙๐ ๐.๗๗ มาก 

๘. งานระบบขับเคล่ือนจรวดมีความเกี่ยวของกับหนวยงาน

ของทาน 

๓.๓๐ ๐.๘๕ ปานกลาง 

๙. ทานไดรบัประโยชนจากงานดาน Simulation software 

ของ สทป. 

๔.๒๐ ๐.๖๕ มาก 

๑๐. ทานไดรับประโยชนจากงานดาน Product life cycle 

software ของ สทป. 

๓.๒๐ ๐.๕๙ ปานกลาง 

๑๑. ทานไดรบัประโยชนจากงานดานการควบคุมมาตรฐาน

ของ สทป. 

๔.๕๐ ๐.๗๘ มากท่ีสุด 

ภาพรวมความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

๓.๖๖ ๐.๗๖ มาก 

จากตาราง ๑๐๘ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน)ของ สทป. ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = ๓.๖๖, S.D. = ๐.๗๖) โดยประเด็นดานการ

ดําเนินงานของ สทป. ท่ีพบวากลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับมากท่ีสุดมีดวยกัน ๒ ประเด็น ไดแก ประเด็น

ดาน “ทานตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.” (x̄ = ๓.๕๐, S.D. = ๐.๙๒)  และ“ทานไดรับ

ประโยชนจากงานดานการควบคุมมาตรฐานของ สทป.” (x̄ = ๔.๕๐, S.D. = ๐.๗๘) สวนประเด็นท่ีอยูระดับ

มาก ไดแก “หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป.” (x̄ = ๓.๒๐, S.D. = ๐.๖๑) “ทานไดใชงานศูนย

การออกแบบ หรือ Design Center ของ สทป.” (x̄ = ๓.๙๐, S.D. = ๐.๘๕) “ทานไดรบัประโยชนจากงานดาน 

Simulation software ของ สทป.” (x̄ = ๔.๒๐, S.D. = ๐.๖๕) ท้ังนี้ ประเด็นท่ีเหลืออยูในระดับปานกลาง 

ไดแก “บทบาทหนาท่ีของ สทป ท่ีมีตอหนวยงานของทานมีความเหมาะสม” (x̄ = ๓.๑๐, S.D. = ๐.๘๕) 

“หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยางสม่ําเสมอ” (x̄ = ๓.๐๐, S.D. = ๐.๙๒) “สทป. สามารถ

ดําเนินงานไดตามความคาดหวังของหนวยงานของทาน” (x̄ = ๓.๒๐, S.D. = ๐.๗๗) “งานระบบขับเคล่ือน

จรวดมีความเกี่ยวของกับหนวยงานของทาน” (x̄ = ๓.๓๐, S.D. = ๐.๘๕) และ “ทานไดรับประโยชนจากงาน

ดาน Product life cycle software ของ สทป.” (x̄ = ๓.๒๐, S.D. = ๐.๗๘) 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๓ 
 

สวนท่ี ๓  ความคาดหวัง 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอความคาดหวัง จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

 

ทานมีความคาดหวังตอประสิทธิภาพการบริหารสัญญาของ สทป. อยางไร 

 กลุมตัวอยางคาดหวังใหเกิดการบริหารสัญญาท่ีเปนธรรมท้ังฝายผูวาจางและรับจาง โดยคาดหวังให 

สทป. ทํางานอยางเปนมืออาชีพ และสรางมาตรฐานในการบริหารสัญญาท่ีกอใหเกิดความยุติธรรมตอทุกๆ 

โครงการ และอบรมบุคคลากรใหทํางานตามมาตรฐานท่ีมีอยู  
 

ทานมีความคาดหวงัตอการปฏิบัติตามขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) อยางไร  

 กลุมตัวอยางคาดหวังให สทป. ดําเนินกิจกรรมตามขอตกลงคุณธรรม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ใชจายเงินงบประมาณ โปรงใส และสรางความเช่ือมั่นใหแกคูสัญญา 
 

ทานมีความคาดหวังตอสัญญาปกปดความลับ (Non-Disclosure Agreement หรือ NDA) หรือ End-User 

อยางไร  

 กลุมตัวอยางคิดวาการทําสัญญาปกปดความลับเปนเรื่องท่ึควรทํา เพราะ สทป. เปนหนวยงานทาง

ความมั่นคง  

 

ทานตองการให สทป. ชวยเหลือธุรกิจของทานในสวนใด (เชน เปนตัวกลางระหวางหนวยงานการผลิตและการ

ผลิต ตัวกลางระหวางหนวยงานการผลิตและการตลาด และอื่นๆ) 

 กลุมตัวอยางตองการให สทป. ใหคําปรึกษาในรูปแบบบูรณาการ ท้ังการเปนตัวกลาง การผลิตและ

การตลาด โดยตองการใหบุคคลากรท่ีติดตอกับหนวยงานภายนอกเปนผูเช่ียวชาญท่ีสามารถปรึกษาไดทุกเรื่อง 

 

 

สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะแก สทป. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขอเสนอแนะดานบทบาทของ สทป. ท่ีมีสวนสนับสนุนองคกรของทาน 

กลุมตัวอยางใหความเห็นวา ควรจัดอบรมหรือจัดบรรยายท่ีเปนประโยชนตอหนวยงาน และใหความรู

ตางๆ แกบุคลากร รวมท้ังประชาสัมพันธบทบาทหนาท่ีของ สทป. ใหเปนท่ีรูจักวา สทป. เปนหนวยงานท่ีทํา

อะไรบาง 

นอกจากนี้ ทาง สทป. ควรสงบุคคลากรเขารวมงานสัมมนาหรืองานนิทรรศการของหนวยงานอื่นอยาง

ตอเนื่อง อีกท้ังยังตองการให สทป. ปรับปรุงเรื่องการส่ือสาร โดยอยากใหการส่ือสารกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

เปนไปอยางมีระบบมากยิ่งข้ึน 

 



๑๔๔ 
 

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมีตอ สทป. 

กลุมตัวอยางใหความเห็นวา สทป. ควรสรางความสัมพันธอันดีกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อใหการทํางาน

รวมกันเปนไปไดอยางราบรื่นมากข้ึน และอยากให สทป. ทํางานใหรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  

 

ขอเสนอแนะตอคําถามประเด็นสําคัญและเรงดวน : ความคาดหวังของผูประกอบการในและตางประเทศ ท่ีมี

ตอประสิทธิภาพการบริหารสัญญาของ สทป. และการปฏิบัติตามขอตกลงคุณธรรม(Integrity Pact), สัญญา 

ปกปดความลับ (Non-Disclosure Agreement หรือ NDA) หรือ End-User 

 กลุมตัวอยางใหความเห็นวา สทป. เปนการจัดการท่ีดีและจะชวยใหเกิดการรวมมือท่ีดีข้ึน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ในภาพรวม 

กลุมตัวอยางใหความเห็นวา ควรสรางนวัตกรรมท่ีเปนประโยชน ประชาสัมพันธให สทป.เปนท่ีรูจัก

และสรางสัมพันธกับหนวยงานมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 
 

๔.๓.๑๓ ความคาดหวังของชุมชนทองถ่ินตอผลกระทบอันเกิดจากงานของ สทป. 

 

ผลการสํารวจจากแบบสอบถาม 

แบงขอมูลการวิจัยออกเปน ๓ สวน คือ 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

สวนท่ี ๓  คําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน 

สวนท่ี ๔  ขอเสนอแนะ 

 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยขอมูลประกอบไปดวย เพศ อายุ ช้ันยศ และ

ช่ือหนวยงานสังกัด ไดผลสรุปขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๑๐๙ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

       เพศ 

ชาย 

หญิง 

รวม 

 

๘ 

๑๒ 

๒๐ 

 

๔๐ 

๖๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๑๑๐ เพศของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๖๐และ

เพศหญิง จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๐ 

 

ตารางท่ี ๑๑๐ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

       อาย ุ

๒๖ - ๓๐ ป 

๓๑ – ๓๕ ป 

๓๖ – ๔๐ ป 

๔๑ – ๔๕ ป 

๔๖ – ๕๐ ป 

๕๑ – ๕๕ ป 

๕๖ – ๖๐ ป 

รวม 

 

๕ 

๓ 

๑๐ 

๒ 

๐ 

๐ 

๐ 

๒๐ 

 

๒๕ 

๑๕ 

๕๐ 

๑๐ 

๐ 

๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 



๑๔๖ 
 

 จากตาราง ๑๑๑ อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง ๓๖ – ๔๐ ป จํานวน ๑๐ คน คิดเปน

รอยละ ๕๐ รองลงมา คือ อายุระหวาง ๓๑ – ๓๕ ป จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๕ และลําดับสุดทายคือ

๔๑ – ๔๕ ปจํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ 

 

ตารางท่ี ๑๑๑ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตําแหนงงาน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ตําแหนงงาน 

หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

เจาพนักงานธุรการ 

ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 

เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 

บุคลากรสนับสนนุการสอน 

รวม 

 

๒ 

๑๓ 

๒ 

๒ 

๑ 

๒๐ 

 

๑๐ 

๖๕ 

๑๐ 

๑๐ 

๕ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๑๑๒ ตําแหนงของกลุมตัวอยาง เจาพนักงานธรุการ มีจํานวนมากท่ีสุด คือ ๑๓ คน คิดเปน

รอยละ ๖๕ กลุมตัวอยางท่ีรองลงมาคือกลุมของหัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ และ

เจาหนาท่ีการเงิรและการบัญชี ซึ่งมีจํานวนเทากัน คือ ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด

คือบุคลากรสนับสนุนการสอน จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕ 

 

ตารางท่ี ๑๑๒ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางาน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๐ 

๑๓ 

๗ 

๐ 

๒๐ 

 

๐ 

๖๕ 

๓๕ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

จากตาราง ๑๑๓ แสดงระยะเวลาการทํางานในสังกัดของกลุมตัวอยางท้ังส้ิน ๔ ชวง โดยมีกลุมตัวอยาง

สวนมาก คือจํานวน ๑๓ คน หรือคิดเปน ๖๕ มีระยะเวลาการทํางาน ๑ - ๒ ป และผูท่ีมีระยะเวลาการทํางาน 

๓ - ๕ ป มีจํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๕ 

 

 



๑๔๗ 
 

ตารางท่ี ๑๑๓ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๒๐) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง 

นอยกวา ๑ ป 

๑ – ๒ ป 

๓ – ๕ ป 

มากกวา ๕ ป 

รวม 

 

๐ 

๑๔ 

๖ 

๐ 

๒๐ 

 

๐ 

๗๐ 

๓๐ 

๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๑๑๔ จํานวนของกลุมตัวอยางท้ังหมด ๒๐ คน จําแนกออกเปนผูท่ีทํางานในตําแหนงเปน

ระยะเวลา ๑-๒ ป จํานวน ๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๗๐ และผูท่ีทํางานในตําแหนงเปนระยะเวลา ๓-๕ ป  

จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐  

 

สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ใน

ภาพรวม จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๑๑๔ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลักษณการ

ดําเนินงานของ สทป. 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน) ในภาพรวม 

คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป. ๓.๑๕ ๐.๓๗ ปานกลาง 

๒. บทบาทหนาท่ีของ สทป ท่ีมีตอหนวยงานของทานมี

ความเหมาะสม 

๓.๐๐ ๐.๕๖ ปานกลาง 

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยาง

สม่ําเสมอ 

๓.๑๐ ๐.๓๑ ปานกลาง 

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ

หนวยงานของทาน 

๓.๑๕ ๐.๓๗ ปานกลาง 

๕. ทานตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ 

สทป. 

๓.๑๐ ๐.๔๕ ปานกลาง 

ภาพรวมความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

๓.๑๐ ๐.๔๑ ปานกลาง 



๑๔๘ 
 

จากตาราง ๑๑๕ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน)ของ สทป. ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๑๐, S.D. = ๐.๔๑) โดยประเด็นดานการ

ดําเนินงานของ สทป. ท่ีพบวากลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับมากท่ีสุดมีดวยกัน ๓ ประเด็น ไดแก ประเด็น

ดาน “หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป.” (x̄ = ๓.๑๕, S.D. = ๐.๓๗) “สทป. สามารถดําเนินงานได

ตามความคาดหวังของหนวยงานของทาน” (x̄ = ๓.๑๕, S.D. = ๐.๓๗) และประเด็น “หนวยงานของทานตอง

ทํางานรวมกับ สทป. อยางสม่ําเสมอ” (x̄ = ๓.๑๐, S.D. = ๐.๓๑) สําหรับประเด็นท่ีพบคาเฉล่ียการรับรูนอย

ท่ีสุด คือ “บทบาทหนาท่ีของ สทป ท่ีมีตอหนวยงานของทานมีความเหมาะสม” อยางไรก็ตาม การรับรูของ

กลุมตัวอยางในประเด็นนี้พบวาอยูในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๐๐, S.D. = ๐.๕๖) 

 

สวนท่ี ๓  ความคาดหวัง 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอคาดหวัง จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดผลสรุปดังนี้ 

 

ทานเคยไดรับผลกระทบจากการทํางานของ สทป. หรือไม ในโครงการใด และเกิดผลดีหรือผลเสียอยางไร  

กลุมตัวอยางยังไมทราบวา สทป. ดําเนินโครงการใดในพื้นท่ี เนื่องจากยังไมรูจัก สทป. ไมทราบวา

หนวยงานนี้ทําหนาท่ีอะไรบางหรือทํางานรวมกับทองถ่ินดานใดบาง 

 

ทานคาดหวังให สทป. ทํางานรวมกับชุมชนทองถ่ินอยางไร 

กลุมตัวอยางคาดวังให สทป. บูรณาการรวมกับทองถ่ินดานการพัฒนาองคกรความรูและเทคโนโลยี 

 

สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะแก สทป. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขอเสนอแนะดานบทบาทของ สทป. ท่ีมีสวนสนับสนุนองคกรของทาน 

 กลุมตัวอยางใหความเห็นวา สทป. ควรเขามาช้ีแจงบทบาทของ สทป. ท่ีมีตอชุมชน หากชุมชนให

ความรวมมือได ชุมชนยินดีท่ีจะใหความรวมมือกับทาง สทป. อาจเริ่มจากกิจกรรมขนาดเล็ก 

 

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมีตอ สทป. 

 กลุมตัวอยางคาดหวังให สทป. นําความรูหรืองานท่ีสทป. ไดทํา สรางประโยชนใหแกชุมชนไมทางใดก็

ทางหนึ่ง 

 

 

 



๑๔๙ 
 

ขอเสนอแนะตอคําถามประเด็นสําคัญและเรงดวน : ความคาดหวังของชุมชนทองถ่ินตอผลกระทบอันเกิดจาก

งานของ สทป. 

 กลุมตัวอยางใหความเห็นวา รูสึกดีใจท่ีเริ่มเห็นความเคล่ือนไหวของ สทป. ในการเขาหาชุมชน ท้ังนี้ยัง

ไมรูจัก สทป. มากนัก จึงไมทราบวา สทป. มีภารกิจอะไรบาง 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ในภาพรวม 

 กลุมตัวอยางใหความเห็นวา สทป. ควรมีกิจกรรมรวมกับทางชุมชนใหมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 
 

๔.๔ ผลการสํารวจออนไลนการรับรู ทัศนคติและภาพลักษณของหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีตอ

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. 

 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี ๒  การรับรูเกี่ยวกับ สทป. 

สวนท่ี ๓  ภาพลักษณของ สทป. 

 

ตารางท่ี ๑๑๕ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๕๐) รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

รวม 

 

๔๔ 

๖ 

๕๐ 

 

๘๘ 

๑๒ 

๑๐๐ 

 จากตาราง ๑๑๖ เพศของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๔๔ คน คิดเปนรอยละ ๘๘ และ

เพศหญิง จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๒ 

 

ตารางท่ี ๑๑๖ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๕๐) รอยละ 

อายุ 

๑๑ - ๒๐ ป 

๒๑ – ๓๐ ป 

๓๑ – ๔๐ ป 

๔๑ – ๕๐ ป 

๕๑ – ๖๐ ป 

รวม 

 

๙ 

๑๓ 

๑๘ 

๘ 

๒ 

๕๐ 

 

๑๘ 

๒๖ 

๓๖ 

๑๖ 

๔ 

๑๐๐ 

 จากตาราง ๑๑๗ อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ ๓๑ - ๔๐ ป มีจํานวน ๑๘ คน คิดเปนรอยละ 

๓๖ รองลงมา คือ อายุระหวาง ๒๖ – ๓๐ ป จํานวน ๑๓ คน คิดเปนรอยละ ๒๖ ถัดมา คือ อายุระหวาง ๑๑ – 

๒๐ ป จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๘ อายุระหวาง ๔๑ – ๕๐ ป จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๖ และ

ลําดับสุดทายอายุระหวาง ๕๑ - ๖๐ ป จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๔   

 

 



๑๕๑ 
 

ตารางท่ี ๑๑๗ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๕๐) รอยละ 

ระดับการศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปวช./ปวส. 

ปริญญาตร ี

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

รวม 

 

๒ 

๑๐ 

๖ 

๒๑ 

๗ 

๔ 

๕๐ 

 

๔ 

๒๐ 

๑๒ 

๔๒ 

๑๔ 

๘ 

๑๐๐ 

จากตาราง ๑๑๘ ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๑ 

คน คิดเปนรอยละ ๔๒ รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๒๐ ปริญญาโท 

จํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๔ ปวช./ปวส. จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๒ ปริญญาเอก จํานวน ๔ คน 

คิดเปนรอยละ ๘ มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๔  

 

ตารางท่ี ๑๑๘ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๕๐) รอยละ 

อาชีพ 

ขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ

พนักงานเอกชน 

เจาของธุรกิจ/ประกอบอาชีพ

อิสระ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

นักเรียน – นิสิต/นักศึกษา 

เกษตกร 

วางงาน 

รวม 

 

๙ 

๑๖ 

๙ 

 

๓ 

๙ 

๓ 

๑ 

๕๐ 

 

๑๘ 

๓๒ 

๑๘ 

 

๖ 

๑๘ 

๖ 

๒ 

๑๐๐ 

จากตาราง ๑๑๙ อาชีพของกลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพ พนักงานเอกชน จํานวน ๑๖ คน คิด

เปนรอยละ ๓๒ รองลงมาท่ีมีจํานวนกลุมตัวอยางเทากันคือ ขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ, เจาของธุรกิจ/

ประกอบอาชีพอิสระ และนักเรียน - นิสิต/นักศึกษา จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๘ ถัดมาท่ีมีกลุมตัวอยาง

เทากันคือ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเกษตรกร จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๖ และวางงาน จํานวน ๑ คิดเปน

รอยละ ๒  



๑๕๒ 
 

ตารางท่ี ๑๑๙ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามภูมิลําเนา 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = ๕๐) รอยละ 

ภูมิลําเนา 

กรุงเทพฯ 

ภาคกลาง 

ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต 

ภาคตะวันตก 

ภาคตะวันออก 

รวม 

 

๑๒ 

๙ 

๔ 

๑๐ 

๙ 

๒ 

๔ 

๕๐ 

 

๒๔ 

๑๘ 

๘ 

๒๐ 

๑๘ 

๔ 

๘ 

๑๐๐ 

 จากตาราง ๑๒๐ ภูมิลําเนาของกลุมตัวอยางสวนใหญ คือ กรุงเทพฯ จํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ 

๒๔ รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๒๐ กลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนเทากัน

คือ ภาคกลางและภาคใต  จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๘  กลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนเทากันคือ ภาคเหนือและ

ภาคตะวันออก จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๘  และภาคตะวันตก จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๔ 

 

ตารางท่ี ๑๒๐ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเคยไดยินช่ือหรือรูจัก สทป. 

การเคยไดยินช่ือหรือรูจัก สทป. จํานวน (N = ๕๐) รอยละ 

เคย 

ไมเคย 

รวม 

๔๖ 

๔ 

๕๐ 

๙๒ 

๘ 

๑๐๐ 

จากตาราง ๑๒๑ จําแนกตามการเคยไดยินช่ือหรือรูจัก สทป. พบวากลุมตัวอยางจํานวน ๔๖ คน เคย

ไดยินช่ือ สทป. คิดเปนรอยละ ๙๒ และกลุมตัวอยาง ๔ คน ไมเคยไดยินช่ือหรือรูจัก สทป. คิดเปนรอยละ ๘ 

ตารางท่ี ๑๒๑ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรูจักตนสังกัดของ สทป. 

การรูจักตนสังกัดของ สทป. จํานวน (N = ๕๐) รอยละ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงวิทยาศาสตร 

กระทรวงมหาดไทย 

องคกรอิสระไมข้ึนกับหนวยงานใด 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

รวม 

๑ 

๓๖ 

๕ 

- 

๗ 

๑ 

๕๐ 

๒ 

๗๒ 

๑๐ 

- 

๑๔ 

๒ 

๑๐๐ 



๑๕๓ 
 

จากตาราง ๑๒๒ จําแนกตามการรูจักตนสังกัดของ สทป. พบวากลุมตัวอยางจํานวน ๓๖ คน คิดเปน

รอยละ ๗๒ ทราบวา สทป. อยูภายใตสังกัดกระทรวงกลาโหม กลุมตัวอยางจํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๔ 

คิดวา สทป. เปนองคกรอิสระไมข้ึนกับหนวยงานใด กลุมตัวอยางจํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ คิดวา สทป. 

อยูภายใตสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร และกลุมตัวอยางจํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๒ คิดวา สทป. อยูภายใต

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ  

 

ตารางท่ี ๑๒๒ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามส่ือท่ีทําใหเกิดการรับรู สทป. 

สื่อท่ีทําใหเกิดการรับรู สทป. จํานวน รอยละ 

จากการบรรยายของ สทป. 

จากการรวมโครงการ/กิจกรรม/อบรมกับ สทป. 

เอกสารส่ิงพิมพ สทป. 

ขาววิทยุ/ขาวโทรทัศน 

ขาวหนังสือพิมพ/วารสาร/นิตยสาร 

ส่ือออนไลนของ สทป. 

ขาวอินเตอรเน็ต 

ผูบังคับบัญชา 

เพื่อน/เพื่อนรวมงาน 

เคยรวมงาน 

๔ 

๕ 

๑๐ 

๖ 

๙ 

๒๘ 

๓๐ 

๓ 

๖ 

๒ 

๘.๓ 

๑๐.๔ 

๒๐.๘ 

๑๒.๕ 

๑๘.๘ 

๕๘.๓ 

๖๒.๕ 

๖.๓ 

๑๒.๕ 

๔.๒ 

จากตาราง ๑๒๓ จําแนกตามตามส่ือท่ีทําใหเกิดการรับรู สทป. พบวากลุมตัวอยางรับรู สทป. จากขาว

อินเตอรเน็ตมากท่ีสุด จํานวน ๓๐ คน คิดเปนรอยละ ๖๒.๕ รองลงมา คือ ส่ือออนไลนของ สทป. จํานวน ๒๘ 

คน คิดเปนรอยละ ๕๘.๓ เอกสารส่ิงพิมพ สทป. จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๘ ขาวหนังสือพิมพ/

วารสาร/นิตยสาร จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๘.๘ กลุมตัวอยางท่ีรับรูจํานวนเทากันคือ ขาววิทยุ/ขาว

โทรทัศนและเพื่อน/เพื่อนรวมงาน จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๒.๕  จากการรวมโครงการ/กิจกรรม/อบรม

กับ สทป. จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๔ ผูบังคับบัญชา จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๖.๓ และเคย

รวมงาน จํานวน ๒ คิดเปนรอยละ ๔.๒ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๔ 
 

ตารางท่ี ๑๒๓ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีทราบวิสัยทัศนของ สทป. 

ทานคิดวาวิสัยทัศนของสถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ (องคการมหาชน) คือขอใดตอไปนี ้

จํานวน รอยละ 

เปนผูนําการบริหารจัดการงานดานอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศและพลังงานทหารอยางทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ และมุงสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยนื 

 

เปนผูนําสถาบันการศึกษาทางทหารท่ีมีความเปนเลิศ

ในทางวิชาการทหารและความมั่นคงในระดับชาติและ

ภูมิภาค โดยมุงสรางความรอบรูควบคูจริยธรรมในการ

เปนทหารอาชีพ 

 

เปนผูนําดานเทคโนโลยีปองกันประเทศในภูมิภาค 

ตอบสนองความตองการของกองทัพไทย และพันธมิตร

อาเซียน 

 

เปนผูนําการบริหารจัดการการวิจัย และพัฒนาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ เพื่อ

การทหารและความมั่นคง 

 

เปนผูนําดานการวิจัยและพัฒนากองทัพไทยท่ีมี

คุณภาพ มีมาตรฐานสากล มุงสูความเปนเลิศ 

 

รวม 

๑๘ 

 

 

 

๑ 

 

 

 

 

๘ 

 

 

 

๑๒ 

 

 

 

๑๑ 

 

 

๕๐ 

๓๖ 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

๑๖ 

 

 

 

๒๔ 

 

 

 

๒๒ 

 

 

๑๐๐ 

 

จากตาราง ๑๒๕ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีทราบวิสัยทัศนของ สทป.พบวากลุม

ตัวอยางจํานวน ๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๓๖ “เปนผูนําการบริหารจัดการงานดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ

และพลังงานทหารอยางทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมุงสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน” ทราบวิสัยทัศนมาก 

รองลงมาคือ “เปนผูนําการบริหารจัดการการวิจัย และพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

เพื่อการทหารและความมั่นคง” จํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๒๔ “เปนผูนําดานการวิจัยและพัฒนากองทัพ

ไทยท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล มุงสูความเปนเลิศ จํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๒ “เปนผูนําดาน

เทคโนโลยีปองกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความตองการของกองทัพไทย และพันธมิตรอาเซียน” จํานวน 



๑๕๕ 
 

๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๖ และลําดับสุดทาย “เปนผูนําสถาบันการศึกษาทางทหารท่ีมีความเปนเลิศในทาง

วิชาการทหารและความมั่นคงในระดับชาติและภูมิภาค โดยมุงสรางความรอบรูควบคูจริยธรรมในการเปนทหาร

อาชีพ” จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๒  

 

ตารางท่ี ๑๒๔ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับรูหนาท่ีหลักของ สทป. 

การรับรูหนาท่ีหลักของ สทป. ใช 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ไมใช 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ศึกษาคนควา วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญดานยุทโธปกรณ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ และดําเนินการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

พัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีปองกันประเทศโดยตรง 

 

เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศใหแก

ต างประเทศและวางแผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ 

 

ประสานความรวมมือดานเทคโนโลยีปองกันประเทศกับ

หนวยงานอื่นของรัฐสถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐ

และเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 

สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การคนควาวิจัยการพัฒนา

บุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

 

๔๖ 

(๙๒) 

 

 

๓๒ 

(๖๔) 

 

๓๖ 

(๗๒) 

 

 

๔๗ 

(๙๔) 

 

 

๔๖ 

(๙๒) 

๔ 

(๘) 

 

 

๑๘ 

(๓๖) 

 

๑๔ 

(๒๘) 

 

 

๓ 

(๖) 

 

 

๔ 

(๘) 

จากตาราง ๑๒๕ จําแนกตามการรับรูหนาท่ีหลักของ สทป. พบวา 

กลุมตัวอยางจํานวน ๔๖ คน คิดเปนรอยละ ๙๒ คิดวา “ศึกษาคนควา วิจัยและพัฒนาโครงการขนาด

ใหญดานยุทโธปกรณเทคโนโลยีปองกันประเทศ และดําเนินการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ” เปนหนาท่ีหลักของ สทป. ในขณะท่ีกลุมตัวอยางจํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๘ คิดวาไมใช 



๑๕๖ 
 

กลุมตัวอยางจํานวน ๓๒คน คิดเปนรอยละ ๖๔ คิดวา “ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในการ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศโดยตรง” เปนหนาท่ีหลักของ สทป. ในขณะท่ีกลุมตัวอยางจํานวน 

๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๓๖ คิดวาไมใช 

กลุมตัวอยางจํานวน ๓๖ คน คิดเปนรอยละ ๗๒ คิดวา “เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศใหแกตางประเทศและวางแผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ” เปนหนาท่ีหลัก

ของ สทป. ในขณะท่ีกลุมตัวอยาง จํานวน ๑๔ คิดเปนรอยละ ๒๘ คิดวาไมใช 

กลุมตัวอยางจํานวน ๔๗ คน คิดเปนรอยละ ๙๔ คิดวา “ประสานความรวมมือดานเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศกับหนวยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ” เปนหนาท่ีหลักของ สทป. ในขณะท่ีกลุมตัวอยางจํานวน ๓คน คิดเปนรอยละ ๖ คิดวาไมใช 

กลุมตัวอยางจํานวน ๔๖ คน คิดเปนรอยละ ๙๒ คิดวา “สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การ

คนควาวิจัยการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ” เปนหนาท่ีหลักของ สทป. ในขณะท่ีกลุมตัวอยาง

จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๘ คิดวาไมใช  

 

ตารางท่ี ๑๒๕ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง ความคิดเห็นตอส่ือท่ีสงผลตอการรับรูของ 

สทป. 

ความคิดเห็นตอสื่อท่ีสงผลตอ

การรับรูของ สทป. 

คะแนน รอยละ 

การบรรยายของ สทป. 

การรวมโครงการ/กิจกรรม/อบรม

กับ สทป. 

เอกสารส่ิงพิมพ สทป. 

วิทยุ/โทรทัศน 

หนังสือพิมพ/วารสาร/นิตยสาร 

ส่ือออนไลนของ สทป. 

ขาวอินเตอรเน็ต 

ผูบังคับบัญชา 

เพื่อน/เพื่อนรวมงาน 

อื่นๆ 

๕ 

๕ 

 

๑๐ 

๖ 

๙ 

๒๘ 

๓๐ 

๔ 

๖ 

- 

๑๐.๔ 

๑๐.๔ 

 

๒๐.๘ 

๑๒.๕ 

๑๘.๘ 

๕๘.๓ 

๖๒.๕ 

๘.๔ 

๑๒.๕ 

- 

 จากตาราง ๑๒๖ จําแนกตามความคิดเห็นตอส่ือท่ีสงผลตอการรับรูของ สทป. พบวาส่ือท่ีกลุมตัวอยาง

สวนมากมีความเห็นวามีอิทธิพลตอการรับรูของ สทป. มากท่ีสุดคือขาวอินเตอรเน็ต โดยไดรับคะแนนจํานวน 

๓๐ คะแนน คิดเปนรอยละ ๖๒.๕ รองลงมาคือ ส่ือออนไลนของ สทป. จํานวน ๒๘ คะแนน คิดเปนรอยละ 

๕๘.๓ และ เอกสารส่ิงพิมพ สทป. จํานวน ๑๐ คิดเปนรอยละ ๒๐.๘ ตอมาคือหนังสือพิมพ/วารสาร/นิตยสาร 



๑๕๗ 
 

จํานวน ๙ คะแนน คิดเปนรอยละ ๑๘.๘ กลุมท่ีมีจํานวนเทากันคือ วิทยุ/โทรทัศนและเพื่อน/เพื่อนรวมงาน 

จํานวน ๖ คะแนน คิดเปนรอยละ ๑๒.๕ รองลงมาคือการบรรยายของ สทป.และการรวมโครงการ/กิจกรรม/

อบรม จํานวน ๕ คิดเปนรอยละ ๑๐.๕ และผูบังคับบัญชา จํานวน ๔ คะแนน คิดเปนรอยละ ๘.๔  

  

ตารางท่ี ๑๒๖ แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง การรับรูส่ือสังคมออนไลนของ สทป. 

การรับรูสื่อสังคมออนไลนของ 

สทป. 

จํานวน รอยละ 

เฟซบุก dtithailand 

ทวิตเตอร @DTIThailand 

อินสตาแกรม dtithailand 

ยูทูบ 

อื่นๆ 

(Google, Line, เว็บไซตอื่นๆ) 

๔๖ 

๔ 

๔ 

๒๕ 

๑ 

(กลุมในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับ

ทหาร) 

๙๕.๘ 

๘.๓ 

๘.๓ 

๕๒.๑ 

๒.๑ 

 จากตาราง ๑๒๗ แสดงการรับรู ส่ือสังคมออนไลนของ สทป. พบวา กลุมตัวอยางรับรู เฟซบุก 

dtithailand เปนอันดับแรก จํานวน ๔๖ คน คิดเปนรอยละ ๙๕.๘ รองลงมา คือ ยูทูบ จํานวน ๒๕ คน คิดเปน

รอยละ ๕๒.๑  กลุมท่ีจํานวนเทากันคืออินสตาแกรม dtithailandและทวิตเตอร @DTIThailand จํานวน ๔ 

คน คิดเปนรอยละ ๘.๓ และส่ืออื่นๆ เชน Google, Line, เว็บไซตอื่นๆ จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๒.๑  

 

สวนท่ี ๓ ภาพลักษณของ สทป. 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางดานภาพลักษณของ สทป. ไดผลสรุปขอมูลท่ัวไปของ

กลุมตัวอยางดังนี้  

 

ตารางท่ี ๑๒๗ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลักษณการ

ดําเนินงานของ สทป. 

ภาพลักษณการดําเนินงานของ สทป. คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. การจัดต้ัง สทป. ข้ึนมา เปนการเสริมบทบาทการวิจัย

พัฒนาเทคโนโลยีของกองทัพ 

๔.๔๖ ๐.๖๐ มากท่ีสุด 

๒. สทป. มีผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเปนรูปธรรมท่ี

ทานรับรูและยอมรับ 

๔.๐๔ ๐.๗๓ มาก 



๑๕๘ 
 

๓. สทป. เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศใหแกกระทรวงกลาโหมเพื่อใชกําหนดนโยบายและ

แผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

๓.๘๖ ๐.๙๔ มาก 

๔. ทาน/หนวยงานทาน ยินดีสนับสนุน/รวมมือกับ สทป. ใน

การพัฒนาการวิจัยยุทโธปกรณปองกันประเทศเพื่อชาติ 

๔.๑๘ ๐.๙๔ มาก 

๕. ทานม่ันใจวาประเทศไทยจะมีความสามารถพัฒนา

ยุทโธปกรณดวยการพึ่งพาตนเองไดในอนาคต 

๔.๒๖ ๐.๖๘ มากท่ีสุด 

ภาพรวมภาพลักษณการดําเนินงานของ สทป. ๔.๑๖ ๐.๗๖ มาก 

จากตาราง ๑๒๘ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีการรับรูภาพลักษณการดําเนินงานของ สทป. ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = ๔.๑๖, S.D. = ๐.๗๖) โดยประเด็นดานการดําเนินงานของ สทป. ท่ีพบวากลุม

ตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับมากท่ีสุดมีดวยกัน ๓ ประเด็น ไดแก ประเด็นดาน “การจัดต้ัง สทป. ข้ึนมา เปน

การเสริมบทบาทการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีของกองทัพ” (x̄ = ๔.๔๖, S.D. = ๐.๖๐)  “ทานมั่นใจวาประเทศ

ไทยจะมีความสามารถพัฒนายุทโธปกรณดวยการพึ่งพาตนเองไดในอนาคต” (x̄ = ๔.๒๖, S.D. = ๐.๖๘)  

“ทาน/หนวยงานทาน ยินดีสนับสนุน/รวมมือกับ สทป. ในการพัฒนาการวิจัยยุทโธปกรณปองกันประเทศเพื่อ

ชาติ” 

(x̄ = ๔.๑๘, S.D. = ๐.๙๔) สําหรับประเด็นท่ีพบคาเฉล่ียการรับรูนอยท่ีสุด คือ “สทป. มีผลงานวิจัยพัฒนา

เทคโนโลยีท่ีเปนรูปธรรมท่ีทานรับรูและยอมรับ” และ “สทป. เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศใหแกกระทรวงกลาโหมเพื่อใชกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ” อยางไรก็ตาม การรับรูของกลุมตัวอยางในท้ังสองประเด็นนี้พบวาอยูในระดับมาก (x̄ = ๔.๐๔, S.D. 

= ๐.๗๓) และ (x̄ = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๙๔) 

 

ตารางท่ี ๑๒๘ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นท่ีมีตอผล

อาวุธยุทโธปกรณท่ีวิจัยโดย สทป. 

ความคิดเห็นท่ีมีผลตออาวุธยุทโธปกรณท่ีวิจัยโดย สทป. คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. จรวดดัดแปรสภาพอากาศ ๓.๖๒ ๐.๘๘ มาก 

๒. จรวดหลายลํากลองนําวิถี ๔.๐๔ ๐.๙๕ มาก 

๓. อากาศยานไรคนขับ (UAV) ๔.๒๔ ๐.๘๑ มากท่ีสุด 

๔. ยานเกราะลอยาง ๔.๐๘ ๐.๗๔ มาก 

๕. เครื่องกระสุน ๔.๑๐ ๐.๗๓ มาก 



๑๕๙ 
 

ภาพรวมความคิดเห็นท่ีมีผลตออาวุธยุทโธปกรณท่ีวิจัย

โดย สทป. 

๔.๐๒ ๐.๘๔ มาก 

จากตาราง ๑๒๙ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นท่ีมีผลตอ สทป. ในภาพรวมอยูในระดับ

มาก (x̄ = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๘๔) โดยเฉล่ียแลวกลุมตัวอยางสวนมากมีความเห็นในประเด็นเรื่อง “อากาศยานไร

คนขับ (UAV)” (x̄ = ๔.๒๔, S.D. = ๐.๘๑)  รองลงมาคือประเด็น “เครื่องกระสุน” ซึ่งพบวาอยูในระดับมาก(x̄ 

= ๔.๑๐, S.D. = ๐.๗๓)“ยานเกราะลอยาง” (x̄ = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๗๔) “จรวดหลายลํากลองนําวิถี” (x̄ = 

๔.๐๔, S.D. = ๐.๙๕) และนอยท่ีสุดคือประเด็น ในระดับมาก “จรวดดัดแปลงสภาพอากาศ” (x̄ = ๓.๖๒, S.D. 

= ๐.๘๘) 

 

ตารางท่ี ๑๒๙ แสดงจํานวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นท่ีมีตอผล

การดําเนินงานในปงบประมาณ 2561 

ความคิดเห็นท่ีมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561 คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

๑. ทานคิดวาการดําเนินงานในภาพรวมของ สทป. ใน

ปงบประมาณ 2561 สรางภาพลักษณท่ีดีกับ สทป. 

๓.๖๘ ๐.๘๘ มาก 

๒. ทานใหการยอมรับในโครงการวิจัยองคประกอบพื้นฐาน

ระบบจําลองยุทธและการฝกเสมือน (SIM) ของ สทป. วา

เปนโครงการท่ีเสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพไทย 

๔.๑๒ ๐.๙๕ มาก 

๓. การออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

โปรแกรมประยุกตสําหรับเจาหนาท่ีหนวยงานดานความ

มั่นคงของ สทป. เปนประโยชนตอการสนับสนุนการแกไข

ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

๓.๘ ๐.๘๑ มาก 

๔. ทานคิดวา สทป. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรท้ังในภาค

วิชาการ อุตสาหกรรมและภาคเอกชนอยางตอเนื่อง 

๓.๕๖ ๐.๗๔ มาก 

๕. จากภารกิจหลักของ สทป. ท่ีทานรับรูผานส่ือตางๆ ทําให

ทานเช่ือมั่นในผลงานของ สทป. 

๓.๙ ๐.๗๓ มาก 

ภาพรวมความคิดเ ห็นท่ี มีตอผลการดําเนินงานใน

ปงบประมาณ 2561 

๓.๘๑ ๐.๘๔ มาก 

จากตาราง ๑๓๐ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นท่ีมีผลตอ สทป. ในภาพรวมอยูในระดับ

มาก (x̄ = ๓.๘๑, S.D. = ๐.๘๔) โดยเฉล่ียแลวกลุมตัวอยางสวนมากมีความเห็นในประเด็นเรื่อง “ทานใหการ

ยอมรับในโครงการวิจัยองคประกอบพื้นฐานระบบจําลองยุทธและการฝกเสมือน (SIM) ของ สทป. วาเปน



๑๖๐ 
 

โครงการท่ีเสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพไทย” (x̄ = ๔.๑๒, S.D. = ๐.๙๕)  รองลงมาคือประเด็น 

“จากภารกิจหลักของ สทป. ท่ีทานรับรูผานส่ือตางๆ ทําใหทานเช่ือมั่นในผลงานของ สทป.” (x̄ = ๓.๙, S.D. = 

๐.๗๓) “การออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมประยุกตสําหรับเจาหนาท่ี

หนวยงานดานความมั่นคงของ สทป. เปนประโยชนตอการสนับสนุนการแกไขปญหา 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต” (x̄ = ๓.๘, S.D. = ๐.๘๑)  ซึ่งพบวาอยูในระดับมาก “ทานคิดวาการดําเนินงานในภาพรวมของ สทป. 

ในปงบประมาณ 2561 สรางภาพลักษณท่ีดีกับ สทป.” (x̄ = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๘๘)  และนอยท่ีสุดคือประเด็น 

“ทานคิดวา สทป. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรท้ังในภาควิชาการ อุตสาหกรรมและภาคเอกชนอยางตอเนื่อง” 

ในระดับมาก (x̄ = ๓.๕๖, S.D. = ๐.๗๔) 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการสํารวจการรับรู สทป. ผานทางชองทางออนไลน พบวากลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะแก 

สทป. โดยสามารถแบงตามลําดับไดดังนี ้

๑) ดานประชาสมัพันธ 

กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวาส่ือออนไลนของ สทป. ไมมีความเคล่ือนไหวใดๆ และไมมี

การนําเสนอผลงานวิจัยตางๆ มานานแลว 

๒) ดานงานวิจัย 

กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นดานงานวิจัยวา ช่ืนชอบงานวิจัยของ สทป. อยากใหพัฒนา

ตอไปจนใชไดจริงกับกองทัพ ทําใหลดการจัดซื้ออาวุธจากตางประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใช

ตอยอดกับโครงการอื่นๆ  

กลุมตัวอยางเสนอแนะดานงานวิจัยวาใหลองดูงานออกแบบของกลุม สมาคมออกแบบ

ยุทโธปกรณทางการทหาร เพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติม 

๓) ดานการบริหารและบุคลากร 

กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวา สทป. ควรพัฒนาบุคคลากรใหมากข้ึนและมีคุณภาพ 
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๔.๕ ผลการวิเคราะหเนื้อหาสื่อดิจิทัลของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. สรางชองทางการส่ือสารออนไลนกับ

ประชาชนท่ัวไป ผานทางชองทางโซเชียลมีเดีย ๔ ประเภท ดังนี ้

๑. เฟซบุก (Facebook) :   ช่ือบัญชี “Defence Technology Institute”  

๒. ทวิตเตอร (Twitter) :   ช่ือบัญชี “@dtithailand”  

๓. อินสตาแกรม (Instagram) :  ช่ือบัญชี “dtithailand”  

๔. ยูทูบ (YouTube) :   ช่ือบัญชี “Defence Technology Institute”  

ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากท้ัง ๔ ชองทาง นํามาวิเคราะหการคนหา/ การเขาถึง ขอมูลท่ัวไปของผูติดตาม 

การเผยแพรขาวสาร และการมีปฏิสัมพันธของผูติดตามโดยใชกรอบระยะเวลาของการวิจัย คือ ต้ังแตวันท่ี ๑ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีสืบเนื่องกับการทําวิจัยในปกอนหนา 

 

ภาพรวมผูติดตาม สทป. ในสื่อโซเชียลมีเดียตาง ๆ 

ในภาพรวมของท้ัง ๔ ชองทางขางตน สทป. เลือกใชเฟซบุกเปนชองทางการส่ือสารหลักในการส่ือสาร 

สวนทวิตเตอรใชเปนการเช่ือมตอกับเฟซบุก มีลิงกเพื่อดูขอความเพิ่มเติมในเฟซบุก สวนอินสตาแกรมมีการลง

ภาพบางในบางโอกาส และยูทูบสําหรับลงวิดีโอในชองในบางโอกาส 

 

ตารางท่ี ๑๓๐ แสดงภาพรวมจํานวนผูติดตาม สทป. ในส่ือโซเชียลตาง ๆ 

# รอยละของ

ผูติดตาม 

Facebook 

รอยละของ

ผูติดตาม 

Twitter 

รอยละของ

ผูติดตาม 

Instagram 

รอยละของ

ผูติดตาม 

Youtube 

จํานวน (คน) ๒๒,๔๗๖ ๑๕๔ ๒๒๖ ๕,๔๓๘ 

รอยละ ๗๙.๔๓ ๐.๕๔ ๐.๗๙ ๑๙.๒๑ 

 

 ผูติดตาม สทป. ผานทางโซเชียลมีเดีย ใชชองทาง Facebook มากท่ีสุดเปนอันดับ ๑ มีจํานวน 

๒๒,๔๗๖ คน คิดเปนรอยละ ๗๙.๔๓ ลําดับถัดมาคือ Youtube จํานวน ๕,๔๓๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๙.๒๑ 

และ Instagram จํานวน ๒๒๖ คน คิดเปนรอยละ ๐.๗๙ และลําดับสุดทายคือ Twitter จํานวน ๑๕๔ คน คิด

เปนรอยละ ๐.๕๔   โดยมีรายละเอียดการเขาถึงส่ือโซเชียลมีเดีย ขอมูลท่ัวไปของผูติดตาม การเผยแพรและ

การมีปฏิสัมพันธกับผูติดตามของ สทป. ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 



๑๖๒ 
 

เฟซบุก (Facebook) 

 สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. ใชเฟซบุก (Facebook) ภายใตช่ือ 

“Defence Technology Institute” โดยใชเปนโซเชียลมีเดียชองทางหลักขององคกร  

 
ภาพท่ี ๖ แสดงหนาเฟซบุก (Facebook) ของ สทป. 

 

การเขาถึงโซเชียลมีเดียเฟซบุก (Facebook) ของ สทป. 

 ผูวิจัยไดคนหาส่ือโซเชียลมีเดียของ สทป. ผลของการคนหาเปนดังนี้ 

 

 
ภาพท่ี ๗ แสดงการคนหาเฟซบุกของ สทป. 

 เมื่อพิมพคําวา “Defence Technology Institute” ตามท่ี สทป. ประชาสัมพันธ ปรากฏเฟซบุกของ 

สทป. เปนอันดับแรก และสามารถคนหาไดงาย 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูติดตามเฟซบุก (Facebook) ของ สทป. 

 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เฟซบุกของ สทป. มีผูติดตามอยูท้ังส้ิน ๒๒,๔๗๖ คน โดยแบงเปน

ชาย รอยละ ๙๔ หญิง รอยละ ๖  

 ผูติดตามเพศหญิงแบงตามชวงอายุไดดังนี้ อายุ ๑๓–๑๗ ป คิดเปนรอยละ ๐.๐๔๙๓ อายุ ๑๘–๒๔ ป 

คิดเปนรอยละ ๐.๘๗๙ อายุ ๒๕–๓๔ ป คิดเปนรอยละ ๒  อายุ ๓๕–๔๔ ป คิดเปนรอยละ ๒ อายุ ๔๕–๕๔ ป 

คิดเปนรอยละ ๐.๖๕๙ อายุ ๕๕–๖๔ ป คิดเปนรอยละ ๐.๒๒ และอายุมากกวา ๖๕ ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 

๐.๑๒๖ 



๑๖๓ 
 

 ผูติดตามเพศชายแบงตามชวงอายุไดดังนี้ อายุ ๑๓–๑๗ ป คิดเปนรอยละ ๐.๙๑๙ อายุ ๑๘–๒๔ ป คิด

เปนรอยละ ๒๒ อายุ ๒๕–๓๔ ป คิดเปนรอยละ ๓๕ อายุ ๓๕–๔๔ ป คิดเปนรอยละ ๒๒ อายุ ๔๕–๕๔ ป คิด

เปนรอยละ ๙ อายุ ๕๕–๖๔ ป คิดเปนรอยละ ๓ และอายุมากกวา ๖๕ ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ ๒ 

 
ภาพท่ี ๘ แสดงจํานวนผูติดตามเฟซบุกของ สทป. 

 

 
ภาพท่ี ๙ แสดงรอยละของผูติดตามเฟซบุกของ สทป. แบงตามเพศและชวงอายุ 

  

 ผูติดตามเฟซบุกของ สทป. แบงออกตามประเทศท่ีอยู จัดลําดับ ๑–๑๐ เรียงตามลําดับและจํานวนได

ดังนี้ ประเทศไทย จํานวน ๒๑,๓๕๖ คน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา จํานวน ๑๑๕ คน สาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม จํานวน ๘๗ คน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน ๗๕ คน สาธารณรัฐอินเดีย 

จํานวน ๗๒ คน สหรัฐอเมริกา จํานวน ๗๑ คน ประเทศมาเลเซีย จํานวน ๕๔ คน ประเทศญี่ปุน ๔๔ คน 

ราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน ๔๑ คน สาธารณรัฐเกาหลี จํานวน ๔๑ คน 

 

 



๑๖๔ 
 

 
ภาพท่ี ๑๐ แสดงประเทศท่ีอยูของผูติดตามเฟซบุก สทป. โดยเรียงลําดับ ๑-๑๐ 

 ผูติดตามเฟซบุกของ สทป. แบงออกตามอําเภอ/ จังหวัดท่ีอยู จัดลําดับ ๑–๑๐ เรียงตามลําดับและ

จํานวนไดดังนี้ กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑๑,๑๘๘ คน จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๖๓๘ คน จังหวัดนครราชสีมา 

จํานวน ๔๙๓ คน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จํานวน ๔๓๘ คน จังหวัดขอนแกน จํานวน ๓๐๘ คน จังหวัด

นนทบุรี จํานวน ๒๙๙ คน จังหวัดระยอง จํานวน ๒๔๕ คน อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน ๒๒๑ คน 

จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน ๑๗๘ คน จังหวัดอุดรธานี จํานวน ๑๗๐ คน 

 

 
ภาพท่ี ๑๑ แสดงอําเภอ/ จังหวัด ของผูติดตามเฟซบุกของ สทป. 

 



๑๖๕ 
 

การเผยแพรขาวสาร และการมีปฏิสัมพันธของผูติดตามเฟซบุก (Facebook) ของ สทป. 

 เฟซบุกของ สทป. มีการเผยแพรขาวสารและมีปฏิสัมพันธกับผูติดตามเฟซบุกอยางตอเนื่อง โดยปท่ี

ผานมามีจํานวนโพสตท้ังส้ิน ๖๖ ครั้ง มีการแบงปนขอความจํานวน ๙๗๑ ครั้ง และมีการแสดงความคิดเห็น

จํานวน ๕๒๒ ครั้ง 

  

ตารางท่ี ๑๓๑ แสดงภาพรวมการใชเฟซบุกในการประชาสัมพันธของ สทป. 

เดือน จํานวนโพสต 
จํานวน 

การแบงปนขอความ 

จํานวน 

การแสดงความคิดเห็น 

มิ.ย.-๖๐ ๗ ๑๓๒ ๒๑๙ 

ก.ค.-๖๐ ๘ ๒๙ ๓๒ 

ส.ค.-๖๐ ๑๐ ๔ ๒๘ 

ก.ย.-๖๐ ๓ ๑๑ ๑๔ 

ต.ค.-๖๐ ๔ ๓๖ ๔๓ 

พ.ย.-๖๐ ๑๐ ๑๔๘ ๒๐๑ 

ธ.ค.-๖๐ ๑ ๐ ๓ 

ม.ค.-๖๑ ๑ ๐ ๑ 

ก.พ.-๖๑ ๙ ๑๕๔ ๔๑๗ 

มี.ค.-๖๑ ๑ ๐ ๑ 

เม.ย.-๖๑ ๘ ๘ ๖ 

พ.ค.-๖๑ ๔ ๐ ๖ 

รวม ๖๖ ๕๒๒ ๙๗๑ 

  

ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดของแตละเดือนแสดงรายละเอียดตามตารางดานลาง โดยขอความ

ท่ีไดรับความสนใจสูงสุด คือ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) เรื่อง รางพระราชบัญญัติ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ มีผูเขาถึงขอความจํานวน ๓๙,๓๗๔ คน มีการแบงปนขอความ ๙๗ ครั้ง และมีการ

แสดงความคิดเห็น จํานวน ๑๔๗ ครั้ง 

 

 

 

 

 



๑๖๖ 
 

ตารางท่ี ๑๓๒ แสดงลําดับขอความท่ีไดรับความสนใจในเฟซบุกของ สทป. 

เดือน ขอความ 

จํานวนผู

เขาถึง

ขอความ 

จํานวนการ

แบงปน

ขอความ 

จํานวนการ

แสดงความ

คิดเห็น 

มิ.ย.-๖๐ 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการ

มหาชน) เรื่องการรางพระราชบัญญัติเทคโนโลยี

ปองกันประเทศ 

๓๙,๓๗๔ ๙๗ ๑๔๗ 

พ.ย.-๖๐ 
ขอความสถานะเกี่ยวกับ Defense and Security 

2017 
๑๖,๓๙๖ ๔๐ ๓๖ 

ก.พ.-๖๑ ขอความอัพเดทงานวิจัย สทป. ๑๖,๓๓๘ ๖๓ ๓๑ 

ส.ค.-๖๐ 
รูปภาพและขอความเกี่ยวกับความกาวหนาดาน

วิทยศาสตรและเทคโนโลย ี
๘,๔๖๐ ๐ ๒๐ 

 ก.ค.-

๖๐ 

วิดีโอ ผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จรวดฝน

หลวงของ DTI  
๖,๓๗๓ ๒๕ ๓ 

ก.ย.-๖๐ ลิงก อากาศยานไรคนขับ ๕,๒๐๑ ๑๑ ๙ 

ต.ค.-๖๐ 
หลักสูตรการฝกอบรมนักบินภายนอกอากาศยาน

ไรคนขับสําหรับบุคคลภายนอกท่ัวไป 
๔,๗๒๔ ๒๔ ๑๗ 

ธ.ค.-๖๐ 
สทป. รวมจัดนิทรรศการวันพระบิดาแหงทหาร

ปนใหญเนื่องในโอกาสวันทหารปนใหญ 
๓,๘๘๗ ๑ ๓ 

ม.ค.-๖๑ 

DTI รวมจัดนิทรรศการงานวันเด็ก ประจําป  

๒๕๖๑ รวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี ณ ทําเนียบ

รัฐบาล 

๒,๖๔๑ ๐ ๑ 

เม.ย.-

๖๑ 

ขอความช้ีแจงเรื่องการรางพระราชบัญญัติ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ 
๒,๕๗๗ ๘ ๒ 

มี.ค.-๖๑ 

DTI รวมจัดกิจกรรมชวยเหลือประชาชน เนื่องใน

โอกาสวันคลายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม 

ครบรอบ ๑๓๑ ป 

๑,๔๗๐ ๐ ๑ 

พ.ค.-๖๑ 
DTI เปดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจาง 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๔๘๘ ๑ ๑ 

 

 

 



๑๖๗ 
 

การเขาถึงและการมีปฏิสัมพันธกับโซเชียลมีเดียชองทางเฟซบุกของ สทป. มีรายละเอียดแบงตามเดือน ดังนี ้

เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ภาพท่ี ๑๒ แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางเฟซบุกของ สทป. เดือน มิ.ย. ๒๕๖๐ 

 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟซบุกท้ังส้ิน ๖ ครั้ง แบงขอมูล

ออกเปนรูปภาพ ๓ ครั้ง ลิงกเว็บไซต ๓ ครั้ง การเผยแพรดังกลาวมีผูโตตอบท้ังส้ิน ๒,๗๐๐ ครั้ง แบงปน

ขอความ ๑๒๑ ครั้ง และแสดงความคิดเห็น ๗๔ ครั้ง 

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความสถานะสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการ

มหาชน) หรือ DTI กําลังจัดทํารางพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ ในวันท่ี ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มีผูเขาถึงขอความ ๓๙,๓๗๔ คน โตตอบขอความ ๒,๓๐๒ คน แบงปนขอความ ๘๙ ครั้ง และแสดงความ

คิดเห็น ๔๒ ครั้ง 

 

 
ภาพท่ี ๑๓  แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมาก

ท่ีสุดในเดือน มิ.ย. ๒๕๖๐ 

 

 
ภาพท่ี ๑๔  แสดงการเขาถึงขอความท่ีรับความ

สนใจมากท่ีสุดในเดือน มิ.ย. ๒๕๖๐ 



๑๖๘ 
 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ภาพท่ี ๑๕ แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางเฟซบุกของ สทป. เดือน ก.ค. ๒๕๖๐ 

 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟซบุกท้ังส้ิน ๘ ครั้ง แบงขอมูล

ออกเปนรูปภาพ ๔ ครั้ง วิดีโอ ๑ ครั้ง และลิงกเว็บไซต ๓ ครั้ง การเผยแพรดังกลาวมีผูโตตอบท้ังส้ิน ๖๑๘ ครั้ง 

แบงปนขอความ ๓๐ ครั้ง และแสดงความคิดเห็น ๑๙ ครั้ง 

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความสถานะผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จรวดฝน

หลวงของ DTI ในวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผูเขาถึงขอความ ๖,๓๗๓ คน โตตอบขอความ ๓๐๕ คน 

แบงปนขอความ ๒๕ ครั้ง และแสดงความคิดเห็น ๒ ครั้ง 

 

 

 
ภาพท่ี ๑๖ แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมาก

ท่ีสุดในเดือน ก.ค. ๒๕๖๐  

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๑๗ แสดงการเขาถึงขอความท่ีรับความ

สนใจมากท่ีสุดในเดือน ก.ค. ๒๕๖๐ 



๑๖๙ 
 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ภาพท่ี ๑๘ แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางเฟซบุกของ สทป. เดือน ส.ค. ๒๕๖๐ 

 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟซบุกท้ังส้ิน ๑๐ ครั้ง แบงขอมูล

ออกเปนรูปภาพ ๕ ครั้ง วิดีโอ ๑ ครั้ง และลิงกเว็บไซต ๔ ครั้ง การเผยแพรดังกลาวมีผูโตตอบท้ังส้ิน ๖๕๐ ครัง้ 

แบงปนขอความ ๔ ครั้ง และแสดงความคิดเห็น ๑๙ ครั้ง 

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ รูปภาพและขอความเกี่ยวกับความกาวหนาดานวิทยศาสตร

และเทคโนโลยี ในวันท่ี ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผูเขาถึงขอความ ๘,๔๖๐ คน โตตอบขอความ ๒๖๑ คน 

และแสดงความคิดเห็น ๑๑ ครั้ง 

 

 
ภาพท่ี ๑๙ แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมาก

ท่ีสุดในเดือน ส.ค. ๒๕๖๐ 

 

 
ภาพท่ี ๒๐ แสดงการเขาถึงขอความท่ีรับความสนใจ

มากท่ีสุดในเดือน ส.ค. ๒๕๖๐ 

 

 

 



๑๗๐ 
 

 

เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ภาพท่ี ๒๑ แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางเฟซบุกของ สทป. เดือน ก.ย. ๒๕๖๐ 

 ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟซบุกท้ังส้ิน ๓ ครั้ง แบงขอมูล

ออกเปนรูปภาพ ๒ ครั้ง และลิงกเว็บไซต ๑ ครั้ง การเผยแพรดังกลาวมีผูโตตอบท้ังส้ิน ๓๑๔ ครั้ง แบงปน

ขอความ ๑๑ ครั้ง และแสดงความคิดเห็น ๑๑ ครั้ง 

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ลิงกเว็บไซต อากาศยานไรคนขับ ในวันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๖๐ มีผูเขาถึงขอความ ๕,๒๐๑ คน โตตอบขอความ ๒๐๒ คน แบงปนขอความ ๑๑ ครั้ง และแสดงความ

คิดเห็น ๗ ครั้ง 

 

 
ภาพท่ี ๒๒ แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมาก

ท่ีสุดในเดือน ก.ย. ๒๕๖๐ 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๒๓ แสดงการเขาถึงขอความท่ีไดรับความสนใจ

มากท่ีสุดในเดือน ก.ย. ๒๕๖๐ 



๑๗๑ 
 

 

เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ภาพท่ี ๒๔ แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางเฟซบุกของ สทป. เดือน ต.ค. ๒๕๖๐ 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟซบุกท้ังส้ิน ๔ ครั้ง แบงขอมูลออกเปน

รูปภาพ ๒ ครั้ง วิดีโอ ๑ ครั้ง และลิงกเว็บไซต ๑ ครั้ง การเผยแพรดังกลาวมีผูโตตอบท้ังส้ิน ๓๕๐ ครั้ง แบงปน

ขอความ ๓๐ ครั้ง และแสดงความคิดเห็น ๒๒ ครั้ง 

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความและไฟลใบสมัครหลักสูตรการฝกอบรมนักบิน

ภายนอกอากาศยานไรคนขับสําหรับบุคคลภายนอกท่ัวไป ในวันท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผูเขาถึงขอความ 

๔,๗๒๔ คน โตตอบขอความ ๑๕๑ คน แบงปนขอความ ๑๙ ครั้ง และแสดงความคิดเห็น ๑๑ ครั้ง 

 

 
ภาพท่ี ๒๕ แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมาก

ท่ีสุดในเดือน ต.ค. ๒๕๖๐ 

 

 
ภาพท่ี ๒๖ แสดงการเขาถึงขอความท่ีรับความสนใจ

มากท่ีสุดในเดือน ต.ค. ๒๕๖๐ 

 



๑๗๒ 
 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ภาพท่ี ๒๗ แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางเฟซบุกของ สทป. เดือน พ.ย. ๒๕๖๐ 

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟซบุกท้ังส้ิน ๑๐ ครั้ง แบงขอมูล

ออกเปนรูปภาพ ๔ ครั้ง วิดีโอ ๓ ครั้ง และลิงกเว็บไซต ๓ ครั้ง การเผยแพรดังกลาวมีผูโตตอบท้ังส้ิน ๒,๘๐๐ 

ครั้ง แบงปนขอความ ๑๗๔ ครั้ง และแสดงความคิดเห็น ๑๑๒ ครั้ง 

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความสถานะเกี่ยวกับ Defense and Security 2017 ใน

วันท่ี ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผูเขาถึงขอความ ๑๖,๓๙๖ คน โตตอบขอความ ๑,๐๐๓ คน แบงปน

ขอความ ๔๐ ครั้ง และแสดงความคิดเห็น ๓๖ ครั้ง 

 

 
ภาพท่ี ๒๘ แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมาก

ท่ีสุดในเดือน พ.ย. ๒๕๖๐ 

 

 
ภาพท่ี ๒๙ แสดงการเขาถึงขอความท่ีรับความสนใจ

มากท่ีสุดในเดือน พ.ย. ๒๕๖๐ 

 



๑๗๓ 
 

เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ภาพท่ี ๓๐ แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางเฟซบุกของ สทป. เดือน ธ.ค. ๒๕๖๐ 

 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟซบุกท้ังส้ิน ๑ ครั้ง แบงขอมูลออกเปน

ลิงกเว็บไซต ๑ ครั้ง การเผยแพรดังกลาวมีผูโตตอบท้ังส้ิน ๑๐๓ ครั้ง แบงปนขอความ ๑ ครั้ง และแสดงความ

คิดเห็น ๒ ครั้ง 

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความและลิงกเว็บไซต สทป. รวมจัดนิทรรศการวันพระ

บิดาแหงทหารปนใหญ เนื่องในโอกาสวันทหารปนใหญ ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผูเขาถึงขอความ 

๓,๘๘๗ คน โตตอบขอความ ๑๐๘ คน แบงปนขอความ ๑ ครั้ง และแสดงความคิดเห็น ๒ ครั้ง 

 
ภาพท่ี ๓๑ แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมาก

ท่ีสุดในเดือน ธ.ค. ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๓๒ แสดงการเขาถึงขอความท่ีรับความสนใจ

มากท่ีสุดในเดือน ธ.ค. ๒๕๖๐ 



๑๗๔ 
 

เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ภาพท่ี ๓๓ แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางเฟซบุกของ สทป. เดือน ม.ค. ๒๕๖๑ 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟซบุกท้ังส้ิน ๑ ครั้ง แบงขอมูลออกเปน

รูปภาพ ๑ ครั้ง การเผยแพรดังกลาวมีผูโตตอบท้ังส้ิน ๖๒ ครั้ง และแสดงความคิดเห็น ๑ ครั้ง  

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความและรูปภาพ DTI รวมจัดนิทรรศการงานวันเด็ก 

ประจําป ๒๕๖๑ ในวนัท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผูเขาถึงขอความ ๒,๖๔๑ คน โตตอบขอความ ๖๕ คน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๓๔ แสดงขอความท่ีไดรับความ

สนใจมากท่ีสุดในเดือน ม.ค. ๒๕๖๑ 



๑๗๕ 
 

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ภาพท่ี ๓๕ แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางเฟซบุกของ สทป. เดือน ก.พ. ๒๕๖๑ 

ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟซบุกท้ังส้ิน ๙ ครั้ง แบงขอมูล

ออกเปนรูปภาพ ๔ ครั้ง วิดีโอ ๔ ครั้ง ลิงกเว็บไซต ๑ ครั้ง การเผยแพรดังกลาวมีผูโตตอบท้ังส้ิน ๑,๙๐๐ ครั้ง 

แบงปนขอความ ๑๘๒ ครั้ง และแสดงความคิดเห็น ๘๐ ครั้ง  

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความอัพเดทงานวิจัย สทป. ในวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. 

๒๕๖๑ มีผูเขาถึงขอความ ๑๖,๓๓๘ คน โตตอบขอความ ๑,๑๓๘ คน แบงปนขอความ ๖๓ ครั้ง และแสดง

ความคิดเห็น ๓๑ ครั้ง 

 

 
ภาพท่ี ๓๖ แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมาก

ท่ีสุดในเดือน ก.พ. ๒๕๖๑ 

 

 
ภาพท่ี ๓๗ แสดงการเขาถึงขอความท่ีรับความสนใจ

มากท่ีสุดในเดือน ก.พ. ๒๕๖๑ 

 



๑๗๖ 
 

เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ภาพท่ี ๓๘ แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางเฟซบุกของ สทป. เดือน มี.ค. ๒๕๖๑ 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟซบุกท้ังส้ิน ๑ ครั้ง แบงขอมูลออกเปน

รูปภาพ ๑ ครั้ง การเผยแพรดังกลาวมีผูโตตอบท้ังส้ิน ๓๖ ครั้ง และแสดงความคิดเห็น ๑ ครั้ง  

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความและรูปภาพ DTI รวมจัดกิจกรรมชวยเหลือประชาชน 

เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบรอบ ๑๓๑ ป ในวันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผู

เขาถึงขอความ ๑,๔๗๐ คน โตตอบขอความ ๓๗ คน และแสดงความคิดเห็น ๑ ครั้ง 

 

 

 
ภาพท่ี ๓๙ แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมาก

ท่ีสุดในเดือน มี.ค. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๔๐ แสดงการเขาถึงขอความท่ีรับความสนใจ

มากท่ีสุดในเดือน มี.ค. ๒๕๖๑ 

 



๑๗๗ 
 

เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ภาพท่ี ๔๑ แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางเฟซบุกของ สทป. เดือน เม.ย. ๒๕๖๑ 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟซบุกท้ังส้ิน ๗ ครั้ง แบงขอมูลออกเปน

รูปภาพ ๖ ครั้ง และแสดงความคิดเห็น ๑ ครั้ง การเผยแพรดังกลาวมีผูโตตอบท้ังส้ิน ๒๖๗ ครั้ง แบงปน

ขอความ ๑๓ ครั้ง และแสดงความคิดเห็น ๔ ครั้ง  

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความการรางพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

และลิงกสรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันท่ี ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผูเขาถึงขอความ ๒,๕๗๗ คน 

โตตอบขอความ ๑๐๙ คน แบงปนขอความ ๖ ครั้ง และแสดงความคิดเห็น ๒ ครั้ง 

 

 

 
ภาพท่ี ๔๒ แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมาก

ท่ีสุดในเดือน เม.ย. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๔๓ แสดงการเขาถึงขอความท่ีรับความสนใจ

มากท่ีสุดในเดือน เม.ย. ๒๕๖๑ 

 

 



๑๗๘ 
 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ภาพท่ี ๔๔ แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางเฟซบุกของ สทป. เดือน พ.ค. ๒๕๖๑ 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟซบุกท้ังส้ิน ๓ ครั้ง แบงขอมูล

ออกเปนรูปภาพ ๓ ครั้ง การเผยแพรดังกลาวมีผูโตตอบท้ังส้ิน ๙๔ ครั้ง แบงปนขอความ ๖ ครั้ง และแสดง

ความคิดเห็น ๓ ครั้ง  

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความช้ีแจงและลิงกเว็บไซต DTI เปดรับสมัครบุคคลเพื่อ

คัดเลือกเปนลูกจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผูเขาถึงขอความ ๔๘๘ 

คน โตตอบขอความ ๔๐ คน แบงปนขอความ ๑ ครั้ง และแสดงความคิดเห็น ๑ ครั้ง 

 

 

 
ภาพท่ี ๔๕ แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมาก

ท่ีสุดในเดือน พ.ค. ๒๕๖๑  

 

 
ภาพท่ี ๔๖ แสดงการเขาถึงขอความท่ีรับความสนใจ

มากท่ีสุดในเดือน พ.ค. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 



๑๗๙ 
 

การรีวิว (Reviews) ในเฟซบุก 

 ในเฟซบุกของ สทป. มีการรีวิวหนวยงาน โดยการใหคะแนนเรียงลําดับต้ังแต ๑ – ๕ คะแนน มีผูให

คะแนนท้ังส้ิน ๑๔๑ คน แบงออกเปนระดับคะแนนดังนี้ ๕ คะแนน ๑๑๙ คน ๔ คะแนน ๑๔ คน ๓ คะแนน ๕ 

คน ๒ คะแนน ๒ คน และ ๑ คะแนน ๑ คน 

 
ภาพท่ี ๔๗ แสดงการรีวิว สทป. ในเฟซบุก 

 นอกจากการใหคะแนนแลว ยังมีการพูดถึงหนวยงานในแงมุมตาง ๆ มีผูแสดงความคิดเห็นในชวงเวลา

วิจัย (๑ มิถุนายน ๒๕๖๐–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ดังนี้ 

- เห็นดวยอยางยิ่งครับ พยายามผลิตใหหลากหลาย ปนใหญ รถหุมเกราะ เรือฟริเกตุ เรือดําน้ําขนาดเล็ก 

ช้ือแตเทคโนโลยีช้ันสูงสลับกับผลิตเอง หรือรวมทุนกับเอกชน ตองตามใหทันครับ ดวยความเคารพ

อยางสูงยิ่ง 

- อนาคตของความมั่นคงของประเทศบนขาของตัวเอง 

- สุดยอดครับพัฒนาตอไปครับ สักวันหนึ่งไทยเราตองผลิตเครื่องบินรบใชเองไดครับ เปนกําลังใจใหครับ 

- อยากใหผลิตเครื่องบินรบใชเอง ปนประจํากาย 

- ผมชอบอยากใหคนไทยกาวหนาเหมือนตางประเทศครับ 

- การพึ่งพาตนเองไดถือวาสุดยอดมาก ขอใหสถาบันพัฒนาตอยอดไปเรื่อย ๆ ครับ ขอฝากเรื่องการ

สนับสนุน คิดคนเครื่องมืออุปกรณอาวุธ หรือยานพาหนะใหกับหนวยงานพื้นท่ีภาคใตท่ีตองเส่ียงภัยอยู

ทุกวัน ลาสุดสูญเสียไปอีก ๖ นาย 

- สุดยอด ประเทศไทยเราก็ผลิตอาวุธเองได เปนกําลังใจใหครับ พัฒนาไปเรื่อย ๆ 

- ติดตามพัฒนาการตลอดครับ อยากใหประเทศไทยเปนเจาของ และเปนผูผลิตเทคโนโลยีช้ันสูงบาง 

- เห็นดวยกับประดิษฐกรรม และพัฒนาศักยภาพของกองทัพดวยความคิดของพวกเราเองครับ เปนการ

ยกระดับความรู ความสามารถในการพัฒนาองคกร เยี่ยมครับ 

- ช่ืนชมมานาน ขอใหพึ่งตัวเองไดทัดเทียมมหาอํานาจ 

- แอบช่ืนชม และติดตามผลงานของหนวยงานนี้หาง ๆ มานานแลวครับ 

- รูสึกยินดี และเปนเกียรติท่ีไดเปนสวนหนึ่งของการสรางความเขมแข็งใหอุตสาหกรรมปองกันประเทศ

ครับ 



๑๘๐ 
 

- เปนส่ิงท่ีคนไทยตองภาคภูมิใจ ใครท่ีเขามาทํางานในหนวยงานนี้คุณจงภูมิใจมันเปนเกียรติ ในชีวิตท่ี

เกิดมาในผืนแผนดินไทย ไดทําคุณประโยชนใหประเทศชาติ 

- มีความทรงจําดีกับตึกนี้มากๆ.... เมื่อ ๓ ปกอน ตึกนี้เคยเปนตึกทํางานของสํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม ผมทํางานท่ีกรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม ซึ่งต้ังอยูตึกนี้ช้ัน ๔-๕ ดวย 

- สถาบันอันเปนท่ีรัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๑ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๔๘ แสดงการรีวิวบนเฟซบุกของ สทป. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๒ 
 

ทวิตเตอร (Twitter) 

 สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. ใชทวิตเตอร (Twitter) ภายใตช่ือ 

“@dtithailand” โดย สทป. ไมไดใชเปนชองทางหลักในการส่ือสาร แตใชวิธีการเช่ือมตอกับเฟซบุก มีลิงก

เว็บไซตใหผูท่ีสนใจคลิกเพื่อดูรายละเอียด ซึ่งแตละขอความจะเช่ือมโยงไปยังเฟซบุกของ สทป. 

 
ภาพท่ี ๔๙ แสดงหนาทวิตเตอร (Twitter) ของ สทป. 

การเขาถึงโซเชียลมีเดียทวิตเตอร (Twitter) ของ สทป. 

 ผูวิจัยไดคนหาส่ือโซเชียลมีเดียของ สทป. ผลของการคนหาเปนดังนี้ 

 
ภาพท่ี ๕๐ แสดงหนาการคนหาทวิตเตอร (Twitter) ของ สทป. 

 

เมื่อพิมพคําวา “dtithailand” ตามท่ี สทป. ประชาสัมพันธ ปรากฏทวิตเตอรของ สทป. เปนอันดับ

แรก และสามารถคนหาไดงาย 



๑๘๓ 
 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูติดตามทวิตเตอร (Twitter) ของ สทป. 

 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทวิตเตอรของ สทป. มีผูติดตามอยูท้ังส้ิน ๑๕๕ คน โดยแบงเปน

ชาย รอยละ ๙๐  หญิง รอยละ ๑๐  

 
ภาพท่ี ๕๑ แสดงสัดสวนของผูติดตามทวิตเตอรของ สทป.  

 ผูติดตามทวิตเตอรของ สทป. แบงออกตามประเทศท่ีอยูและสัดสวนรอยละไดดังนี้ ประเทศไทย รอย

ละ ๘๙ สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักรสวีเดน รอยละ ๒ และสหรัฐอเมริกา พระราชอาณาจักรกัมพูชา 

ประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐฟลิปปนส เครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผูติดตามนอยกวารอย

ละ ๑ 

 
ภาพท่ี ๕๒ แสดงสัดสวนของผูติดตามทวิตเตอรของ สทป. ตามประเทศ 

ผูติดตามทวิตเตอรของ สทป. แบงออกตามจังหวัดท่ีอยู จัดลําดับ ๑–๑๐ เรียงตามลําดับและสัดสวน

รอยละไดดังนี้ กรุงเทพมหานคร รอยละ ๓๐ จังหวัดนนทบุรี รอยละ ๖ จังหวัดเชียงใหม รอยละ ๔ จังหวัด

สมุทรปราการ รอยละ ๔ จังหวัดปทุมธานี รอยละ ๓ จังหวัดลพบุรี รอยละ ๒  จังหวัดขอนแกน รอยละ ๒ 

จังหวัดจันทบุรี รอยละ ๒ 

 



๑๘๔ 
 

 
ภาพท่ี ๕๓ แสดงสัดสวนรอยละผูติดตามทวิตเตอรของ สทป. ตามจังหวัด 

 

การเผยแพรขาวสาร และการมีปฏิสัมพันธของผูติดตามทวิตเตอร (Twitter) ของ สทป. 

 ทวิตเตอรของ สทป. มีการเผยแพรขาวสารและมีปฏิสัมพันธกับผูติดตามทวิตเตอรอยางตอเนื่อง โดยป

ท่ีผานมามีจํานวนโพสตท้ังส้ิน ๘๘ ครั้ง มีการคลิกลิงกขอความเพื่ออานตอจํานวน ๒๒๙ ครั้ง มีการแบงปน

ขอความจํานวน ๙๘ ครั้ง 

  

ตารางท่ี ๑๓๓ แสดงภาพรวมการใชทวิตเตอรในการประชาสัมพันธของ สทป. 

เดือน จํานวนโพสต จํานวนการคลิกลิงก 
จํานวนการแบงปน

ขอความ 

จํานวนการแสดง

ความคิดเห็น 

มิ.ย.-๖๐ ๘ ๒๓ ๓ ๐ 

ก.ค.-๖๐ ๘ ๒๑ ๓ ๐ 

ส.ค.-๖๐ ๑๐ ๑๕ ๔ ๐ 

ก.ย.-๖๐ ๔ ๑๐ ๕ ๐ 

ต.ค.-๖๐ ๖ ๑๔ ๕ ๐ 

พ.ย.-๖๐ ๙ ๒๑ ๗ ๐ 

ธ.ค.-๖๐ ๔ ๑๓ ๘ ๐ 

ม.ค.-๖๑ ๑ ๔ ๓ ๐ 

ก.พ.-๖๑ ๙ ๔๒ ๒๓ ๐ 



๑๘๕ 
 

มี.ค.-๖๑ ๗ ๒๔ ๙ ๐ 

เม.ย.-๖๑ ๑๒ ๑๙ ๑๗ ๐ 

พ.ค.-๖๑ ๑๐ ๒๓ ๑๑ ๐ 

รวม ๘๘ ๒๒๙ ๙๘ ๐ 

 

ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดของแตละเดือนแสดงรายละเอียดตามตารางดานลาง โดยขอความ

ท่ีไดรับความสนใจสูงสุด คือ ขอความ DTI ทดลองใชงานจริงจรวดดัดแปรสภาพอากาศ มีผูเขาถึงขอความ

จํานวน ๒,๐๔๕ คน 

ตารางท่ี ๑๓๔ แสดงลําดับขอความท่ีไดรับความสนใจ 

เดือน ขอความ จํานวนผูเขาถึงขอความ 

พ.ค.-๖๑ DTI ทดลองใชงานจริงจรวดดัดแปรสภาพอากาศ  ๒,๐๔๕ 

ม.ค.-๖๑ DTI รวมจัดนิทรรศการงานวันเด็ก ประจําป ๒๕๖๑ ๗๓๗ 

ก.พ.-๖๑ DTI รวมมือกับ กรมปาไม ลงนามบันทึกขอตกลง ๖๑๓ 

ธ.ค.-๖๐ บทความและบทวิเคราะหทางดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ  ๕๕๗ 

มิ.ย.-๖๐ สทป. และ ม.แมโจ ลงนามขอตกลงความรวมมือ ๕๕๓ 

มี.ค.-๖๑ 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ ๔๖๗ 

ก.ค.-๖๐ วารสาร DTech Journal ๔๕๗ 

ก.ย.-๖๐ DTI และมหาวิทยาลัยแมโจ จัดคายวิทยาศาสตร ๔๔๔ 

พ.ย.-๖๐ DTI เปดรับสมัครบุคคลเขารับการคัดเลือก  ๔๔๒ 

เม.ย.-๖๑ 

สทป. สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการทหารมีความรูดาน

เทคโนโลยีปองกันประเทศ  ๔๑๙ 

ต.ค.-๖๐ 

DTI มุงมั่นพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ มุงหวังให

ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองอยางยั่งยนื ๔๑๒ 

ส.ค.-๖๐ ประชาสัมพันธการรับสมัครเขารวมคายวิทยาศาสตร ๔๐๙ 

 

การเขาถึงและการมีปฏิสัมพันธกับโซเชียลมีเดียชองทางทวิตเตอรของ สทป. มีรายละเอียดแบงตามเดือน ดังนี้ 

 



๑๘๖ 
 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  

 
ภาพท่ี ๕๔ แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรของ สทป. เดือน มิ.ย. ๒๕๖๐ 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรจํานวน ๗ ครั้ง และมีผูเขาถึง

ขอความท้ังส้ิน ๒,๗๒๖ ครั้ง คลิกลิงกเพื่ออานขอความ ๒๓ ครั้ง และแบงปนขอความ ๓ ครั้ง 

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความ สทป. และ ม.แมโจ ลงนามขอตกลงความรวมมือ

โครงการคายวิทยาศาสตร ในวันท่ี ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผูเขาถึงขอความ ๕๕๒ คน และมีปฏิสัมพันธ ๕ 

ครั้ง 

 

 
ภาพท่ี ๕๕ แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน มิ.ย. ๒๕๖๐ 



๑๘๗ 
 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  

 
ภาพท่ี ๕๖ แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรของ สทป. เดือน ก.ค. ๒๕๖๐  

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรจํานวน ๘ ครั้งและมีผูเขาถึง

ขอความท้ังส้ิน ๓,๓๘๕ ครั้ง คลิกลิงกเพื่ออานขอความ ๒๑ ครั้ง แบงปนขอความ ๓ ครั้ง และกดถูกใจ ๑ ครั้ง  

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความการรับวารสาร DTech Journal ในวันท่ี ๑๘ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผูเขาถึงขอความ ๔๕๖ คน และมีปฏิสัมพันธ ๙ ครั้ง 

 
ภาพท่ี ๕๗ แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน ก.ค. ๒๕๖๐ 

 

 



๑๘๘ 
 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  
 

 
ภาพท่ี ๕๘ แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรของ สทป. เดือน ส.ค. ๒๕๖๐ 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรจํานวน ๑๐ ครั้ง และมีผู

เขาถึงขอความท้ังส้ิน ๓,๘๐๗ ครั้ง คลิกลิงกเพื่ออานขอความ ๑๕ ครั้ง แบงปนขอความ ๔ ครั้ง  

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความประชาสัมพันธการรับสมัครเขารวมคายวิทยาศาสตร

จรวดประดิษฐ ครั้งท่ี 6 ในวันท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผูเขาถึงขอความ ๔๐๖ คน และมีปฏิสัมพันธ ๘ 

ครั้ง 

 

 
ภาพท่ี ๕๙ แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน ส.ค. ๒๕๖๐ 



๑๘๙ 
 

เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  

 
ภาพท่ี ๖๐ แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรของ สทป. เดือน ก.ย. ๒๕๖๐ 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรจํานวน ๔ ครั้ง และมีผูเขาถึง

ขอความท้ังส้ิน ๑,๕๑๓ ครั้ง คลิกลิงกเพื่ออานขอความ ๑๐ ครั้ง แบงปนขอความ ๕ ครั้ง กดถูกใจ ๑ ครั้ง 

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความ DTI และมหาวิทยาลัยแมโจ จัดคายวิทยาศาสตร

จรวดประดิษฐ ประจําป 2560 ในวันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผูเขาถึงขอความ ๔๔๓ คน และมีปฏิสัมพันธ 

๔ ครั้ง 

 
ภาพท่ี ๖๑ แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน ก.ย. ๒๕๖๐ 

 

 



๑๙๐ 
 

เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  

 
ภาพท่ี ๖๒ แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรของ สทป. เดือน ต.ค. ๒๕๖๐ 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรจํานวน ๖ ครั้ง และมีผูเขาถึง

ขอความท้ังส้ิน ๒,๒๐๗ ครั้ง คลิกลิงกเพื่ออานขอความ ๑๔ ครั้ง แบงปนขอความ ๕ ครั้ง  

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความ DTI มุงมั่นพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ มุงหวัง

ใหประเทศสามารถพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน ตามนโยบายรัฐ Thailand 4.0 ในวันท่ี ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู

เขาถึงขอความ ๔๑๑ คน และมีปฏิสัมพันธ ๑ ครั้ง 

 
ภาพท่ี ๖๓ แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน ต.ค. ๒๕๖๐ 

 



๑๙๑ 
 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  

 
ภาพท่ี ๖๔ แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรของ สทป. เดือน พ.ย. ๒๕๖๐ 

 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรจํานวน ๙ ครั้งและมีผู

เขาถึงขอความท้ังส้ิน ๓,๓๖๑ ครั้ง คลิกลิงกเพื่ออานขอความ ๒๑ ครั้ง แบงปนขอความ ๗ ครั้ง และกดถูกใจ ๓ 

ครั้ง 

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความ DTI เปดรับสมัครบุคคลเขารับการคัดเลือกเพื่อ

แตงต้ังเปนผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ ในวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผูเขาถึง

ขอความ ๔๔๑ คน และมีปฏิสัมพันธ ๖ ครั้ง 

 

 
ภาพท่ี ๖๕ แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน พ.ย. ๒๕๖๐ 



๑๙๒ 
 

เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  

 
ภาพท่ี ๖๖ แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรของ สทป. เดือน ธ.ค. ๒๕๖๐ 

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรจํานวน ๔ ครั้ง และมีผูเขาถึง

ขอความท้ังส้ิน ๑,๘๐๗ ครั้ง คลิกลิงกเพื่ออานขอความ ๑๓ ครั้ง แบงปนขอความ ๘ ครั้ง  และกดถูกใจ ๕ ครั้ง 

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความ บทความ และบทวิเคราะหทางดานเทคโนโลยี

ปองกันประเทศ ในวันท่ี ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผูเขาถึงขอความ ๕๕๖ คน และมีปฏิสัมพันธ ๗ ครั้ง และ

กดถูกใจ ๑ ครั้ง 

 
ภาพท่ี ๖๗ แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน ธ.ค. ๒๕๖๐ 

 



๑๙๓ 
 

เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

 
ภาพท่ี ๖๘ แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรของ สทป. เดือน ม.ค. ๒๕๖๑ 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรจํานวน ๑ ครั้ง และมีผูเขาถึง

ขอความท้ังส้ิน ๗๓๖ ครั้ง คลิกลิงกเพื่ออานขอความ ๔ ครั้ง แบงปนขอความ ๓ ครั้ง และกดถูกใจ ๑ ครั้ง 

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความ DTI รวมจัดนิทรรศการงานวันเด็ก ประจําป 2561 

รวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี ณ ทําเนียบรัฐบาล ในวันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผูเขาถึงขอความ ๗๓๖ คน 

และมีปฏิสัมพันธ ๙ ครั้ง 

 

 
ภาพท่ี ๖๙ แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน ม.ค. ๒๕๖๑ 



๑๙๔ 
 

 

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

 
ภาพท่ี ๗๐ แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรของ สทป. เดือน ก.พ. ๒๕๖๑ 

ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑  สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรจํานวน ๙ ครั้ง และมีผู

เขาถึงขอความท้ังส้ิน ๓,๓๐๑ ครั้ง คลิกลิงกเพื่ออานขอความ ๔๒ ครั้ง แบงปนขอความ ๒๓ ครั้ง และกดถูกใจ 

๑๕ ครั้ง 

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความ DTI รวมมือกับ กรมปาไม ลงนามบันทึกขอตกลงวา

ดวยความรวมมือดานการใชเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ ในวันท่ี ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผูเขาถึง

ขอความ ๖๑๒ คน และมีปฏิสัมพันธ ๑๒ ครั้ง 

 

 
ภาพท่ี ๗๑ แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน ก.พ. ๒๕๖๑ 



๑๙๕ 
 

เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

 
ภาพท่ี ๗๒ แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรของ สทป. เดือน มี.ค. ๒๕๖๑ 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรจํานวน ๗ ครั้ง และมีผูเขาถึง

ขอความท้ังส้ิน ๑,๙๔๒ ครั้ง คลิกลิงกเพื่ออานขอความ ๒๔ ครั้ง แบงปนขอความ ๒๓ ครั้ง และกดถูกใจ ๑๒ 

ครั้ง 

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ ในวันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผูเขาถึงขอความ ๔๖๖ คน และมีปฏิสัมพันธ 

๑๑ ครั้ง 

 
ภาพท่ี ๗๓ แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน มี.ค. ๒๕๖๑ 

 



๑๙๖ 
 

เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

 
ภาพท่ี ๗๔ แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรของ สทป. เดือน เม.ย. ๒๕๖๑ 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรจํานวน ๑๒ ครั้ง และมีผู

เขาถึงขอความท้ังส้ิน ๓,๘๕๖ ครั้ง คลิกลิงกเพื่ออานขอความ ๑๙ ครั้ง แบงปนขอความ ๑๗ ครั้ง และกดถูกใจ 

๑๐ ครั้ง 

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความ สทป. สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการทหารมี

ความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศออกมารับใชสังคมและประเทศชาติ ในวันท่ี ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มี

ผูเขาถึงขอความ ๔๑๘ คน และมีปฏิสัมพันธ ๕ ครั้ง 

 
ภาพท่ี ๗๕ แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน เม.ย. ๒๕๖๑ 

 



๑๙๗ 
 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

 
ภาพท่ี ๗๖ แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรของ สทป. เดือน พ.ค. ๒๕๖๑ 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรจํานวน ๑๐ ครั้ง และมีผู

เขาถึงขอความท้ังส้ิน ๔,๗๐๕ ครั้ง คลิกลิงกเพื่ออานขอความ ๒๓ ครั้ง แบงปนขอความ ๑๑ ครั้ง และกดถูกใจ 

๑๑ ครั้ง 

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความ DTI ทดลองใชงานจริงจรวดดัดแปรสภาพอากาศ ใน

วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผูเขาถึงขอความ ๒,๐๔๒ คน และมีปฏิสัมพันธ ๓ ครั้ง 

 

 
ภาพท่ี ๗๗ แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน พ.ค. ๒๕๖๑ 



๑๙๘ 
 

อินสตาแกรม (Instagram) 

 สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. ใชอินสตาแกรม (Instagram) ภายใต

ช่ือ “dtithailand” โดย สทป. ไมไดใชเปนชองทางหลักในการส่ือสาร  

 
ภาพท่ี ๗๘ แสดงหนาอินสตาแกรม (Instagram) ของ สทป. 

 

การเขาถึงโซเชียลมีเดียอินสตาแกรม (Instagram) ของ สทป. 

 ผูวิจัยไดคนหาส่ือโซเชียลมีเดียของ สทป. ผลของการคนหาเปนดังนี้ 

 
ภาพท่ี ๗๙ แสดงการคนหาอินสตาแกรมของ สทป. 

เมื่อพิมพคําวา “dtithailand” ตามท่ี สทป. ประชาสัมพันธ ปรากฏอินสตาแกรมของ สทป. เปน

อันดับแรก และสามารถคนหาไดงาย 

 

 

 

 



๑๙๙ 
 

ขอมูลท่ัวไปของผูติดตามอินสตาแกรม (Instagram) ของ สทป. 

 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อินสตาแกรมของ สทป. มีผูติดตามอยูท้ังส้ิน ๒๒๗ คน ท้ังนี้

เนื่องจากจํานวนผูติดตามมีจํานวนนอย จึงไมสามารถวิเคราะหสัดสวนของประชากรได 

 

การเผยแพรขาวสาร และการมีปฏิสัมพันธของผูติดตามอินสตาแกรม (Instagram) ของ สทป. 

อินสตาแกรมของ สทป. ไมใชส่ือหลักในการส่ือสาร นับจนถึงปจจุบันมีการลงขอความประชาสัมพันธ

เพียง ๑๒๐ ขอความเทานั้น ขอความท่ีไดรับความนิยมสูงสุด ๓ อันดับแรก โดยเรียงตามลําดับมีดังนี้  

 

ตารางท่ี ๑๓๕ แสดงลําดับความนิยมของขอความในอินสตาแกรม 

ลําดับ เร่ือง จํานวนผูถูกใจ 

๑ สทป. รวมกับกองทัพเรือ จัดการฝกการอบรมการจัดทําแผนท่ีสถานการณ

แบบสามมิติ 

๔๘ 

๒ ยลโฉม 3 พริตต้ีกิตติมศักด์ิ ยานเกราะ ๓๗ 

๓ พรอมกันหรือยงัสําหรับ Defense and Security 2017 ๓๔ 

 

 

 

ภาพท่ี ๘๐ แสดงเรื่องท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ ๑ ในอินสตาแกรมของ สทป. 

 อันดับท่ี ๑ เรื่อง สทป. รวมกับกองทัพเรือ จัดการฝกการอบรมการจัดทําแผนท่ีสถานการณแบบสาม

มิติ โดยมีผูกดถูกใจจํานวน ๔๘ คน 



๒๐๐ 
 

 

ภาพท่ี ๘๑ แสดงเรื่องท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ ๒ ในอินสตาแกรมของ สทป. 

อันดับท่ี ๒ เรื่อง ยลโฉม 3 พริตต้ีกิตติมศักด์ิ ยานเกราะ โดยมีผูกดถูกใจจํานวน ๓๗ คน 

 

 

ภาพท่ี ๘๒ แสดงเรื่องท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ ๓ ในอินสตาแกรมของ สทป. 

อันดับท่ี ๓ เรื่อง พรอมกันหรือยังสําหรับ Defense and Security 2017 โดยมีผูกดถูกใจจํานวน  

๓๔ คน 

 

 

 

 

 

 



๒๐๑ 
 

ยูทูบ (YouTube) 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. ยูทูบ (Youtube) ภายใต ช่ือ 

“Defence Technology Institute” 

 

ภาพท่ี ๘๓ แสดงหนายูทูบ (Youtube) ของ สทป. 

 

การเขาถึงโซเชียลมีเดียยูทูบ (Youtube) ของ สทป. 

 ผูวิจัยไดคนหาส่ือโซเชียลมีเดียของ สทป. ผลของการคนหาเปนดังนี้ 

 

ภาพท่ี ๘๔ แสดงการคนหายูทูบของ สทป. 

 



๒๐๒ 
 

เมื่อพิมพคําวา “Defence Technology Institute” ตามท่ี สทป. ประชาสัมพันธ ปรากฏยูทูบของ 

สทป. เปนอันดับแรก และสามารถคนหาไดงาย 

การนําเสนอโซเชียลมีเดียยูทูบ (Youtube) ของ สทป. 

 

หนา Home 

 หนา Home คือ หนาแรกท่ีผูเขาชมจะไดเห็น ทางสทป.จัดเรียงหนา Home ในรูปแบบเรียงตาม

กิจกรรมท่ี สทป. ไดทํา เชน การอปัโหลดวิดีโอ การกดถูกใจวิดีโอ เปนตน 

 

ภาพท่ี ๘๕ แสดงกิจกรรมท่ี สทป. ไดทําในยูทูบ 

 

หนา Videos 

 หนา Videos คือ หนาแสดงวิดีโอท้ังหมดท่ี สทป. อัปโหลด ปจจุบัน สทป. มีวิดีโอท่ีอัปโหลดท้ังส้ิน 

๑๓๔ วิดีโอ 

 

ภาพท่ี ๘๖ แสดงหนาวิดีโอท้ังหมดของ สทป. 

 



๒๐๓ 
 

 

หนา Playlists 

 หนา Playlists คือ หนาท่ีแสดงหมวดหมูวิดีโอท่ีทาง สทป. ตองการจัดหมวดหมู หรือตองการจัดลําดับ

การชม ท้ังนี้มีวิดีโอท่ีไมเกี่ยวของกับ สทป. อยูดวย 

 

ภาพท่ี ๘๗ แสดงหนา Playists ยูทูบของ สทป. 

 

หนา Channels 

 หนา Channels คือ หนาท่ีแสดงชองยูทูบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ สทป. ไมไดเช่ือมโยงกับชองใดๆ 

 

ภาพท่ี ๘๘ แสดงหนา Channels ของยูทูบ สทป. 

 

 

 

 

 

 



๒๐๔ 
 

หนา About 

 หนา About คือ หนาท่ีแสดงรายละเอียดของชองยูทูบและหนวยงาน ท้ังนี้ไมปรากฏขอมูลของ สทป. 

ในหนานี ้

 

ภาพท่ี ๘๙ แสดงขอมูลของ สทป. ในหนา About 

 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูติดตามยูทูบ (Youtube) ของ สทป. 

 ยูทูบของ สทป. มีผูติดตามท้ังส้ิน ๕,๙๐๔ คน และมีจํานวนคนชมวิดีโอทุกวิดีโอรวมกันท้ังส้ิน 

๒,๐๘๑,๙๑๙ ครั้ง 

 

 

ภาพท่ี ๙๐ แสดงจํานวนผูติดตามและจํานวนครั้งท่ีชม 

 

 

 

 

 

 



๒๐๕ 
 

 ผูติดตามยูทูบของ สทป. แบงออกตามประเทศท่ีอยูและจํานวนคนได ๑๐ อันดับแรกดังนี้ คือ ประเทศ

ไทย จํานวน ๒๕,๐๑๕ คน ราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน ๙๘๓ คน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

จํานวน ๓๑๘ คน ประเทศไตหวัน จํานวน ๗๓ คน ประเทศมาเลเซีย จํานวน ๘๐ คน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

๔๓ คน สาธารณรัฐเกาหลี ๒๒ คน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ๒๓ คน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

๒๓ คน และสาธารณรัฐสิงคโปร จํานวน ๑๙ คน   

 

ภาพท่ี ๙๑ แสดงรายช่ือประเทศของผูติดตามยูทูบของ สทป. 

 การวิเคราะหผูติดตามของยูทูบ สทป. สรุปไดดังนี้ ผูติดตาม อายุ ๑๓ – ๑๗ ป คิดเปนรอยละ ๕.๑  

แบงเปนเพศชาย รอยละ ๙๒ และเพศหญิง รอยละ ๘.๔ อายุ ๑๘ – ๒๔ ป คิดเปนรอยละ ๓๐ แบงเปนเพศ

ชาย รอยละ ๘๔ และเพศหญิง รอยละ ๑๖ อายุ ๒๕ – ๓๔ ป คิดเปนรอยละ ๓๖ แบงเปนเพศชาย รอยละ ๘๓ 

และเพศหญิง รอยละ ๑๗ อายุ ๓๕ – ๔๔ ป คิดเปนรอยละ ๑๘ แบงเปนเพศชาย รอยละ ๘๖ และเพศหญิง 

รอยละ ๑๔ อายุ ๔๕ – ๕๔ ป คิดเปนรอยละ ๗.๙ แบงเปนเพศชาย รอยละ ๙๔ และเพศหญิง รอยละ ๕.๙ 

อายุ ๕๕ – ๖๔ ป คิดเปนรอยละ ๑.๕ แบงเปนเพศชาย รอยละ ๙๘ และเพศหญิง รอยละ ๑.๗ และอายุ

มากกวา ๖๕ ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ ๑.๕ แบงเปนเพศชาย รอยละ ๙๔ และเพศหญิง รอยละ ๖.๒ 

 

 

 

 



๒๐๖ 
 

 

 

ภาพท่ี ๙๒ แสดงสัดสวนขอมูลผูติดตามยูทูบ สทป. แบงตามอายุและเพศ 

 

ภาพรวมของการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานทางยูทูบ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐– พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ต้ังแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวนนาทีท่ีผูชมรับชมผาน

ทางยูทูบ สทป. ท้ังส้ิน ๕๙๔,๕๐๑ นาที คิดเปนคาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จํานวน ๑.๒๕ นาที จํานวนการ

รับชมท้ังส้ิน ๔๑๖,๗๘๔ ครั้ง มีผูกดถูกใจ ๑,๒๒๖ ครั้ง กดไมถูกใจ ๑๐๕ คน จํานวนการแสดงความคิดเห็น ๐ 

ครั้ง จํานวนการแบงปนวิดีโอ ๔๐๗ ครั้ง มีผูนําวิดีโอเขา Playlist จํานวน ๓๖๕ ครั้ง และมีผูติดตามยูทูบของ 

สทป. จํานวน ๑,๑๘๘ คน 

  

 

ภาพท่ี ๙๓ แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานทางยูทูบ เดือน ม.ิย. ๖๐ – พ.ค. ๖๑ 



๒๐๗ 
 

ตารางท่ี ๑๓๖ แสดงภาพรวมการใชยูทูบในการประชาสัมพันธของ สทป. 

เดือน จํานวนโพสต จํานวนการชมวิดีโอ 
จํานวนการแบงปน

วิดีโอ 

จํานวนการถูกใจ

วิดีโอ 

มิ.ย.-๖๐ ๐ ๕๖,๓๐๓ ๕๓ ๑๔๕ 

ก.ค.-๖๐ ๒ ๓๘,๔๑๒ ๔๐ ๑๐๕ 

ส.ค.-๖๐ ๓ ๓๖,๕๗๔ ๖๕ ๑๐๓ 

ก.ย.-๖๐ ๑ ๘๔,๗๕๗ ๓๘ ๑๕๒ 

ต.ค.-๖๐ ๑ ๔๘,๘๙๒ ๔๐ ๑๗๕ 

พ.ย.-๖๐ ๑ ๒๒,๗๔๗ ๓๖ ๑๐๔ 

ธ.ค.-๖๐ ๐ ๑๑,๖๔๘ ๑๕ ๓๙ 

ม.ค.-๖๑ ๑ ๑๔,๗๙๘ ๑๙ ๖๓ 

ก.พ.-๖๑ ๐ ๑๕,๐๘๒ ๓๐ ๕๕ 

มี.ค.-๖๑ ๐ ๑๗,๑๔๖ ๑๑ ๕๒ 

เม.ย.-๖๑ ๐ ๑๖,๓๘๓ ๑๙ ๕๕ 

พ.ค.-๖๑ ๐ ๕๔,๐๔๒ ๔๑ ๑๗๘ 

รวม ๙ ๔๑๖,๗๘๔ ๔๐๗ ๑,๒๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๘ 
 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนนาทีท่ีผูชมรับชมผานทางยูทูบ สทป. ท้ังส้ิน ๘๘,๗๙๗ นาที คิด

เปนคาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จํานวน ๑.๓๔ นาที จํานวนการรับชมท้ังส้ิน ๕๖,๓๐๓ ครั้ง มีผูกดถูกใจ ๑๔๕ 

ครั้ง กดไมถูกใจ ๘ คน จํานวนการแสดงความคิดเห็น ๐ ครั้ง จํานวนการแบงปนวิดีโอ ๕๓ ครั้ง มีผูนําวิดีโอเขา 

Playlist จํานวน ๖๖ ครั้ง และมีผูติดตามยูทูบของ สทป. จํานวน ๑๓๖ คน 

 

 

ภาพท่ี ๙๔ แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานยูทูบ สทป. เดือน มิ.ย. ๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๙ 
 

 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนนาทีท่ีผูชมรับชมผานทางยูทูบ สทป. ท้ังส้ิน ๖๒,๔๑๖ นาที คิด

เปนคาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จํานวน ๑.๓๗ นาที จํานวนการรับชมท้ังส้ิน ๓๘,๔๑๒ ครั้ง มีผูกดถูกใจ ๑๐๕ 

ครั้ง กดไมถูกใจ ๑๕ คน จํานวนการแสดงความคิดเห็น ๐ ครั้ง จํานวนการแบงปนวิดีโอ ๔๐ ครั้ง มีผูนําวิดีโอ

เขา Playlist จํานวน ๒๐ ครั้ง และมีผูติดตามยูทูบของ สทป. จํานวน ๙๐ คน 

 

 
ภาพท่ี ๙๕ แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานยูทูบ สทป. เดือน ก.ค. ๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๐ 
 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนนาทีท่ีผูชมรับชมผานทางยูทูบ สทป. ท้ังส้ิน ๕๔,๐๘๔ นาที คิด

เปนคาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จํานวน ๑.๒๘ นาที จํานวนการรับชมท้ังส้ิน ๓๖,๕๗๔ ครั้ง มีผูกดถูกใจ ๑๐๓ 

ครั้ง กดไมถูกใจ ๑๙ คน จํานวนการแสดงความคิดเห็น ๐ ครั้ง จํานวนการแบงปนวิดีโอ ๖๕ ครั้ง มีผูนําวิดีโอ

เขา Playlist จํานวน ๑๕๑ ครั้ง และมีผูติดตามยูทูบของ สทป. จํานวน ๑๐๓ คน 

 

/0. 

0 

ภาพท่ี ๙๖ แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานยูทูบ สทป. เดือน ส.ค. ๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๑ 
 

เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนนาทีท่ีผูชมรับชมผานทางยูทูบ สทป. ท้ังส้ิน ๙๗,๐๒๗ นาที คิด

เปนคาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จํานวน ๑.๐๘ นาที จํานวนการรับชมท้ังส้ิน ๘๔,๗๕๗ ครั้ง มีผูกดถูกใจ ๑๕๒ 

ครั้ง กดไมถูกใจ ๒๒ คน จํานวนการแสดงความคิดเห็น ๐ ครั้ง จํานวนการแบงปนวิดีโอ ๓๘ ครั้ง มีผูนําวิดีโอ

เขา Playlist จํานวน ๒๙ ครั้ง และมีผูติดตามยูทูบของ สทป. จํานวน ๑๘๘ คน 

 

 

ภาพท่ี ๙๗ แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานยูทูบ สทป. เดือน ก.ย. ๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๒ 
 

เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนนาทีท่ีผูชมรับชมผานทางยูทูบ สทป. ท้ังส้ิน ๖๙,๐๗๐ นาที คิดเปน

คาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จํานวน ๑.๒๔ นาที จํานวนการรับชมท้ังส้ิน ๔๘,๘๙๒ ครั้ง มีผูกดถูกใจ ๑๗๕ ครั้ง 

กดไมถูกใจ ๖ คน จํานวนการแสดงความคิดเห็น ๐ ครั้ง จํานวนการแบงปนวิดีโอ ๔๐ ครั้ง มีผูนําวิดีโอเขา 

Playlist จํานวน ๒๗ ครั้ง และมีผูติดตามยูทูบของ สทป. จํานวน ๑๓๓ คน 

 

 

ภาพท่ี ๙๘ แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานยูทูบ สทป. เดือน ต.ค. ๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๓ 
 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนนาทีท่ีผูชมรับชมผานทางยูทูบ สทป. ท้ังส้ิน ๓๖,๓๙๗ นาที คิด

เปนคาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จํานวน ๑.๓๖ นาที จํานวนการรับชมท้ังส้ิน ๒๒,๗๔๗ ครั้ง มีผูกดถูกใจ ๑๐๔ 

ครั้ง กดไมถูกใจ  ๔ คน จํานวนการแสดงความคิดเห็น ๐ ครั้ง จํานวนการแบงปนวิดีโอ ๓๖ ครั้ง มีผูนําวิดีโอเขา 

Playlist จํานวน ๒๕ ครั้ง และมีผูติดตามยูทูบของ สทป. จํานวน ๘๖ คน 

 

 

ภาพท่ี ๙๙ แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานยูทูบ สทป. เดือน พ.ย. ๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๔ 
 

เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนนาทีท่ีผูชมรับชมผานทางยูทูบ สทป. ท้ังส้ิน ๑๙,๑๗๔ นาที คิด

เปนคาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จํานวน ๑.๓๘ นาที จํานวนการรับชมท้ังส้ิน ๑๑,๖๔๘ ครั้ง มีผูกดถูกใจ ๓๙ 

ครั้ง กดไมถูกใจ ๓ คน จํานวนการแสดงความคิดเห็น ๐ ครั้ง จํานวนการแบงปนวิดีโอ ๑๕ ครั้ง มีผูนําวิดีโอเขา 

Playlist จํานวน ๕ ครั้ง และมีผูติดตามยูทูบของ สทป. จํานวน ๓๔ คน 

 

 

ภาพท่ี ๑๐๐ แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานยูทูบ สทป. เดือน ธ.ค. ๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๕ 
 

เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวนนาทีท่ีผูชมรับชมผานทางยูทูบ สทป. ท้ังส้ิน ๒๕,๐๗๔ นาที คิด

เปนคาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จํานวน ๑.๔๑ นาที จํานวนการรับชมท้ังส้ิน ๑๔,๗๙๘ ครั้ง มีผูกดถูกใจ ๖๓ 

ครั้ง กดไมถูกใจ ๑ คน จํานวนการแสดงความคิดเห็น ๐ ครั้ง จํานวนการแบงปนวิดีโอ ๑๙ ครั้ง มีผูนําวิดีโอเขา 

Playlist จํานวน ๒ ครั้ง และมีผูติดตามยูทูบของ สทป. จํานวน ๕๘ คน 

 

 

ภาพท่ี ๑๐๑ แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานยูทูบ สทป. เดือน ม.ค. ๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๖ 
 

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวนนาทีท่ีผูชมรับชมผานทางยูทูบ สทป. ท้ังส้ิน ๒๒,๙๘๘ นาที คิด

เปนคาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จํานวน ๑.๓๑ นาที จํานวนการรับชมท้ังส้ิน ๑๕,๐๘๒ ครั้ง มีผูกดถูกใจ ๕๕ 

ครั้ง กดไมถูกใจ ๔ คน จํานวนการแสดงความคิดเห็น ๐ ครั้ง จํานวนการแบงปนวิดีโอ ๓๐ ครั้ง มีผูนําวิดีโอเขา 

Playlist จํานวน ๐ ครั้ง และมีผูติดตามยูทูบของ สทป. จํานวน ๕๕ คน 

 

 

ภาพท่ี ๑๐๒ แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานยูทูบ สทป. เดือน ก.พ. ๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๗ 
 

เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวนนาทีท่ีผูชมรับชมผานทางยูทูบ สทป. ท้ังส้ิน ๒๔,๔๖๖ นาที คิดเปน

คาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จํานวน ๑.๒๕ นาที จํานวนการรับชมท้ังส้ิน ๑๗,๑๔๖ ครั้ง มีผูกดถูกใจ ๕๒ ครั้ง 

กดไมถูกใจ ๖ คน จํานวนการแสดงความคิดเห็น ๐ ครั้ง จํานวนการแบงปนวิดีโอ ๑๑ ครั้ง มีผูนําวิดีโอเขา 

Playlist จํานวน ๖ ครั้ง และมีผูติดตามยูทูบของ สทป. จํานวน ๖๕ คน 

 

 

ภาพท่ี ๑๐๓ แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานยูทูบ สทป. เดือน มี.ค. ๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๘ 
 

เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวนนาทีท่ีผูชมรับชมผานทางยูทูบ สทป. ท้ังส้ิน ๒๓,๓๑๙ นาที คิดเปน

คาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จํานวน ๑.๒๕ นาที จํานวนการรับชมท้ังส้ิน ๑๖,๓๘๓ ครั้ง มีผูกดถูกใจ ๕๕ ครั้ง 

กดไมถูกใจ ๖ คน จํานวนการแสดงความคิดเห็น ๐ ครั้ง จํานวนการแบงปนวิดีโอ ๑๙ ครั้ง มีผูนําวิดีโอเขา 

Playlist จํานวน ๑๑ ครั้ง และมีผูติดตามยูทูบของ สทป. จํานวน ๔๘ คน 

 

 

ภาพท่ี ๑๐๔ แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานยูทูบ สทป. เดือน เม.ย. ๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๙ 
 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวนนาทีท่ีผูชมรับชมผานทางยูทูบ สทป. ท้ังส้ิน ๗๑,๓๙๑ นาที คิด

เปนคาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จํานวน ๑.๑๙ นาที จํานวนการรับชมท้ังส้ิน ๕๔,๐๔๒ ครั้ง มีผูกดถูกใจ ๑๗๘ 

ครั้ง กดไมถูกใจ ๑๑ คน จํานวนการแสดงความคิดเห็น ๐ ครั้ง จํานวนการแบงปนวิดีโอ ๔๑ ครั้ง มีผูนําวิดีโอ

เขา Playlist จํานวน ๒๔ ครั้ง และมีผูติดตามยูทูบของ สทป. จํานวน ๑๙๒ คน 

 

 

ภาพท่ี ๑๐๕ แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานยูทูบ สทป. เดือน พ.ค. ๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๐ 
 

วิดีโอท่ีไดรับความนิยม ๑๐ อันดับแรกของ สทป. 

 วิดีโอท่ี สทป. อัปโหลด และไดรับความนิยมสูงสุด ๑๐ อันดับ ไดแก  

1. วิดีโอสาธิตการยิงจรวด DTI ๒ ฝมือนักวิจัย สทป. 

2. วิดีโอวิดีทัศนตนแบบจรวดหลายลํากลองแบบนําวิถี  

3. วิดีโอ สทป. สงมอบตนแบบจรวด DTI ๑G ให ทบ. (ชอง ๓) 

4. วิดีโอ สทป. สงมอบตนแบบระบบจรวด DTI ๑G ให ทบ. (ไทยรัฐนิวสโชว) 

5. ยานเกราะลอยาง DTI 8x8 Black Widow Spider 

6. วิดีโอ สทป. แขงขันยิงจรวดประดิษฐเพื่อการส่ือสาร ป ๒๕๕๙ 

7. วิดีโอ DTI 8x8 Black Widow Spider เขารับการทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานกับกองทัพบก 

8. วิดีโอ อากาศยานไรคนขับ (Fixed-Wing UAV) 

9. วิดีโอ DTI ออกอากาศโดย Thairath TV 

10. วิดีโอ สทป. มุงมั่นพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ ตามนโยบายรัฐ Thailand ๔.๐ 

 

ภาพท่ี ๑๐๖ แสดงอันดับวิดีโอท่ีไดรับความนิยมสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ของชองยูทูบ สทป. 

โดยมีรายละเอียดของแตละวิดีโอ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๑ 
 

วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี ๑ 

 วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี ๑ ของชองยูทูบของ สทป. คือ วิดีโอสาธิตการยิงจรวด DTI ๒ ฝมือ

นักวิจัย สทป. เผยแพรวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีจํานวนผูรับชม ๙๓๓,๒๐๐ ครั้ง กดถูกใจ ๑,๕๐๐ 

ครั้งและกดไมถูกใจ ๑๓๑ ครั้ง 

 

ภาพท่ี ๑๐๗ แสดงวิดีโอท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ ๑ 

 

 

วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี ๒ 

 วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี ๒ ของชองยูทูบของ สทป. คือ วิดีโอวีดีทัศนตนแบบจรวดหลายลํา

กลองแบบนําวิถี ๑G เผยแพรวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจํานวนผูรับชม ๑๔๗,๔๑๑ ครั้ง กดถูกใจ ๕๐๑ 

ครั้งและกดไมถูกใจ ๒๐ ครั้ง 

 

ภาพท่ี ๑๐๘ แสดงวิดีโอท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๒ 
 

วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี ๓ 

 วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี ๓ ของชองยูทูบของ สทป. คือ วิดีโอสทป. สงมอบตนแบบจรวด DTI 

๑G ให ทบ. เผยแพรวันท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจํานวนผูรับชม ๑๘๑,๐๔๐ ครั้ง กดถูกใจ ๔๖๐ ครั้งและ

กดไมถูกใจ ๓๓ ครั้ง 

 

ภาพท่ี ๑๐๙ แสดงวิดีโอท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ ๓ 

 

วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี ๔ 

 วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี ๔ ของชองยูทูบของ สทป. คือ วิดีโอวิดีทัศนตนแบบจรวดหลายลํา

กลองแบบนําวิถี เผยแพรวันท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจํานวนผูรับชม ๖๙,๖๓๔ ครั้ง กดถูกใจ ๒๘๑ ครั้งและ

กดไมถูกใจ ๑๓ ครั้ง 

 

ภาพท่ี ๑๑๐ แสดงวิดีโอท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๓ 
 

วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี ๕ 

 วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี ๕ ของชองยูทูบของ สทป. คือ ยานเกราะลอยาง DTI 8x8 Black 

Widow Spider  เผยแพรวันท่ี ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจํานวนผูรับชม ๒๑๑,๗๙๕ ครั้ง กดถูกใจ ๗๓๕ 

ครั้งและกดไมถูกใจ ๔๒ ครั้ง 

 

ภาพท่ี ๑๑๑ แสดงวิดีโอท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ ๕ 

 

วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี ๖ 

 วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี ๖ ของชองยูทูบของ สทป. คือ วิดีโอ สทป. แขงขันยิงจรวดประดิษฐ

เพื่อการส่ือสาร ป ๒๕๕๙ เผยแพรวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจํานวนผูรับชม ๕๙,๔๐๓ ครั้ง กดถูกใจ 

๑๒๑ ครั้งและกดไมถูกใจ ๑๒ ครั้ง  

 

 

ภาพท่ี ๑๑๒ แสดงวิดีโอท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ ๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๔ 
 

วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี ๗ 

วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี ๗ ของชองยูทูบของ สทป. คือ วิดีโอ วิดีโอ DTI 8x8 Black Widow 

Spider เขารับการทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานกับกองทัพบก เผยแพรวันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจํานวน

ผูรับชม ๗๗,๓๖๑ ครั้ง กดถูกใจ ๔๙๑ ครั้งและกดไมถูกใจ ๑๕ ครั้ง  

 

ภาพท่ี ๑๑๓ แสดงวิดีโอท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ ๗ 

 

 

วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี ๘ 

 วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี ๘ ของชองยูทูบของ สทป. คือ วิดีโอ อากาศยานไรคนขับ (Fixed-

Wing UAV)  เผยแพรวันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจํานวนผูรับชม ๔๐,๗๐๗ ครั้ง กดถูกใจ ๑๐๗ ครั้งและ

กดไมถูกใจ ๖ ครั้ง 

 

ภาพท่ี ๑๑๔ แสดงวิดีโอท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ ๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๕ 
 

วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี ๙ 

 วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี ๙ ของชองยูทูบของ สทป. คือ วิดีโอ วิดีโอ DTI ออกอากาศโดย 

Thairath TV เผยแพรวันท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจํานวนผูรับชม ๙๕,๕๓๖ ครั้ง กดถูกใจ ๒๓๓ ครั้ง

และกดไมถูกใจ ๑๔ ครั้ง 

 

ภาพท่ี ๑๑๕ แสดงวิดีโอท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ ๙ 
 

 

วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี ๑๐ 

 วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี ๑๐ ของชองยูทูบของ สทป. คือ วิดีโอ วิดีโอ สทป. มุงมั่นพัฒนา

เทคโนโลยีปองกันประเทศ ตามนโยบายรัฐ Thailand ๔.๐ เผยแพรวันท่ี ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจํานวนผู

รับชม ๗,๑๓๗ ครั้ง กดถูกใจ ๑๔๐ ครั้งและกดไมถูกใจ ๑ ครั้ง  

 

ภาพท่ี ๑๑๖ แสดงวิดีโอท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๖ 
 

บทท่ี ๕ 

การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “สํารวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณของหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอ สทป. และ

ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป.” มีผลการอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

โดยแบงเปนหัวขอดังนี้ 

๕.๑ การอภิปรายผล 

๕.๑.๑ การอภิปรายผลการสํารวจการรับรู ทัศนคติและภาพลักษณ ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ท่ีมีตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป.  

๕.๑.๑.๑ การอภิปรายผลการสํารวจจากแบบสอบถาม 

๕.๑.๑.๒ การอภิปรายผลการสํารวจจากแบบสัมภาษณ 

๕.๑.๒  การอภิปรายผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ี

มีตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. 

๕.๑.๒.๑ การอภิปรายผลการสํารวจจากแบบสอบถาม 

๕.๑.๒.๒ การอภิปรายผลการสํารวจจากแบบสัมภาษณ 

๕.๑.๓ การอภิปรายผลการสํารวจท่ีพุงเปาไปยังประเด็นสําคัญและเรงดวน ของกลุมผูถือ

ประโยชนรวม ท่ี สทป. มุงจะเขาถึงและสรางคุณคาให หรือสรางคุณคารวมกันตามบทบาทหนาท่ีของ 

สทป. 

๕.๑.๓.๑ ความคาดหวังของสภากลาโหม ท่ีมีตอ สทป. ในการสงเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาขีดความสามารถกําลังกองทัพ 

๕.๑.๓.๒ วัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีตามราง พรบ. ใหม เช่ือมโยงกับนโยบาย

วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติมากเพียงใด และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 

๕.๑.๓.๓ แผนยุทธศาสตรและแผนแมบท สัมพันธสอดคลองกับระยะเวลาและ

เปาหมายของยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ๒๐ ป และยุทธศาสตรการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกระทรวงกลาโหม มากเพียงใด (โดยเฉพาะ Spearhead R&I 

Program) และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 

๕.๑.๓.๔ แผนยุทธศาสตรและแผนแมบท มีทิศทางท่ีสอดคลองและสัมพันธเชิง

บูรณาการกับแผนยุทธศาสตร ของหนวยวิจัยและอุตสาหกรรมพันธมิตร และผูถือประโยชน

รวม เพียงใด และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 

๕.๑.๓.๕ ความคาดหวังของกลุมลูกคาหลักตามแผนโครงการพัฒนายุทโธปกรณใน

ปจจุบัน ประกอบดวยหนวยงานผูใช และหนวยงานมาตรฐานและการทดสอบและการสง

กําลัง มีระดับความพึงพอใจในระดับคุณภาพและความนาเช่ือถือของยุทโธปกรณและบริการ

มากเพยีงใด และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 



๒๒๗ 
 

๕.๑.๓.๖ ความคาดหวังของหนวยงานหลักในงานดานการฝกและศึกษาของทุก

กองทัพ เทียบกับผลิตภัณฑและบริการในปจจุบันท่ีไดรับจาก สทป. อยูในระดับความพึงพอใจ

มากเพียงใด โดยเฉพาะองคความรูเทคโนโลยีทางการทหารสมัยใหมท่ีสอดรับกับภัยคุกคาม

รูปแบบใหมๆ และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 

๕.๑.๓.๗ ความคาดหวังของสมาชิกในภาคอุตสาหกรรมปองกันประเทศตอบทบาท

ของ สทป. ในการขับเคล่ือนนวัตกรรมอันเกิดจากการวิจัย เพื่อนําไปใชสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขันใหแกอุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ํา 

๕.๑.๓.๘ ความคาดหวังของสมาชิกหนวยวิจัยภายใตกระทรวงกลาโหมในประเทศใน

อาเซียนตอบทบาทของ สทป. ในการเปนสวนหนึ่งของการขับเคล่ือนนวัตกรรมอันเกิดจาก

โครงการความรวมมือตางๆ เพื่อนําไปใชสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแก สมาชิก

อุตสาหกรรมปองกันประเทศกลุมอาเซียน ตามนโยบาย ADMM 

๕.๑.๓.๙ ความคาดหวังของสมาชิกหนวยวิจัยในประเทศนอกกระทรวงกลาโหม ตอ

บทบาทของ สทป. ในการริเริ่มใชประโยชนจากเทคโนโลยี ๒ ทาง (Dual Used) เพื่อบูรณา

การสรางคุณคาท้ังดาน Defense และ Commercial 

๕.๑.๓.๑๐ ความคาดหวังในความรวมมือของภาคมหาวิทยาลัย และศูนยความเปน

เลิศดานเทคโนโลยีตาง ๆ ตอบทบาทของ สทป. ในการประสานความรวมมือ เพื่อใชประโยชน

จากโครงการวิจัยพื้นฐานตอยอดไปสูนวัตกรรมท่ีสรางประโยชนตอกระทรวงกลาโหม และ

หนวยงานความมั่นคงท้ังหมด 

๕.๑.๓.๑๑ ความคาดหวังของสมาชิกในภาคอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ตอ

บทบาทของ สทป. ในการสงเสริมให ผลิตภัณฑมีความไดเปรียบในการแขงขัน เชน Cost 

Leadership, Quality Leadership เปนตน 

๕.๑.๓.๑๒ ความคาดหวังของผูประกอบการในและตางประเทศ ท่ีมีตอประสิทธิภาพ

การบริหารสัญญาของ สทป. และการปฏิบัติตามขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact), สัญญา

ปกปดความลับ (Non-Disclosure Agreement หรือ NDA) หรือ End-User เปนตน 

๕.๑.๓.๑๓ ความคาดหวังของชุมชนทองถ่ินตอผลกระทบอันเกิดจากงานของ สทป. 

๕.๑.๔ การอภิปรายผลการสํารวจออนไลนการรับรู ทัศนคติและภาพลักษณของประชาชน

ท่ัวไปท่ีมีตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. 

๕.๑.๕ การอภิปรายผลการวิเคราะหเนื้อหาส่ือดิจิทัลของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน) หรือ สทป. 

๕.๒ การอภิปรายผลเมื่อเทียบกับป ๒๕๖๐ 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

 



๒๒๘ 
 

๕.๑ การอภิปรายผล 

๕.๑.๑  การอภิปรายผลการสํารวจการรับรู ทัศนคติและภาพลักษณ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีตอ

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป.  

 การอภิปรายผลการสํารวจการรับรู ทัศนคติและภาพลักษณ ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอสถาบัน

เทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. แบงออกเปนหัวขอ ๑) การอภิปรายผลการสํารวจจาก

แบบสอบถาม และ ๒) การอภิปรายผลการสํารวจจากแบบสัมภาษณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑.๑.๑ การอภิปรายผลการสํารวจจากแบบสอบถาม 

 การอภิปรายผลจากการสํารวจจากแบบสอบถามเปนการอภิปรายผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการ

อภิปรายมีรายละเอียดตามหัวขอ ดังตอไปนี้ 

 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรสรุปไดวา จากกลุมตัวอยางจํานวน ๒๐ คน สวนใหญ

เปนเพศชาย อายุระหวาง ๒๖ – ๓๐ ป กลุมตัวอยางสวนใหญเปนทหารเรือ ยศนาวาตรี สังกัดโรงเรียนเสนาธิ

การทหารเรือ 
 

ตารางท่ี ๑๓๗ แสดงผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

เพศ   ชาย 

อายุ   ๒๖ – ๓๐ ป 

ช้ันยศและหนวยงานท่ีสังกัด ทหารเรือ  นาวาตร ี โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 

 

สวนท่ี 2 การรับรูเกี่ยวกับ สทป. 

 จากการวิ จัยพบวาก ลุม ตัวอย างสวนใหญรู จัก สทป. และรู จักตนสังกัดของ สทป. ซึ่ ง คือ

กระทรวงกลาโหม แตสับสนวิสัยทัศนของ สทป. (เปนผูนําดานเทคโนโลยีปองกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนอง

ความตองการของกองทัพไทย และพันธมิตรอาเซียน) กับ วิสัยทัศนของศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ  

และพลังงานทหาร (เปนผูนําการบริหารจัดการงานดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารอยาง

ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมุงสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน) และกลุมตัวอยางเขาใจวา สทป. สงเสริมและ

สนับสนุนการฝกอบรม การคนควาวิจัยการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ  อีกท้ัง กลุมตัวอยาง

รูจัก สทป. จากการบรรยายของ สทป. และเฟซบุก dtithailand  

  

 

 



๒๒๙ 
 

ตารางท่ี ๑๓๘ แสดงผลการวิเคราะหการรับรูเกี่ยวกับ สทป. 

การเคยไดยินช่ือหรือรูจัก สทป.   รอยละ ๙๕.๑๕  รูจัก 

การรูจักตนสังกัดของ สทป.   รอยละ ๗๙.๓๙ เขาใจวาตนสังกัด คือ กระทรวงกลาโหม 

การรับรูวิสัยทัศนของ สทป.  รอยละ ๓๒.๗๓ รับรูวิสัยทัศนของ สทป. โดยกลุมตัวอยางรอย

ละ ๓๒.๗๓ เขาใจวาวิสัยทัศนของศูนยการอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศและพลังงานทหาร คือวิสัยทัศนของ สทป. 

การรับรูหนาท่ีหลักของ สทป.  รอยละ ๙๗.๕๘ รับรูวาหนาท่ีหลักของ สทป. คือ สงเสริมและ

สนับสนุนการฝกอบรม การคนควาวิจัยการพัฒนาบุคลากรดาน

เทคโนโลยีปองกันประเทศ 

สื่อท่ีทําใหเกิดการรับรู สทป.  การบรรยายของ สทป. 

สื่อออนไลนท่ีทําใหเกิดการรับรู 

สทป. 

 เฟซบุก dtithailand 

 

สวนท่ี 3 ขอมูลภาพลักษณของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (สทป.) 

ในการตอบคําถามแบบเลือกตอบพบวา ในดานภาพลักษณของการดําเนินงานของ สทป. กลุมตัวอยาง

สวนใหญมองวา หนวยงานของกลุมตัวอยางยินดีสนับสนุน/รวมมือกับ สทป. ในการพัฒนาการวิจัยยุทโธปกรณ

ปองกันประเทศเพื่อชาติ และรับรูการวิจัยยุทโธปกรณในงาน อากาศยานไรคนขับ (UAV) มากท่ีสุด นอกจากนี้ 

ดานผลการดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๖๑ กลุมตัวอยางใหการยอมรับในโครงการวิจัยองคประกอบพื้นฐาน

ระบบจําลองยุทธและการฝกเสมือน (SIM) ของ สทป. วาเปนโครงการท่ีเสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพ

ไทย 

ตารางท่ี ๑๓๙ แสดงผลการวิเคราะหขอมูลภาพลักษณของ สทป. 

ภาพลักษณการดําเนินงานขององคกร  ทาน/หนวยงานทาน ยินดีสนับสนุน/รวมมือกับ 

สทป. ในการพัฒนาการวิจัยยุทโธปกรณปองกัน

ประเทศเพื่อชาติ 

ความคิดเห็นท่ีมีผลตออาวุธยุทโธปกรณท่ีวิจัยโดย 

สทป. 

 อากาศยานไรคนขับ (UAV) 

ความคิดเห็นท่ีมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 

๒๕๖๑ 

 ทานใหการยอมรับในโครงการวิจัยองคประกอบ

พื้นฐานระบบจําลองยุทธและการฝกเสมือน (SIM) 

ของ  สทป.  ว า เป น โครงการ ท่ี เสริ มสร า ง ขี ด

ความสามารถของกองทัพไทย 

 



๒๓๐ 
 

 

ภาพท่ี ๑๑๗ ภาพแสดงสรุปผลการศึกษาภาพลักษณการดําเนินงานของ สทป. 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๑๘ ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีผลตออาวุธยุทโธปกรณท่ีวิจัยโดย สทป. 

 

 

 

๓.๕๐ ๓.๖๐ ๓.๗๐ ๓.๘๐ ๓.๙๐ ๔.๐๐ ๔.๑๐ ๔.๒๐ ๔.๓๐ 

๕. ทานมั่นใจวาประเทศไทยจะมีความสามารถพัฒนา…

๔. ทาน/หนวยงานทาน ยินดีสนับสนุน/รวมมือกับ สทป. ใน…

๓. สทป. เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ…

๒. สทป. มีผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เปนรูปธรรมที่ทาน…

๑. การจัดต้ัง สทป. ขึ้นมา เปนการเสริมบทบาทการวิจัย…

ภาพลักษณการดําเนินงานของ สทป.

๓.๒๐ ๓.๔๐ ๓.๖๐ ๓.๘๐ ๔.๐๐ ๔.๒๐ ๔.๔๐

๕. เคร่ืองกระสุน

๔. ยานเกราะลอยาง

๓. อากาศยานไรคนขับ (UAV)

๒. จรวดหลายลํากลองนําวิถี

๑. จรวดดัดแปรสภาพอากาศ

ความคิดเห็นท่ีมีผลตออาวุธยุทโธปกรณท่ีวิจัยโดย สทป.



๒๓๑ 
 

 

ภาพท่ี ๑๑๙ ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

๕.๑.๑.๒ การอภิปรายผลการสํารวจจากแบบสัมภาษณ 

การอภิปรายผลจากการสํารวจากแบบสัมภาษณเปนการอภิปรายผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการ

อภิปรายมีรายละเอียดตามหัวขอ ดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๑๔๐ แสดงผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ 

คําถาม การอภิปรายผล 

๑. ทานคิดวาการนําเสนอหนาท่ีหลักของสถาบัน

เทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ใน

ปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม และมีคําแนะนํา

อยางไรบาง 

 เหมาะสมในระดับหนึ่ง มีขอแนะนํา 

 คําแนะนํา :  

๑.๑) ตองการให สทป. ไดมีโอกาสทํากิจกรรม

รวมกับทางกองทัพ และหนวยงานใหบอยยิ่งข้ึน 

๑.๒) ตองการให  สทป. ไปท่ี โรงเรียนนายสิบ

ทหารบก โรงเรียนนายรอย จปร. โรงเรียนนายรอย

สามเหลา รวมถึง โรงเรียนชางฝมือทหาร เพราะ

โรงเรียนเหลานี้เปนจุดเริ่มตนของบุคคลากรทาง

ทหาร ใหมากข้ึน 

๒. ทานคิดวาในภาพรวม ภาพลักษณการ

ดําเนินงานขององคกรเปนเชนไร 

 สทป. ยังไมเปนท่ีประจักษแกสายตาประชาชน

ท่ัวไป ไมโดดเดน 

 คําแนะนํา : 

๓.๔๐ ๓.๕๐ ๓.๖๐ ๓.๗๐ ๓.๘๐ ๓.๙๐ ๔.๐๐

๕. จากภารกิจหลักของ สทป. ที่ทานรับรูผานสื่อตางๆ ทําให…

๔. ทานคิดวา สทป. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งในภาค…

๓. การออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ…

๒. ทานใหการยอมรับในโครงการวิจัยองคประกอบพื้นฐาน…

๑. ทานคิดวาการดําเนินงานในภาพรวมของ สทป. ใน…

ความคิดเห็นท่ีมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๖๑



๒๓๒ 
 

๒.๑) ตองการให สทป. สรางนวัตกรรมดวยตนเอง 

เพื่อพิสูจนความสามาถ 

๒.๒) ตองการให สทป. เนนการรักษาสภาพอาวุธท่ี

ซื้อมานาน 

๓. ทานคิดวา การดําเนินงานรวมกันระหวาง

หนวยงานของทานกับ สทป. มีผลงานท่ีนาพึง

พอใจหรือไม 

 มีผลงานท่ีพึงพอใจเปนอยางมาก  

 คําแนะนํา 

๓.๑) ตองการให สทป. แนะนําหนวยงาน เพราะ

ผูเขารวมอบรมสวนใหญไมรูจัก สทป. 

๓.๒) ตองการให สทป. เพิ่มหลักสูตรการฝกใหมาก

ข้ึน 

๔. ในฐานะท่ีทานสังกัดในหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ทานคิดวาความสัมพันธของ สทป. และ

หนวยงานของทานเปนเชนไร 

 ความสัมพันธระหวางหนวยงามเปนไปอยางดี 

สทป. ใหความรู คําแนะนํา และบรรยายไดอยางดี 

๕. ท า น คิ ดว า ก า รพัฒน า คว า ม ร ว ม มื อ กั บ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ สทป. ตองดําเนินการเชน

ไร 

 

 ตองการให  สทป. เขามามีสวนรวมในการ

กําหนดความตองการหรือใหความรู 

 ตองการให สทป. นํานวัตกรรมท่ีคิดมานําเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๓ 
 

๕.๑.๒  การอภิปรายผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอสถาบัน

เทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. 

 การอภิปรายผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอสถาบัน

เทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป.แบงออกเปนหัวขอ ๑) การอภิปรายผลการสํารวจจาก

แบบสอบถาม และ ๒) การอภิปรายผลการสํารวจจากแบบสัมภาษณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรสรุปไดวา จากกลุมตัวอยางจํานวน ๑๖๕ คน สวน

ใหญเปนเพศชาย จากหนวยงานสังกัดกองทัพบก ทํางานในสังกัดมากกวา ๕ ป และระยะเวลาในตําแหนงงาน 

มากกวา ๕ ป  

 

ตารางท่ี ๑๔๑ แสดงผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

เพศ ชาย 

หนวยงานท่ีสังกัด กองทัพบก 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด มากกวา ๕ ป 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง มากกวา ๕ ป 

 

สวนท่ี ๒ ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. 

 จากการศึกษาดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. ประกอบดวย ความพึงพอใจในดานตาง 

ๆ คือ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี ดานการใหบริการของ สทป. ดานความสะดวก ดานการใชประโยชนหรือ

ผลท่ีไดรับจากการใชบริการ ดานบทบาทหนาท่ีของ สทป. และดานความพึงพอใจตองานวิจัยดานอาวุธ

ยุทโธปกรณ ซึ่งสามารถอภิปรายไดดังนี้ 

 



๒๓๔ 
 

 
ภาพท่ี ๑๒๐ ภาพสรุปผลการศึกษาความพึงพอใจดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 

 ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี “การปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ ไมแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีจะ

สอไปในทางที่ไมใหเกียรติผูอื่น และปฏิบัติตอทุกหนวยงานดวยมาตรฐานเดียวกัน” มีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากท่ีสุด ในขณะเดียวกัน “การติดตามงานและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนอยางดี” “ความ

ใสใจและกระตือรือรนในการติดตอประสานงาน” “ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของ สทป. และ สามารถ

ใหขอมูลท่ีเกี่ยวของอยางครบถวนและถูกตอง” และ “ความพึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาท่ี สทป. 

โดยรวม” มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 

ภาพท่ี ๑๒๑ ภาพสรุปผลการศึกษาความพึงพอใจดานการใหบริการของ สทป. 

๔.๐๐ ๔.๐๕ ๔.๑๐ ๔.๑๕ ๔.๒๐ ๔.๒๕ ๔.๓๐

๕. ความพึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาที่ สทป. โดยรวม

๔. ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ สทป. และ สามารถให…

๓. ความใสใจและกระตือรือรนในการติดตอประสานงาน

๒. การติดตามงานและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปน…

๑. การปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ ไมแสดงออกซ่ึง…

ความพึงพอใจดานการใหบริการของเจาหนาท่ี

๓.๘๐ ๓.๘๕ ๓.๙๐ ๓.๙๕ ๔.๐๐ ๔.๐๕ ๔.๑๐

๑๐. การติดตามงานอยางตอเน่ือง

๙. การประสานงานและการอํานวยความสะดวก

๘. ขั้นตอนในการใหบริการเหมาะสม

๗. ระยะเวลาในการดําเนินการมีความเหมาะสม

๖. กระบวนการและขั้นตอนชัดเจน

ความพึงพอใจดานการใหบริการของ สทป.



๒๓๕ 
 

 ดานการใหบริการของ สทป. “การประสานงานและการอํานวยความสะดวก” และ “กระบวนการ

และขั้นตอนชัดเจน” มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ และ “การติดตามงานอยางตอเนื่อง” 

และดานท่ีไดคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุดเมื่อเทียบกับความพึงพอใจดานการใหบริการของ สทป. ในหัวขอ

อื่นๆ คือ “ระยะเวลาในการดําเนินการมีความเหมาะสม” และ “ข้ันตอนในการใหบริการเหมาะสม”  

 

 

ภาพท่ี ๑๒๒ ภาพสรุปผลการศึกษาความพึงพอใจดานความสะดวก 

 

ดานความสะดวก “สถานท่ีใหบริการเปนระเบียบ สะอาด เรียบรอย” มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ “สถานที ่ต อนร ับสําหร ับผู มาติดตอมีความเหมาะสม” “ขั ้นตอนในการติดตอ

ประสานงาน” และ “อุปกรณและเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการใหบริการ” ในขณะเดียวกัน “สถานท่ีจอดรถ

เพียงพอสําหรับผูมาติดตอ” มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุดเมื่อเทียบกับความพึงพอใจดานความสะดวก

ในหัวขออื่นๆ 

๓.๗๐ ๓.๘๐ ๓.๙๐ ๔.๐๐ ๔.๑๐ ๔.๒๐ ๔.๓๐

๑๕. อุปกรณและเคร่ืองมือที่เหมาะสมในการใหบริการ

๑๔. ขั้นตอนในการติดตอประสานงาน

๑๓. สถานที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูมาติดตอ

๑๒. สถานที่ใหบริการเปนระเบียบ สะอาด เรียบรอย

๑๑. สถานที่ตอนรับสําหรับผูมาติดตอมีความเหมาะสม

ความพึงพอใจดานความสะดวก



๒๓๖ 
 

 

ภาพท่ี ๑๒๓ ภาพสรุปผลการศึกษาความพึงพอใจดานการใชประโยชนหรือผลท่ีไดรับจากการใชบริการ 

  

 ดานการใชประโยชนหรือผลท่ีไดรับจากการใชบริการ “การติดตอกับ สทป. ของทานเกิดประโยชน

ตอหนวยงานของทาน” และ “ผลท่ีไดรับจากการใชบริการเปนประโยชนตอกองทัพในภาพรวม” มีความพึง

พอใจอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ “การติดตอกับ สทป. ของทานประสบผลสําเร็จตามที่ตองการ” 

และ “การติดตอกับ สทป. ของทานเกิดประโยชนตอตัวทานเอง” สวน “ผลที่ไดรับจากการใชบริการเปน

ประโยชนตอสังคมและชุมชน” อยูในระดับนอยท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับดานอื่นๆ  

 

 

ภาพท่ี ๑๒๔ ภาพสรุปผลการศึกษาความพึงพอใจดานบทบาทหนาท่ีของ สทป. 

๓.๗๐ ๓.๗๕ ๓.๘๐ ๓.๘๕ ๓.๙๐ ๓.๙๕ ๔.๐๐

๒๐. ผลที่ไดรับจากการใชบริการเปนประโยชนตอสังคมและ…

๑๙.ผลที่ไดรับจากการใชบริการเปนประโยชนตอกองทัพใน…

๑๘. การติดตอกับ สทป. ของทานเกิดประโยชนตอหนวยงาน…

๑๗. การติดตอกับ สทป. ของทานเกิดประโยชนตอตัวทานเอง

๑๖. การติดตอกับ สทป. ของทานประสบผลสําเร็จตามที่…

ความพึงพอใจดานการใชประโยชนหรือผลท่ีไดรับจากการใชบริการ

๓.๗๕ ๓.๘๐ ๓.๘๕ ๓.๙๐ ๓.๙๕ ๔.๐๐ ๔.๐๕ ๔.๑๐ ๔.๑๕ ๔.๒๐

๒๕. สทป. รวมมือกับองคกรตาง ๆ ทั้งในและนอก…

๒๔. สทป. สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทั้งในภาควิชาการ …

๒๓. สทป. เปนศูนยขอมูลความรูใหแกกระทรวงกลาโหมเพื่อ…

๒๒. สทป. มีผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เปนรูปธรรมที่ทาน…

๒๑. การจัดต้ัง สทป. เปนการเสริมบทบาทการวิจัยพัฒนา…

ความพึงพอใจดานบทบาทหนาท่ีของ สทป.



๒๓๗ 
 

 ความพึงพอใจดานบทบาทหนาท่ีของ สทป. “การจัดต้ัง สทป. เปนการเสริมบทบาทการวิจัยพัฒนา

เทคโนโลยีของกองทัพ” ไดรับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด รองลงมา คือ  “สทป. มีผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี

ท่ีเปนรูปธรรมท่ีทานรับรูและยอมรับ” “สทป. เปนศูนยขอมูลความรูใหแกกระทรวงกลาโหมเพื่อใชกําหนด

นโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ” และ “สทป. รวมมือกับองคกรตาง ๆ 

ท้ังในและนอกกระทรวงกลาโหม ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาและตอยอดงานวิจัยดานเทคโนโลยี

ปองกันประเทศ” สุดทายคือ “สทป. สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรท้ังในภาควิชาการ ภาคอุตสาหกรรมและ

ภาคเอกชนอยางตอเนื่อง” ท้ังนี้ไมไดมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

 

 

ภาพท่ี ๑๒๕  ภาพสรุปผลการศึกษาความพึงพอใจตองานวิจัยดานอาวุธยุทโธปกรณ 

 ความพึงพอใจตองานวิจัยดานอาวุธยุทโธปกรณ “ยานเกราะลอยาง” ไดรับคะแนนความพึงพอใจ

สูงสุด รองลงมา คือ  “เครื่องกระสุน” “อากาศยานไรคนขับ (UAV)” สุดทายคือ “จรวดดัดแปรสภาพอากาศ” 

และ “จรวดหลายลํากลองนําวิถี” ท้ังนี้ไมไดมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๖๕ ๓.๗๐ ๓.๗๕ ๓.๘๐ ๓.๘๕ ๓.๙๐ ๓.๙๕ ๔.๐๐ ๔.๐๕ ๔.๑๐

๓๐. เคร่ืองกระสุน

๒๙. ยานเกราะลอยาง

๒๘. อากาศยานไรคนขับ (UAV)

๒๗. จรวดหลายลํากลองนําวิถี

๒๖. จรวดดัดแปรสภาพอากาศ

ความพึงพอใจตองานวิจัยดานอาวุธยุทโธปกรณ



๒๓๘ 
 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. 

 

ภาพท่ี ๑๒๖ภาพสรุปผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. 

 

สรุปภาพรวมความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. “ภาพรวมความพึงพอใจภาพรวมดานการ

ใหบริการของเจาหนาท่ี” ไดรับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด รองลงมา คือ  “ภาพรวมความพึงพอใจดานความ

สะดวก” ถัดมา คือ “ภาพรวมความพึงพอใจดานบทบาทหนาท่ีของ สทป.” และ “ภาพรวมความพึงพอใจดาน

การใหบริการของ สทป.” สุดทายคือ “ภาพรวมความพึงพอใจดานการใชประโยชนหรือผลท่ีไดรับจากการใช

บริการ” และ “ภาพรวมความพึงพอใจตองานวิจัยดานอาวุธยุทโธปกรณ”  

โดยสรุปแลว ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. อยูในระดับดี โดยไดคะแนนเฉล่ียคิดเปนรอย

ละ ๘๐.๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๘๐ ๓.๘๕ ๓.๙๐ ๓.๙๕ ๔.๐๐ ๔.๐๕ ๔.๑๐ ๔.๑๕

ภาพรวมความพึงพอใจตองานวิจัยดานอาวุธยุทโธปกรณ

ภาพรวมความพึงพอใจดานบทบาทหนาที่ของ สทป.

ภาพรวมความพึงพอใจดานการใชประโยชนหรือผลที่ไดรับจาก…

ภาพรวมความพึงพอใจดานความสะดวก

ภาพรวมความพึงพอใจดานการใหบริการของ สทป.

ภาพรวมความพึงพอใจภาพรวมดานการใหบริการของเจาหนาที่

สรุปภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป.



๒๓๙ 
 

สวนท่ี ๓ ความคิดเห็นในดานความคุมคาทางสังคมและเศรษฐกิจของ สทป. 

จากการศึกษาความคิดเห็นในดานความคุมคาทางสังคมและเศรษฐกิจของ สทป. สามารถอภิปรายได

ดังนี้ 

 

ภาพท่ี ๑๒๗ ภาพสรุปผลการศึกษาความคุมคาทางสังคมและเศรษฐกิจของ สทป.  

ความคุมคาทางสังคมและเศรษฐกิจของ สทป. ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก “งานวิจัย

และกิจกรรมของ สทป. สามารถพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศไดอยางตอเนื่องและ

ยั่งยืน” ไดรับความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ “งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. สรางความเช่ือมั่นใน

ดานความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ” “งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. เปนประโยชนตองาน

ท่ีมิใชดานการทหาร และเสริมสรางความเปนอยูท่ีดีข้ึนของประชาชน” “งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. 

สามารถลดตนทุนการนําเขาอาวุธยุทโธปกรณดานการรบจากตางประเทศ” และ “งานวิจัยและกิจกรรม

ของ สทป. จะทําใหประเทศไทยเปน “เจาของ” เทคโนโลยีปองกันประเทศ และอาจขายเทคโนโลยีใหกับ

ประเทศอื่นไดอีกดวย” อันดับสุดทาย คือ “งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. คุมคาตอการลงทุน” ท้ังนี้ไมได

มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๘๐ ๓.๘๕ ๓.๙๐ ๓.๙๕ ๔.๐๐ ๔.๐๕ ๔.๑๐

๖. งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. จะทําใหประเทศไทยเปน …

๕. งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. สามารถลดตนทุนการ…

๔. งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. คุมคาตอการลงทุน

๓. งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. เปนประโยชนตองานที่มิใช…

๒. งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. สรางความเช่ือมั่นในดาน…

๑. งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. สามารถพัฒนาบุคลากร…

ความคุมคาทางสังคมและเศรษฐกิจของ สทป.



๒๔๐ 
 

๕.๑.๒.๒ การอภิปรายผลการสํารวจจากแบบสัมภาษณ 

การอภิปรายผลจากการสํารวจากแบบสัมภาษณเปนการอภิปรายผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการ

อภิปรายมีรายละเอียดตามหัวขอ ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี ๑๔๒ แสดงผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ 

คําถาม การอภิปรายผล 

๑. ทานคิดวาการใหบริการของเจาหนาท่ี สทป. 

ควรมีขอปรับปรุงหรือไม อยางไร 

 

 มีความพึงพอใจในการใหบริการของ สทป. ใน

ระดับดีมาก เนื่องจาก สทป. ใหคําแนะนําตลอด  

 คําแนะนํา :  

ภายใน สทป. มีปายบอกทางไมชัดเจน ควรทําปาย

ใหชัดเจนข้ึน 

๒. ทานพึงพอใจตอบทบาทหนาท่ีของ สทป. ใน

โครงการใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

 

 ๑) กิจกรรมนิทรรศการท่ีแสดงโครงการตางๆ  

๒) โครงการพลังงานไรสาย 

๓) โครงการสรางจรวดโดยฝมือของนักวิจัยไทย 

๔) โครงการศึกษาความเปนไปไดท่ีจะทําโครงการ

ฐานปลอยดาวเทียมประเทศไทย 

แตละโครงการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของประเทศ

ไทย 

๓. ทานคิดวางานวิจัยและพัฒนาหรือโครงการ

ของ สทป. มีประโยชนตอสังคมหรือไม อยางไร
  

 มีประโยชนตอสังคม  

 คําแนะนํา 

๑) ควรพัฒนาและตอยอดผลิตภัณฑใหมากข้ึน เชน 

โครงการถายโอนพลังงานไรสาย สามารถนําไป

ประยุกตใชกับโครงการอื่นไดหรือไม 

๒) ตองการให สทป. เพื่อโครงการกับสถาบัน

วิชาการ เชน มหาวิทยาลัย มากข้ึน 

๔. ทานคิดวางานวิจัยและพัฒนาหรือโครงการ

ของ สทป. คุมคากับงบประมาณท่ีใชหรือไม 

อยางไร 

 

 คุมคา 

 เพราะเปนการสรางนวัตกรรม และลดการ

นําเขาจากตางประเทศ 

 อยางไรก็ตาม งบประมาณท่ี สทป. มอบใหกับ

นักวิจัยคอนขางจํากัด ท้ังๆ ท่ีนักวิจัยอยากจะทํางาน

ใหไดดีข้ึนกวานี้ 



๒๔๑ 
 

 ตองการใหรัฐบาลสนับสนุนเรื่องงบประมาณแก

ทาง สทป. มากกวานี้  

 ตองการให สทป. พัฒนาบุคคลากรท่ีมีอยูเพื่อ

รองรับงานในอนาคต 

๕. โดยรวมทานพึงพอใจการทํางานของ สทป. 

หรือไม อยางไร 

 

 พึงพอใจเปนอยางมาก 

 สทป. เปนเสมือนหนวยงานประสานระหวาง

ทหารและนักวิจัย และไดรับประโยชนอยางมากกับ

ความรวมมือท่ีเกิดข้ึน 

 คําแนะนํา 

๑) ต อ ง ก า ร ใ ห  สทป .  แ สด ง จุ ด ยื น ว า มี

ความสําคัญตอประเทศ เพื่อใหรัฐบาล

สนับสนุนมากข้ึน 

๒) ตองการให สทป. ประชาสัมพันธหนวยงาน

แกประชาชนท่ัวไปมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๒ 
 

๕.๑.๓ การอภิปรายผลการสํารวจท่ีพุงเปาไปยังประเด็นสําคัญและเรงดวน ของกลุมผูถือประโยชนรวม ท่ี 

สทป. มุงจะเขาถึงและสรางคุณคาให หรือสรางคุณคารวมกันตามบทบาทหนาท่ีของ สทป. 

 

๕.๑.๓.๑ ความคาดหวังของสภากลาโหม ท่ีมีตอ สทป. ในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีด

ความสามารถกําลังกองทัพ 

 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรสรุปไดวา จากกลุมตัวอยางจํานวน ๒๐ คน สวนใหญ

เปนเพศชาย อายุระหวาง ๒๖ - ๓๐ ป และ ๓๖-๔๐ ป ช้ันยศจาสิบเอก ระยะเวลาทํางานในสังกัด ๓ - ๕ ป 

และระยะเวลาในตําแหนงงาน ๓ - ๕ ป  

 

ตารางท่ี ๑๔๓ แสดงผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

เพศ ชาย 

อายุ ๒๖ - ๓๐ ป และ ๓๖-๔๐ ป (จํานวนคนเทากัน) 

ช้ันยศ จาสิบเอก 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด ๓-๕ ป 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง ๓-๕ ป 

 

สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

 จากการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม ซึ่ง

สามารถอภิปรายไดดังนี ้

 



๒๔๓ 
 

 

ภาพท่ี ๑๒๘ ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการ

มหาชน) ในภาพรวม 

 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวมมีความสอดคลองกับ

หนวยงานของทานอยูในระดับมาก โดยในหัวขอ “ทานตองการความรวมมือดานตางๆ กับ สทป.” อยูในระดับ

มากท่ีสุดเมื่อเทียบกับหัวขออื่นๆ แสดงใหเห็นวา หนวยงานตองการสรางความรวมมือกับ สทป. เพิ่มมากข้ึน 

 

สวนท่ี ๓ ความคิดเห็นตอคําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน 
 

ตารางท่ี ๑๔๔ การอภิปรายผลจากการสํารวจท่ีพุงเปาไปยังประเด็นสําคัญและเรงดวน ในหัวขอ ๕.๑.๓.๑ 

คําถาม การอภิปรายผล 

สภากลาโหม มีความคาดหวังตอ สทป. อยางไร ใน

การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ

กําลังกองทัพ  

 

 ให สทป. ตอยอดงานวิจัยเดิมท่ีทํา 

 ดําเนินงานตามแผนงานท่ีสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรการปองกันประเทศ

ของกระทรวงกลาโหม 

 ใหบุคคลากรทุกระดับติดตามขาวการประชุม

สภากลาโหมอยางตอเนื่อง  

 

 

 

 

๓.๓๐ ๓.๓๕ ๓.๔๐ ๓.๔๕ ๓.๕๐ ๓.๕๕ ๓.๖๐ ๓.๖๕ ๓.๗๐

๕. ทานตองการขับเคลื่อนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ…

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยางสม่ําเสมอ

๒. บทบาทหนาที่ของ สทป ที่มีตอหนวยงานของทานมีความ…

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป.

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในภาพรวม



๒๔๔ 
 

สวนท่ี ๓ ขอเสนอแนะ 

 

ตารางท่ี ๑๔๕ การอภิปรายผลจากขอเสนอแนะดานตางๆของ สทป. ในหัวขอ ๕.๑.๓.๑ 

คําถาม การอภิปรายผล 

ขอ เสนอแนะดานบทบาทของ สทป.  ท่ีมีส วน

สนับสนุนองคกรของทาน  

 

 ให สทป. ประชาสัมพันธงานของ

กระทรวงกลาโหมสอดแทรกในงานอบรม จะชวยให

นักเรียนเขาใจในภาพใหญระดับนโยบาย 

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมี

ตอ สทป. 

 

 ใหบุคคลากรทุกระดับของ สทป. ศึกษาแผนงาน

และนโยบายของกลาโหม 

ขอเสนอแนะตอคําถามประเด็นสําคัญและเรงดวน : 

สภากลาโหม มีความคาดหวังตอ สทป. อยางไร ใน

การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ

กําลังกองทัพ 

 

 ให สทป. ทํางานวิจัยและอบรมตามหนาท่ีของ 

สทป. 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ใน

ภาพรวม 

 

 ไมมีความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๕ 
 

๕.๑.๓.๒ วัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีตามราง พรบ. ใหม เช่ือมโยงกับนโยบายวิจัยและ

นวัตกรรมแหงชาติมากเพียงใด และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรสรุปไดวา จากกลุมตัวอยางจํานวน ๒๐ คน สวนใหญ

เปนเพศชาย อายุระหวาง ๒๖ - ๓๐ ป ช้ันยศรอยโท ทํางานในสังกัด ๓-๕ ป และระยะเวลาในตําแหนงงาน ๓-

๕ ป  
 

ตารางท่ี ๑๔๖ แสดงผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

เพศ ชาย 

อายุ ๒๖ - ๓๐ ป  

ช้ันยศ รอยโท 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด ๓-๕ ป 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง ๓-๕ ป 

 

สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

 จากการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม ซึ่ง

สามารถอภิปรายไดดังนี ้

 
 

ภาพท่ี ๑๒๙ ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการ

มหาชน) ในภาพรวม 

๓.๓๐ ๓.๓๕ ๓.๔๐ ๓.๔๕ ๓.๕๐ ๓.๕๕ ๓.๖๐ ๓.๖๕ ๓.๗๐

๕. ทานตองการขับเคลื่อนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ…

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยางสม่ําเสมอ

๒. บทบาทหนาที่ของ สทป ที่มีตอหนวยงานของทานมีความ…

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป.

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในภาพรวม



๒๔๖ 
 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

โดยในหัวขอ “ทานตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.” อยูในระดับมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับ

หัวขออื่นๆ แสดงใหเห็นวา หนวยงานตองการรวมมือกับทาง สทป. มากยิ่งข้ึน 

 

สวนท่ี ๓ ความคิดเห็นตอคําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน 

 

 

ภาพท่ี ๑๓๐ ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นตอวัตถุประสงคตามราง พรบ. ใหมในภาพรวม 

ความคิดเห็นตอวัตถุประสงคตามราง พรบ. ใหม ภาพรวมมีความสอดคลองกับหนวยงานของทานอยู

ในระดับมาก โดยในหัวขอ “ผลิต ประกอบรวม ปรับปรุง ซอมสราง เปล่ียนลักษณะ แปรสภาพ ขาย 

แลกเปล่ียน ให ใหยืม ใหเชา และใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีปองกันประเทศ และอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศ รวมถึงการสงออกไปนอกราชอาณาจักร” อยูในระดับมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับหัวขออื่นๆ  

๓.๖๐ ๓.๗๐ ๓.๘๐ ๓.๙๐ ๔.๐๐ ๔.๑๐ ๔.๒๐ ๔.๓๐ ๔.๔๐

๘. ทดสอบและรับรองผลการทดสอบตามมาตรฐาน…

๗. เปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูลและสารสนเทศดาน…

๖. เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ และ…

๕. ประสานความรวมมือดานเทคโนโลยีปองกันประเทศและ…

๔. สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การคนควาวิจัย และ…

๓. สงเสริม และสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรม ปองกันประเทศ…

๒. ผลิต ประกอบรวม ปรับปรุง ซอมสราง เปลี่ยนลักษณะ …

๑. ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี…

ความคิดเห็นตอวัตถุประสงคตามราง พรบ. ใหม



๒๔๗ 
 

 

ภาพท่ี ๑๓๑ ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหมในภาพรวม 

ความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหม ในภาพรวมมีความสอดคลองกับหนวยงานของ

ทานอยูในระดับมาก โดยในหัวขอ “ใหการรับรองยุทโธปกรณและยุทธภัณฑท่ีสํานักงานทดสอบ ” อยูในระดับ

มากท่ีสุดเมื่อเทียบกับหัวขออื่นๆ  

 

สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

 

ตารางท่ี ๑๔๗ การอภิปรายผลจากขอเสนอแนะดานตางๆของ สทป. ในหัวขอ ๕.๑.๓.๒ 

คําถาม การอภิปรายผล 

ขอ เสนอแนะดานบทบาทของ สทป.  ท่ีมีส วน

สนับสนุนองคกรของทาน  

ใหมีการสนับสนุนการผลิตยุทโธปกรณ โดยอาจ

ใหมีสวนรวมในการวิจัยจัดทํา 

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมี

ตอ สทป. 

 

 ใหมีการประสานงาน และกําหนดยุทโธปกรณท่ี

สําคัญรวมกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใช

งบประมาณ 

ขอเสนอแนะตอคําถามประเด็นสําคัญและเรงดวน : 

วัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีตามราง พรบ. ใหม 

 ให สทป. เผยแพรวัตถุประสงคและอํานาจ

หนาท่ีตามราง พรบ. ใหม ระหวางหนวยงานใหมาก

ข้ึน 

๓.๕๐ ๓.๖๐ ๓.๗๐ ๓.๘๐ ๓.๙๐ ๔.๐๐ ๔.๑๐ ๔.๒๐ ๔.๓๐ ๔.๔๐

๑๑. ดําเนินการอ่ืนใดที่จําเปนหรือตอเน่ืองเพื่อใหบรรลุ…

๑๐. ใหการรับรองยุทโธปกรณและยุทธภัณฑที่สํานักงานทดสอบ

๙. สงผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานในกิจการที่สํานักงานเขารวมทุน…

๘. เปนตัวแทนหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนตัวแทนเพื่อ…

๗. เรียกเก็บและรับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน …

๖. จัดต้ังหรือรวมกับบุคคลอ่ืนในการจัดต้ังองคกรที่เปนนิติ…

๕. ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอ่ืนทั้ง…

๔. จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยดาน…

๓. กูยืมเงิน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

๒. ซ้ือ ขาย จาง รับจาง สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ใหเชา …

๑. ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิตางๆ

ความคิดเห็นตอหนาที่และอํานาจตามราง พรบ. ใหม



๒๔๘ 
 

เช่ือมโยงกับนโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติมาก

เพียงใด  

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ใน

ภาพรวม 

 

 ไมมีความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๙ 
 

๕.๑.๓.๓ แผนยุทธศาสตรและแผนแมบท สัมพันธสอดคลองกับระยะเวลาและเปาหมายของ

ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ๒๐ ป และยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของกระทรวงกลาโหม มากเพียงใด (โดยเฉพาะ Spearhead R&I Program) และขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงพฒันา 

 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรสรุปไดวา จากกลุมตัวอยางจํานวน ๒๐ คน สวนใหญ

เปนเพศชาย อายุระหวาง๔๖ – ๕๐ ป ช้ันยศนาวาโท ระยะเวลาทํางานในสังกัด ๓ - ๕ ป และระยะเวลาใน

ตําแหนงงาน ๑-๒ ป และ ๓ - ๕ ป  

 

ตารางท่ี ๑๔๘ แสดงผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

เพศ ชาย 

อายุ ๔๖ – ๕๐ ป 

ช้ันยศ นาวาโท 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด ๓-๕ ป 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง ๑ - ๒ ป และ ๓-๕ ป (จํานวนเทากัน) 

 

สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

 จากการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม ซึ่ง

สามารถอภิปรายไดดังนี ้

 

ภาพท่ี ๑๓๒ ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการ

มหาชน) ในภาพรวม 

๒.๘๐ ๒.๙๐ ๓.๐๐ ๓.๑๐ ๓.๒๐ ๓.๓๐ ๓.๔๐ ๓.๕๐

๕. ทานตองการขับเคลื่อนความรวมมือดานตาง ๆ กับ …

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ…

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยาง…

๒. บทบาทหนาที่ของ สทป ที่มีตอหนวยงานของทานมี…

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป.

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในภาพรวม



๒๕๐ 
 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

โดยในหัวขอ “บทบาทหนาท่ีของ สทป ท่ีมีตอหนวยงานของทานมีความเหมาะสม” อยูในระดับมากท่ีสุดเมื่อ

เทียบกับหัวขออื่นๆ  

 

สวนท่ี ๓ ความคิดเห็นตอคําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน 

 

 

ภาพท่ี ๑๓๓ ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นตอแผนยุทธศาสตรและแผนแมบทในภาพรวม 
 

 ความคิดเห็นตอแผนยุทธศาสตรและแผนแมบทในภาพรวมมีความสอดคลองกับหนวยงานของทานอยู

ในระดับมาก โดยในหัวขอ “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ” อยูในระดับมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับ

หัวขออื่นๆ แสดงใหเห็นวา การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหองกันประเทศเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญในหลาย

หนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๑๐ ๓.๒๐ ๓.๓๐ ๓.๔๐ ๓.๕๐ ๓.๖๐ ๓.๗๐

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาองคกรเพื่อความย่ังยืน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาเครือขายความรวมมือ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมสู

ประชาสังคม

ยุทธศาสตรที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ

ความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท



๒๕๑ 
 

สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

 

ตารางท่ี ๑๔๙ การอภิปรายผลจากขอเสนอแนะดานตางๆของ สทป. ในหัวขอ ๕.๑.๓.๓ 

คําถาม การอภิปรายผล 

ขอ เสนอแนะดานบทบาทของ สทป.  ท่ีมีส วน

สนับสนุนองคกรของทาน  

 ให สทป.เขามาชวยพิจารณากําหนด

คุณลักษณะ/ขีดความสามารถของอาวุธยุทโธปกรณ

ท่ีจะนํามาประจําการแตละเหลาทัพไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ควรดําเนินการวิจัยและพัฒนาตามความ

ตองการท่ีแทจริงของเหลาทัพ จากระดับเทคโนโลยี

ไมสูงมาก แตมีความตองการใชงานจํานวนมากในแต

ละป เชน ของใชประจําตัวทหาร อาวุธประจํากาย 

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมี

ตอ สทป. 

 

 ให สทป. ทํางานอยางเปนมืออาชีพ มีมาตรฐาน

ในการดําเนินการ และพฒันาใหเทากันเทคโนโลยี

ของตางชาติ 

ขอเสนอแนะตอคําถามประเด็นสําคัญและเรงดวน : 

แผนยุทธศาสตรและแผนแมบท สัมพันธสอดคลอง

กับระยะเวลาและเปาหมายของยุทธศาสตรการวิจัย

และนวัตกรรมแหงชาติ 20 ป และยุทธศาสตรการ

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

กระทรวงกลาโหม มากเพยีงใด (โดยเฉพาะ 

Spearhead R&I Program) 

 แผนยุทธศาสตร/แผนแมบท ควรใหความสําคัญ

กับการใหผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมดเขามามีสวนรวม 

ทําใหเกิดผลงานท่ีเปนรูปธรรม 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ใน

ภาพรวม 

 

 ควรประชาสัมพันธใหเหลาทัพทราบแผนงาน/ 

ผลงานของ สทป. เพื่อสรางความรู 

 ให สทป. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรให

เปนสถาบันคนควา/ วิจัยแบบมืออาชีพ 
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๕.๑.๓.๔ แผนยุทธศาสตรและแผนแมบท มีทิศทางท่ีสอดคลองและสัมพันธเชิงบูรณาการกับแผน

ยุทธศาสตร ของหนวยวิจัยและอุตสาหกรรมพันธมิตร และผูถือประโยชนรวม เพียงใด และขอเสนอแนะใน

การปรับปรุงพัฒนา 

 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรสรุปไดวา จากกลุมตัวอยางจํานวน ๒๐ คน มีจํานวน

เพศหญิงและชายเทากัน อายุระหวาง ๒๖ - ๓๐ ป ช้ันยศนาวาโท ระยะเวลาทํางานในสังกัด ๑ - ๒ ป และ

ระยะเวลาในตําแหนงงาน ๑ - ๒ ป  

 

ตารางท่ี ๑๕๐ แสดงผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

เพศ ชายและหญิง (จํานวนเทากัน) 

อายุ ๒๖ - ๓๐ ป 

ช้ันยศ นาวาโท 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด ๑ - ๒ ป 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง ๑ - ๒ ป 

 

สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

 จากการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม ซึ่ง

สามารถอภิปรายไดดังนี ้

 

ภาพท่ี ๑๓๔ ภาพสรปุผลการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในภาพรวม 

๓.๑๐ ๓.๒๐ ๓.๓๐ ๓.๔๐ ๓.๕๐ ๓.๖๐ ๓.๗๐

๕. ทานตองการขับเคลื่อนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ…

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยาง…

๒. บทบาทหนาที่ของ สทป ที่มีตอหนวยงานของทานมี…

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป.

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในภาพรวม



๒๕๓ 
 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวมมีความสอดคลองกับ

หนวยงานของทานอยูในระดับมาก โดยในหัวขอ “ ทานตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป. ” 

อยูในระดับมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับหัวขออื่นๆ แสดงใหเห็นวา หนวยงานตองการใหมีความรวมมือในดานตางๆ 

กับ สทป. เพิ่มมากข้ึน 

 

สวนท่ี ๓ ความคิดเห็นตอคําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน 

 

 

ภาพท่ี ๑๓๕ ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นตอแผนยุทธศาสตรและแผนแมบทในภาพรวม 

  

 ความคิดเห็นตอแผนยุทธศาสตรและแผนแมบทในภาพรวมมีความสอดคลองกับหนวยงานของทานอยู

ในระดับมาก โดยในหัวขอ “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ” อยูในระดับมากเมื่อเทียบกับหัวขอ

อื่นๆ แสดงใหเห็นวาหนวยงานมียุทธศาสตดานการวิจัยท่ีสอดคลองกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๑๕ ๓.๒๐ ๓.๒๕ ๓.๓๐ ๓.๓๕ ๓.๔๐ ๓.๔๕ ๓.๕๐ ๓.๕๕ ๓.๖๐

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาองคกรเพื่อความย่ังยืน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาเครือขายความรวมมือ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมสู

ประชาสังคม

ยุทธศาสตรที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ

ความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท



๒๕๔ 
 

สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

 

ตารางท่ี ๑๕๑ การอภิปรายผลจากขอเสนอแนะดานตางๆของ สทป. ในหัวขอ ๕.๑.๓.๔ 

คําถาม การอภิปรายผล 

ขอ เสนอแนะดานบทบาทของ สทป.  ท่ีมีส วน

สนับสนุนองคกรของทาน  

 บทความวิชาการของ สทป. มีประโยชนในการ

คนหาและรวบรวมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนา

ขีดความสามารถของกองทัพ 

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมี

ตอ สทป. 

 

 ให สทป. ใชเทคโนโลยใีนการรวบรวมและ

เผยแพรขอมูลขาวสาร 

 ใชเทคโนโลยีพัฒนากองทัพดวยการพึ่งพาตนเอง

อยางเปนรูปธรรม 

ขอเสนอแนะตอคําถามประเด็นสําคัญและเรงดวน : 

แผนยุทธศาสตรและแผนแมบท มีทิศทางท่ี

สอดคลองและสัมพันธเชิงบูรณาการกับแผน

ยุทธศาสตร ของหนวยวิจัยและอุตสาหกรรม

พันธมิตร และผูถือประโยชนรวมเพียงใด และ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 

 แผนยุทธศาสตรและแผนแมบทท่ีมีความ

สอดคลองกับหนวยงานอื่นๆ ควรมีการพฒันาอยาง

ตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ใน

ภาพรวม 

 

 ควรมีการพัฒนาและผลักดันใหเห็นความสําคัญ

และสงเสริมดานเทคโนโลยีปองกันประเทศอยางเปน

รูปธรรม 
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๕.๑.๓.๕ ความคาดหวังของกลุมลูกคาหลักตามแผนโครงการพัฒนายุทโธปกรณในปจจุบัน 

ประกอบดวยหนวยงานผูใช และหนวยงานมาตรฐานและการทดสอบและการสงกําลัง มีระดับความพึง

พอใจในระดับคุณภาพและความนาเช่ือถือของยุทโธปกรณและบริการมากเพียงใด และขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงพฒันา 

 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรสรุปไดวา จากกลุมตัวอยางจํานวน ๒๐ คน สวนใหญ

เปนเพศชายอายุระหวาง ๔๑ - ๔๕ ป ช้ันยศสัญญาบัตร ระยะเวลาทํางานในสังกัด ๓ - ๕ ป และระยะเวลาใน

ตําแหนงงาน ๑ - ๒ ป  
 

ตารางท่ี ๑๕๒ แสดงผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

เพศ ชาย 

อายุ ๔๑ - ๔๕ ป 

ช้ันยศ สัญญาบัตร 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด ๓ - ๕ ป 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง ๑ - ๒ ป 

 

สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

 จากการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม ซึ่ง

สามารถอภิปรายไดดังนี ้

 
 

ภาพท่ี ๑๓๖ ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในภาพรวม 

๒.๙๐ ๓.๐๐ ๓.๑๐ ๓.๒๐ ๓.๓๐ ๓.๔๐ ๓.๕๐

๕. ทานตองการขับเคลื่อนความรวมมือดานตาง ๆ กับ …

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ…

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยาง…

๒. บทบาทหนาที่ของ สทป ที่มีตอหนวยงานของทานมี…

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป.

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในภาพรวม



๒๕๖ 
 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวมมีความสอดคลองกับ

หนวยงานของทานอยูในระดับปานกลาง โดยในหัวขอ “ หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยาง

สม่ําเสมอ ” อยูในระดับมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับหัวขออื่นๆ แสดงใหเห็นวา หนวยงานตองการใหมีการทํางาน

รวมกันมอยางสม่ําเสมอเพิ่มมากข้ึน 

 

สวนท่ี ๓ ความคิดเห็นตอคําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน 

 

 

ภาพท่ี ๑๓๗ แสดงระดับความพึงพอใจในระดับคุณภาพและความนาเช่ือถือของยุทโธปกรณและบริการ 

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

การวิจัยและพัฒนากระสุนขนาด 30 มม.สูสายการผลิต

ระบบเคร่ืองชวยฝกกําลังพลประจํารถถัง

ระบบสถานการณจําลองทางการแพทยทหาร

ระบบฝกนักบินอากาศยานไรนักบิน

ระบบสนามฝกยิงปนชุดประหยัด

ระบบสนามฝกยิงปนเสมือนจริง

หุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด

ระบบอาวุธควบคุมระยะไกล

ยานเกราะลอยางสําหรับภารกิจของนาวิกโยธิน

ยานเกราะลอยาง DTI 8x8 Black Widow Spider

อากาศยานไรนักบิน Tiger Shark

อากาศยานไรนักบิน Hand-launched

อากาศยานไรนักบิน Multi-Rotors

อากาศยานไรนักบิน FUVEC

อากาศยานไรนักบิน Fixed-Wing

อากาศยานไรนักบิน VTOL (DTI RTN KSM 150)

ระบบสารสนเทศแบบรวมศูนยและโปรแกรมประยุกต …

ระบบแสดงภาพสถานการณรวม (COP)

จรวดทดลอง (Sounding Rocket)

จรวดดัดแปรสภาพอากาศ

จรวดสมรรถนะสูงขนาด 122 มม. DTI-2

จรวดหลายลํากลองนําวิถี DTI-1G

จรวดหลายลํากลอง DTI-1

ความพึงพอใจในระดับคุณภาพและความนาเช่ือถือของยุทโธปกรณและบริการ

ความพึงพอใจ

ความนาเช่ือถือ



๒๕๗ 
 

 ในมุมมองของกลุมตัวอยางเห็นวา ความพึงพอใจและความดูนาเช่ือถือของยุทโปกรณตามรายช่ือ

ดานบนสวนมากอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้ในหัวขอ “ยานเกราะลอยางสําหรับภารกิจของนาวิกโยธิน” เปน

เพียงหัวขอเดียวท่ีไดรับระดับความพึงพอใจและความนาเช่ือถืออยูในระดับมาก 

 

สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

 

ตารางท่ี ๑๕๓ การอภิปรายผลจากขอเสนอแนะดานตางๆของ สทป. ในหัวขอ ๕.๑.๓.๕ 

คําถาม การอภิปรายผล 

ขอ เสนอแนะดานบทบาทของ สทป.  ท่ีมีส วน

สนับสนุนองคกรของทาน  

 ทําหนาท่ีตามบทบาทไดเหมาะสมแลว   

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมี

ตอ สทป. 

 

 ให สทป. ทํางานตอเนื่องกับหนวยงาน คอย

ประสานงาน และจัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูใน

อุตสาหกรรม 

ขอเสนอแนะตอคําถามประเด็นสําคัญและเรงดวน : 

ความคาดหวังของกลุมลูกคาหลักตามแผนโครงการ

พัฒนายุทโธปกรณในปจจุบัน ประกอบดวย

หนวยงานผูใช และหนวยงานมาตรฐานและการ

ทดสอบและการสงกําลัง มีระดับความพึงพอใจใน

ระดับคุณภาพและความนาเช่ือถือของยุทโธปกรณ

และบริการมากเพียงใด และขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงพัฒนา 

 ใหเผยแพรประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง หรือให

บุคคลากรคอยเผยแพรขาวสารท่ีทันตอเหตุการณให

หนวยงานท่ีเกี่ยวของอยูเสมอ 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ใน

ภาพรวม 

 

 ควรเพิ่มเติมเรื่องการประชาสัมธงานตางๆ ท่ี 

สทป. ไดทําใหมากข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๘ 
 

๕.๑.๓.๖ ความคาดหวังของหนวยงานหลักในงานดานการฝกและศึกษาของทุกกองทัพ เทียบกับ

ผลิตภัณฑและบริการในปจจุบันท่ีไดรับจาก สทป. อยูในระดับความพึงพอใจมากเพียงใด โดยเฉพาะองค

ความรูเทคโนโลยีทางการทหารสมัยใหมท่ีสอดรับกับภัยคุกคามรูปแบบใหมๆ และขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงพฒันา 

 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรสรุปไดวา จากกลุมตัวอยางจํานวน ๒๐ คน เปนเพศ

ชายและเพศหญิงอายุระหวาง ๒๖ – ๓๐ ป และ ๔๖ - ๕๐ ป ช้ันยศพันตรี ระยะเวลาทํางานในสังกัด ๓ - ๕ ป 

และระยะเวลาในตําแหนงงาน ๑ - ๒ ป และ ๓ - ๕ ป 

 

ตารางท่ี ๑๕๔ แสดงผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

เพศ ชาย และ หญิง (จํานวนเทากัน) 

อายุ ๒๖ – ๓๐ ป และ ๔๖ - ๕๐ ป (จํานวนเทากัน) 

ช้ันยศ พันตร ี

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด ๓ - ๕ ป 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง ๑ - ๒ ป และ ๓ - ๕ ป (จํานวนเทากัน) 

 

สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

 จากการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม ซึ่ง

สามารถอภิปรายไดดังนี ้

 

ภาพท่ี ๑๓๘ ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในภาพรวม 

๒.๙๐ ๒.๙๕ ๓.๐๐ ๓.๐๕ ๓.๑๐ ๓.๑๕

๕. ทานตองการขับเคลื่อนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ…

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยาง…

๒. บทบาทหนาที่ของ สทป ที่มีตอหนวยงานของทานมี…

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป.

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในภาพรวม



๒๕๙ 
 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวมมีความสอดคลองกับ

หนวยงานของทานอยูในระดับปานกลาง โดยในหัวขอ “ บทบาทหนาท่ีของ สทป ท่ีมีตอหนวยงานของทานมี

ความเหมาะสม ” และ “ทานตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.” อยูในระดับมากท่ีสุดเมื่อ

เทียบกับหัวขออื่นๆ แสดงใหเห็นวา หนวยงานคิดวาบทบาทและหนาท่ี สทป. มีความเหมาะสมดี และตองการ

ขับเคล่ือนความรวมมือกับ สทป. ใหมากข้ึน 

สวนท่ี ๓ ความคิดเห็นตอคําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน 

 

ภาพท่ี ๑๓๙ แสดงระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของยุทโธปกรณและบริการ 

 กลุมตัวอยางใหความเห็นประเด็นความคาดหวังและความพึงพอใจท่ีมีตอยุทโธปกรณอยูในระดับ

ใกลเคียงกัน คือระดับปานกลางเทากันท้ังหมด ไมมีความคาดหวังท่ีมากกวาความพึงพอใจอยางมีนัยสําคัญ 

2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4

การวิจัยและพัฒนากระสุนขนาด 30 มม.สูสายการผลิต

ระบบเคร่ืองชวยฝกกําลังพลประจํารถถัง

ระบบสถานการณจําลองทางการแพทยทหาร

ระบบฝกนักบินอากาศยานไรนักบิน

ระบบสนามฝกยิงปนชุดประหยัด

ระบบสนามฝกยิงปนเสมือนจริง

หุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด

ระบบอาวุธควบคุมระยะไกล

ยานเกราะลอยางสําหรับภารกิจของนาวิกโยธิน

ยานเกราะลอยาง DTI 8x8 Black Widow Spider

อากาศยานไรนักบิน Tiger Shark

อากาศยานไรนักบิน Hand-launched

อากาศยานไรนักบิน Multi-Rotors

อากาศยานไรนักบิน FUVEC

อากาศยานไรนักบิน Fixed-Wing

อากาศยานไรนักบิน VTOL (DTI RTN KSM 150)

ระบบสารสนเทศแบบรวมศูนยและโปรแกรมประยุกต …

ระบบแสดงภาพสถานการณรวม (COP)

จรวดทดลอง (Sounding Rocket)

จรวดดัดแปรสภาพอากาศ

จรวดสมรรถนะสูงขนาด 122 มม. DTI-2

จรวดหลายลํากลองนําวิถี DTI-1G

จรวดหลายลํากลอง DTI-1

ความคาดหวังและความพึงพอใจของยุทโธปกรณและบริการของยุทโธปกรณและบริการ

ความคาดหวัง

ความพึงพอใจ



๒๖๐ 
 

สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

 

ตารางท่ี ๑๕๕ การอภิปรายผลจากขอเสนอแนะดานตางๆของ สทป. ในหัวขอ ๕.๑.๓.๖ 

คําถาม การอภิปรายผล 

ขอ เสนอแนะดานบทบาทของ สทป.  ท่ีมีส วน

สนับสนุนองคกรของทาน  

 หวังวา สทป. จะมีโอกาสไดจัดการอบรมสัมมนา

เผยแพรนวัตกรรมใหมๆ 

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมี

ตอ สทป. 

 อยากใหมีการพัฒนายุทโธปกรณ เพื่อลดการ

นําเขาและสามารถพึ่งพาตนเอง 

ขอเสนอแนะตอคําถามประเด็นสําคัญและเรงดวน : 

เรื่องความคาดหวังของหนวยงานหลักในงานดาน

การฝกและศึกษาของทุกกองทัพ เทียบกับผลิตภัณฑ

และบริการในปจจุบันท่ีไดรับจาก สทป. อยูในระดับ

ความพึงพอใจมากเพียงใด 

 ไมคอยทราบวางานดานยุทโธปกรณท่ี สทป. ทํา

มีอะไรบาง จึงเสนอแนะให สทป. เผยแพรขาวสารให

มากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ใน

ภาพรวม 

 ไมมีความคิดเห็น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๑ 
 

๕.๑.๓.๗ ความคาดหวังของสมาชิกในภาคอุตสาหกรรมปองกันประเทศตอบทบาทของ สทป. ใน

การขับเคลื่อนนวัตกรรมอันเกิดจากการวิจัย เพื่อนําไปใชสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแก

อุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ํา 

 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรสรุปไดวา จากกลุมตัวอยางจํานวน ๒๐ คน สวนใหญ

เปนเพศหญิงอายุระหวาง ๕๖ – ๖๐ ป ตําแหนงงาน ผูอํานวยการ ระยะเวลาทํางานในสังกัด ๓ - ๕ ป และ

ระยะเวลาในตําแหนงงาน ๑ - ๒ ป  

 

ตารางท่ี ๑๕๖ แสดงผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

เพศ หญิง 

อายุ ๕๖ – ๖๐ ป 

ตําแหนงงาน ผูอํานวยการ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด ๓ - ๕ ป 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง ๑ - ๒ ป  

 

สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

 จากการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม ซึ่ง

สามารถอภิปรายไดดังนี้ 

 
 

ภาพท่ี ๑๔๐ ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในภาพรวม 

๐.๐๐ ๐.๕๐ ๑.๐๐ ๑.๕๐ ๒.๐๐ ๒.๕๐ ๓.๐๐ ๓.๕๐ ๔.๐๐ ๔.๕๐

๑๑. ทานไดรับประโยชนจากงานดานการควบคุมมาตรฐาน…

๙. ทานไดรับประโยชนจากงานดาน Simulation …

๗. ทานไดใชงานศูนยการออกแบบ หรือ Design Center …

๕. ทานตองการขับเคลื่อนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยาง…

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป.

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในภาพรวม



๒๖๒ 
 

 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง โดยประเด็น “ทานตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.” อยูในระดับมากท่ีสุด 

เมื่อเทียบกับหัวขออื่นๆ จึงสรุปไดวา หนวยงานตองการสรางความรวมมือกับ สทป. เปนอยางมาก 

 

สวนท่ี ๓ ความคาดหวัง 

 

ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหม ในภาพรวมมีความ

สอดคลองกับหนวยงานของทานอยูในระดับปานกลาง โดยในหัวขอ “ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือ

หนวยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศในกิจการท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตาม

วัตถุประสงคของสํานักงาน” อยูในระดับมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับหัวขออื่นๆ แสดงใหเห็นวา การทําความรวมมือ

เปนงานท่ีหลายหนวยงานจําเปนตองทํา และหนวยงานหลายหนวยงานตองการใหเกิดความรวมมือรวมระหวาง

หนวยงาน 

 

 

 

 

๒.๘๕ ๒.๙๐ ๒.๙๕ ๓.๐๐ ๓.๐๕ ๓.๑๐ ๓.๑๕ ๓.๒๐ ๓.๒๕ ๓.๓๐

๑๑. ดําเนินการอ่ืนใดที่จําเปนหรือตอเน่ืองเพื่อใหบรรลุ…

๑๐. ใหการรับรองยุทโธปกรณและยุทธภัณฑที่สํานักงานทดสอบ

๙. สงผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานในกิจการที่สํานักงานเขารวมทุน…

๘. เปนตัวแทนหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนตัวแทนเพื่อ…

๗. เรียกเก็บและรับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน …

๖. จัดต้ังหรือรวมกับบุคคลอ่ืนในการจัดต้ังองคกรที่เปนนิติ…

๕. ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอ่ืนทั้ง…

๔. จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยดาน…

๓. กูยืมเงิน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

๒. ซ้ือ ขาย จาง รับจาง สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ใหเชา …

๑. ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิตางๆ

ความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหม

 ภาพท่ี ๑๔๑ ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหม 



๒๖๓ 
 

ตารางท่ี ๑๕๗ การอภิปรายผลจากความคาดหวังตอบทบาทของ สทป. ในหัวขอ ๕.๑.๓.๗ 

คําถาม การอภิปรายผล 

ทานมีความคาดหวังตอบทบาทของ สทป. ในการ

ขับเคล่ือนนวัตกรรมอันเกิดจากการวิจัย เพื่อนําไปใช

ส ร า ง ขี ดคว ามสามารถ ในการแข ง ขั น ให แก

อุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ําอยางไร 

 ควรเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีกับหนวยงาน

ท่ีมีสวนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศและ

บริษัทตางๆ ท่ีเปนกําลังสําคัญ 

ทานตองการให สทป. ชวยเหลือธุรกิจของทานใน

สวนใด (เชน เปนตัวกลางระหวางหนวยงานการผลิต

และการผลิต ตัวกลางระหวางหนวยงานการผลิต

และการตลาด และอื่นๆ) 

 ตองการให สทป. เขามาพูดคุยหารือเปนประจํา 

เพื่อประสานความรวมมืออยางตอเนื่อง 

 

สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

 

ตารางท่ี ๑๕๘ การอภิปรายผลจากขอเสนอแนะดานตางๆของ สทป. ในหัวขอ ๕.๑.๓.๗ 

คําถาม การอภิปรายผล 

ขอ เสนอแนะดานบทบาทของ สทป.  ท่ีมีส วน

สนับสนุนองคกรของทาน  

 ควรมีนโยบาย วางแผน และดําเนินการเกี่ยวกับ

การศึกษาโดยการสนับสนุนทุนการศึกษาและทุน

วิจัยแกหนวยงาน 

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมี

ตอ สทป. 

 ควรมีการประชาสัมพันธภารกิจหนาท่ีของ

องคกร 

ขอเสนอแนะตอคําถามประเด็นสําคัญและเรงดวน : 

ความคาดหวังตอบทบาทของ สทป. ในการ

ขับเคล่ือนนวัตกรรมอันเกิดจากการวิจัย เพื่อนําไปใช

สรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแก

อุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ํา 

 ควรขับเคล่ือนนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย

เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของในรูปแบบบูรณา

การ ไมใชเพียงการผลิต แตยังตองคํานึงถึงการ

ประชาสัมพันธ การตลาดอีกดวย  

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ใน

ภาพรวม 

ควรมีการประชาสัมพันธภารกิจและหนาท่ีของ

องคกร 

 

 

 
 



๒๖๔ 
 

๕.๑.๓.๘ ความคาดหวังของสมาชิกหนวยวิจัยภายใตกระทรวงกลาโหมในประเทศในอาเซียนตอ

บทบาทของ สทป. ในการเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนนวัตกรรมอันเกิดจากโครงการความรวมมือตางๆ 

เพื่อนําไปใชสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแก สมาชิกอุตสาหกรรมปองกันประเทศกลุมอาเซียน 

ตามนโยบาย ADMM 

 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรสรุปไดวา จากกลุมตัวอยางจํานวน ๕๐ คน สวนใหญ

เปนเพศชาย อายุระหวาง ๕๑ – ๕๕ ป ช้ันยศนาวาเอก ระยะเวลาทํางานในสังกัด ๓ - ๕ ป และระยะเวลาใน

ตําแหนงงาน ๑ - ๒ ป  

 

ตารางท่ี ๑๕๙ แสดงผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

เพศ ชาย  

อายุ ๕๑ – ๕๕ ป 

ช้ันยศ นาวาเอก 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด ๓ - ๕ ป 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง ๑ - ๒ ป  

 

สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

 จากการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม ซึ่ง

สามารถอภิปรายไดดังนี ้

 

ภาพท่ี ๑๔๒ ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในภาพรวม 

๐.๐๐ ๑.๐๐ ๒.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐

๕. ทานตองการขับเคลื่อนความรวมมือดานตาง ๆ กับ …

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ…

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยาง…

๒. บทบาทหนาที่ของ สทป ที่มีตอหนวยงานของทานมี…

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป.

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในภาพรวม



๒๖๕ 
 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวมมีความสอดคลองกับ

หนวยงานของทานอยูในระดับมาก โดยในหัวขอ “ทานตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.” 

อยูในระดับมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับหัวขออื่นๆ แสดงใหเห็นวา หนวยงานตองการรวมมือในดานตางๆกับ สทป. 

เพิ่มมากข้ึน 

 

สวนท่ี ๓ ความคาดหวัง 

ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหม ในภาพรวมมีความ

สอดคลองกับหนวยงานของทานอยูในระดับปานกลาง โดยในหัวขอ “ใหการรับรองยุทโธปกรณและยุทธภัณฑท่ี

สํานักงานทดสอบ” อยูในระดับมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับหัวขออื่นๆ แสดงใหเห็นวา หนาท่ีและอํานาจตามราง 

พรบ. ในหัวขอดังกวางมีความสําคัญกับหลายหนวยงาน 

 

 

 

 

๒.๗๐ ๒.๘๐ ๒.๙๐ ๓.๐๐ ๓.๑๐ ๓.๒๐ ๓.๓๐ ๓.๔๐ ๓.๕๐ ๓.๖๐

๑๑. ดําเนินการอ่ืนใดที่จําเปนหรือตอเน่ืองเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค…

๑๐. ใหการรับรองยุทโธปกรณและยุทธภัณฑที่สํานักงานทดสอบ

๙. สงผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานในกิจการที่สํานักงานเขารวมทุนถือหุน…

๘. เปนตัวแทนหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนตัวแทนเพื่อประกอบ…

๗. เรียกเก็บและรับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ คา…

๖. จัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองคกรที่เปนนิติบุคคล รวม…

๕. ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอ่ืนทั้งภาครัฐ…

๔. จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรและ…

๓. กูยืมเงิน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

๒. ซ้ือ ขาย จาง รับจาง สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ใหเชา เชาซ้ือ …

๑. ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิตางๆ

ความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหม

ภาพท่ี ๑๔๓ ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหมในภาพรวม 



๒๖๖ 
 

ตารางท่ี ๑๖๐ การอภิปรายผลจากความคาดหวงัตอบทบาทของ สทป. ในหัวขอ ๕.๑.๓.๘ 

คําถาม การอภิปรายผล 

ทานมีความคาดหวังตอบทบาทของ สทป. ในการ

เปนสวนหนึ่งของการขับเคล่ือนนวัตกรรมอันเกิดจาก

โครงการความรวมมือตางๆ เพื่อนําไปใชสรางขีด

คว ามสามารถ ในการแ ข ง ขั น ใ ห แก  สมา ชิ ก

อุตสาหกรรมปองกันประเทศกลุมอาเซียนตาม

นโยบาย ADMM อยางไร 

ให สทป. สรางผลผลิตตาง ๆ ท่ีมีขีด

ความสามารถเปนท่ียอมรับในภูมิภาคสามารถทําการ

สงออกได 

พัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัยและพึ่งพาตนเอง 

 

สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

 

ตารางท่ี ๑๖๑ การอภิปรายผลจากขอเสนอแนะดานตางๆของ สทป. ในหัวขอ ๕.๑.๓.๘ 

คําถาม การอภิปรายผล 

ขอ เสนอแนะดานบทบาทของ สทป.  ท่ีมีส วน

สนับสนุนองคกรของทาน  

 สนับสนุนดานเทคโนโลยีและบุคลากรใหกับ

หนวยงานวิ จัยอื่นๆ เพื่ อ ใหมีความรู  และ ขีด

ความสามารถเทากับเทคโนโลยีสมัยใหม 

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมี

ตอ สทป. 

 ควรไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณและ

ดานเทคโนโลยี เพื่อการวิจัยและพัฒนาจนกระท่ัง

รวมไปถึงการขยายผลสูการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 

ขอเสนอแนะตอคําถามประเด็นสําคัญและเรงดวน : 

ความคาดหวังตอบทบาทของ สทป. ในการเปนสวน

หนึ่งของการขับเคล่ือนนวัตกรรมอันเกิดจาก

โครงการความรวมมือตางๆ เพื่อนําไปใชสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันใหแก สมาชิก

อุตสาหกรรมปองกันประเทศกลุมอาเซียนตาม

นโยบาย ADMM 

 สรางความรวมมือกับเหลาทัพและหนวยตางๆ 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ใน

ภาพรวม 

ควรปรับโครงสรางใหสอดคลองกับแนวทางการ

ปฏิ บั ติและปรั บยุ ทธศาสตร ใ ห เหมาะสมกั บ

สถานการณท้ังในปจจุบันและอนาคต 

 

 

 



๒๖๗ 
 

๕.๑.๓.๙ ความคาดหวังของสมาชิกหนวยวิจัยในประเทศนอกกระทรวงกลาโหม ตอบทบาทของ 

สทป. ในการริเร่ิมใชประโยชนจากเทคโนโลยี ๒ ทาง (Dual Used) เพื่อบูรณาการสรางคุณคาท้ังดาน 

Defense และ Commercial 

 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรสรุปไดวา จากกลุมตัวอยางจํานวน ๒๐ คน สวนใหญ

เปนเพศชาย อายุระหวาง ๓๑ – ๓๕ ป ตําแหนงงานนักวิจัย ระยะเวลาทํางานในสังกัด ๓ - ๕ ป และระยะเวลา

ในตําแหนงงาน ๓ - ๕ ป  
 

ตารางท่ี ๑๖๒ แสดงผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

เพศ ชาย  

อายุ ๓๑ – ๓๕ ป 

ตําแหนงงาน นักวิจัย 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด ๓ - ๕ ป 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง ๓ - ๕ ป  

 

สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

 จากการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม ซึ่ง

สามารถอภิปรายไดดังนี ้

 
 

ภาพท่ี ๑๔๔ ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในภาพรวม 

๐.๐๐ ๐.๕๐ ๑.๐๐ ๑.๕๐ ๒.๐๐ ๒.๕๐ ๓.๐๐ ๓.๕๐ ๔.๐๐

๕. ทานตองการขับเคลื่อนความรวมมือดานตาง ๆ กับ …

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ…

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยาง…

๒. บทบาทหนาที่ของ สทป ที่มีตอหนวยงานของทานมี…

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป.

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในภาพรวม



๒๖๘ 
 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวมมีความสอดคลองกับ

หนวยงานของทานอยูในระดับมาก โดยในหัวขอ “ทานตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.” 

อยูในระดับมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับหัวขออื่นๆ แสดงใหเห็นวา หนวยงานตองการรวมมือในดานตางๆกับ สทป. 

เพิ่มมากข้ึน 

 

สวนท่ี ๓ ความคาดหวัง 

ความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหม ในภาพรวมมีความสอดคลองกับหนวยงานของ

ทานอยูในระดับมาก โดยในหัวขอ “จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ” อยูในระดับมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับหัวขออื่นๆ แสดงใหเห็นวา หนวยงานตองการให

มีการทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศเพิ่มมากข้ึน 

 

๐.๐๐ ๐.๕๐ ๑.๐๐ ๑.๕๐ ๒.๐๐ ๒.๕๐ ๓.๐๐ ๓.๕๐ ๔.๐๐ ๔.๕๐

๑๑. ดําเนินการอ่ืนใดที่จําเปนหรือตอเน่ืองเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค…

๑๐. ใหการรับรองยุทโธปกรณและยุทธภัณฑที่สํานักงานทดสอบ

๙. สงผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานในกิจการที่สํานักงานเขารวมทุนถือ…

๘. เปนตัวแทนหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนตัวแทนเพื่อประกอบ…

๗. เรียกเก็บและรับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ …

๖. จัดต้ังหรือรวมกับบุคคลอ่ืนในการจัดต้ังองคกรที่เปนนิติบุคคล …

๕. ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอ่ืนทั้งภาครัฐ…

๔. จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตร…

๓. กูยืมเงิน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

๒. ซ้ือ ขาย จาง รับจาง สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ใหเชา เชาซ้ือ …

๑. ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิตางๆ

ความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหม

ภาพท่ี ๑๔๕  ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหมภาพรวม 



๒๖๙ 
 

ตารางท่ี ๑๖๓ การอภิปรายผลจากความคาดหวังตอ สทป. ในหัวขอ ๕.๑.๓.๙ 

คําถาม การอภิปรายผล 

ทานมีความคาดหวังตอบทบาทของ สทป. ในการ

ริ เริ่มใชประโยชนจากเทคโนโลยี ๒ ทาง  (Dual 

Used) เพื่อบูรณาการสรางคุณคาท้ังดาน Defence 

และ Commercial อยางไร 

ควรมีบทบาทจากเทคโนโลยีท้ัง ๒ ทาง ซึ่งจะ

ชวยใหเกิดการวิจัยท้ังดานผลิตภัณฑและการวิจัยท่ี

ทําใหทราบวาในปจจุบันตลาดตองการอะไรไดอยาง

เหมาะสม 

 

สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

 

ตารางท่ี ๑๖๔ การอภิปรายผลจากขอเสนอแนะดานตางๆของ สทป. ในหัวขอ ๕.๑.๓.๙ 

คําถาม การอภิปรายผล 

ขอ เสนอแนะดานบทบาทของ สทป.  ท่ีมีส วน

สนับสนุนองคกรของทาน  

 สทป. ควรเปนสวนหนึ่งในการชวยกํ าหนด

ขอบเขตและบทบาทของเทคโนโลยี ๒ ทาง รวมท้ัง

เปนหนึ่งในหนวยงานหลักในการวิจัย 

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมี

ตอ สทป. 

 ดําเนินงานวิจัยรวมกันไดโดยเนนใหเกิดข้ันตอน

ดําเนินการท่ีรวดเร็วและมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

ขอเสนอแนะตอคําถามประเด็นสําคัญและเรงดวน : 

ความคาดหวังตอบทบาทของ สทป. ในการริเริ่มใช

ประโยชนจากเทคโนโลยี 2 ทาง (Dual Used) เพื่อ

บูรณาการสรางคุณคาท้ังดาน Defence และ 

Commercial 

 ควรกําหนดหัวขอสําคัญในการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีดานยุทโธปกรณ และยุทธภัณฑ เพื่อ

นําไปสูภาคอุตสาหกรรมท่ีชัดเจน 

 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ใน

ภาพรวม 

 ควรเพิ่มชองทางการอํานวยความสะดวกใหกับ

หนวยงานของรัฐในการดําเนินงานวิจัยรวมกัน 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๐ 
 

๕.๑.๓.๑๐ ความคาดหวังในความรวมมือของภาคมหาวิทยาลัย และศูนยความเปนเลิศดาน

เทคโนโลยีตาง ๆ ตอบทบาทของ สทป. ในการประสานความรวมมือ เพื่อใชประโยชนจากโครงการวิจัย

พื้นฐานตอยอดไปสูนวัตกรรมท่ีสรางประโยชนตอกระทรวงกลาโหม และหนวยงานความม่ันคงท้ังหมด 

 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรสรุปไดวา จากกลุมตัวอยางจํานวน ๒๐ คน สวนใหญ

เปนเพศชาย อายุระหวาง ๓๑ – ๓๕ ป ตําแหนงอาจารย ระยะเวลาทํางานในสังกัด ๓ - ๕ ป และระยะเวลาใน

ตําแหนงงาน ๓ - ๕ ป  

 

ตารางท่ี ๑๖๕ แสดงผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

เพศ ชาย  

อายุ ๓๑ – ๓๕ ป 

ตัวแหนงงาน อาจารย 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด ๓ - ๕ ป 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง ๓ - ๕ ป  

 

สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

 จากการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม ซึ่ง

สามารถอภิปรายไดดังนี ้

 
 

ภาพท่ี ๑๔๖  ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในภาพรวม 

๐.๐๐ ๐.๕๐ ๑.๐๐ ๑.๕๐ ๒.๐๐ ๒.๕๐ ๓.๐๐ ๓.๕๐ ๔.๐๐

๕. ทานตองการขับเคลื่อนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ…

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยางสม่ําเสมอ

๒. บทบาทหนาที่ของ สทป ที่มีตอหนวยงานของทานมีความ…

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป.

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในภาพรวม



๒๗๑ 
 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวมมีความสอดคลองกับ

หนวยงานของทานอยูในระดับมาก โดยในหัวขอ “ทานตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.” 

อยูในระดับมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับหัวขออื่นๆ แสดงใหเห็นวา หนวยงานตองการรวมมือในดานตางๆ กับ สทป. 

เพิ่มมากข้ึน 

 

สวนท่ี ๓ ความคาดหวัง 

 

ความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหม ในภาพรวมมีความสอดคลองกับหนวยงานของ

ทานอยูในระดับปานกลาง โดยในหัวขอ “ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอืน่ท้ังภาครัฐและ

เอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศในกิจการท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน” อยู

ในระดับมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับหัวขออื่นๆ แสดงใหเห็นวา หนวยงานตองการใหเกิดความรวมมือกับองคกรหรือ

หนวยงานอื่น 

 

๒.๗๐ ๒.๘๐ ๒.๙๐ ๓.๐๐ ๓.๑๐ ๓.๒๐ ๓.๓๐ ๓.๔๐ ๓.๕๐

๑๑. ดําเนินการอ่ืนใดที่จําเปนหรือตอเน่ืองเพื่อใหบรรลุ…

๑๐. ใหการรับรองยุทโธปกรณและยุทธภัณฑที่สํานักงานทดสอบ

๙. สงผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานในกิจการที่สํานักงานเขารวมทุน…

๘. เปนตัวแทนหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนตัวแทนเพื่อ…

๗. เรียกเก็บและรับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน …

๖. จัดต้ังหรือรวมกับบุคคลอ่ืนในการจัดต้ังองคกรที่เปนนิติ…

๕. ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอ่ืนทั้ง…

๔. จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยดาน…

๓. กูยืมเงิน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

๒. ซ้ือ ขาย จาง รับจาง สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ใหเชา …

๑. ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิตางๆ

ความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหม

ภาพท่ี ๑๔๗ ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหมภาพรวม 



๒๗๒ 
 

ตารางท่ี ๑๖๖ การอภิปรายผลจากความคาดหวังตอบาทบาทของ สทป. ในหัวขอ ๕.๑.๓.๑๐ 

คําถาม การอภิปรายผล 

ทานมีความคาดหวังตอบทบาทของ สทป. ในการ

ประสานความร วมมื อ  เพื่ อ ใช ประ โยชน จาก

โครงการวิจัยพื้นฐานตอยอดไปสูนวัตกรรมท่ีสราง

ประโยชนตอกระทรวงกลาโหม และหนวยงานความ

มั่นคงท้ังหมดอยางไร 

 คาดหวงัวา จะมีการทดสอบ On site ใหมาก

ข้ึน 

 ทดลองนวัตกรรมจริงมากข้ึน 

 

สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

 

ตารางท่ี ๑๖๗ การอภิปรายผลจากขอเสนอแนะดานตางๆของ สทป. ในหัวขอ ๕.๑.๓.๑๐ 

คําถาม การอภิปรายผล 

ขอ เสนอแนะดานบทบาทของ สทป.  ท่ีมีส วน

สนับสนุนองคกรของทาน  

 ควรมีกิจกรรมใหมากข้ึน ท้ังดานการศึกษา และ

วิจัย 

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมี

ตอ สทป. 

 ควรสนับสนุนหนวยงานอยางเต็มท่ี และสงเสริม

งานวิจัยใหมากข้ึน 

ขอเสนอแนะตอคําถามประเด็นสําคัญและเรงดวน : 

ความคาดหวังตอบทบาทของ สทป. ในการประสาน

ความรวมมือ เพื่อใชประโยชนจากโครงการวิจัย

พื้นฐานตอยอดไปสูนวัตกรรมท่ีสรางประโยชนตอ

กระทรวงกลาโหม และหนวยงานความมั่นคงท้ังหมด 

 ควรสงเสริมงานวิจัยในระยะยาว เพื่อท่ีจะไดลด

ตนทุนการนําเขา 

 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ใน

ภาพรวม 

 ควรประชาสัมพันธเชิงรุกกับหนวยงานวิจัยตางๆ 

เพื่อสรางภาพลักษณท่ีทันสมัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๓ 
 

๕.๑.๓.๑๑ ความคาดหวังของสมาชิกในภาคอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ตอบทบาทของ สทป. 

ในการสง เส ริมให  ผลิตภัณฑ มีความได เป รียบในการแขงขัน เชน  Cost Leadership, Quality 

Leadership เปนตน 

 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรสรุปไดวา จากกลุมตัวอยางจํานวน ๒๐ คน สวนใหญ

เปนเพศหญิง อายุระหวาง ๔๑ – ๔๕ ป ตําแหนงพนกังานแผนกแผนงาน ระยะเวลาทํางานในสังกัด ๑ - ๒ ป 

และระยะเวลาในตําแหนงงาน ๑ - ๒ ป และ ๓ - ๕ ป (จํานวนเทากัน) 

 

ตารางท่ี ๑๖๘ แสดงผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

เพศ หญิง 

อายุ ๔๑ – ๔๕ ป 

ตําแหนงงาน พนักงานแผนกแผนงาน 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด ๓ - ๕ ป 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง ๑ - ๒ ป และ ๓ - ๕ ป (จํานวนเทากัน) 

 

สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

 จากการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม ซึ่ง

สามารถอภิปรายไดดังนี ้

 

ภาพท่ี ๑๔๘ ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในภาพรวม 
 

๒.๙๐ ๒.๙๕ ๓.๐๐ ๓.๐๕ ๓.๑๐ ๓.๑๕ ๓.๒๐

๕. ทานตองการขับเคลื่อนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ…

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยาง…

๒. บทบาทหนาที่ของ สทป ที่มีตอหนวยงานของทานมี…

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป.

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในภาพรวม



๒๗๔ 
 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวมมีความสอดคลองกับ

หนวยงานของทานอยูในระดับปานกลาง โดยในหัวขอ “หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป.” และ 

“ทานตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป. ” อยูในระดับมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับหัวขออื่นๆ 

แสดงใหเห็นวา หนวยงานไดประโยชนจาก สทป. และตองการรวมมือในดานตางๆกับ สทป. เพิ่มมากข้ึน 

 

สวนท่ี ๓ ความคาดหวัง 

 

ความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหม ในภาพรวมมีความสอดคลองกับหนวยงานของ

ทานอยูในระดับปานกลาง โดยในหัวขอ “ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิตางๆ” อยูในระดับ

มากท่ีสุดเมื่อเทียบกับหัวขออื่นๆ แสดงใหเห็นวาหนวยงานเห็นดวยกับการท่ี สทป. ถือกรรมสิทธิ์และ

ครอบครองทรัพยสิทธิมากยิ่งข้ึน 

 

๒.๘๕ ๒.๙๐ ๒.๙๕ ๓.๐๐ ๓.๐๕ ๓.๑๐ ๓.๑๕ ๓.๒๐ ๓.๒๕

๑๑. ดําเนินการอ่ืนใดที่จําเปนหรือตอเน่ืองเพื่อใหบรรลุ…

๑๐. ใหการรับรองยุทโธปกรณและยุทธภัณฑที่สํานักงานทดสอบ

๙. สงผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานในกิจการที่สํานักงานเขารวมทุน…

๘. เปนตัวแทนหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนตัวแทนเพื่อ…

๗. เรียกเก็บและรับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน …

๖. จัดต้ังหรือรวมกับบุคคลอ่ืนในการจัดต้ังองคกรที่เปนนิติ…

๕. ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอ่ืนทั้ง…

๔. จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยดาน…

๓. กูยืมเงิน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

๒. ซ้ือ ขาย จาง รับจาง สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ใหเชา …

๑. ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิตางๆ

ความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหม

ภาพท่ี ๑๔๙ ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นตอหนาท่ีและอํานาจตามราง พรบ. ใหมในภาพรวม 



๒๗๕ 
 

ตารางท่ี ๑๖๙ การอภิปรายผลจากความคาดหวังตอบทบาทของ สทป. ในหัวขอ ๕.๑.๓.๑๑ 

คําถาม การอภิปรายผล 

ทานมีความคาดหวังตอบทบาทของ สทป. ในการ

สงเสริมใหผลิตภัณฑมีความไดเปรียบในการแขงขัน

ท้ังในดาน Cost Leadership และ Quality 

Leadership และดานอื่นๆ อยางไร 

 คาดหวังให สทป. ใหความรูดานการทํา Cost 

และ Quaility กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 สนับสนุนใหเกิดงานวิจัยดานอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศทางทะเล 

 

สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

 

ตารางท่ี ๑๗๐ การอภปิรายผลจากขอเสนอแนะดานตางๆของ สทป. ในหัวขอ ๕.๑.๓.๑๑ 

คําถาม การอภิปรายผล 

ขอ เสนอแนะดานบทบาทของ สทป.  ท่ีมีส วน

สนับสนุนองคกรของทาน  

 สทป. ทําหนาท่ีตามบทบาทท่ีไดรับเหมาะสม

แลว 

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมี

ตอ สทป. 

 ควรติดตอส่ือสารกับหนวยงานตางๆ ใหมากข้ึน 

ขอเสนอแนะตอคําถามประเด็นสําคัญและเรงดวน : 

ความคาดหวังตอบทบาทของ สทป. ในการสงเสริม

ให ผลิตภัณฑมีความไดเปรียบในการแขงขันท้ังใน

ดาน Cost Leadership และ Quality Leadership 

และดานอื่นๆ  

 ควรทําเรื่อง Cost Leadership และ Quality 

Leadership อยางจริงจัง และควรเปดอบรมให

หนวยงานท่ีเกี่ยวของเขารวม 

 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ใน

ภาพรวม 

 ไมมีความคิดเห็น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๖ 
 

๕.๑.๓.๑๒ ความคาดหวังของผูประกอบการในและตางประเทศ ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบริหาร

สัญญาของ สทป. และการปฏบิัติตามขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact), สัญญาปกปดความลับ (Non-

Disclosure Agreement หรือ NDA) หรือ End-User เปนตน 

 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรสรุปไดวา จากกลุมตัวอยางจํานวน ๒๐ คน สวนใหญ

เปนเพศชาย มีอายุระหวาง ๓๑ – ๓๕ ป และ ๓๖ – ๔๐ ป ตําแหนงหนักงานฝายเทคนิค ระยะเวลาทํางานใน

สังกัด ๑ - ๒ ป และระยะเวลาในตําแหนงงาน ๑ - ๒ ป  

 

ตารางท่ี ๑๗๑ แสดงผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

เพศ ชาย 

อายุ ๓๑ – ๓๕ ป และ ๓๖ – ๔๐ ป(จํานวนเทากัน) 

ตําแหนงงาน พนักงานฝายเทคนิค 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด ๑ - ๒ ป 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง ๑ - ๒ ป  

 

สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

 จากการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม ซึ่ง

สามารถอภิปรายไดดังนี ้

 
 

ภาพท่ี ๑๕๐ ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในภาพรวม 

๐.๐๐ ๐.๕๐ ๑.๐๐ ๑.๕๐ ๒.๐๐ ๒.๕๐ ๓.๐๐ ๓.๕๐ ๔.๐๐ ๔.๕๐

๕. ทานตองการขับเคลื่อนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ…

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยาง…

๒. บทบาทหนาที่ของ สทป ที่มีตอหนวยงานของทานมี…

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป.

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในภาพรวม



๒๗๗ 
 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวมมีความสอดคลองกับ

หนวยงานของทานอยูในระดับมาก โดยในหัวขอ “ทานตองการขับเคล่ือนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.” 

อยูในระดับมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับหัวขออื่นๆ แสดงใหเห็นวา หนวยงานตองการรวมมือในดานตางๆกับ สทป. 

เพิ่มมากข้ึน 

 

สวนท่ี ๓ ความคาดหวัง 

ตารางท่ี ๑๗๒ การอภิปรายผลจากความคาดหวังตอดานตางๆของ สทป. ในหัวขอ ๕.๑.๓.๑๒ 

คําถาม การอภิปรายผล 

ทานมีความคาดหวังตอประสิทธิภาพการบริหาร

สัญญาของ สทป. อยางไร 

 คาดหวังใหเกิดการบริหารสัญญาท่ีเปนธรรมท้ัง

ฝายผูวาจางและรับจาง 

 สทป. ทํางานอยางเปนมืออาชีพ และสราง

มาตรฐานในการบริหารสัญญา 

ทานมีความคาดหวังตอการปฏิบัติตามขอตกลง

คุณธรรม (Integrity Pact) อยางไร 

 คาดหวังให สทป. ดําเนินกิจกรรมตามขอตกลง

คุณธรรม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชจายเงิน

งบประมาณ โปรงใส และสรางความเช่ือมั่นใหแก

คูสัญญา 

ทานมีความคาดหวังตอสัญญาปกปดความลับ (Non-

Disclosure Agreement หรือ NDA) หรือ End-

User อยางไร  

การทําสัญญาปกปดความลับเปนเรื่องท่ึควรทํา 

ทานตองการให สทป. ชวยเหลือธุรกิจของทานใน

สวนใด (เชน เปนตัวกลางระหวางหนวยงานการผลิต

และการผลิต ตัวกลางระหวางหนวยงานการผลิต

และการตลาด และอื่นๆ) 

ตองการให สทป. ใหคําปรึกษาในรูปแบบบูรณา

การ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๘ 
 

สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

 

ตารางท่ี ๑๗๓ การอภิปรายผลจากขอเสนอแนะดานตางๆของ สทป. ในหัวขอ ๕.๑.๓.๑๒ 

คําถาม การอภิปรายผล 

ขอ เสนอแนะดานบทบาทของ สทป.  ท่ี มีส วน

สนับสนุนองคกรของทาน  

 ควรจัดอบรมหรือจัดบรรยายท่ีเปนประโยชนตอ

หนวยงาน 

ควรสงบุคคลากรเขารวมงานสัมมนาหรืองาน

นิทรรศการของหนวยงานอื่นอยางตอเนื่อง 

ปรับปรุงเรื่องการส่ือสาร โดยอยากใหการส่ือสาร

กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปนไปอยางมีระบบมาก

ยิ่งข้ึน 

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมี

ตอ สทป. 

 ควรสรางความสัมพันธอันดีกับหนวยงานอื่นๆ 

เพื่อใหการทํางานรวมกันเปนไปไดอยางราบรื่นมาก

ข้ึน 

 ให สทป. ทํางานใหรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

ขอเสนอแนะตอคําถามประเด็นสําคัญและเรงดวน : 

ความคาดหวังของผูประกอบการในและตางประเทศ 

ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบริหารสัญญาของ สทป. 

และการปฏิบัติตามขอตกลงคุณธรรม( Integrity 

Pact), สัญญา ปกปดความลับ (Non-Disclosure 

Agreement หรือ NDA) หรือ End-User 

 เปนการจัดการท่ีดีและจะชวยใหเกิดการรวมมือ

ท่ีดีข้ึน 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ใน

ภาพรวม 

 ควรสรางนวัตกรรมท่ีเปนประโยชน 

 ประชาสัมพันธให สทป.เปนท่ีรูจักและสราง

สัมพันธกับหนวยงานมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๙ 
 

๕.๑.๓.๑๓ ความคาดหวังของชุมชนทองถ่ินตอผลกระทบอันเกิดจากงานของ สทป. 

 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรสรุปไดวา จากกลุมตัวอยางจํานวน ๒๐ คน สวนใหญ

เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ๓๖ – ๔๐ ป ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ระยะเวลาทํางานในสังกัด ๑ - ๒ ป และ

ระยะเวลาในตําแหนงงาน ๑ - ๒ ป  
 

ตารางท่ี ๑๗๔ แสดงผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

เพศ หญิง 

อายุ ๓๖ – ๔๐ ป 

ตําแหนงงาน พนักงานธุรการ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในสังกัด ๑ - ๒ ป 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนง ๑ - ๒ ป  

 

สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

 จากการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวม ซึ่ง

สามารถอภิปรายไดดังนี ้

 

 
 

ภาพท่ี ๑๕๑ ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในภาพรวม 

๒.๙๐ ๒.๙๕ ๓.๐๐ ๓.๐๕ ๓.๑๐ ๓.๑๕

๕. ทานตองการขับเคลื่อนความรวมมือดานตาง ๆ กับ สทป.

๔. สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของหนวยงาน

ของทาน

๓. หนวยงานของทานตองทํางานรวมกับ สทป. อยางสม่ําเสมอ

๒. บทบาทหนาที่ของ สทป ที่มีตอหนวยงานของทานมีความ

เหมาะสม

๑. หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป.

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในภาพรวม



๒๘๐ 
 

ความคิดเห็นตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในภาพรวมมีความสอดคลองกับ

หนวยงานของทานอยูในระดับปานกลาง โดยในหัวขอ “หนวยงานของทานไดรับประโยชนจาก สทป.” และ

หัวขอ “สทป. สามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของหนวยงานของทาน ” อยูในระดับมากท่ีสุดเมื่อเทียบ

กับหัวขออื่นๆ แสดงใหเห็นวา หนวยงานไดรับประโยชนจาก สทป. และไดดําเนินงานตามท่ีหนวยงานได

คาดหวังไวเปนอยางดี 

 

สวนท่ี ๓ คําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวน 

ตารางท่ี ๑๗๕ การอภิปรายผลจากคําถามเชิงประเด็นสําคัญและเรงดวนของ สทป. ในหัวขอ ๕.๑.๓.๑๓ 

คําถาม การอภิปรายผล 

ทานเคยไดรับผลกระทบจากการทํางานของ สทป. 

หรือไม ในโครงการใด และเกิดผลดีหรือผลเสีย

อยางไร  

 

 ยังไมทราบวา สทป. ดําเนินโครงการใดในพื้นท่ี 

อยากใหมีการประชาสัมพันธหนวยงานวาทําหนาท่ี

อะไรบางหรือทํางานรวมกับทองถ่ินดานใดบาง 

 

ทานคาดหวังให สทป. ทํางานรวมกับชุมชนทองถ่ิน

อยางไร 

 

 ให สทป. บูรณาการรวมกับทองถ่ินดานการ

พัฒนาองคกรความรูและเทคโนโลยี 

 

สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

 

ตารางท่ี ๑๗๖ การอภิปรายผลจากความคาดหวังตอ สทป. ในหัวขอ ๕.๑.๓.๑๓ 

คําถาม การอภิปรายผล 

ขอ เสนอแนะดานบทบาทของ สทป.  ท่ีมีส วน

สนับสนุนองคกรของทาน  

 สทป. ควรเขามาช้ีแจงบทบาทของ สทป. ท่ีมีตอ

ชุมชน 

ขอเสนอแนะดานความคาดหวังท่ีองคกรของทานมี

ตอ สทป. 

 ให สทป. นําความรูหรืองานท่ีสทป. ไดทํา สราง

ประโยชนใหแกชุมชนไมทางใดก็ทางหนึ่ง 

ขอเสนอแนะตอคําถามประเด็นสําคัญและเรงดวน : 

ความคาดหวังของชุมชนทองถ่ินตอผลกระทบอันเกิด 

จากงานของ สทป. 

 รูสึกดีใจท่ีเริ่มเห็นความเคล่ือนไหวของ สทป. ใน

การเขาหาชุมชน 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอ สทป. ใน

ภาพรวม 

 ควรมีกิจกรรมรวมกับทางชุมชนใหมากข้ึน 

 

 



๒๘๑ 
 

๕.๑.๔ การอภิปรายผลการสํารวจออนไลนการรับรู ทัศนคติและภาพลักษณของประชาชนท่ัวไปท่ี

มีตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. 

การอภิปรายผลการสํารวจออนไลนการรับรู ทัศนคติและภาพลักษณของประชาชนท่ัวไปท่ีมีตอสถาบัน

เทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. มีรายละเอียดดังนี้ 

การอภิปรายผลการสํารวจจากแบบสอบถาม 

 การอภิปรายผลจากการสํารวจจากแบบสอบถามเปนการอภิปรายผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการ

อภิปรายมีรายละเอียดตามหัวขอ ดังตอไปนี้ 

 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรสรุปไดวา จากกลุมตัวอยางจํานวน ๕๐ คน สวนใหญ

เปนเพศชาย อายุระหวาง ๓๑ - ๔๐ ป ระดับการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน และมีภูมิลําเนาอยูท่ี

กรุงเทพฯ 
 

ตารางท่ี ๑๗๗ แสดงผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

เพศ   ชาย 

อายุ   ๒๖ – ๓๐ ป 

ระดับการศึกษา  ปริญญาตร ี

อาชีพ  พนักงานเอกชน 

ภูมิสําเนา  กรุงเทพฯ 

 

สวนท่ี 2 การรับรูเกี่ยวกับ สทป. 

 จากการวิ จัยพบวาก ลุม ตัวอย างสวนใหญรู จัก สทป. และรู จักตนสังกัดของ สทป. ซึ่ ง คือ

กระทรวงกลาโหม รูจัก สทป. จากขาวอินเตอรเน็ต แตสับสนวิสัยทัศนของ สทป. (เปนผูนําดานเทคโนโลยี

ปองกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความตองการของกองทัพไทย และพันธมิตรอาเซียน) กับ วิสัยทัศนของ

ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ  และพลังงานทหาร (เปนผูนําการบริหารจัดการงานดานอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศและพลังงานทหารอยางทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมุงสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน) และ

กลุมตัวอยางเขาใจวา สทป. ประสานความรวมมือดานเทคโนโลยีปองกันประเทศกับหนวยงานอื่นของรัฐ

สถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้กลุมตัวอยางคิด

วาขาวอินเตอรเน็ตและส่ือออนไลนสงผลตอการรับรู สทป. และเฟซบุก dtithailand เปนส่ือโซเชียลท่ีมีบทบาท

ในการรับรูมากท่ีสุด 

 

 



๒๘๒ 
 

ตารางท่ี ๑๗๘ แสดงผลการวิเคราะหการรับรูเกี่ยวกับ สทป. 

การเคยไดยินช่ือหรือรูจัก สทป.   รอยละ ๙๒ รูจัก 

การรูจักตนสังกัดของ สทป.   รอยละ ๗๒ เขาใจวาตนสังกัด คือ กระทรวงกลาโหม 

การรับรู สทป.  รับรู สทป. จากขาวอินเตอรเน็ตมากท่ีสุด 

การรับรูวิสัยทัศนของ สทป.  รอยละ ๓๖ เขาใจวาวิสัยทัศนของศูนยการอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศและพลังงานทหาร คือวิสัยทัศนของ สทป. มีเพียงรอยละ ๒๔ 

ท่ีทราบวิสัยทัศนของ สทป. 

การรับรูหนาท่ีหลักของ สทป.  รอยละ ๔๗ รับรูวาหนาท่ีหลักของ สทป. คือ ประสานความ

รวมมือดานเทคโนโลยีปองกันประเทศกับหนวยงานอื่นของรัฐ

สถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

สื่อท่ีจะทําใหเกิดการรับรู สทป.  ขาวอินเตอรเน็ต 

สื่อออนไลนท่ีทําใหเกิดการรับรู 

สทป. 

 เฟซบุก dtithailand 

 

สวนท่ี 3 ขอมูลภาพลักษณของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (สทป.) 

ในการตอบคําถามแบบเลือกตอบพบวา ในดานภาพลักษณของการดําเนินงานของ สทป. กลุมตัวอยาง

สวนใหญมองวา การจัดต้ัง สทป. ข้ึนมา เปนการเสริมบทบาทการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีของกองทัพ และรับรู

การวิจัยยุทโธปกรณในงาน อากาศยานไรคนขับ (UAV) มากท่ีสุด นอกจากนี้ ดานผลการดําเนินการใน

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ กลุมตัวอยางใหการยอมรับในโครงการวิจัยองคประกอบพื้นฐานระบบจําลองยุทธและ

การฝกเสมือน (SIM) ของ สทป. วาเปนโครงการท่ีเสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพไทย 

ตารางท่ี ๑๗๙ แสดงผลการวิเคราะหขอมูลภาพลักษณของ สทป. 

ภาพลักษณการดําเนินงานขององคกร  การจัดต้ัง สทป. ข้ึนมา เปนการเสริมบทบาท

การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีของกองทัพ 

ความคิดเห็นท่ีมีผลตออาวุธยุทโธปกรณท่ีวิจัยโดย 

สทป. 

 อากาศยานไรคนขับ (UAV) 

ความคิดเห็นท่ีมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 

๒๕๖๑ 

 ทานใหการยอมรับในโครงการวิจัยองคประกอบ

พื้นฐานระบบจําลองยุทธและการฝกเสมือน (SIM) 

ของ  สทป.  ว า เป น โครงการ ท่ี เสริ มสร า ง ขี ด

ความสามารถของกองทัพไทย 

 



๒๘๓ 
 

 

ภาพท่ี ๑๕๒ ภาพแสดงสรุปผลการศึกษาภาพลักษณการดําเนินงานของ สทป. 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๕๓ ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีผลตออาวุธยุทโธปกรณท่ีวิจัยโดย สทป. 

 

 

 

๓.๕๐ ๓.๖๐ ๓.๗๐ ๓.๘๐ ๓.๙๐ ๔.๐๐ ๔.๑๐ ๔.๒๐ ๔.๓๐ ๔.๔๐ ๔.๕๐ 

๕. ทานมั่นใจวาประเทศไทยจะมีความสามารถพัฒนา

ยุทโธปกรณดวยการพึ่งพาตนเองไดในอนาคต

๔. ทาน/หนวยงานทาน ยินดีสนับสนุน/รวมมือกับ สทป. ในการ

พัฒนาการวิจัยยุทโธปกรณปองกันประเทศเพื่อชาติ

๓. สทป. เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ

ใหแกกระทรวงกลาโหมเพื่อใชกําหนดนโยบายและแผนการ…

๒. สทป. มีผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เปนรูปธรรมที่ทาน

รับรูและยอมรับ

๑. การจัดต้ัง สทป. ขึ้นมา เปนการเสริมบทบาทการวิจัยพัฒนา

เทคโนโลยีของกองทัพ

ภาพลักษณการดําเนินงานของ สทป.

๓.๓๐ ๓.๔๐ ๓.๕๐ ๓.๖๐ ๓.๗๐ ๓.๘๐ ๓.๙๐ ๔.๐๐ ๔.๑๐ ๔.๒๐ ๔.๓๐

๕. เคร่ืองกระสุน

๔. ยานเกราะลอยาง

๓. อากาศยานไรคนขับ (UAV)

๒. จรวดหลายลํากลองนําวิถี

๑. จรวดดัดแปรสภาพอากาศ

ความคิดเห็นท่ีมีผลตออาวุธยุทโธปกรณท่ีวิจัยโดย สทป.



๒๘๔ 
 

 

ภาพท่ี ๑๕๔ ภาพสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

 

สวนท่ี ๔  ขอเสนอแนะ 
 

 กลุมตัวอยางใหคําแนะนําออกเปน ๓ ดาน คือ ดานประชาสัมพันธ ดานงานวิจัย และดานการบริหาร

และบุคลากร โดยสรุปดังนี ้
 

ตารางท่ี ๑๘๐ แสดงขอเสนอแนะของประชาชนท่ัวไป 

ดาน ขอเสนอแนะ 

ดานประชาสมัพันธ - ควรเพิ่มความถ่ีการเผยแพรขาวสารในชองทางออนไลนใหมากข้ึน 

 

ดานงานวิจัย 

- ช่ืนชอบงานวิจัยและอยากใหพัฒนาตอไปใหใชไดจริง 

- อยากใหนํางานวิจัยไปตอยอดเพื่อใชกับโครงการอื่นๆ ใน

ชีวิตประจําวันมากข้ึน เพื่อเขาถึงประชาชนท่ัวไป 

- แนะนํากลุมท่ีสามารถทําโครงการรวมได คือ สมาคมออกแบบ

ยุทโธปกรณทางการทหาร 

ดานการบริหารและบุคลากร - ควรพัฒนาบุคคลากรใหมีคุณภาพ 

 

 

 

๓.๒๐ ๓.๓๐ ๓.๔๐ ๓.๕๐ ๓.๖๐ ๓.๗๐ ๓.๘๐ ๓.๙๐ ๔.๐๐ ๔.๑๐ ๔.๒๐

๕. จากภารกิจหลักของ สทป. ที่ทานรับรูผานสื่อตางๆ ทําให…

๔. ทานคิดวา สทป. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งในภาค…

๓. การออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ…

๒. ทานใหการยอมรับในโครงการวิจัยองคประกอบพื้นฐาน…

๑. ทานคิดวาการดําเนินงานในภาพรวมของ สทป. ใน…

ความคิดเห็นท่ีมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๖๑



๒๘๕ 
 

๕.๑.๕ การอภิปรายผลการวิเคราะหเนื้อหาสื่อดิจิทัลของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

(องคการมหาชน) หรือ สทป. 

 

การเขาถึงส่ือโซเชียลมีเดีย 

 การเขาถึงส่ือโซเชียลมีเดีย ผูใชสามารถเขาถึงไดผานการคนหาช่ือบัญชี ดังตอไปนี้ 

๑. เฟสบุค (Facebook) :   ช่ือบัญชี “Defence Technology Institute”  

๒. ทวิตเตอร (Twitter) :   ช่ือบัญชี “@dtithailand”  

๓. อินสตาแกรม (Instagram) :  ช่ือบัญชี “dtithailand”  

๔. ยูทูบ (YouTube) :   ช่ือบัญชี “Defence Technology Institute”  

 

เฟสบุค (Facebook) 

 เฟสบุค (Facebook) เปนส่ือโซเชียลมีเดียท่ี สทป. ใชในการส่ือสารกับประชาชนท่ัวไปมากท่ีสุด โดย

ผูติดตามสวนใหญเปนผูชาย อายุ ๒๕-๓๔ ป อาศัยอยูท่ีกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  

 สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุค (Facebook) ตลอดท้ังปจํานวน ๖๖ ครั้ง ขอความท่ีคนสนใจ

มากท่ีสุดเปนขอความสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) เรื่องการรางพระราชบัญญัติ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ โดยมีคนเขาถึงขอความ ๓๙,๓๗๔ แบงปนขอความ ๙๗ ครั้งและแสดงความคิดเห็น 

๑๔๗ ครั้ง  

 ในการแสดงความคิดเห็นตอหนวยงานใน รีวิว (Reviews) ของเฟสบุค (Facebook) มีการใหคะแนน

หนวยงาน จํานวน ๔.๘/ ๕ คะแนน และมีผูติดตามแสดงความคิดเห็นตอ สทป. ในดานตาง ๆ ความเห็นสวน

ใหญคือ ความเห็นในแงบวก  

 

ทวิตเตอร (Twitter) 

ทวิตเตอร (Twitter) เปนส่ือโซเชียลมีเดียท่ี สทป. ใชในการส่ือสารกับประชาชนท่ัวไปรองลงมาจาก

เฟสบุค (Facebook) โดยผูติดตามสวนใหญเปนผูชาย อาศัยอยูท่ีกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  

 สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอร (Twitter) ตลอดท้ังปจํานวน ๘๘ ครั้ง ขอความท่ีคนสนใจ

มากท่ีสุดเปนขอความวิดีโอ DTI ทดลองใชงานจริงจรวดดัดแปรสภาพอากาศ โดยมีคนเขาถึง ๒,๐๔๕ ครั้ง ท้ังนี้

การส่ือสารทางทวิตเตอร (Twitter) ของทาง สทป. เปนระบบเช่ือมโยงไปยังเฟสบุค (Facebook) ซึ่งเปน

โซเชียลมีเดียหลักของ สทป. 

 

 

 

 



๒๘๖ 
 

อินสตาแกรม (Instagram) 

 อินสตาแกรม (Instagram) เปนส่ือโซเชียลมีเดียท่ี สทป. ไมไดส่ือสารเทาท่ีควร มีผูติดตามนอย และ

ไมไดลงภาพ ขอความท่ีมีคนสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความ สทป. รวมกับกองทัพเรือ จัดการฝกการอบรมการ

จัดทําแผนท่ีสถานการณแบบสามมิติ 

 ท้ังนี้ อินสตาแกรม (Instagram) เปนโซเชียลมีเดียท่ี สทป. ไมไดแผยแพรขาวสารลงไปเทาท่ีควร 

 

ยูทูบ (YouTube) 

ยูทูบ (YouTube) เปนส่ือโซเชียลมีเดียท่ี สทป. ใชในการส่ือสารกับประชาชนท่ัวไปผานทางวิดีโอ 

ผูติดตามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง ๒๕-๓๔ ป อาศัยอยูท่ีประเทศไทย 

สทป. เผยแพรขาวสารผานทางยูทูบ (YouTube) ตลอดท้ังปจํานวน ๙ ครั้ง จํานวนการชมวิดีโออยูท่ี 

๔๑๖,๗๘๔ ครั้ง วิดีโอท่ีคนสนใจมากท่ีสุดเปนขอความวิดีโอสาธิตการยิงจรวด DTI 2 ฝมือนักวิจัย สทป. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๗ 
 

๕.๒ การอภิปรายผลเม่ือเทียบกับป ๒๕๖๐ 

 

๕.๒.๑ การอภิปรายเปรียบเทียบผลการสํารวจการรับรู ทัศนคติและภาพลักษณ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ท่ีมีตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. ป ๒๕๖๐ และ ป ๒๕๖๑ 

 

ตารางท่ี ๑๘๑ แสดงการเปรียบเทียบผลการสํารวจการรับรู ทัศนคติและภาพลักษณ ป ๒๕๖๐ และ ป ๒๕๖๑ 

หัวขอ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ การอภิปราย 

การเคยไดยินช่ือหรือรูจัก 

สทป. 

รอยละ ๙๑.๖  รูจัก รอยละ ๙๕.๑๕  รูจัก คนรูจัก สทป. 

มากข้ึน 

การรูจักตนสังกัดของ สทป. รอยละ ๘๐.๗๒ เขาใจวา

ตนสังกัด คือ 

กระทรวงกลาโหม 

รอยละ ๗๙.๓๙ 

เขาใจวาตนสังกัด คือ 

กระทรวงกลาโหม 

คนรูจักตนสังกัด

ของ สทป. 

นอยลง 

สื่อท่ีทําใหเกิดการรับรู สทป. รับรูจากเพื่อน/ เพื่อน

รวมงาน 

การบรรยายของ 

สทป. 

ส่ือท่ีเกิดทําใหเกิด

การรับรู สทป. 

เปล่ียนไป 

การรับรูหนาท่ีหลักของ สทป. รับรูวาหนาท่ีหลักของ 

สทป. คือ เปนศูนยขอมูล

ความรูดานเทคโนโลยี

ปองกันประเทศใหแก

ตางประเทศและวาง

แผนการพัฒนา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ 

รับรูวาหนาท่ีหลัก

ของ สทป. คือ 

สงเสริมและ

สนับสนุนการ

ฝกอบรม การ

คนควาวิจัยการ

พัฒนาบุคลากรดาน

เทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ 

การรับรูหนาท่ี

หลักของ สทป. 

เปล่ียนไป 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาของป ๒๕๖๐ และป ๒๕๖๑ พบวา คนเคยไดยินช่ือหรือรูจัก สทป. 

เพิ่มข้ึนจาก รอยละ ๙๑.๖ เปน รอยละ ๙๕.๑๕ การรูจักตนสังกัดของ สทป. ลดลงจาก รอยละ ๘๐.๗๒ เหลือ

รอยละ ๗๙.๓๙  โดยส่ือท่ีทําใหเกิดการรับรู สทป. นั้นเปล่ียนไปจากการรับรูจากเพื่อน/ เพื่อนรวมงานเปนการ

บรรยายของ สทป. ในดานการรับรูหนาท่ีหลักของ สทป. เปล่ียนไปจากศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศใหแกตางประเทศและวางแผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศเปนสงเสริมและ

สนับสนุนการฝกอบรม การคนควาวิจัยการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

 

 



๒๘๘ 
 

๕.๒.๒ การอภิปรายผลเปรียบเทียบการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมี

ตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. ป ๒๕๖๐ และ ป ๒๕๖๑ 

 

ตารางท่ี ๑๘๒ แสดงการเปรียบเทียบผลการสํารวจความพึงพอใจ ป ๒๕๖๐ และ ป ๒๕๖๑ 

ภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 

สทป. 

ป ๒๕๖๐ 

คาเฉลี่ย 

x̄ 

ป ๒๕๖๑ 

คาเฉลี่ย 

x̄ 

การอภิปราย 

ภาพรวมความพึงพอใจภาพรวมดานการใหบริการ

ของเจาหนาท่ี 

๔.๒๙ ๔.๑๒ นอยลง 

ภาพรวมความพึงพอใจดานการใหบริการของ สทป. ๔.๐๘ ๔.๐๒ นอยลง 

ภาพรวมความพึงพอใจดานความสะดวก ๓.๙๘ ๔.๐๒ มากข้ึน 

ภาพรวมความพึงพอใจดานการใชประโยชนหรือผล

ท่ีไดรับจากการใชบริการ 

๔.๐๓ ๓.๙๓ นอยลง 

ภาพรวมความพึงพอใจดานบทบาทหนาท่ีของ สทป. ๔.๑๓ ๔.๐๓ นอยลง 

ภาพรวมความพึ งพอใจตองานวิ จัยด านอาวุธ

ยุทโธปกรณ 

- ๓.๙๓ - 

ภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 

สทป. 

๔.๑ 

(รอยละ ๘๒) 

๔.๐๒ 

(รอยละ 

๘๐.๐๔) 

 

นอยลง 

 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาป ๒๕๖๐ และป ๒๕๖๑ พบวาภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของ สทป. นอยลง จาก ๔.๑ (รอยละ ๘๒) เปน  ๔.๐๒ (รอยละ ๘๐.๔) ท้ังนี้ไมไดนอยลงอยางเปนนัยสําคัญ  

 ภาพรวมความพึงพอใจภาพรวมดานการใหบริการของเจาหนาท่ีนอยลงจาก ๔.๒๙ เปน ๔.๑๒ 

ภาพรวมความพึงพอใจดานการใหบริการของ สทป. นอยลงจาก ๔.๐๘ เปน ๔.๐๒ ภาพรวมความพึงพอใจดาน

ความสะดวก มากข้ึน จาก ๓.๙๘ เปน ๔.๐๒ ภาพรวมความพึงพอใจดานการใชประโยชนหรือผลท่ีไดรับจาก

การใชบริการ นอยลง จาก ๔.๐๓ เปน ๓.๙๓ ภาพรวมความพึงพอใจดานบทบาทหนาท่ีของ สทป. นอยลง  

๔.๑๓ เปน ๔.๐๓ และภาพรวมความพึงพอใจตองานวิจัยดานอาวุธยุทโธปกรณ มีคาเฉล่ียอยูท่ี ๓.๙๓ 

 

 

 

 

 



๒๘๙ 
 

๕.๒.๓ การอภิปรายผลเปรียบเทียบการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูเขาเยี่ยมชมสื่อดิจิทัลของ สทป. ท้ัง ๔ 

ประเภท ไดแก เฟสบุค (Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) และยูทูบ 

(Youtube) ป ๒๕๕๙ และ ป ๒๕๖๐ 

 

ตารางท่ี ๑๘๓ แสดงการเปรียบเทียบผลวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูเขาเยี่ยมชมส่ือดิจิทัลของ สทป. ป ๒๕๖๐ 

และ ป ๒๕๖๑ 

 จํานวน (คน) 

ป ๒๕๖๐ 

จํานวน (คน) 

ป ๒๕๖๑ 

การอภิปรายผล 

ผูติดตาม Facebook ๒๑,๓๖๑ ๒๒,๔๗๖ เพิ่มข้ึน รอยละ ๕.๒๒ 

ผูติดตาม Twitter ๑๔๔ ๑๖๓ เพิ่มข้ึน รอยละ ๑๓.๑๙ 

ผูติดตาม Instagram ๑๙๕ ๒๒๖ เพิ่มข้ึน รอยละ ๑๕.๙๐ 

ผูติดตาม Youtube ๔,๒๒๐ ๖,๑๘๕ เพิ่มข้ึน รอยละ ๔๖.๕๖ 

ภาพรวมโซเชียลมีเดีย ๒๕,๙๒๐ ๒๙,๐๕๐ เพิ่มข้ึน รอยละ ๑๒.๐๘ 

  

 เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาป ๒๕๖๐ และป ๒๕๖๑ พบวาภาพรวมผูติดตามโซเชียลมีเดียเพิ่ม

มากข้ึน จาก ๒๕,๙๒๐ คน ในป ๒๕๖๐ เปน ๒๙,๐๕๐ ป ๒๕๖๑ คิดเปน รอยละ ๑๒.๐๘ โดย Youtube มี

อัตราการเติบโตสูงสุด จาก ๔,๒๒๐ เปน ๖,๑๘๕คน คิดเปนการเพิ่มข้ึน รอยละ ๔๖.๕๖ รองลงมาคือ 

Instagram จาก ๑๙๕ คน เปน ๒๒๖ คน คิดเปนการเพิ่มข้ึน รอยละ ๑๕.๙๐ ถัดมาคือ Twitter จาก ๑๔๔ คน 

เปน ๑๖๓ คน คิดเปนการเพิ่มข้ึน รอยละ ๑๓.๑๙ และอันดับสุดทาย คือ Facebook จาก ๒๑,๓๖๑ คนเปน 

๒๒,๔๗๖ คน คิดเปนการเพิ่มข้ึน รอยละ ๕.๒๒ ท้ังนี้อัตราการเติบโตของ Youtube เติบโตอยางมีนัยสําคัญ 

สอดคลองกับความนิยมการชมวิดีโอออนไลนในปจจุบัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๐ 
 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการรับรู สทป. 

๑) เพิ่มการรับรู สทป. ดานวิสัยทัศนของ สทป. 

จากการศึกษาจะเห็นวาในบทวิเคราะหแบบสอบถามการสํารวจการรับรู ทัศนคติและภาพลักษณ ของ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอ สทป. ท้ังท่ีสํารวจในหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และการสํารวจการรับรู ทัศนคติและ

ภาพลักษณของ สทป. ท่ีสํารวจกับประชาชนท่ัวไป  

ท้ัง 2 การสํารวจ กลุมตัวอยางสับสนขอมูลวิสัยทัศนของ สทป. และขอมูลวิสัยทัศนของศูนยการ

อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร  

 

ตารางท่ี ๑๘๔ แสดงขอเปรียบเทียบวิสัยทัศนของ สทป. และ ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ

และพลังงานทหาร 

วิสัยทัศนของ สทป. วิสัยทัศนของศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ

และพลังงานทหาร 

เปนผูนําดานเทคโนโลยีปองกันประเทศในภูมิภาค 

ตอบสนองความตองการของกองทัพไทย และ

พันธมิตรอาเซียน 

บริหารจัดการงานดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ

และพลังงานทหารอยางทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

และมุงสูการพึ่งพาตนเองอยางยัง่ยืน 

 

จะเห็นไดวาวิสัยทัศนของท้ัง 2 หนวยงานมีความคลายกัน แตมีจุดสังเกตท่ีแตกตางกันอยางชัดเจนคือ 

วิสัยทัศนของ สทป. เนนดานเทคโนโลยี ดังช่ือของหนวยงาน สวนวิสัยทัศนของศูนยการอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศและพลังงานทหารจะเนนดานการบริหาร เมื่อวิเคราะหประกอบกับการศึกษาผานการสัมภาษณ พบวา

ผูใหสัมภาษณใหขอมูลวา ตองการให สทป. ทํางานท่ีเปนนวัตกรรมมากข้ึน ซึ่งงานสวนนวัตกรรมและเทคโนโลยี

อาจะเปนงานสวนท่ี สทป. ยังส่ือสารออกมาใหประชาชนรับรูไมมากพอ 

สทป. สามารถคัดเลือกขาวสารเกี่ยวกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีมาเผยแพรมากยิ่งข้ึน  โดย

ใชส่ือเปนขาวอินเตอรเน็ตในการส่ือสาร ซึ่งเปนชองทางท่ีทําใหคนรูจัก สทป. 

 

๒) จัดกิจกรรมท่ีเขาถึงประชาชน 

จากการศึกษาจะใหไดวา ยังมีประชาชนท่ียังไมทราบวา สทป. คือใคร สวนคนท่ีรูจัก สทป. แลว ตางก็

ใหความเห็นวา สทป. ควรจัดกิจกรรมท่ีเขาถึงประชาชนมากยิ่งข้ึน ตัวอยางกิจกรรมท่ีแนะนําไดแก การจัด

กิจกรรมวันเด็ก การจัดการอบรม และการจัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัย 

 

 

 



๒๙๑ 
 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีตอ สทป. 

๑) สงเสริมใหเกิดกิจกรรมรวมกับชุมชน หรือการทํากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 

จากการศึกษาดานความพึงพอใจดานการใชประโยชนหรือผลท่ีไดรับจากการใชบริการดาน “ผลท่ี

ไดรับจากการใชบริการเปนประโยชนตอสังคมและชุมชน” เปนดานท่ีไดรับความพึงพอใจในคะแนนตํ่าท่ีสุด 

ประกอบกับคําแนะนําเพิ่มเติมท่ีเก็บจากแบบสํารวจระบุให สทป. ทํากิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม กิจกรรมท่ี

แนะนํา ไดแก การนําเทคโนโลยีท่ีมีอยูมาปรับใชในชีวิตประจําวันและมอบใหชุมชน และการอบรมนักเรียน/

นักศึกษา เปนตน 

๒)  ปรับปรุงปายบอกทางภายในหนวยงาน 

จากการศึกษาผูท่ีเคยใชบริการ ใหความเห็นวา เมื่อเขาไปในพื้นท่ีของ สทป. แลว ไมมีปายบอกทางท่ี

ชัดเจนตองเดินตามหา หรือตองถามทาง จึงใหคําแนะนําวา ควรปรับปรุงเรื่องปายบอกทางภายในพื้นท่ีให

ชัดเจนสําหรับคนภายนอกมากยิ้งข้ึน 

 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นสําคัญและเรงดวน ของกลุมผูถือประโยชนรวม ท่ี สทป. มุงจะเขาถึงและ

สรางคุณคาให หรือสรางคุณคารวมกันตามบทบาทหนาท่ีของ สทป. 

๑) ตอยอดงานวิจัยใหไดรับประโยชนสูงสุด 

กลุมตัวอยางหลายคนไดใหความเห็นวางานของ สทป. มีประโยชน ซึ่งคิดวางานเหลานั้นจะสามารถ

นําไปตอยอดได ไมเพียงแตในการพัฒนายุทโธปกรณเทานั้น หากไดรับการพัฒนาเปนอุปกรณเครื่องใชอื่นๆ ก็

จะยิ่งสรางประโยชนใหแกประเทศชาติ 

๒) เขารวมงานนิทรรศการ ติดตามขาวสารภายนอกหนวยงาน และติดตอหนวยงานอื่นๆ 

การเขารวมงานนิทรรศการ ติดตามขาวสารภายนอกหนวยงาน จะชวยใหบุคคลากรเทากันขาวสาร 

และเขาใจในงานท่ีทําปจจุบันมากข้ึน นอกจากขาวสารแลว ยังควรติดตามประชุมของสภากลาโหมและการ

เคล่ือนไหวในระดับนโยบายตางๆ อยางใกลชิด 

๓) ทําความรวมมือและทํางานวิจัยรวมกับหนวยงานตางๆ มากยิ่งข้ึน 

เปดโอกาสใหมีการรวมมือระหวางหนวยงาน หรือชุมชนมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการ

บริหารงบประมาณ 

๔) พัฒนางานวิจัยใหออกมาเปนรูปธรรม 

ควรดําเนินงานวิจัยท่ีสามารถสรางออกมาเปนรูปธรรมไดงายข้ึน เชน ของใชประจําตัวทหาร อาวุธ

ประจํากาย เปนตน 

๕) พัฒนาการดําเนินงานเร่ืองสัญญางานใหเปนมืออาชีพ มีมาตรฐานในการดําเนินงาน 

การดําเนินงานเรื่องสัญญา ควรมีมาตรฐานและมีแผนการดําเนินงานท่ีเปนมืออาชีพ 

 

 



๒๙๒ 
 

๖) จัดเผยแพรความรูทางเทคโนโลยี 

จัดใหมีการเผยแพรความรูทางเทคโนโลยีท่ี สทป. ไดทําในรูปแบบตางๆ เพื่อเขาถึงประชาชนหลาย

กลุม 

๗) ใหความรูดานการทํา Cost และ Quaility Leadership กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

จัดใหมีการอบรมดานการจัดการ Cost และ Quality สําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับโซเชียลมีเดีย 

๑) เผยแพรขอมูลในโซเชียลมีเดียใหมีจํานวนมากข้ึน  

จากการศึกษาโซเชียลมีเดีย จํานวนการเผยแพรขอมูลในโซเชียลมีเดียมีจํานวนนอยลงกวาปกอนหนา 

และมีผูใหความเห็นวา ส่ือออนไลนของ สทป. มีความเคล่ือนไหวนอยลง สทป. จึงควรเผยแพรขอความออนไลน

มากยิ่งข้ึน 

๒) ปดชองทางท่ีไมใชชองทางหลักในการสื่อสาร 

โซเชียลมีเดีย เชน อินสตาแกรม ไมใชชองทางการส่ือสารของ สทป. อีกท้ังวัตถุประสงคของการใช

อินสตาแกรม คือ การเผยแพรรูปภาพเปนหลัก จึงอาจจะไมเหมาะสมกับขอมูลท่ีหนวยงานตองการส่ือสารกับ

ประชาชน สงผลใหอินสตาแกรมของ สทป. ไมคอยมีความเคล่ือนไหวเทาไหรนัก จึงควรปดชองทางการส่ือสาร

นี้ท้ิง เพื่อสะดวกแกการบริหารงาน และดีตอภาพลักษณของ สทป. เพราะจะไมทําใหผูติดตามในอินสตาแกรม

ผิดหวัง 

๓) ทําวิดีโอเพื่อเปนสื่อในการประชาสัมพันธมากข้ึน 

จากการศึกษา พบวาการเติบโตของ Youtube เปนการเติบโตท่ีมีนัยยะมากท่ีสุด ประกอบกับกระแส

การชมวิดีโอในโลกออนไลนในปจจุบันมีมากข้ึน จึงควรผลิตวิดีโอออกมาเพื่อเปนส่ือในการประชาสัมพันธมาก

ยิ่งข้ึน 
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