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บทสรุปผูบริหาร 

โครงการจางสำรวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของตอ สทป. 

และความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป.ประจำปงบประมาณ 2562 
----------------------------------------------------------- 

 การศึกษาเรื่องนี้เปนวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพมีวัตถุประสงค คือ  1) เพื่อนำขอมูลท่ีไดจากการ

สำรวจซึ่งเปนความคาดหวังจากทัศนคติโดยตรง มาปรับปรุงการดำเนินงานของ สทป. ใหตรงตามความตองการ 

2) วัดระดับการรับรู  ทัศนคติ และภาพลักษณของหนวยงานที่เกี่ยวของ ตอการดำเนินงานตามภารกิจของ 

สทป. 3) วัดการรับรูตอการดำเนินการตามบทบาทหนาที่ของ สทป. ผานสื่อดิจิทัล 4) วัดระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวม ตอการดำเนินงานตามภารกิจของ สทป. โดยมีขอบเขตของเนื้อหา

แบงออกเปน 1) การสำรวจการรับรู ทัศนคติและภาพลักษณของหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีตอ สทป. 2) การ

สำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. 3) การสำรวจการรับรู ทัศนคติของ

ประชาชนท่ัวไปท่ีเขาชมส่ือดิจิทัลของ สทป.รวมถึงภาพลักษณของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในสายตา

ของประชาชนทั่วไป และ 4) การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูเขาเยี่ยมชมสื่อดิจิทัลของ สทป. ทั้ง 4 ประเภท 

ไดแก เฟสบุค (Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) และยูทูป (Youtube)  

 สรุปผลการวิจัย 

1) ในการสำรวจการรับรู ทัศนคติและภาพลักษณของหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีตอ สทป. โดยใช

วิธีการตอบแบบสอบถาม พบวา รอยละ 95.48 รูจักและเคยไดยินชื่อ สทป. โดยรอยละ 77.88 เขาใจวาตน

สังกัด คือ กระทรวงกลาโหม ท้ังนี้กลุมตัวอยางเกิดการรับรู สทป. ส่ือออนไลนของ สทป. มากท่ีสุด และรับรูวา

หนาที่หลักของ สทป. คือ “ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีปองกันประเทศ และ

ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวของหรือตอเนื่อง เพื่อนำไปสูอุตสาหกรรมปองกันประเทศ” และกลุมตัวอยางคิดวา ส่ือ

ออนไลนของ สทป.สงผลตอการรับรูของ สทป. มากท่ีสุด 

 ท้ังนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับป 2561 ผลการศึกษาพบวารอยละ 95.48 รูจัก สทป. ซึ่งสรุปไดวา

การรับรู สทป. เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปกอนหนา และสูงท่ีสุดในรอบสามป 

2) เมื่อสอบถามเรื่องการรับรูเกี่ยวกับ พรบ.สทป. ฉบับใหม กลุมตัวอยางรอยละ 83.5 รับรูวามี 

พรบ. สทป. ฉบับใหม แตในจำนวนนี้ รอยละ 70.1 ไมทราบความแตกตางของ พรบ.ฉบับใหมกับฉบับเดิม และ

กลุมตัวอยางรอยละ 63.4 เชื่อมั่นวา สทป. มีขีดความสามารถในการขายยุโธปกรณแบบอุตสาหกรรมตาม 

พรบ.ฉบับใหมไดมากท่ีสุด  

3) ในการสำรวจภาพลักษณของ สทป. ผานการใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางมองวา การวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศโดยคนไทย เปนความจำเปนของกองทัพและประเทศชาติ และผลงาน

โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปลงสภาพอากาศจำเปนและมีประโยชนและเปนผลงานท่ีสงผลถึงภาพลักษณ

ของหนวยงานมากท่ีสุด 
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4) คะแนนภาพลักษณในภาพรวมของ สทป. เพิ่มขึ ้นจากรอยละ 80 เปน 86.2 ขณะที่ความ

คิดเห็นที่มีตอผลผลิตที่วิจัยโดยสทป. ที่เปนรูปธรรมและนำมาใชไดจริง เพิ่มขึ้นจากรอยละ 80.4 เปนรอยละ 

84.2 และความคิดเห็นท่ีมีตอการดำเนินการของสทป. ในภาพรวม เพิ่มข้ึนจากรอยละ 76 เปนรอยละ 83 

5) การพัฒนาวารสารออนไลน ทำให สทป. มีภาพลักษณท่ีทันสมัยข้ึนและคนติดตามไดมากข้ึน  

6) ในการสำรวจการรับรู ทัศนคติและภาพลักษณของหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีตอ สทป. โดยใช

วิธีการสัมภาษณ กลุมตัวอยางคิดวาการนำเสนอหนาท่ีหลักของ สทป. มีความเหมาะสม ท้ังนี้มีขอเสนอแนะให

เผยแพรบทบาทตาม พรบ. สทป. ฉบับใหม ไปยังหนวยงานอื่น ๆ และภาคประชาชนมากข้ึน เพราะหลายคนไม

ทราบจริง ๆ วามีความแตกตางจากเดิมอยางไร  

7) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการรับรู สทป. ไดแก  

- เพิ ่มการรับรู  สทป. และพัฒนาการรับรู ที ่เหมาะสมอยางตอเนื ่อง เชน การลงขาว

อินเตอรเน็ต การจัดทำ E-Book หรือ E-Magazine เปนตน  

- จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR (Corporate Social Responsibility) เชน เปดใหเขาเยี่ยมชม

หนวยงาน ใหความรูแกประชาชนทั่วไป สรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆ จัดการ

แขงขันและกิจกรรมในภาคการศึกษา เชน นักเรียนมัธยม นักเรียนอาชีวะ ซึ ่งจะชวย

สงเสริมใหเด็กท่ีมีปญหาใชเวลาอยางสรางสรรค  

- พัฒนาภาพลักษณใหเขาถึงประชาชน เชน จัดทำ “Infographic” ขอมูลท่ีเขาใจงายแสดง

ใหเห็นการใชจายวามีความเหมาะสมอยางไร แสดงใหเห็นความคุมคาทางเศรษฐกิจและ

สังคม ความเปนไปได และความเหมาะสมในการดำเนินโครงการที่จะตอบสนองความ

ตองการอยางแทจริง จัดทำคลังขอมูลงานวิจัยท่ีทำใหประชาชนเขาถึง และลงรูปภาพหรือ

วิดีโอแสดงการฝกซอมและการทำงานจริงของ สทป. 

8) ในการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมที่มีตอ สทป. โดยใช

แบบสอบถาม ภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. อยูในระดับดีมาก คิดเปน 4.248 หรือ รอย

ละ 84.96 ท้ังนี้เมื่อเปรียบเทียบกับป 2561 ผลการประเมินอยูในระดับท่ีเพิ่มข้ึน โดยในป 2561 ผลประเมินอยู

ท่ี 4.02 หรือ รอยละ 80.4 

9) ในการสำรวจความคิดเห็นในดานความคุมคาทางสังคมและเศรษฐกิจ กลุมตัวอยางมองวา มี

ความคุมคาทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับดีมาก โดยคะแนนสำรวจอยูท่ีรอยละ 86.2 

10) ในการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. โดยใชวิธี

สัมภาษณ พบวากลุมตัวอยางพึงพอใจในการใหบริการและการทำงานรวมกันกับทาง สทป. และงานวิจัยและ

โครงการตางๆ มีประโยชนตอการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ  
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11) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีตอ สทป. ไดแก 

- มีความลาชาในการจัดซื้อจัดจาง บางครั้งเจาหนาท่ีในแผนกขอมูลไมตรงกัน เบิกจายลาชา

มาก มีผูใหสัมภาษณรอยละ 60 อยากใหปรับปรุงจุดนี้มากท่ีสุด 

- พัฒนาบุคลากรในดานการติดตอประสานงาน และใหขอมูลท่ีเกี่ยวของอยางครบถวน  

- ปรับปรุงสถานท่ีจอดรถ 

12) การสำรวจการรับรู  ทัศนคติของประชาชนทั ่วไปที ่เขาชมสื ่อดิจิทัลของ สทป.รวมถึง

ภาพลักษณของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในสายตาของประชาชนทั่วไป พบวา จากกลุมตัวอยาง 779 

คน (เพ ิ ่มข ึ ้นจากเดิม 535%) กลุ มตัวอยางร อยละ 84.8  ร ู จ ัก สทป. และ เข าใจว าตนสังก ัด คือ 

กระทรวงกลาโหม ท้ังนี้กลุมตัวอยางเกิดการรับรู สทป. จากขาวอินเตอรเน็ต และรับรูวาหนาท่ีหลักของ สทป. 

คือ ศึกษาคนควา วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญดานยุทโธปกรณเทคโนโลยีปองกันประเทศ และดำเนินการอื่น ๆ 

ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

13) จากกลุมตัวอยางออนไลน รอยละ 90 รับทราบวา สทป. ดำเนินการภายใต พรบ.ฉบับใหม แต

ในจำนวนนี้ รอยละ 58.6 ไมทราบรายละเอียด และคะแนนเฉลี่ยนรอยละ 27.1 เชื่อมั่นปานกลางวา สทป. 

สามารถผลิตอาวุธขายในระดับอุตสาหกรรมได 

14) สื่อที่มีอิทธิพลตอการรับรูและภาพลักษณของ สทป.มากที่สุดคือสื่อออนไลน การวิเคราะห

ขอมูลพื้นฐานของผูเขาเยี ่ยมชมสื่อดิจิทัลของ สทป. ทั้ง 4 ประเภท ไดแก เฟสบุค (Facebook) ทวิตเตอร 

(Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) และยูทูป (Youtube) พบวา ผูติดตาม สทป. ผานทางโซเชียลมีเดีย ใช

ชองทาง Facebook มากท่ีสุดเปนอันดับ 1 มีจำนวน 23,126 คน เปนชาย รอยละ 94 หญิงรอยละ 6 ลำดับถัด

มาคือ Youtube ยูทูปของ สทป. มีผูติดตามทั้งสิ ้น 8,092 คน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีจำนวน 4,220 คน โดยมี

สัดสวนการเพิ่มขึ ้นรอยละ 91.75 และมีจำนวนคนชมวิดีโอทุกวิดีโอรวมกันทั้งสิ ้น 2,535,546 ครั ้ง และ 

Instagram มีจำนวนผูติดตาม 229 คน เพิ่มขึ้นจาก 195 คน และลำดับสุดทายคือ Twitter จำนวน 180 คน 

เพิ่มข้ึนจาก 144 คน  

 ท้ังนี้ เมื่อเทียบกับปกอนหนา พบวาภาพรวมผูติดตามโซเชียลมีเดียเพิ่มมากข้ึนอยางมีนัยยะสำคัญ  

ผูติดตามมีจำนวนเพิ่มข้ึนจาก 2561 เปนคิดเปน รอยละ 112.06 โดย Facebook มีอัตราการเติบโตสูงสุด จาก 

21,361 คน เปน 23,126 คน ขอความที่ไดรับความสนใจมากที่สุด คือ ขอความและรูปภาพ สทป. ทดสอบ

มาตรฐานระบบอากาศยานไรคนขับขนาดเล็กของ สทป. (Mini UAV รุน D - Eyes MK1)  ในวันที่ 5 เมษายน 

พ.ศ. 2562 มีผูเขาถึงขอความ 9,158 คน โตตอบขอความ 135 คน แบงปนขอความ 21 ครั้ง และแสดงความ

คิดเห็น 5 ครั้ง ขอเสนอแนะเกี่ยวกับส่ือโซเชียลมีเดีย ไดแก 

- เขียนขอความลงในเว็บไซตกลางของ สทป. กอนแลวจึงแบงปนขอความลงในโซเชียลมีเดีย 

- หยิบยกประเด็นท่ีคนกำลังใหความสนใจมาทำเปนขาวประชาสัมพันธ 

- เพิ่มจำนวนขอความเผยแพรและความถ่ี 

- ยกเลิกการทำ Instagram และ Twitter หรือถาจะทำตอควรเพิ่มการอัพเดทขอมูล 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

 

1.1 ท่ีมาและความสำคัญของโครงการ 

 สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ หรือ สทป. เปนองคการมหาชน สังกัดกระทรวงกลาโหม มี

หนาที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. 2562 ในการศึกษา 

คนควา และดำเนินการวิจัยโครงการขนาดใหญดานยุทโธปกรณที่ตองใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ข้ันสูง ทำการวิจัยและพัฒนาจากระดับท่ีมีองคความรูอยูแลวไปยังระดับท่ีมีความซับซอนข้ึน พรอมท้ัง

เพิ่มพูนองคความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศอยางตอเนื ่องและยั ่งยืนโดย สทป.ไดรวมกับ

หนวยงานวิจ ัยกระทรวงกลาโหม หนวยงานวิจ ัยตาง ๆ สถาบันการศึกษาภาคเอกชน และ

ภาคอุตสาหกรรมตลอดจนรับถายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทผูผลิตทำการพัฒนาตนแบบยุทโธปกรณ

และแบบอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาใหเปนไปตามความตองการของเหลาทัพและนำไปสูการพัฒนา

ระบบอุตสาหกรรมภายในประเทศอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ในการดำเนินงานจะตองใชบุคลากรที่มีความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับสูง 

รวมท้ังตองพัฒนาองคความรูของบุคลากรใหมีความทันสมัย ตลอดจนตองบูรณาการบุคลากรที่มี

ศักยภาพจากองคกรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน  โดยการแสวงหาความรวมมือ

ดานวิชาการและการวิจัยอยางตอเนื่อง ความสำเร็จตามภารกิจของ สทป. จะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อ สทป. 

สามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ ตลอดจนผูถือประโยชนรวมไดเปน

อยางดี  

 ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานตามคำรับรอง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จะตอง

สำรวจความพึงพอใจของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ซึ่งเปนตัวช้ีวัดรวมของทุกองคการมหาชน เพื่อประเมิน

การตอบสนองความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวม และนำผล

การสำรวจมาปรับปรุงการดำเนินงาน ซึ่งถือเปนแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญที่จะใชในการพัฒนา

และบริหารจัดการสถาบันฯ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริงตามตัวชี้วัด คือ ระดับ

ความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการซึ่งกำหนดใหองคการมหาชนจัดหา

องคกร/ผูประเมินจากภายนอกเปนผูดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ และไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการองคการมหาชนเกี่ยวกับวิธีการสำรวจ/แบบสอบถาม กอนดำเนินการ

สำรวจ และการสำรวจความพึงพอใจนั ้นใหสำรวจงานบริการหลักขององคการมหาชนตาม

วัตถุประสงคการจัดตั้ง รวมถึงงานบริการหลักขององคการมหาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการ

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยตองดำเนินการใหแลวเสร็จในปงบประมาณ 2562 
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1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

การจางสำรวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณ ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอ สทป. และ

ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. เพื่อ 

 1.2.1  การสำรวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณ ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอ สทป. 

1.2.1.1 เพื่อนำขอมูลท่ีไดจากการสำรวจซึ่งเปนความคาดหวังจากทัศนคติโดยตรง  

มาปรับปรุงใหการดำเนินงานของ สทป. ตรงตามความตองการ 

1.2.1.2 วัดระดับการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณ ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอการ

ดำเนินงานตามภารกิจของ สทป. 

1.2.1.3  วัดการรับรูตอการดำเนินการตามบทบาทหนาท่ีของ สทป. ผานส่ือดิจิทัล 

 1.2.2  การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. 

1.2.2.1 เพื่อนำขอมูลที่ไดจากการสำรวจซึ่งเปนความตองการโดยตรง มาปรับปรุง

และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ สทป. ใหตรงตามความตองการ 

1.2.2.2 วัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมตอการ

ดำเนินงานตามภารกิจของ สทป. 

 

1.3   ขอบเขตของการศึกษา 

 1.3.1   ขอบเขตดานเนื้อหา 

1.3.1.1 การสำรวจการรับรู ทัศนคติและภาพลักษณของหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีตอ

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ แบงเปน 

- การวัดการรับรูเกี่ยวกับ สทป. ใน 10 ประเด็น คือ  

o การรับรูเกี่ยวกับ สทป.   

o ความรูเกี่ยวกับตนสังกัดของ สทป. 

o การเปดรับส่ือเกี่ยวกับ สทป. 

o ความรูเกี่ยวกับวิสัยทัศนของ สทป. 

o ความรูเกี่ยวกับหนาท่ีหลักของ สทป. 

o การรับรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ท่ีเกี่ยวของกับ สทป. 

o การรับรูเกี่ยวกับขีดความสามารถตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

เทคโนโลยีปองกันประเทศของ สทป. 

o ความสนใจในส่ือท่ีตองการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ สทป. 

o ความสนใจในส่ือดิจิทัลของ สทป. 

o ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธของ สทป. 

 



3 
 

- การวัดทัศนคติและภาพลักษณของ สทป. วัดใน 3 ประเด็น คือ  

o ความคิดเห็นของหนวยงานที่เกี ่ยวของที่มีตอบทบาท และ

การดำเนินงานของ สทป. ในภาพรวม 

o ความคิดเห็นของหนวยงานที่เกี ่ยวของที่มีตอผลผลิตที ่วิจัย

โดย สทป. อยางเปนรูปธรรม 

o ความคิดเห็นของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอผลการดำเนินงาน

ท่ีสำคัญในป 2562 รายโครงการ 

1.3.1.2 การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมที่มีตอ

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ แบงเปน 

- การวัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมใน 

6 ดาน ไดแก 

o ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 

o ดานการใหบริการของ สทป.  

o ดานความสะดวก 

o ดานการใชประโยชนหรือผลท่ีไดรับจากการใชบริการ 

o ดานบทบาทหนาท่ีของ สทป. 

o ดานงานวิจัยเกี่ยวกับอาวุธยทุโธปกรณ/โครงการของ สทป. 

- การวัดระดับความคิดเห็นของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมที่มี

ตอความคุมคาของ สทป. ใน 2 ดาน คือ ดานสังคม และ ดานเศรษฐกิจ 

1.3.1.3 การวิเคราะหขอมูลพื ้นฐานของผูเขาเยี ่ยมชมสื่อดิจิทัลของ สทป. ทั้ง 4 

ประเภท ไดแก เฟซบุก (Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) อินสตาแกรม 

(Instagram) และยูทูบ (Youtube) 

1.3.1.4  การสำรวจการรับรู ทัศนคติของประชาชนทั่วไปที่เขาชมสื่อดิจิทัลของ สทป.

รวมถึงภาพลักษณของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในสายตาของ

ประชาชนท่ัวไป แบงเปน 

- การวัดการรับรูเกี่ยวกับ สทป. ใน 10 ประเด็น คือ  

o การรับรูเกี่ยวกับ สทป.   

o ความรูเกี่ยวกับตนสังกัดของ สทป. 

o การเปดรับส่ือเกี่ยวกับ สทป. 

o ความรูเกี่ยวกับวิสัยทัศนของ สทป. 

o ความรูเกี่ยวกับหนาท่ีหลักของ สทป. 

o การรับรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ท่ีเกี่ยวของกับ สทป. 
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o การรับรูเกี่ยวกับขีดความสามารถตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

เทคโนโลยีปองกันประเทศของ สทป. 

o ความสนใจในส่ือท่ีตองการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ สทป. 

o ความสนใจในส่ือดิจิทัลของ สทป. 

o ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธของ สทป. 

- การวัดทัศนคติและภาพลักษณของ สทป. วัดใน 3 ประเด็น คือ  

o ความคิดเห็นของหนวยงานที่เกี ่ยวของที่มีตอบทบาท และ

การดำเนินงานของ สทป. ในภาพรวม 

o ความคิดเห็นของหนวยงานที่เกี ่ยวของที่มีตอผลผลิตที ่วิจัย

โดย สทป. อยางเปนรูปธรรม 

o ความคิดเห็นของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอผลการดำเนินงาน

ท่ีสำคัญในป 2562 รายโครงการ 

 

 1.3.2   ขอบเขตดานกลุมตัวอยางและพื้นท่ีการสำรวจ 

1.3.2.1  ผูตอบแบบสอบถามชุดการสำรวจการรับรู  ทัศนคติ และภาพลักษณของ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ คือ ผูบริหาร

บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของหนวยงานที่เกี่ยวของกับ สทป. และ

ไมไดมีสวนรวมในการเปนผูรับบริการและผูถือประโยชนรวมกับ สทป. 

1.3.2.2  ผูตอบแบบสอบถามชุดการสำรวจความถึงพอใจของผูรับบริการและผู ถือ

ประโยชนรวมที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ คือ ผู บริหาร 

บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ของหนวยงานท่ีรับบริการ ผูรับบริการ และผู

ถือผลประโยชนรวม ทั้งหนวยงานภายในกระทรวงกลาโหม หนวยงาน

ภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยเปนกลุมที่ไดรับ

บริการ มีสวนรวมในการทำวิจัยกับ สทป. และ/หรือไดรับการประสาน

ความรวมมือดานตาง ๆ เพื่อกอใหเกิดความรวมมือในอนาคต และ/หรือ 

สถาบันการศึกษาที่ไดรวมสรางหลักสูตรกับ สทป. เพื่อผลิตบุคลากรที่มี

ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

1.3.2.3  ผูตอบแบบสอบถามออนไลน การสำรวจการรับรู  ทัศนคติของประชาชน

ท่ัวไปท่ีเขาชมส่ือดิจิทัลของ สทป. รวมถึงภาพลักษณของสถาบันเทคโนโลยี

ปองกันประเทศในสายตาของประชาชนท่ัวไป คือ ประชาชนท่ัวไปผูใชงาน 

เยี่ยมชม มีปฏิสัมพันธทางหนึ่งทางใดกับส่ือสังคมออนไลนของ สทป.  
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1.3.2.4  การสำรวจครั้งนี ้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล อันเปนที่ตั ้งของ

หนวยงานที่เกี ่ยวของเปนหลัก แตหากไดรับการรองขอจาก สทป. ให

สำรวจนอกพื้นท่ีกรุงเทพและปริมณฑลก็จะพิจารณาสำรวจเปนรายกรณีไป 

 

 1.3.3   ขอบเขตดานเวลา 

   โครงการสำรวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณของหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีตอ 

สทป. และความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมที่มีตอ สทป. ประจำป 

2562 มีระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

ในการวิจัยเรื่อง การสำรวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณ ของหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีตอ สทป. 

และความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมที่มีตอ สทป. ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในหัวขอตอไปนี้ 

2.1 ขอมูลสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  

2.2 ขอมูลหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ  

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ 

2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

2.7 ประเภทของโซเชียลมีเดียท่ีเลือกใช 

 

2.1 ขอมูลสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

 ใน พ.ศ. 2550 ณ ท่ีประชุมสภากลาโหม มีมติเห็นชอบใหสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมดำเนินความ

รวมมือวิจัย และรับถายทอดเทคโนโลยีจากมิตรประเทศ และใหเหลาทัพนำผลงานไปทดลองใชงาน เมื่อได

มาตรฐานใหกระทรวงกลาโหมผลิตเพื่อนำไปประจำการในกองทัพตอไป สืบตอจากการประชุมนี้เองจึงมีแนวคิด

การจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศข้ึนมา โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลักและวัตถุประสงคในการ

จัดต้ัง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  

วิสัยทัศน 

เปนผูนำดานเทคโนโลยีปองกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความตองการของกองทัพไทย และ

พันธมิตรอาเซียน 

พันธกิจ 

๑) วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญตามท่ีสภากลาโหมกำหนดและอนุมัติใหมีแผนแมบทในการดำเนิน

โครงการ 

๒) ศึกษา คนควา วิจัย และดำเนินการอื่นที่เกี ่ยวของ หรือตอเนื ่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ 

๓) เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศใหแกกระทรวงกลาโหม เพื่อใชในการกำหนด

นโยบายและแผนการพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

๔) ประสานความรวมมือดานเทคโนโลยีปองกันประเทศกับหนวยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นท่ี

เกี่ยวของ และภาคเอกชนท้ังในและตางประเทศ 
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๕) สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การคนควาวิจัย และการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ 

๖) เปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูลและสารสนเทศทางดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ และสงเสริม

ใหเกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีปองกันประเทศไปสูสาธารณชน 

คานิยมหลัก 

๑) มุงมั่นผลสัมฤทธิ์ 

๒) คิดทำเปนทีมงาน 

๓) สานซื่อสัตยคุณธรรม 

๔) นำความพอใจสูลูกคา 

๕) พัฒนาอยางตอเนื่อง 

๖) เรื่องผลประโยชนชาติตองมากอน 

วัตถุประสงคในการจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  

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 

 

จากขอมูลของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศขางตน จะเห็นไดวา สทป. ไมไดเปนหนวยงานท่ี

ทำงานแตเพียงลำพงั แตจำเปนตองประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ อยูเสมอ นอกจากนี้ภารกิจของ สทป. มี

ความสำคัญตอความมั่นคงของชาติ การทำงาน และประสานประโยชนอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลจึง

มีความสำคัญอยางยิ่ง ดวยเหตุนี้เองเพื่อใหทราบผลการปฏิบัติงานของ สทป. การวิจัยเรื่อง    การสำรวจการ

รับรู ทัศนคติ และภาพลักษณ ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอ สทป. และ ความพึงพอใจของผูรับบริการและผู

ถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. จะเปนผลสะทอนกลับให สทป. ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ

เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานในอนาคต 
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2.2 ขอมูลหนวยงานท่ีเก่ียวของกับสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  

ในการวิจัยการสำรวจการรับรู  ทัศนคติ และภาพลักษณของหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีตอ สทป. มี

หนวยงานท่ีเกี่ยวของและรายละเอียดของหนวยงานดังนี้ 

 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

ปรัชญา 

เปนองคการหลักแหงการเรียนรูของกองทัพบกในการผลิตนายทหารฝายเสนาธิการ  ผูบังคับบัญชา 

และมหาบัณฑิตดานความมั่นคง ท่ีเปยมดวยความรอบรูทางทหาร มีลักษณะผูนำ มีจริยธรรมและมีวิสัยทัศน 

วิสัยทัศน  

เปนหนึ่งในสถาบันการศึกษาทางทหารที่มีความเปนเลิศในทางวิชาการทหารและความมั่นคงใน

ระดับชาติและภูมิภาค  โดยมุงสรางความรอบรูควบคูจริยธรรมในการเปนทหารอาชีพ  

พันธกิจ 

๑) ใหการฝก และศึกษาแกนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ี ผูบังคับบัญชา

และฝายอำนวยการในระดับกองพลขึ้นไป ตลอดจนวิทยาการชั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตร

อื่น ๆ ตามท่ีกองทัพบกมอบหมาย 

๒) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาวิชาการความมั่นคงดานการทหาร ฝายอำนวยการ ยุทธวิธี ผูนำ และ

สาขาท่ีเกี่ยวของ 

๓) พัฒนาสถาบัน และบุคลากรของสถาบันใหมีจริยธรรมคุณภาพและศักยภาพท่ีทันตอความเปล่ียนแปลง

ของสถานการณโลก 

๔) ใหบริการและความรวมมือดานวิชาการความมั่นคงทางทหาร ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และ

กิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ 

๕) ดำรงรักษาแบบธรรมเนียมทหาร ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทย 

วัตถุประสงค 

๑) เพื่อผลิตผูบังคับบัญชาและฝายอำนวยการระดับกองพลขึ้นไป ที่มีความรู ความสามารถ พรอมทั้งมี

คุณธรรม จริยธรรม และมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 

๒) เพื ่อผลิตมหาบัณฑิตทางดานความมั่นคง และจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที ่กองทัพบก

มอบหมาย 

๓) เพื่อพัฒนาใหเปนสถาบันการศึกษาหลัก ดานฝายอำนวยการ ยุทธวิธี ผูนำ และสาขาท่ีเกี่ยวของ 

๔) เพื่อรวมมือ สนับสนุน วิจัย และพัฒนาดานความมั่นคงทางทหารอยางตอเนื่อง 

๕) เพื่อพัฒนาเปนองคการแหงการเรียนรู 

๖) เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ดานความมั่นคงทางทหารแกสังคม และดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ทาง

สังคม 
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๗) เพื่อสนับสนุน สงเสริม อนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

๘) เพื่อดำรงรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และแบบธรรมเนียมทหาร  

 

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ชื่อยอ รร.สธ.ทร. เดิมชื่อ โรงเรียนนายทหารเรือ เปนสถาบันการศึกษา

ชั้นสูงของกองทัพเรือ ขึ้นอยูกับสถาบันวิชาการทหารเรือชั ้นสูง และอยูในระดับเดียวกับ สถาบันวิชาการ

ทหารบกช้ันสูง ของกองทัพบก และ สถาบันวิชาการทหารอากาศช้ันสูง ของกองทัพอากาศ 

โรงเรียนนายทหารเรือ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2467 ขึ้นตอกรมยุทธศึกษาทหารเรือ มี

นายทหารเขาศึกษาในโรงเรียน นับเปน นทน.รร.สธ.ทร. รุนที่ 1 เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2468 นายทหาร

เรือที่เขาศึกษาตองมียศไมสูงกวานาวาตรี และไมต่ำกวาเรือเอก เพื่อใหนายทหารไดรูจักกิจการของทหารเรือ

อยางกวางขวาง สามารถปฏิบัติการและติดตอกับตางประเทศในเวลาปกติ และรูจักปฏิบัติการตามหนาท่ี ใน

เวลาเกิดสงคราม 

ใน พ.ศ. 2526 โรงเรียนนายทหารเรือ ไดดำริท่ีจะยายไปยังสถานท่ีแหงใหม ณ ตำบลศาลายา อำเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และเปลี่ยนชื่อเปน สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง การกอสรางอาคารสถาบัน

วิชาการทหารเรือช้ันสูง ไดแลวเสร็จและทำพิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536 

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ มีหนาท่ีอำนวยการฝกและศึกษาวิชาเสนาธิการกิจ และวิชาการอื่น ๆ อัน

จำเปนสำหรับผูบังคับบัญชาและฝายอำนวยการ 

 

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 

วิสัยทัศน 

วิทยาลัยเสนาธิการทหารเปนองคกรชั้นนำในระดับอาเซียน มุงสูความเปนเลิศในดานการผลิตผูนำ 

ดานยุทธทหาร และดานการปฏิบัติการรวม/ผสม 

ปรัชญา  

ปรัชญาการศึกษา ของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร มีพื้นฐานจากคำขวัญ ของวิทยาลัยท่ีวา “จิตมั่นสาม

ทัพพอง มั่นแมนทัพเดียว” โดยใหผูเขารับการศึกษามีแนวความคิด ดังนี้ 

๑) ยึดถือวัตถุประสงคของสวนรวมโดยคำนึงถึงประโยชนของกองทัพในการปองกันประเทศเปนสวนรวม 

ยิ่งกวาท่ีจะรักษาผลประโยชนเฉพาะเหลาทัพตน 

๒) หลักการและวิธีการสำคัญกวารายละเอียด ใหรูจักคิด มีความเขาใจ และรูจักแกปญหา 

๓) มีเสรีในการแสดงความคิดเห็น 
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วิทยาลัยเสนาธิการทหารบก 

วิสัยทัศน 

เปนหนึ่งในสถาบันการศึกษาทางทหารที่มีความเปนเลิศในทางวิชาการทหารและความมั่นคงใน

ระดับชาติและภูมิภาค  โดยมุงสรางความรอบรูควบคูจริยธรรมในการเปนทหารอาชีพ 

พันธกิจ 

๑) ใหการฝก และศึกษาแกนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ี ผูบังคับบัญชา

และฝายอำนวยการในระดับกองพลขึ้นไป ตลอดจนวิทยาการชั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตร

อื่น ๆ ตามท่ีกองทัพบกมอบหมาย 

๒) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาวิชาการความมั่นคง   ดานการทหาร ฝายอำนวยการ ยุทธวิธี ผูนำ และ

สาขาท่ีเกี่ยวของ 

๓) พัฒนาสถาบันและบุคลากรของสถาบันใหมีจริยธรรมคุณภาพและศักยภาพที่ทันตอความเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณโลก 

๔) ใหบริการและความรวมมือดานวิชาการความมั่นคงทางทหาร ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และ

กิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ 

๕) ดำรงรักษาแบบธรรมเนียมทหาร ขนบธรรมเนียมประเพณี และ ศิลปวัฒนธรรมไทย 

วัตถุประสงค 

๑) เพื ่อผลิตผู บังคับบัญชาและฝายอำนวยการระดับกองพลขึ้นไปที่มีความรู ความสามารถ พรอมท้ัง      

มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 

๒) เพื ่อผลิตมหาบัณฑิตทางดานความมั ่นคง และจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรที่กองทัพบก

มอบหมาย 

๓) เพื่อพัฒนาใหเปนสถาบันการศึกษาหลัก ดานฝายอำนวยการ ยุทธวิธี ผูนำ และสาขาท่ีเกี่ยวของ 

๔) เพื่อรวมมือ สนับสนุน วิจัย และพัฒนาดานความมั่นคงทางทหารอยางตอเนื่อง 

๕) เพื่อพัฒนาเปนองคการแหงการเรียนรู 

๖) เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ดานความมั่นคงทางทหารแกสังคม และดำเนินกิจกรรมอื่นๆทางสังคม 

๗) เพื่อสนับสนุน สงเสริม อนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

๘) เพื่อดำรงรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และแบบธรรมเนียมทหาร  

 

วิทยาลัยเสนาธิการทหารอากาศ 

วิสัยทัศน 

เปนสถาบันการศึกษาทางทหารหลักของกองทัพอากาศท่ีสรางผูบังคับบัญชา และฝายเสนาธิการช้ันนำ

ในภูมิภาค 
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ภารกิจ 

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศมีหนาที ่ใหการศึกษาและฝกอบรมนายทหารสัญญาบัตรของ

กองทัพอากาศ ในระดับยุทธการ งานเสนาธิการกิจ และการบริหารจัดการ โดยมีผู บัญชาการโรงเรียน     

เสนาธิการทหารอากาศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

พันธกิจ 

๑) ใหการศึกษาและฝกอบรมงานเสนาธ ิการกิจในระดับยุทธการแกนายทหารสัญญาบัตรของ

กองทัพอากาศ 

๒) ควบคุมและกำกับดูแลใหผูเขารับการศึกษาสำเร็จการศึกษาเปนผูท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีมีท้ัง

คุณภาพและคุณธรรม 

๓) ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของกองทัพอากาศและความ

เปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอก 

๔) สรางเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและสวนสนับสนุนใหมีศักยภาพสอดคลองกับการ

ดำเนินการตามหลักสูตรการศึกษา 

๕) สรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษาและฝกอบรมรวมกับสถาบันการศึกษาทางทหารอื่น 

 

โรงเรียนสงกำลังบำรุงทหารบก 

วิสัยทัศน 

กาวสูมิติใหมของสถานศึกษาทางทหารใน พ.ศ. 2559 

ปรัชญา 

มุงมั่นสูความเปนเลิศในวิชาการสงกำลังบำรุง 

หนาท่ีหนวยกองแผนการศึกษา 

๑) วางแผนการศึกษา กำหนดหลักสูตรการดำเนินการคนควาวิจัยและพัฒนาวิชาการสงกำลังบำรุงให

เหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ เพื่อใชเปนแนวทางการศึกษา ประสานกับกองตาง ๆ ในโรงเรียนสง

กำลังบำรุงทหารบก และกรมฝายยุทธบริการอื่น ๆ ในการติดตามหลักสูตร หลักฐาน และเรื่องราว

เกี่ยวกับการสงกำลังบำรุง ซึ่งกำหนดขึ้นมาใหมเพื่อใชในกองทัพบก วางแผนและอำนวยการเกี่ยวกับ

งบประมาณการศึกษา กำหนดพิธีการเกี่ยวกับการศึกษา บันทึกและรายงานเกี่ยวกับการศึกษา 

๒) บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาท่ี 

พันธกิจ 

๑) ใหการศึกษาเพิ่มพูนความรูทางการสงกำลังบำรุงแกนายทหารในกองทัพ และผูเขารับการศึกษาเพื่อให

นายทหารและผูเขารับการศึกษาดังกลาวมีความรู ประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานทางดานการสงกำลัง

บำรุงไดถูกตองและเหมาะสม 

๒) ปรับปรุงกระบวนการบริหารงานขององคกร 
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๓) พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ รร.กบ.ทบ.ใหมีความรู ความสามารถ เพื่อรองรับระบบงานท่ี

ทันสมัยในอนาคต 

วัตถุประสงค 

๑) เพื ่อวางรากฐานระบบงานปจจุบัน ใหมีความพรอมสำหรับการปฏิบัติงานในอนาคต (Today for 

Tomorrow) 

๒) เพื่อนำความทันสมัยของระบบงานในอนาคตมาใชในงาน (Tomorrow for Today) 

 

สถาบันจิตวิทยาความม่ันคง 

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 แผนและโครงการเกี ่ยวกับการสังคม จิตวิทยา สงครามการเมือง           

การปฏิบัติการขาวสาร ท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 

๒) ใหการศึกษาอบรมดานสังคม จิตวิทยา การปฏิบัติการขาวสารแกขาราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน 

รัฐวิสาหกิจ องคการบริหารสวนทองถ่ิน ภาคเอกชนและบุคคลอื่น ตามนโยบายท่ีไดรับ 

๓) ดำเนินการฝกอบรมและพัฒนาสัมพันธผูสำเร็จการศึกษาจากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 

๔) ฝกอบรมพัฒนาสัมพันธระดับสูงใหกับผูบริหารจากทุกภาคสวน 

๕) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาดานการศึกษาท่ีเกี่ยวกับสังคม จิตวิทยา การปฏิบัติการขาวสาร ประเมินผล

การศึกษา จัดทำสถิติ ทะเบียนประวัติ รายงานผลการศึกษา รายงานเอกสารการศึกษาเปนคณะ และ

งานดานสารสนเทศ 

๖) ดำเนินการสงเสริมใหมีความรวมมือ และประสานการปฏิบัติทาง ดานวิชาการปฏิบัติการขาวสาร 

โดยเฉพาะการปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธท่ีเกี่ยวของ 

๗) ดำเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามแนวทางการศึกษา 

 

ในการวิจัยความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมที ่มีตอ สทป. มีหนวยงานท่ี

เกี่ยวของและรายละเอียดของหนวยงานดังนี้ 
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สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.) 

วิสัยทัศน  

เปนองคกรนำในงานดานนโยบายและยุทธศาสตร การพัฒนากองทัพไปสูการพึ่งพาตนเอง และการ

พัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ 

พันธกิจ 

๑) งานนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงกลาโหม 

๒) การเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศในระดับกระทรวงกลาโหม 

๓) การสนับสนุนการพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

๔) การสนับสนุนการแกไขปญหาของชาติ 

๕) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม 

๖) งานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

๗) งานอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร 

๘) การสนับสนุนกิจการสงเคราะหทหารผานศึก 

๙) งานราชการประจำท่ัวไปของกระทรวงกลาโหม 

 

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม (สนผ.กห.) 

วิสัยทัศน 

ดำเน ินการพ ัฒนาระบบสารสนเทศของสำน ักนโยบายและแผนกลาโหมให สอดคลองกับ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 เพื่อเผยแพรขอมูลตาง ๆ ของสำนักนโยบายและแผนกลาโหมใหสวน

ราชการอื่น ๆ องคกรอิสระ และประชาชนที่ตองการทราบขอมูลไดรับทราบและนำไปใชประโยชน รวมทั้งนำ

ระบบสารสนเทศของสำนักนโยบายและแผนกลาโหม มาสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักนโยบาย

และแผนกลาโหมใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วทันเวลาและเกิดประสิทธิภาพตอไป 

 วัตถุประสงคของหนวยงาน 

  มีหนาที่พิจารณา เสนอความเห็น อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี ่ยวกับนโยบายและ

ยุทธศาสตรดานการปองกันประเทศ นโยบายและแผนดานการทหาร การกำลังพล การขาว การสงกำลังบำรุง 

การระดมสรรพกำลัง การจัดทำและปรับปรุงแกไขอัตราของสวนราชการในกระทรวงกลาโหม การฝกศึกษา 

อบรม การตางประเทศ กิจการของสภากลาโหม การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
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ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอพท.) 

 วิสัยทัศน 

 ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารบริหารจัดการงานดานอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศ และพลังงานทหารอยางทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมุงสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน 

 วัตถุประสงคของหนวยงาน 

 มีหนาที่สงเสริม และดำเนินการเกี ่ยวกับงานดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร 

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน พิจารณาเสนอความเห็นใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม และ

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย มีผูอำนวยการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร

เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 

กรมการอุตสาหกรรม ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร (อท.ศอพท.) 

 วิสัยทัศน 

 ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารบริหารจัดการงานดานอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศ และพลังงานทหารอยางทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมุงสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน 

 วัตถุประสงคของหนวยงาน 

 มีหนาที่สงเสริม และดำเนินการเกี ่ยวกับงานดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร 

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน พิจารณาเสนอความเห็น ใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม และ

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย มีผูอำนวยการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร

เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 

โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรม ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร 

(รวท.อท.ศอพท.) 

 ภารกิจ 

มีหนาท่ีดำเนินการผลิตวัตถุระเบิดและกระสุน วิจัยและพัฒนา เพื่อจำหนายผลิตภัณฑท่ีผลิตไดใหแก

สวนราชการกระทรวงกลาโหม สวนราชการอื ่น และเอกชน ทั ้งภายในและภายนอกประเทศ ตามท่ี

กระทรวงกลาโหมกำหนด มีผูอำนวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ ใชอัตราเฉพาะ

กิจ และอัตราลูกจางประจำ หมายเลข 0720 แบงสวนราชการเปน 7 สวน ไดแก 

๑) สำนักงานการเงิน 

๒) กองกลาง 

๓) กองแผนและโครงการ 

๔) กองวิจัยและพัฒนา 

๕) กองควบคุมมาตรฐานการผลิต 



15 
 

๖) กองโรงงาน  

๗) กองบริการ 

 

ศูนยอำนวยการสรางอาวุธ ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอว.ศอพท.) 

 วิสัยทัศน 

 ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารบริหารจัดการงานดานอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศและพลังงานทหารอยางทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมุงสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน 

 วัตถุประสงคของหนวยงาน 

 มีหนาที่สงเสริม และดำเนินการเกี ่ยวกับงานดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร 

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน พิจารณาเสนอความเห็น ใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม    

และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย มีผูอำนวยการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงาน

ทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 

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. ดังนี้ 

๑) พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับนโยบาย แผน

และการพัฒนาระบบงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม 

๒) ดำเนินการตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย แผนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ 

๓) วิเคราะหและประเมินเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการถายทอดองคความรูใหแกหนวยงาน

ภายในกระทรวงกลาโหม 

๔) ใหคำแนะนำทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีด

ความสามารถในการปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหมแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

กระทรวงกลาโหม 
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๕) ดำเนินการประสานความรวมมือกับสถาบันการวิจัย นักวิจัย นักวิชาการ หนวยงานดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี และหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

๖) พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับนโยบาย แผน 

การกำหนดมาตรฐานทางทหาร การร ับรองมาตรฐานทางทหารและการร ับรองคุณภาพ

ยุทโธปกรณ รวมท้ังการรับรองมาตรฐานทางทหารอื่น ๆ ของกระทรวงกลาโหม 

๗) ดำเนินงานสนับสนุนการพิจารณาตรวจสอบโรงงานทำอาวุธสำหรับราชการทหารและตำรวจตามท่ี

กฎหมายกำหนด 

๘) ดำเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และระบบฐานขอมูลสนับสนุนการบริหาร

จัดการระบบงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ  ตลอดจนเผยแพรและบริการขอมูล

การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ รวมถึงขอมูลอื่นท่ีเกี่ยวของ 

๙) การจัดทำ การพัฒนา ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการของกรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม 

ระเบียบ คำส่ัง เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

๑๐) รวบรวม พิจารณา เสนอขอตั้งและดำเนินการเกี่ยวกับโครงการและงบประมาณในดานการวิจัย

และการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศอื่น ๆ ของกระทรวงกลาโหมแบบรวม

การ 

๑๑) ศึกษา ติดตาม วิเคราะห ประเมินผล และพิจารณาใหขอเสนอแนะ การดำเนินโครงการวิจัยและ

พัฒนาการทหาร รวมทั้งโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปองกันประเทศดานอื่น ๆ ของกระทรวงกลาโหม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วัตถุประสงค และ

เปาหมายของโครงการ 

๑๒) สงเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการ การวิจัยและพัฒนาว ิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       

ปองกันประเทศดานอื่น ๆ ของกระทรวงกลาโหม 

๑๓) รายงานผลและเผยแพรผลงานวิจัยและพัฒนาการทหาร การเผยแพรประชาสัมพันธผลงานการ

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม 

๑๔) สงเสริมใหมีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปสูการใชงาน หรือนำไปสูการจัดหา หรือเชิงพาณชิย 

รวมท้ังการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 

๑๕) เปนผูแทนกระทรวงกลาโหม เขารวมประชุม สัมมนาท่ีเกี่ยวของกับภารกิจดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม กับหนวยงานหรือองคกร ท่ีเกี่ยวของท้ังภายใน

และภายนอกประเทศ 

๑๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) 

 วิสัยทัศน 

สวพ.ทบ. มุงมั่น พัฒนางานวิจัยสูการสรางนวัตกรรมใหไดมาตรฐาน ภายในป พ.ศ. 2565 

ภารกิจ 

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการ

ทางทหาร ทั้งในดานหลักการและดานยุทโธปกรณ ตามที่กองทัพบกกำหนด ตลอดจนดำเนินการกำหนดและ

รับรองมาตรฐานยุทโธปกรณภายในกองทัพบก  

  

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.) 

 ถือกำเนิดข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกำหนดหนาที่ของสวนราชการ กองทัพเรือ 

กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม ฉบับท่ี 3 ลง 23 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ซึ่งบัดนี้ไดรับการยกเลิกไป

แลว และเปนหนวยขึ้นตรงของกองทัพเรือหนวยที่ 29 ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกำหนด

หนาท่ีของสวนราชการกองทัพเรือ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พุทธศักราช 2532          ลง 

24 สิงหาคม พ.ศ. 2532 สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ มีช่ือยอวา "สวพ.ทร." ตามอนุมัติ

กระทรวงกลาโหม เมื่อ 23 มีนาคม พ.ศ. 2533  

ภารกิจ 

มีหนาท่ี วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการ

ทางทหารของกองทัพเรือ ทั้งในดานหลักการและดานยุทโธปกรณ ตลอดจนรวบรวมขอมูล วิเคราะห และ

ประเมินคาผลการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร เพื่อนำไปใชหรือนำไปสูการผลิต มีผูอำนวยการสำนักงานวิจัย

และพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 

ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ (ศวอ.ทอ.)  

 วิสัยทัศน 

 เปนหนวยงานคุณภาพ มีมาตรฐานสากล มุงสูความเปนเลิศดานการวิจัยและพัฒนากองทัพไทย 

แนวทางปฏิบัติ 

๑) วิจัยและพัฒนาดานอาวุธ โดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนาอาวุธที่ใชระบบนำวิถีเขาหาเปาหมาย       

เปนอันดับแรกวิจัยและพัฒนาอาวุธอื่นเปนอันดับรอง 

๒) วิจัยและพัฒนาอากาศยานและยืดอายุการใชงานโดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนาดานโครงสราง        

ของอากาศยานและยืดอายุการใชงานของอากาศยานเปนอันดับแรก วิจัยและพัฒนาอาวุธอื่นเปนอันดับรอง 

๓) วิจัยและพัฒนาดานสื่อสารอิเล็กทรอนิกสโดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนาดานระบบควบคุมอัตโนมัติ 

เพื่อใหได บริษัทUAVตนแบบเปนอันดับแรก วิจัยและพัฒนาอาวุธอื่นเปนอันดับรอง 
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๔) วิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร โดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนาดานการปองกันและลดอันตรายจาก 

นชค.เปนอันดับแรก วิจัยและพัฒนาอาวุธอื่นเปนอันดับรอง 

๕) สรรหาและพัฒนาบุคลากรทางการวจัิยในดานตาง ๆ และสนับสนุนใหเกิดนักวิจัยอยางแทจริง 

๖) สรางองคความรู ติดตามเทคโนโลยีและผลงานวิจัยและพัฒนาทั ้งในและนอกประเทศเพื่อนำมา

ประยุกตใชในการวิจัยในแตละดานของ ศวอ.ทอ. 

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

งานวิจัยและพัฒนาและนำการวิจัยและพัฒนาไปแกไขปญหาของหนวยงาน 

๘) ปรับโครงสรางของ ศวอ.ทอ. ใหมีความเหมาะสม 

๙) พัฒนาหองปฏิบัติการทางการวิจัย 

 ภารกิจ 

ศวอ.ทอ.มีหนาท่ี วางแผนปฏิบัติ ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ กิจการดานนิวเคลียร ชีวะ เคมีการพัสดุวิทยาศาสตร กับการมี

หนาที่จัดการความรูควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาศาสตร มีผูอำนวยการศูนยว ิจัย

พัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 

กองทัพบก 

วิสัยทัศน 

 เปนกองทัพที่มีศักยภาพ ทันสมัย เปนที่เชื่อมั่นของประชาชนและเปนหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของ

ภูมิภาค 

 ภารกิจ 

 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 มาตรา 14 กำหนดอำนาจและหนาท่ี

กระทรวงกลาโหมและหนาที ่ของกองทัพบกไววา "กองทัพบกมีหนาที ่เตรียมกำลังทางบก และปองกัน

ราชอาณาจักร มีผูบัญชาการทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 

กองทัพเรือ 

 กองทัพเรือมีหนาที่เตรียมกำลังกองทัพเรือ การปองกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช

กำลังกองทัพเร ือตามอำนาจหนาที ่ของกระทรวงกลาโหมตามพระราชบัญญัต ิจ ัดระเบียบราชการ

กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 ตลอดจนหนาท่ีอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐบาล 

จากหนาท่ีดังกลาวทำใหกองทัพเรือมีภารกิจ คือ 

๑) การปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

๒) การรักษาสิทธิและอธิปไตยของชาติทางทะเล 

๓) การคุมครองและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 
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๔) การดำรงการคมนาคมทางทะเลใหไดอยางตอเนื่อง 

๕) การชวยเหลือและสนับสนุนการปองกันอธิปไตยทางบก 

๖) การสนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 

๗) การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน 

บทบาทของกองทัพเรือในปจจุบัน คือ 

๑) การปฏิบัติการทางทหาร (Military Role) คือ การปฏิบัติการทางเรือเพื่อการปองกันประเทศใน

รูปแบบตาง ๆ ตามสถานการณท่ีกระทบตออำนาจอธิปไตยและเอกราชของประเทศ ซึ่งจำเปนตองใช

กำลังทางเรือท่ีเขมแข็ง ปฏิบัติการดวยความเฉียบพลัน รุนแรง และเด็ดขาด 

๒) การรักษากฎหมายและชวยเหลือ (Constabulary Role) คือ การรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ การรักษากฎหมายตามท่ีรัฐบาลมอบอำนาจใหทหารเรือ

เปนเจาหนาท่ีรวม 28 ฉบับ รวมถึงการใหความชวยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ 

๓) การสนับสนุนกิจการระหวางประเทศ (Diplomatic Role) คือ การสนับสนุนการดำเนินนโยบายและ

ความสัมพันธระหวางประเทศของรัฐบาล และใชหรือแสดงกำลังเพื่อสนับสนุนการเจรจาตอรอง เมื่อมี

ความขัดแยงทางดานผลประโยชนของชาติหรือเหตุการณวิกฤติที่กระทบตอผลประโยชนของชาติ

โดยตรง 

 

กองทัพอากาศ 

วิสัยทัศน 

 กองทัพอากาศช้ันนำในภูมิภาค 

 ภารกิจ 

          ภารกิจตามกฎหมาย 

          กองทัพอากาศมีหนาท่ีเตรียมกำลังกองทัพอากาศ และปองกันราชอาณาจักร พรอมการพฒันาประเทศ

และแกไขปญหาเมื่อเกิดความขัดแยงในระดับตาง ๆ โดยดำรงระดับความพรอมของขีดความสามารถอยู

ตลอดเวลา ดวยการเสริมสรางศักยภาพกำลังทางอากาศใหมีคุณภาพ และครอบครองเทคโนโลยีที ่ทันสมัย 

รวมถึงการมีความสัมพันธท่ีดีกับมิตรประเทศและดำรงความเขมขนในความรับผิดชอบตอภารกิจตามกฎหมาย

โดยเฉพาะในการรักษาผลประโยชนแหงชาติ และการพัฒนาประเทศตามแนวคิดทางยุทธศาสตร 

    ภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมาย 

          ใหมีความพรอมปฏิบัติการท้ังในสวนของยุทโธปกรณท่ีทันสมัย สามารถไปปฏิบัติงานรวมกับตางประเทศ

ได พรอมกำลังพลในรูปของหนวยบิน/ หนวย-ชุดปฏิบัติการ/ เจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญประเภทตาง ๆ  เพื่อปฏิบัติ

ภารกิจที่ไดรับมอบหมายรวมกับกำลังของตางประเทศ ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางเปนลำดับ ไดแก การ

รักษาสันติภาพ การชวยเหลือมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ 
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พันธกิจ 

          เตรียมความพรอม 

          กองทัพอากาศตองเตรียมความพรอมเพื่อปฏิบัติภารกิจภายใต การจัดโครงสรางกำลังรบและสวน

สนับสนุนที ่เหมาะสมภายใตการบริหารจัดการ การฝกอบรม การพัฒนากำลังพล และการจัดหาอาวุธ

ยุทโธปกรณ ใหสามารถที่จะวางกำลังหนวยปฏิบัติการในระดับตาง ๆ ไดอยางเต็มความสามารถ โดยในยาม

ปกติจัดฐานท่ีต้ังเปนฐานบินปฏิบัติการหลัก ฐานบินปฏิบัติการหนา ฐานบินปฏิบัติการพิเศษ ฐานบินปฏิบัติการ

สำรอง และสนามบินเฉพาะกิจ รวมถึงการประกอบกำลังท่ีมีหนวยตัดสินตกลงใจ โดยมีศูนยปฏิบัติการในแตละ

ระดับ สามารถบัญชาการและควบคุมตามท่ีไดรับมอบอำนาจ เพื่ออำนวยการปฏิบัติการใชกำลังทางอากาศท้ัง

ในประเทศและนอกประเทศ 

          ใชกำลัง 

          กองทัพอากาศมีพันธกิจใชกำลังทางอากาศในยามปกติคือ การเฝาตรวจระวังภัยทางอากาศ ซึ่งรวมถึง

การควบคุมเสนทางสัญจรเขาออกรอบประเทศ ในยามสงครามก็พรอมท่ีจะใชกำลังทางอากาศในการดำเนินกล

ยุทธรวมกับหนวยกำลังอื่น ๆ ทั้งการปฏิบัติสงครามอันเปนการใชกำลังในการปองกันประเทศ การพิทักษ

ผลประโยชนแหงชาติ และการแกไขปญหาความขัดแยงในทุกระดับ ขณะเดียวกันกองทัพอากาศก็พรอมท่ีจะใช

กำลังกองทัพอากาศเพื่อการพัฒนาประเทศและการชวยเหลือประชาชน รวมทั้งการมีสวนรวมในการแกไข

ปญหาสำคัญของชาติในยามวิกฤติตาง ๆ เชน การบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากอุบัติภัยหรือภัยพิบัติจาก

ธรรมชาติ การตอตานอาชญากรรม การปราบปรามยาเสพติด การสำรวจและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ      

การอนุรักษส่ิงแวดลอม และการฟนฟูภัยพิบัติสาธารณะตาง ๆ 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปรัชญา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันท่ีมีปณิธานมุงมั่นในการส่ังสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู

ใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญาที่เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเปน        

ผูช้ีนำทิศทางสืบทอดเจตนารมณท่ีดีของสังคม เพื่อความคงอยู ความเจริญ และความเปนอารยะของชาติ 

 วิสัยทัศน 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน สูสากลเพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

 พันธกิจ 

๑) สรางคนท่ีมีปญญา รูเหตุรูผล อยูในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อสวนรวม 

๒) สะสมภูมิปญญา สรางและพัฒนาองคความรูท่ีหลากหลาย ตลอดจนสรางผลงานท่ีมีมาตรฐาน สามารถ

แขงขันได 

๓) รวมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบตอสังคม 

๔) สืบสานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และดำรงอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
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๕) บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร" (มทม.) หรือ "Mahanakorn University of Technology" (MUT) 

ไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยใหจัดตั ้งขึ ้นในนามของ "วิทยาลัยมหานคร" เมื ่อวันที่ 27 กุมภาพันธ      

พ.ศ. 2533 

วัตถุประสงค 

๑) เพื ่อเปนสถาบันอุดมศึกษาที ่ม ุ งสรางความเปนเลิศทางวิชาการ มุ งผลิตบัณฑิตใหมีศักยภาพ

ประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะพึ่งตนเองได พรอมท้ังมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ รูจักสรางสรรคส่ิงท่ีเปน

ประโยชนตอสังคม 

๒) เพื่อพัฒนาความรูทางดานวิชาชีพช้ันสูง โดยมุงสนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความรูใหม 

๓) เพื่อใหบริการทางดานวิชาการแกชุมชนโดยการเผยแพรความรูแกชุมชน ใหบริการดานการฝกอบรม

และใหคำแนะนำแกชุมชน และองคกรตาง ๆ เพื่อเปนการชวยพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

๔) เพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาลในการจัดการอุดมศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม

แหงชาติ 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ปรัชญา 

        “การศึกษา วิจัย ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานท่ีดีของการพัฒนาประเทศ” 

ปณิธาน 

        “มุงมั่นใหการศึกษาและวิจัยเพื่อผลิตทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ควบคูจริยธรรม และรักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ” 

วิสัยทัศน 

        “เปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในป ค.ศ.

2020”  

พันธกิจ 

   ตามพระราชบัญญัติสถาบันท่ีกำหนดไว 4 ดาน คือ 

๑) การจัดการเรียนการสอน 

๒) การวิจัย 

๓) บริการวิชาการ 

๔) ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ปณิธาน  

มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในสวนภูมิภาคจัดตั้งขึ ้นตามนโยบายของรัฐ และ

เจตนารมณของประชาชนในภาคเหนือใหเปนศูนยกลางทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง เพื่ออำนวยประโยชนแก

ทองถ่ินและประเทศชาติโดยสวนรวม  

มหาวิทยาลัยแหงนี ้เปนแหลงสะสม คนควา วิจัย และถายทอดความรู ตามหลักแหงเสรีภาพทาง

วิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 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) 

พันธกิจ 

 1)  ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 

2)  ทำการวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชนแกสังคมเปนสวนรวม 

3)  บริการทางวิชาการแกสังคม 

4)  ทำนุบำรุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษส่ิงแวดลอม 

วัตถุประสงค  

๑) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรูความสามารถและทักษะในระดับ

มาตรฐานสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยางมีเหตุผล และสนับสนุนใหผูดอยโอกาส ผู

พิการและผูท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ีสรางองค

ความรูใหม และนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปใชประโยชนไดจริงในการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน ประเทศชาติ 

และสากล รวมท้ังสรางมูลคาเพิ่มและเปนประโยชนในเชิงพาณิชย 

๒) เพื่อรวมพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็งพรอมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ และยกระดับการใหบริการทางวิชาการและการสาธารณสุขเพื่อกาวสูการเปนศูนยกลางการ

ใหบริการสุขภาพของภูมิภาคอยางสมบูรณ 

๓) เพื ่อทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและทองถิ่นลานนาโดยการตอยอดภูมิปญญา

ทองถ่ินและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

๔) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและยกระดับคุณภาพทางวิชาการและงานวิจัยรวมกับสถาบันวิชาการ

ตางประเทศในภูมิภาคอาเซียน เอเชียและนานาประเทศ 



23 
 

๕) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ ในดานทรัพยากรบุคคล การเงินและทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพ มี

ความคลองตัว โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถพึ่งพาตนเองได

อยางยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด 

วิสัยทัศน 

เปนศูนยซอมอากาศยานที่เตรียมความพรอมใหกับกำลังทางอากาศยานอยางมีคุณภาพและใช

ศักยภาพท่ีเหลือสนับสนุนกิจการดานการบินของประเทศไทย 

พันธกิจ 

มุงมั่นในการพัฒนาระบบ การสงกำลังบำรุง การซอมบำรุง การผลิตและดัดแปลง และการบริการ 

ยุทธศาสตร การซอมบำรุง 

1)   ขยายขีดความสามารถการซอมลำตัวอากาศ (Airframe) และอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต เชน ใช Composite 

Material ซอมลำตัว เครื่องบิน Diamond 

2)   การปรับปรุง T-56 QEC ของเครื่องยนต C-130 

3)  ขยายขีดความสามารถการซอมเครื่องยนต (Engine) เพิ่มเติมเชน เครื่องยนต F-100 ของ F-16 เฉพาะ

บาง Module 

4)   การขยายศูนยซอมบำรุงอากาศยานสำรอง (Hangar) ท่ีดอนเมือง 

5)   การปรับผังโครงสรางองคกร/ การปรับอัตรา/ การปรับ Competency ของพนักงาน 

6)   การจัดทำมาตรฐานคุณภาพการซอมบำรุงในระบบตางๆ เชน ISO, EASA ฯลฯ 

ยุทธศาสตร การผลิตและดัดแปลง 

1)   ความรวมมือการสรางอากาศยานแบบ บ.ทอ.6 กับ กรมชางอากาศ 

2)   ความรวมมือการสรางอากาศยานแบบไรคนขับ UAV กับ ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยกีาร

บินและอวกาศกองทัพอากาศ 

3)   ความรวมมือกับบริษัท PT DIRGANTARA INDONESIA ผลิตเครื่องบินอเนกประสงค และผลิตช้ินสวน

อะไหลในประเทศไทย 

 

บริษัทมารซัน จำกัด 

 บริษัทมารซัน จำกัด ดำเนินธุรกิจตอเรือและซอมเรือใหกับหนวยงานราชการ รวมทั้งสองออกไป

ตางประเทศ สำนักงานต้ังอยูท่ี จ.สมุทรปราการ ซึ่งสะดวกกับลูกคาชาวตางชาติท่ีสามารถเดินทางจากสนามบิน

สุวรรณภูมิ โดยใชเวลาเพียง 30 นาที 
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 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตอเรือและสงมอบใหแกลูกคามากกวา 260 ลำ ซึ่งรวมถึงเรือรบ เรือเฟอรรี่ เรือ

น้ำมัน และเรือเอนกประสงคอื ่น ๆ นอกจากทำการตอเรือแลว ทางบริษัทฯ ยังรับใหคำปรึกษาดานการ

ออกแบบ การตอเรือ และการซอมบำรุงเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคาท่ีหลากหลาย 

 

บริษัทชัยเสรี จำกัด 

 กอต้ังข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2511 เปนผูผลิตช้ินสวนยางติดเหล็ก ขอตอสายพาน ลอกดสายพาน        สำหรับ

กองทัพไทยและกองทัพในประเทศตาง ๆ รวมถึงใหบริการซอมรถทหาร ชุดเกราะใหรถทหารและผลิตรถเกราะ

ฝมือคนไทย สินคาของชัยเสรีสงออกไป 37 ประเทศท่ัวโลก  

 วิสัยทัศน 

 ผลิตสินคาคุณภาพทางทหารอุตสาหกรรมการปองกันประเทศ เพื่อความมั่นคงของประเทศไทย    

อาวุธยุทโธเปนส่ิงสำคัญ 

 

บริษัทเอวิเอ แซทคอม จำกัด 

 ใหบริการพัฒนาออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง ซอมบำรุงรักษา ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ขายปลีก

คอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง ซอฟตแวร และอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม 

 

บริษัทกษมาเฮลิคอปเตอร จำกัด 

 บริษัทผูออกแบบและพัฒนาเฮลิคอปเตอร กอตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2551 เริ่มตนจากการพัฒนาและสราง

เฮลิคอปเตอรตนแบบในงานประกวด 3D Masters ที่ประเทศอังกฤษ ภายในงานดังกลาว ผลงานตนแบบนี้

สรางความประทับใหแกผูเขาชมงานเปนจำนวนมาก ตอมาหลังจากกลับจากงานประกวดเพียง 60 วัน    บริษัท

ฯ รวมกับ Ultimate Heli ตัดสินใจสรางเฮลิคอปเตอรซึ่งมีชื่อวา SRIMOK 90N ซึ่งออกสูตลาด                       ใน 

พ.ศ. 2552 และไดผลิตเฮลิคอปเตอรรุนอื่นๆ ตามมา 

 

บริษัทไทยอามส จำกัด 

 ผลิตและจำหนายกระสุนและวัตถุระเบิด เชน ปนกล ลูกโม ซึ่งใชยิงดวยกระสุนปลอมหรือปนชนิดอื่นๆ  

 

บริษัทอัสพรรณ เอกซโพลซีฟ จำกัด 

 นำเขาและผลิตดินระเบิด ชนวนระเบิด 

 

บริษัทบุลเล็ท มาสเตอร จำกัด  

 บริษัทบุลเล็ท มาสเตอร จำกัด จดทะเบียนกอตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2534 และไดรับ

อนุญาตจากกระทรวงกลาโหม ใหตั้งโรงงานผลิตอาวุธสำหรับราชการทหารและตำรวจตามใบอนุญาต แบบ   
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อ.2 ท่ี 1/ 2537 ลงวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2537 โดยคำส่ังคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินฉบับท่ี 77 มีสถาน

ท่ีต้ังโรงงานผลิตอาวุธ ณ เลขท่ี 228 หมูท่ี 7 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลหนองสาหราย อำเภอพนมทวน 

จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อท่ี 25 ไร โดยมี ดร.ณัฐพจน โสตถิวันวงศ เปนกรรมการผูจัดการฯ ซึ่งกอต้ังโดยเอกชนท่ี

มีผูถือหุนเปนคนไทยทั้งหมด การกอตั้งบริษัทเกิดขึ้นเนื ่องจากการศึกษาเกี่ยวกับโรงงานผลิตกระสุนปนใน

ประเทศพบวาโรงงานผลิตอาวุธประเภทกระสุนปนขนาดเล็ก เชน กระสุนขนาด .38 นิ้ว .45 นิ้ว และ 9 

มิลลิเมตร ยังไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางเพียงพอ จึงไดจัดตั ้งโรงงานผลิตโดยใช

มาตรฐานสากลในการผลิต อีกท้ังยังเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐท่ีจะสงเสริมใหเอกชนไดมีสวนรวมในการ

ประกอบอุตสาหกรรมปองกันประเทศเพื่อพึ่งพาตนเอง อีกทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงโรงงานผลิตอาวุธเพื่อ

ชวยเหลือและสนับสนุนรัฐในยามเกิดภาวะไมปกติ และหากในสภาวะปกติสามารถผลิตเพื่อจำหนายใหแกสวน

ราชการตามมาตรา 7 และบุคคลอื่นตามท่ีกำหนดไวในกฎกระทรวง  

 

จากการทบทวนขอมูลหนวยงานท่ีมีความเกี่ยวของกับ สทป. สรุปไดวา สทป. มีความเกี่ยวของหลัก ๆ 

กับหนวยงาน 2 ประเภท คือ 1. หนวยงานทางการศึกษา และ 2. บริษัทผลิตอาวุธและยานพาหนะภาคเอกชน 

ในการติดตอกับหนวยงานทางการศึกษา สทป. ไดเขาไปชวยเหลือดานบุคลากร โดยการผูเชี ่ยวชาญเขาไป

อบรมตามสถาบันตาง ๆ ดานบริษัทเอกชน สทป. เขาไปสนับสนุนดานงานวิจัยในการพัฒนา เพื่อใหเกิด

ผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนท่ี สทป. ตองการเปนผูนำดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ

ในภูมิภาค ตอบสนองความตองการของกองทัพไทย และพันธมิตรอาเซียน 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู 

 มีนักทฤษฎีและนักวิจัยใหคำนิยามของการรับรูไวดังนี้ 

Garrison และ Magoon (2515) ใหคำจำกัดความวาการรับรู คือ กระบวนการของสมองท่ีแปลการส่ือ

ความหมายจากรางกายเมื่ออยูในส่ิงแวดลอมใดส่ิงแวดลอมหนึ่ง การรับรูตอการกระตุนข้ึนอยูกับประสบการณ

ของแตละบุคคล 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541: 88) การรับรูเปนกระบวนการซึ่งบุคคลจัดระเบียบและตีความรูสึกประทับใจ

ของตนเองเพื่อใหมีความหมายเกี่ยวกับสภาพแวดลอม การรับรูที่แตกตางกันของบุคคลเกิดจาก 1) ผูรับรู 

(Perceiver) 2) ความมุงหมายหรือเปาหมายท่ีรับรู (Target) 3) ลักษณะสถานการณ (Situation) 

วูลฟแมน (Wolfman, 1989 อางถึงใน คำแข แกวพันนา 2536: 16) ไดใหความหมายของการรับรูวา

เปนผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการรวบรวมภายในตนเองผานประสาทสัมผัสตาง ๆ ซึ่งเบื้องตนจะเปนภาพรวม

ทั้งหมดที่ครอบคลุมและกำหนดแตละสวนไว และกระบวนการรวบรวมภาพรวมนี้จะกระจางชัดขึ้นทามกลาง

การไดรับขอมูลขาวสารการติดตอจากส่ิงแวดลอมตาง ๆ 
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 จากคำนิยามของการรับรู  สามารถสรุปไดวา การรับรู คือกระบวนการที่บุคคลแตละบุคคลมีตอ

สภาพแวดลอมตาง ๆ โดยการตีความจะข้ึนอยูกับประสบการณของแตละบุคคล 

 

 กระบวนการของการรับรู 

 E. Bruce Goldstein ไดสรุปกระบวนการของการรับรู 9 ข้ัน ไดแก 

1. รับการกระตุนจากส่ิงแวดลอม (Environmental Stimulus) 

2. รับการกระตุนจากส่ิงใดส่ิงหนึ่งภายใตส่ิงแวดลอม (Attended Stimulus) 

3. รับการกระตุนมาถึงจุดรับสาร (Stimulus on the Receptors) 

4. ถายโอนความรูสึก (Transduction) 

5. สงผานความรูสึก (Transmission) 

6. ตีความ (Processing) 

7. รับรู (Perception) 

8. จดจำ (Recognition) 

9. แสดงพฤติกรรม (Action) 

 

 
ภาพ 1 ภาพแสดงกระบวนการการรับรูของ E. Bruce Goldstein 
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ความสำคัญของการรับรู 

 การรับรูมีสวนสำคัญตอทัศนคติ อารมณและพฤติกรรม กลาวคือ การรับรูกอใหเกิดอารมณ ซึ่งจะ

พัฒนาเปนทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา (ประพันธ ศรีสวัสด์ิ, 2556: 11) 

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ  

มีนักทฤษฎีและนักวิจัยใหคำนิยามของทัศนคติไวดังนี้ 

 Newcomb (1958: 128) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกตอการรับรูประสบการณ ซึ ่งแบง

ออกเปน 2 ประเภท คือ ความพึงพอใจ/ การยอมรับ และทัศนคติเชิงลบ 

 Thurstone (1976: 77) นิยามวา ทัศนคติ คือการแสดงตอผลลัพธของความรูสึก ความคิด       ความ

กลัว และความคิดเห็นของบุคคล 

สุธาทิพย แสงวัฒนกุล (2536: 20) นิยามทัศนคติวา เปนการประเมินความรูสึกที่แตละบุคคลมีจาก

ความคิดและความเขาใจที่มีจากการเรียนรูและประสบการณ จากนั้นตอบสนองตอสิ่งเรา เชน บุคคล สิ่งของ 

สถานการณ ในรูปแบบของความชอบ/ ไมชอบ การเห็นดวย/ ไมเห็นดวย การยอมรับ/ ไมยอมรับ เปนตน  

 

 จากคำนิยามของทัศนคติ สรุปไดวา ทัศนคติ คือ การประเมินความรูสึกท่ีมีตอประสบการณซึ่งสามารถ

แสดงออกเปน 2 แง คือ แงบวก (การยอมรับ/ การเห็นดวย/ ความรูสึกชอบ) และแงลบ (การไมยอมรับ/ การ

ไมเห็นดวย/ ความรูสึกไมชอบ) 

 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาพลักษณ 

มีนักทฤษฎีและนักวิจัยใหคำนิยามของภาพลักษณไวดังนี้ 

 Kenneth E Boulding (1975) กลาววา ภาพลักษณ คือ กระบวนการของความคิดจิตใจท่ีหลอหลอม

ความรูสึกของคนเราตอสิ ่งตางๆ อันเนื่องมาจากประสบการณทั้งทางตรงและออม โดยถือวาเปนความรูใน

เชิงอัตวิสัย (Subjective Knowledge) ที่บุคคลนำมาชวยในการตีความ ซึ่งจะประกอบเขาเปนภาพลักษณท่ี

เรามีเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เรารับรู  ถือเปนความรูสึกเชิงตีความหมาย (Interpreted Sensation) หรือ ความ

ประทับใจตอส่ิงท่ีปรากฏใหเห็นได 

 พงษเทพ วรกิจโภคาทร (2537) กลาววา ภาพลักษณ คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจอันเนื่องมาจาก        การ

ประทับใจ และเกิดความทรงจำท้ังบวกและลบ  

  

จากคำนิยามของภาพลักษณ สรุปไดวา ภาพลักษณ คือ ความคิดในจิตใจท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณท้ัง

ทางตรงและทางออม แงบวกและแงลบ 
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 ภาพลักษณแบงออกเปน 6 ประเภท (Boorstin) อางถึงใน วาสนา พฤทธิพงศสิทธิ์, 2544 ) กลาว ไว

ดังนี้ 

๑) ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีถูกจำลองข้ึนมา  

ไมไดเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แตเกิดจากการวางแผนท่ีประกอบข้ึน เพื่อตอบสนอง

วัตถุประสงคบางอยางที่กำหนดไว เชน วัตถุประสงคทางการประชาสัมพันธ การกำหนด

กระบวนการ และกลยุทธตาง ๆ เปนอยางดี 

๒) ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีเช่ือถือได  

ในการสรางภาพลักษณสิ ่งที ่สำคัญที ่สุด คือ ความนาเชื ่อถือ กลาวคือ แมวา

ภาพลักษณจะเปนภาพท่ีสรางข้ึนมา แตก็ตองอยูบนพื้นฐานของความนาเช่ือถือ 

๓) ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีอยูนิ่ง  

ภาพลักษณตองไมขัดแยงกับความเปนจริง ถึงแมวาภาพลักษณจะไมใชความจริง แต

ภาพลักษณจะตองถูกนำเสนออยางสอดคลองกับความเปนจริง 

๔) ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีเห็นไดชัดเจน 

ภาพลักษณถูกสรางข้ึนเปนรูปธรรมดวยการสรางสรรคจากนามธรรม ซึ่งอาจเรียกได

วาเปนการสรางจินตนาการรูปธรรมเพื่อใหตอบสนอง ดึงดูดใจ และความรูสึกทางอารมณ 

๕) ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีถูกทำใหดูงาย 

ภาพลักษณจะตองชัดเจน งายตอการเขาใจและจดจำ มีความแตกตาง แตก็ส่ือ

ความหมายไดครบถวนตรงตามตองการ 

๖) ภาพลักษณมีความหมายหลายแงมุม 

ภาพลักษณในบางครั้งอาจเปนสิ่งที ่ดูเหมือนกำกวม มีลักษณะที่ก้ำกึ ่งระหวาง    

ความคาดหวังกับความเปนจริงมาบรรจบกัน 

 

2.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

มีนักทฤษฎีและนักวิจัยใหคำนิยามของความพึงพอใจไวดังนี้ 

 Tiffin and McCormick (1965) ใหคำนิยามไววา ความพึงพอใจ เปนแรงจูงใจของมนุษยที่ตั้งอยูบน

ความตองการพื้นฐาน และเกี่ยวของอยางใกลชิดกับผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ โดยการพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม

ตองการ  

 Shelly (1975) ใหคำนิยามไววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษยที่สัมพันธกันอยาง

สลับซับซอน คือ ความรูสึกในทางบวกและทางลบ โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อมีความรูสึกทางบวกมากกวา

ทางลบ 

ธนาภรณ เมทณีสดุดี (2543: 14) ใหคำนิยามไววา ความพึงพอใจ คือ ความรูสึก ความชอบใจ และ

ความตองการสวนตัว ความพึงพอใจจะปรากฏตอเมื่อบุคคลนั้นไดรับส่ิงท่ีตองการ 
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จากคำนิยามของความพึงพอใจ สรุปไดวา ความพึงพอใจ คือความรูสึกของมนุษย โดยสัมพันธกับ

ความตองการพื้นฐาน หากไดรับส่ิงท่ีตองการจะเกิดความพึงพอใจ 

 

2.7 ประเภทของโซเชียลมีเดียท่ีเลือกใช 

 ในปจจุบัน คนเราใชโซเชียลมีเดียในการส่ือสารกันมากข้ึน ท้ังส่ือสารทางเดียว โดยการลงรูปภาพและ

ขอความ หรือสื่อสารสองทาง โดยการแสดงความคิดเห็นหรือโตตอบแบบอื่น ๆ สทป. เองก็ตระหนักถึงความ

เปลี่ยนแปลงในการสื่อสารของคนในปจจุบันเชนกัน จึงไดใชสื่อโซเชียลมีเดียในการสื่อสารกับประชาชนทั่วไป 

โดย สทป. เลือกใชโซเชียลมีเดีย 4 ประเภทดังนี ้

๑) เฟสบุค (Facebook) 

เฟสบุค คือ เว็บไซตบริการเครือขายสังคมออนไลนเว็บไซตหนึ่ง ผูที่เปนสมาชิกของเฟสบุคสามารถ

สรางพื้นท่ีสวนตัวสำหรับแนะนำตัวเอง ติดตอกับเพื่อนท้ังแบบขอความภาพและวิดีโอ ปจจุบันในประเทศไทยมี

ผูใชงานเฟสบุคท้ังส้ิน 47 ลานคน (ขอมูล พ.ศ. 2560) มีจำนวนสมาชิกอันดับ 9 ของโลก จำนวนสมาชิกเติบโต

ข้ึนจากปท่ีแลว รอยละ 15 

 
ภาพ 2 แสดงตัวอยางหนาเฟสบุค 

๒) Twitter (ทวิตเตอร) 

ทวิตเตอร คือ บริการเครือขายสังคมออนไลนจำพวก Micro-Blog โดยผูใชสามารถสงขอความยาวไม

เกิน 140 ตัวอักษร ในประเทศไทยมีผูใชงานท้ังส้ิน 9 ลานคน (ขอมูล พ.ศ. 2560) มีจำนวนสมาชิกเติบโตจากป
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ท่ีแลว รอยละ 70 ซึ่งนับเปนการเติบโตอยางมีนัยยะสำคัญ กลุมท่ีผลักดันให  Twitter เติบโต คือกลุมวัยรุนท่ีมี

อายุ 16-24 ป โดยมีสัดสวนเปน รอยละ 35 ของผูใชท้ังหมด สาเหตุเพราะตองการใช Twitter เปนพื้นท่ีแสดง

ความคิดเห็นควบคูกับเฟสบุค หลังจาก พอแม ผูปกครองเริ่มมาใชเฟสบุคมากข้ึน 

 
ภาพ 3 แสดงตัวอยางหนาทวิตเตอร 

 

 

๓) อินสตาแกรม (Instagram) 

อินสตาแกรม คือ แอปพลิเคชันบนสมารตโฟน (smart phone) และอุปกรณคอมพิวเตอร โดยแอป

พลิเคชันนี้จะเนนการแชรรูปภาพ ผูใชสามารถถายภาพ แตงภาพ เขียนคำบรรยายใตภาพและแชรไดทันที ปจจุบัน

อินสตาแกรมมีสมาชิกชาวไทยจำนวน 11 ลานคน นับเปนอันดับ 13 ของโลก และมีอัตราการเติบโต รอยละ 41 

(ขอมูล พ.ศ. 2560)  

 
ภาพ 4 ตัวอยางหนาอินสตาแกรม 
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๔) ยูทูป (Youtube) 

ยูทูป คือ เว็บไซตท่ีใหบริการแลกเปล่ียนภาพวิดีโอระหวางผูใชไดฟรี โดยผูใชสามารถเปนท้ังผูชมวีดีโอ 

และผูแบงปนวีดีโอ ผานเว็บไซตยูทูป 

 

 
ภาพ 5 ตัวอยางหนายูทูป 

 เนื่องดวยเล็งเห็นถึงประโยชนของโซเชียลมีเดีย 4 ประเภทนี้ ท้ังในแงของความนิยมในการใชงาน หรือ

ความหลากหลายทางรูปแบบการใหขอมูล เฟสบุค ทวิตเตอร อินสตาแกรม และยูทูป จึงเปนอีกชองทางท่ี 

สทป. ไดนำมาใชในการส่ือสารกับประชาชน  
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย วิธีการสำรวจ และการออกแบบเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง “การสำรวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณของหนวยงานที่เกี่ยวของตอ สทป. และ

ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป.” เปนการศึกษาตามระเบียบแบบวิธีวิจัย

เชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินตามระเบียบวิธีวิจัยดังตอไปนี้ 

 3.1 วิธีการศึกษาวิจัย 

 3.2 ประชากร 

 3.3 กลุมตัวอยาง 

 3.4 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 วิธีการศึกษาวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพที่สำรวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณของ

หนวยงานที ่เกี ่ยวของตอ สทป. และความพึงพอใจของผู ร ับบริการและผู ถือผลประโยชนร วมที ่ม ีตอ           

สทป. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวัดระดับการรับรูและความพึงพอใจ เพื่อนำขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงและกำหนดแนว

ทางการดำเนินงานของ สทป. ใหสอดคลองกับความตองการ 

 

3.2 ประชากร 

3.2.1 การสำรวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณของหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีตอ สทป. มีประชากร คือ 

ผูบริหาร บุคลากร นักเรียน และนักศึกษาของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ สทป. ไดแก 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (รร.สธ.ทบ.) 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ (รร.สธ.ทร.) 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ (รร.สธ.ทอ.) 

- วิทยาลัยเสนาธิการทหาร (วสท.) 

- วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) 

- วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) 

- วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) 

- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) 

- สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.กห) 

- สำนักนโยบายและแผนกลาโหม (สนผ.กห) 
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- ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอพท.) 

- กรมการอุตสาหกรรม ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและ

พลังงานทหาร (อท.ศอพท.) 

- ศูนยอำนวยการสรางอาวุธ ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและ

พลังงานทหาร (ศอว.ศอพท.) 

- โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรม ศูนยการอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศและพลังงานทหาร (รวท.อท.ศอพท.) 

- กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) 

- สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) 

- ศ ูนย ว ิ จ ั ยพ ัฒนาว ิทยาศาสตร  เทคโนโลย ีการบ ินและอวกาศ 

กองทัพอากาศ (ศวอ.ทอ.)  

- กองทัพบก (ทบ.) 

- กองทัพเรือ (ทร.) 

- กองทัพอากาศ (ทอ.) 

- โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.) 

- โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (รร.นรอ.) 

- โรงเรียนเตรียมทหาร (รร.ตท.) 

- กรมการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (สสท.ทร.) 

- สำนักงานวจัิยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพทร.) 

 

3.2.2 การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูถือผลประโยชนรวมที่มีตอ สทป. มีประชากร คือ 

ผูบริหาร บุคลากร นักเรียน และนักศึกษาของหนวยงานท่ีถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. ไดแก 

3.2.2.1 หนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน มหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชนท่ีเกี่ยวของ เปนตน        ไม

ต่ำกวา 5 หนวยงานจากหนวยงานตามรายช่ือตอไปนี้ 

- สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

- กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

- โรงเรียนนายรอยตำรวจ 

- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

- คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

- สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- บริษัท ทีเอ โรบ็อต จำกัด 

- บริษัท สมบูรณแอดวานซเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

- บริษัท เสรีสรรพกิจ กำจัด 

- บริษัท เนแรค อารมส อินดัสตรี จำกัด 

- บริษัท พรีซิพารท จำกัด 

- บริษัท สยามสเปเชียลแอมมูนิช่ัน จำกัด 

- บริษัท โพลีเมอรฟอรม จำกัด 

- บริษัท ชัยเสรี เม็ททอลแอนดรับเบอร จำกัด 

- บริษัท OZT robotics จำกัด 

- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

- บริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จำกัด (มหาชน) 

- บริษัท ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จำกัด 

- บริษัท ไทยอามส จำกัด 

- บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด 

- บริษัท ฟนิกซ นิว เทคโนโลยี จำกัด 

- บริษัท เอวิเอ แชทคอม จำกัด 

- บริษัท กษมา เฮลิคอปเตอร จำกัด 

- บริษัท เมกาฟอรซ อินเตอร จำกัด 

- บริษัท ช.ทวี ดอลลาเชียน จำกัด 

- บริษัท มารซัน จำกัด 

- บริษัท มหานครธนภัณฑ จำกัด 

- บริษัท ช.ไพศาล จำกัด 

- บริษัท อัพ อินดัสตรี จำกัด (อัพ อินดัสทรี) 

- บริษัท เทเลโกลบัล จำกัด 
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- บริษัท ลอกชเลย จำกัด (มหาชน) 

- บริษัท กมลรัตน คอมเมอรเชียล จำกัด 

- บริษัท พี.วีเอ็กซโพลซีฟ (ไทยแลนด) จำกัด 

- บริษัท อัสพรรณ เอ็กโพลซีฟ จำกัด 

- บริษัท รอยัล แอมมูนิช่ัน กำจัด 

- บริษัท อูกรุงเทพ จำกัด 

- บริษัท ณัติพล จำกัด 

- บริษัท บุลเลท มาสเตอร จำกัด 

- บริษัท ซูเปอร-วี เอทีวี จำกัด 

- บริษัท เอ็กซเซ็นส อินฟอรเมช่ัน เซอรวิส จำกัด 

- บริษัท ดิจิตอล รีเสิรช แอนด คอนซัลท่ิง จำกัด 

- บริษัท ทอป เอ็นจิเนียริ่ง คอรปอเรช่ัน จำกัด 

เปนตน 

 

3.2.3 การสำรวจออนไลนเรื่องการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณของประชาชนทั่วไปที่เยี่ยมชมสื่อดิจิทัล

ของ สทป. ท่ีมีตอ สทป. 

 การวิจัยนี้ไดทำการสำรวจออนไลนเรื่องการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณของประชาชนท่ัวไปท่ีเยี่ยม

ชมส่ือดิจิทัลของ สทป. ท่ีมีตอ สทป. ท้ังยังมีการวิจัยส่ือประชาสัมพันธออนไลนของ สทป. ท้ังหมด  

 

3.3 กลุมตัวอยาง 

3.3.1 การสำรวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณของหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีตอ สทป. และการสำรวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. 

การสำรวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณของหนวยงานที่เกี่ยวของตอ สทป. และความพึงพอใจ

ของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. ไดทำการเก็บขอมูลแบบสอบถามจากบุคลากรในสังกัด

หนวยงานตางๆ และดำเนินการเลือกหรือสุ มตัวอยางแบบใหเปนไปตามโอกาสทางสถิติ (Probability 

Sampling) โดยใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) เพื่อใหไดขนาดตัวอยางตามจำนวน

ท่ีเช่ือถือไดตามหลักการวิจัย โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

1) การสำรวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณฯ ประมาณ 183 ตัวอยาง  

2) การสำรวจความพึงพอใจฯ ประมาณ 214 ตัวอยาง  

โดยเลือกใชสูตรไมทราบขนาดของประชากรของ Cochran (1953) มาใชในการศึกษา เพื่อใหทราบ

ขนาดของกลุมตัวอยาง ซึ่งสูตรในการคำนวณท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ  

n    =   
𝑃𝑃(1−𝑃𝑃)𝑍𝑍2

𝑑𝑑2
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 เมื่อ  n หมายถึง จำนวนของกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

  P หมายถึง สัดสวนของประชากร 

  Z หมายถึง ระดับความเช่ือมั่นท่ีกำหนด  

  d หมายถึง คารอยละความคลาดเคล่ือน 

(1) การสำรวจการรับรู  ทัศนคติ และ ภาพลักษณ (n2) คือ บุคลากรในสังกัด

หนวยงานตาง ๆ โดยการคำนวณหาขนาดตัวอยาง (n1) ที่ทำใหความคลาดเคลื่อนของการ

ประมาณสัดสวนประชากรมีคาไมเกิน รอยละ 5 ทำใหมีระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 และ

กำหนดความพึงพอใจมีคาประมาณ รอยละ 87.8 หรือ 0.878 (เปนคาประมาณโดยรวมจาก

สัดสวนการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณจากการสำรวจในป 2558–2559) เมื่อทำการสุม

แบบไมใสคือ จะไดขนาดตัวอยางเปน 

 

𝑛𝑛1  =  
1.962(0.878)(1− 0.878)

(0.05)2
 

     

           𝑛𝑛1 ≈ 166 

    

เพื่อปองกันขอมูลไมสมบูรณจึงมีการสุมตัวอยางเพิ่ม รอยละ 10  ของขนาดตัวอยาง

ท่ีคำนวณได จะไดวา ขนาดตัวอยางท่ีจำเปนตองเก็บขอมูลในโครงการสวนนี้อยางนอย 183 

ตัวอยาง 

(2) การสำรวจความพึงพอใจ (n2) คือ ๆ ผูรับบริการ และผูถือประโยชนรวมท่ีสังกัด

หนวยงานตาง ๆ โดยการคำนวณหาขนาดตัวอยาง (n2) ที่ทำใหความคลาดเคลื่อนของการ

ประมาณสัดสวนประชากรมีคาไมเกิน รอยละ 5 ทำใหมีระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 และ

กำหนดความพึงพอใจมีคาประมาณ รอยละ 85.2 หรือ 0.852 (เปนคาประมาณโดยรวมจาก

สัดสวนการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณจากการสำรวจในป 2558–2559) เมื่อทำการสุม

แบบไมใสคือ จะไดขนาดตัวอยางเปน 
 

𝑛𝑛2  =  
1.962(0.852)(1− 0.842)

(0.05)2
 

     

           𝑛𝑛2 ≈ 194 
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เพื่อปองกันขอมูลไมสมบูรณจึงมีการสุมตัวอยางเพิ่ม รอยละ 10 ของขนาดตัวอยางท่ี

คำนวณได จะไดวา ขนาดตัวอยางที่จำเปนตองเก็บขอมูลในโครงการสวนนี้อยางนอย 214 

ตัวอยาง 

   ดังนั้น ในการสำรวจครั้งนี้ ขนาดตัวอยางคือ 397 ตัวอยางเปนอยางนอย 

 

3.3.2 การสำรวจออนไลนการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณของประชาชนทั่วไปที่เยี่ยมชมสื่อดิจิทัลของ 

สทป. ท่ีมีตอ สทป. 

สำหรับการสำรวจโดยแบบสำรวจออนไลนเพื่อวัดการรับรู  ทัศนคติ และภาพลักษณของประชาชน

ท่ัวไปท่ีเยี่ยมชมส่ือดิจิทัลของ สทป. ท่ีมีตอสทป. ผูวิจัยใชจำนวนกลุมตัวอยางท้ังหมดท่ีเขามาตอบแบบสอบถาม

ในชวงระยะเวลาของวิจัย 

นอกจากนี้ผูวิจัยใชส่ือทุกประเภทของ สทป. ในการวิจัยเนื้อหาส่ือประชาสัมพันธออนไลนของ สทป.  

 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยแบงออกเปน 3 ประเภทดังนี ้

3.4.1 แบบสอบถาม (Questionnaires) 

การวิจัยเชิงปริมาณดวยวิธีการสำรวจ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบกระดาษ            เปน

เครื่องมือในการเก็บขอมูลเพื่อสำรวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอ สทป. 

และการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือประโยชนรวมที่มีตอ สทป. โดยการประเมิน     มี

ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับและขอเสนอแนะอื่นๆ   

 3.4.1.1 แบบสำรวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณของหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีตอ สทป. 

แบงเปน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

ตอนท่ี  2  ขอมูลการรับรูเกี่ยวกับ สทป. 

ตอนท่ี  3  ขอมูลภาพลักษณของ สทป. 

ตอนท่ี  4  ขอเสนอแนะ 

3.4.1.2 แบบสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. 

 แบงเปน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

ตอนท่ี  2  ขอมูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. 

ตอนท่ี  3  ขอมูลความคิดเห็นดานความคุมคาทางสังคมและเศรษฐกิจของ 

  สทป. 

ตอนท่ี  4  ขอเสนอแนะ 
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3.4.2 แบบสัมภาษณ 

แบบสัมภาษณการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอ สทป. และความพึง

พอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอ สทป. ประกอบดวยคำถาม 5 คำถาม  

 

3.4.3 แบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaires) 

 แบบสำรวจออนไลนเการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอ สทป. 

แบงเปน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

ตอนท่ี  2  ขอมูลการรับรูเกี่ยวกับ สทป. 

ตอนท่ี  3  ขอมูลภาพลักษณของ สทป. 

ตอนท่ี  4  ขอเสนอแนะ 

3.4.4 แบบวิเคราะหเอกสารเพื่อวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูเขาเยี่ยมชมและมีปฏิสัมพันธกับสื่อดิจิทัล

ของ สทป. ท้ัง 4 ประเภท 

การวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูเขาเยี่ยมชมและมีปฏิสัมพันธกับสื่อ

ดิจิทัลของ สทป. ท้ัง 4 ประเภท ไดแก เฟสบุค (Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) 

และยูทูป (Youtube) ซึ่งขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจะแตกตางกันไปตามมาตรวัดของเครื่องมือวิเคราะห 

(Analytics Tools) ของส่ือดิจิทัลแตละประเภท  

 

กรณีที่แบบสอบถามเปนการใหระดับความเห็นจะเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา 4 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 

 

เกณฑการใหคะแนนของแบบสอบถาม ดังนี้ 

มากท่ีสุด ใหคะแนน 5 คะแนน 

มาก   ใหคะแนน 4 คะแนน 

ปานกลาง  ใหคะแนน 3 คะแนน 
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นอย   ใหคะแนน 2 คะแนน 

นอยท่ีสุด ใหคะแนน 1 คะแนน 

 

3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามที่สรางขึ้นไป

ตรวจสอบหาความถูกตอง และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยนำแบบสอบถามที่ไดไปปรึกษากับผูที ่มีความ

เชี่ยวชาญ และนำสงผูวาจางเพื่อใหตรวจสอบ และนำขอแนะนำมาปรับปรุงแกไข เพื่อใหผลการวิจัยที่ไดตรง

ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

3.6.1 แบบสอบถาม (Questionnaires) 

 เมื่อผูวิจัยไดรับแบบสอบถามแลว จึงนำขอมูลที่ไดจากแบบประเมินมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรม

วิเคราะห ดังนี้ 

 3.6.1.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบประเมิน วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่คิดเปนรอยละ 

 และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 

 3.6.1.2 ขอมูลเกี่ยวกับการประเมิน ทำการวิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) 

 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 

 เมื ่อนำคามัชฌิมเลขคณิตเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินที ่วางไว จึงทำการแปลผลโดยใช

 เกณฑการประเมินท่ีกำหนดไวดังนี้ คือ 

4.21 - 5.00 คะแนน แปลผลเปน  คะแนนระดับมากท่ีสุด 

 3.41 - 4.20 คะแนน แปลผลเปน  คะแนนระดับมาก 

 2.60 - 3.40 คะแนน แปลผลเปน  คะแนนระดับปานกลาง 

 1.81 - 2.60 คะแนน แปลผลเปน  คะแนนระดับนอย 

 1.00 - 1.80 คะแนน แปลผลเปน  คะแนนระดับนอยท่ีสุด 

 

3.6.2 แบบสัมภาษณ 

 ผลการวิจัยแบบสัมภาษณผูวิจัยนำมาจัดเรียงตามหัวขอในลักษณะบรรยาย 

 

3.6.3 แบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaires) 

เมื่อผูวิจัยไดรับแบบสอบถามแลว จึงนำขอมูลที่ไดจากแบบประเมินมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมการ

วิเคราะห ดังนี้ 
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 3.4.3.1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบประเมิน วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ีคิดเปนรอยละ  แ ละ

นำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 

 3.4.3.2 ขอมูลเกี่ยวกับการประเมิน ทำการวิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) 

 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 

 เมื่อนำคามัชฌิมเลขคณิตเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินที่วางไว จึงทำการแปลผล โดยมีเกณฑ 

  การประเมินท่ีกำหนดไวดังนี้ คือ 

4.21 - 5.00 คะแนน แปลผลเปน  คะแนนระดับมากท่ีสุด 

 3.41 - 4.20 คะแนน แปลผลเปน  คะแนนระดับมาก 

 2.60 - 3.40 คะแนน แปลผลเปน  คะแนนระดับปานกลาง 

 1.81 - 2.60 คะแนน แปลผลเปน  คะแนนระดับนอย 

 1.00 - 1.80 คะแนน แปลผลเปน  คะแนนระดับนอยท่ีสุด 

 

3.6.4 แบบวิเคราะหเอกสารเพื่อวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูเขาเยี่ยมชมและมีปฏิสัมพันธกับสื่อดิจิทัล

ของ สทป. ท้ัง 4 ประเภท 

 ผูวิจัยใชการวิเคราะหตามมาตรวัดของเครื่องมือวิเคราะห (Analytics Tools) ของสื่อดิจิทัลแตละ

ประเภท 
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บทท่ี 4 

ผลการสำรวจ 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “สำรวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณของหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอ สทป. และ

ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมที่มีตอ สทป.” ผูวิจัยใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ

และแบบวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูเขาเยี่ยมชมและมีปฏิสัมพันธกับส่ือดิจิทัลของ สทป.  

 จากกลุมตัวอยางจำนวน 397 คน แบบสอบถามที่มีความสมบูรณและนำมาวิจัยไดมีจำนวน 360 ชุด 

คิดเปนรอยละ 90 ของประชากรท้ังหมด และแบบสัมภาษณท่ีมีความสมบูรณและนำมาวิจัยไดมีจำนวน 10 ชุด 

ผูวิจัยไดวิเคราะหผลการวิจัยตามกรอบการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

4.1 ผลการสำรวจการรับรู ทัศนคติและภาพลักษณของหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. 

 4.1.1 ผลการสำรวจจากแบบสอบถาม 

 4.1.2 ผลการสำรวจจากแบบสัมภาษณ 

4.2 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. 

 4.2.1 ผลการสำรวจจากแบบสอบถาม 

 4.2.2 ผลการสำรวจจากแบบสัมภาษณ 

4.3 ผลการสำรวจออนไลนการรับรู  ทัศนคติและภาพลักษณของประชาชนทั่วไปที่มีตอสถาบันเทคโนโลยี

ปองกันประเทศ หรือ สทป. 

4.4 ผลการวิเคราะหเนื้อหาส่ือดิจิทัลของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. 

โดยมีรายละเอียดในแตละหัวขอดังตอไปนี้ 

 

4.1 ผลการสำรวจการรับรู ทัศนคติและภาพลักษณของหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีตอสถาบันเทคโนโลยี

ปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. 

4.1.1 ผลการสำรวจจากแบบสอบถาม 

ผลการสำรวจจากแบบสอบถาม 

แบงขอมูลการวิจัยออกเปน 4 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี 2 การรับรูเกี่ยวกับ สทป. 

สวนท่ี 3 ภาพลักษณของ สทป. 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยขอมูลประกอบไปดวย เพศ หนวยงานตน

สังกัด ระยะเวลาท่ีทำงาน ตำแหนงงาน ระยะเวลาท่ีทำงานในตำแหนง  ไดผลสรุปขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง

ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยขอมูลประกอบไปดวย เพศ อายุ ช้ันยศ และ

ช่ือหนวยงานสังกัด ไดผลสรุปขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางดังนี้ 

 

ตาราง 4.1 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามเพศ 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (N = 199 ) รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

รวม 

 

166 

33 

199 

 

83.42 

16.58 

100.00 

 จากตาราง 4.1 เพศของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 199 คน คิดเปนรอยละ 83.42 

และเพศหญิง จำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 16.58 

 

ตาราง 4.2 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามอาย ุ

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (N = 199) รอยละ 

อาย ุ

31–35 ป 

36–40 ป 

41–45 ป 

46–50 ป 

51–55 ป 

56–60 ป 

รวม 

 

10 

73 

42 

48 

22 

4 

199 

 

4.02 

36.68 

21.10 

24.13 

11.06 

2.01 

100.00 

 จากตาราง 4.2 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสัดสวนมากท่ีสุดมีอายุ 36 – 40 ป รองลงมาคือชวง 46 – 50 

ป และ 41-45 ป ตามลำดับ 
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ตาราง 4.3 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามช้ันยศ 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (N = 199) รอยละ 

ช้ันยศ 

ทหารบก 

รอยโท 

รอยเอก 

พันตร ี

พันโท 

พันเอก 

พลตรี 

 

ทหารเรือ 

เรือโท 

เรือเอก 

นาวาตรี 

นาวาโท 

นาวาเอก 

นาวาเอกพเิศษ 

 

ทหารอากาศ 

นาวาอากาศตรี 

นาวาอากาศโท 

นาวาอากาศเอก 

นาวาอากาศเอกพิเศษ 

 

รวม 

 

70 

10 

12 

12 

23 

12 

1 

 

58 

1 

7 

14 

15 

17 

4 

 

71 

13 

36 

17 

5 

 

199 

 

35.18 

5.02 

6.03 

6.03 

11.56 

6.03 

0.05 

 

29.15 

0.50 

3.52 

7.04 

7.54 

8.54 

2.01 

 

35.68 

6.53 

18.09 

8.54 

2.51 

 

100.00 

 จากตาราง 4.3 ยศของกลุมตัวอยาง นาวาอากาศโท มีจำนวนมากที่สุด คือ 36 คน คิดเปนรอยละ 

18.09 รองลงมาคือทหารบก ยศพันโท มีจำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 11.56 และจำนวนกลุมตัวอยาง

รองลงมาเปนอันดับสามคือกลุมของนาวาเอกและนาวาอากาศเอกซึ่งมจีำนวนเทากัน คือ 17 คน คิดเปนรอยละ 

8.54 
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ตาราง 4.4 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (N = 199) รอยละ 

ช่ือหนวยงานสังกัด  

วิทยาลัยการทัพบก 

กรมมยุทธศึกษาทหารบก 

สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 

วิทยาลัยการทัพบก 

วิทยาลัยการทัพเรือ 

วิทยาลัยการทัพอากาศ 

โรงเรียนสงกำลังบำรุงทหารบก 

โรงเรียนสงกำลังบำรุงทหาร

อากาศ 

โรงเรียนพลาธิการ 

กรมพลาธิการทหารเรือ 

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 

รวม 

 

20 

 

19 

20 

20 

10 

10 

10 

10 

20 

20 

10 

 

10 

 

20 

199 

 

10.50 

 

9.55 

10.05 

10.05 

5.03 

5.03 

5.03 

5.03 

10.05 

10.05 

5.03 

 

5.03 

 

10.05 

100.00 

 จากตารางที่ 4.4 หนวยงานที่สังกัดของกลุมตัวอยางทั้งหมด 13 หนวยงาน มีจำนวนประชากรทั้งส้ิน 

199 คน โดยหนวยงานท่ีมีจำนวนกลุมตัวอยางมากท่ีสุด คือ วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนสงกำลังบำรุงทหารบก วิทยาลัยการทัพอากาศ 

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รองลงมาคือ สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

 

สวนท่ี 2 การรับรูเก่ียวกับ สทป. 

ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหการรับรูของ สทป. จากขอมูลของกลุมตัวอยาง โดยขอมูลประกอบไปดวย 

การเคยไดยินช่ือหรือรูจัก สทป. การรูจักตนสังกัดของ สทป. ส่ือท่ีทำใหเกิดการรับรู สทป. การรับรูหนาท่ีหลัก

ของ สทป. ความคิดเห็นตอสื่อที่สงผลตอการรับรูของ สทป. การรับรูสื่อสังคมออนไลนของ สทป. ไดผลสรุป

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางดังนี้ 
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ตาราง 4.5 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามการเคยไดยินช่ือหรือรูจัก สทป. 

การเคยไดยินช่ือหรือรูจัก สทป. จำนวน (N = 199) รอยละ 

เคย 

ไมเคย 

รวม 

190 

10 

199 

95.48 

4.52 

100.00 

 จากตาราง 4.5 จำแนกตามการเคยไดยินช่ือหรือรูจัก สทป. พบวากลุมตัวอยางจำนวนท้ังส้ิน 199 คน

เคยไดยินช่ือ สทป. เปนจำนวน 182 คน คิดเปนรอยละ 91.5 และกลุมท่ีไมรูจัก สทป. มี 17 คน คิดเปนรอยละ 

8.5 

 

ตาราง 4.6 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามการรูจักตนสังกัดของ สทป. 

การรูจักตนสังกัดของ สทป. จำนวน (N = 199) รอยละ 

1) กระทรวงศึกษาธิการ 

2) กระทรวงกลาโหม 

3) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4) กระทรวงมหาดไทย 

5) สำนักนายกรัฐมนตรี 

6) องคกรอิสระไมข้ึนกับหนวยงานใด 

รวม 

1 

155 

0 

0 

29 

15 

199 

0.50 

77.88 

0 

0 

14.57 

7.54 

100.00 

 จากตาราง 4.6 จำแนกตามการรูจักตนสังกัดของ สทป. พบวากลุมตัวอยางจำนวนท้ังส้ิน 199 คนรูจัก

ตนสังกัดของ สทป. คือกระทรวงกลาโหม จำนวน 155 คน คิดเปนรอยละ 77.88 รองลงมาคือ สังกัดสำนัก

นายกรัฐมนตรีจำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 1.20 องคกรอิสระไมขึ้นกับหนวยงานใดจำนวน 15 คน คิดเปน

รอยละ 7.54  กระทรวงศึกษาธิการจำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.50 

 

ตาราง 4.7 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามส่ือท่ีทำใหเกิดการรับรู สทป. (ตอบ

ไดมากกวา 1 ขอ) 

สื่อท่ีทำใหเกิดการรับรู สทป. คะแนน (N = 388 ) รอยละ 

ส่ือออนไลนของ สทป. 

การรวมโครงการ/ กิจกรรม/ อบรมกับ สทป. 

เอกสารส่ิงพิมพ สทป. 

อินเตอรเน็ต 

วิทยุ/โทรทัศน 

การบรรยายของ สทป. 

70 

57 

23 

57 

40 

44 

18.04 

14.69 

5.93 

14.69 

10.31 

11.34 
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หนังสือพิมพ/วารสาร/นิตยสาร 

เพื่อน/เพื่อนรวมงาน 

ผูบังคับบัญชา 

อื่นๆ ไดแก ทราบขาวต้ังแตศึกษาอยู 

รวม 

13 

41 

40 

3 

388 

3.35 

10.57 

10.31 

0.77 

100.00 

 จากตาราง 4.7 จำแนกตามส่ือท่ีทำใหเกิดการรับรู สทป. พบวากลุมตัวอยางสวนมากมีการรับรู

เกี่ยวกับ สทป. ผานส่ือออนไลน ประชากรในกลุมนี้มีจำนวน 70 คน คิดเปนรอยละ 18.04 รองลงมาคือผูท่ีรับรู

ผานการรวมโครงการ/กิจกรรม/อบรมกับ สทป. มีจำนวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.69 เอกสารส่ิงพิมพของ 

สทป. มีจำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.93 ผูท่ีรับรูผานอินเตอรเน็ต มีจำนวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.69 ผู

ท่ีรับรูจากวิทยุ/โทรทัศน มีจำนวน 40 คิดเปนรอยละ 10.31 ผูท่ีรับรูผานการบรรยาย มีจำนวน 44 คน คิดเปน

รอยละ 11.34 ผูท่ีรับรูผานหนังสือพิมพ/วารสาร/นิตยสาร มีจำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.35 ผูท่ีรับรูผาน

เพื่อน/เพื่อนรวมงาน มีจำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.57 ผูท่ีไดรับรูผานผูบังคับบัญชา มีจำนวน 40 คน คิด

เปนรอยละ 10.31 และผูท่ีรับรูขาวสารของ สทป. ผานชองทางอื่น ๆ มีจำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.77 

 ตาราง 4.8 ทานคิดวาวิสัยทัศนของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ คือขอใดตอไปนี ้

การรับรูหนาท่ีหลักของ สทป. ใช 

จำนวนคน 

(รอยละ) 

ไมใช 

จำนวนคน 

(รอยละ) 

เปนผู นำการบริหารจัดการงานดานอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศและพลังงานทหารอยางทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ

มุงสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน 

 

เปนผูนำสถาบันการศึกษาทางทหารที่มีความเปนเลิศในทาง

วิชาการทหารและความมั่นคงใน ระดับชาติและภูมิภาค โดยมุง

สรางความรอบรูควบคูจริยธรรมในการเปนทหารอาชีพ 

 

เปนผูนำดานเทคโนโลยีปองกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนอง

ความตองการของกองทัพไทย และพันธมิตรอาเซียน 

 

เป นผ ู นำการบร ิหารจ ัดการการว ิจ ัย และพ ัฒนาด าน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ เพื่อการทหารและ

ความมั่นคงภายในประเทศ 

 22 

(11.06) 

 

 

10 

(5.03) 

 

 

176 

(88.44) 

 

32 

(16.08) 

 

177 

(88.94) 

 

 

189 

(94.97) 

 

 

17 

(8.54) 

 

167 

(83.91) 
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 จากตาราง 4.8. จำแนกตามการรับรู วิสัยทัศนของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ พบวากลุม

ตัวอยาง 22 คน คิดเปนรอยละ 11.06 คิดวา “เปนผูนำการบริหารจัดการงานดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ

และพลังงานทหารอยางทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมุงสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน” เปนวิสัยทัศนของ สทป. 

ในขณะท่ีกลุมตัวอยาง 117 คน คิดเปนรอยละ 88.94 คิดวาไมใช 

กลุมตัวอยางจำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.03 คิดวา “เปนผูนำสถาบันการศึกษาทางทหารท่ีมีความเปนเลิศ

ในทางวิชาการทหารและความมั่นคงใน ระดับชาติและภูมิภาค  โดยมุงสรางความรอบรูควบคูจริยธรรมในการ

เปนทหารอาชีพ” เปนวิสัยทัศนของ สทป. ในขณะท่ีกลุมตัวอยางจำนวน 189 คน คิดเปนรอยละ 94.97 คิดวา

ไมใช 

 กลุมตัวอยางจำนวน 176 คน คิดเปนรอยละ 88.44 คิดวา “เปนผูนำดานเทคโนโลยีปองกันประเทศใน

ภูมิภาค ตอบสนองความตองการของกองทัพไทย และพันธมิตรอาเซียน” เปนวิสัยทัศนหลักของ สทป. ในขณะ

ท่ีกลุมตัวอยาง จำนวน 17 คิดเปนรอยละ 8.54 คิดวาไมใช 

 กลุมตัวอยางจำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 16.08 คิดวา “เปนผูนำการบริหารจัดการการวิจัย และ

พัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ เพื่อการทหารและความมั่นคงภายในประเทศ” เปน

วิสัยทัศนหลักของ สทป. ในขณะท่ีกลุมตัวอยางจำนวน 167 คน คิดเปนรอยละ 83.91 คิดวาไมใช 

 

ตาราง 4.9 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามการรับรูหนาท่ีหลักของ สทป. 

การรับรูหนาท่ีหลักของ สทป. ใช 

จำนวนคน 

(รอยละ) 

ไมใช 

จำนวนคน 

(รอยละ) 

1. ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ และดำเนินการอื่นท่ี

เกี่ยวของหรือตอเนื่อง เพื่อนำไปสู

อุตสาหกรรมปองกันประเทศ 

2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู

ความสามารถในการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ

โดยตรง  

3. เปนศูนยขอมูลความรูดาน

เทคโนโลยีปองกันประเทศใหแก

ตางประเทศและวางแผนการ

186 

(93.47) 

 

 

 

82 

(41.21) 

 

 

138 

(69.35) 

 

 

13 

(6.53) 

 

 

 

117 

(58.79) 

 

 

61 

(30.65) 
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พัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ 

4. ประสานความรวมมือดาน

เทคโนโลยีปองกันประเทศและ

อุตสาหกรรมปองกันประเทศ กับ

หนวยงานของรฐั

สถาบันการศึกษา และ

ภาคเอกชน ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

5. สงเสริมและสนับสนุนการ

ฝกอบรม การคนควาวจัิย การ

พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี

ปองกันประเทศ 

 

162 

(81.41) 

 

 

 

 

 

167 

(83.92) 

 

37 

(18.59) 

 

 

 

 

 

32 

(16.08) 

 จากตาราง 4.9 จำแนกตามการรับรูหนาท่ีหลักของ สทป. พบวากลุมตัวอยางจำนวน 186 คน คิดเปน

รอยละ 93.47 คิดวา “ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีปองกันประเทศ และดำเนินการ

อื่นท่ีเกี่ยวของหรือตอเนื่อง เพื่อนำไปสูอุตสาหกรรมปองกันประเทศ” เปนหนาท่ีหลักของ สทป. ในขณะท่ีกลุม

ตัวอยางจำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 6.53 คิดวาไมใช 

 กลุมตัวอยางจำนวน 82 คน คิดเปนรอยละ 41.21 คิดวา “ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในการ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศโดยตรง” เปนหนาที่หลักของ สทป. ในขณะที่กลุมตัวอยางจำนวน 

117 คน คิดเปนรอยละ 58.79 คิดวาไมใช 

 กลุมตัวอยางจำนวน 138 คน คิดเปนรอยละ 69.35 คิดวา “เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยี

ปองกันประเทศใหแกตางประเทศและวางแผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ” เปน

หนาท่ีหลักของ สทป. ในขณะท่ีกลุมตัวอยาง จำนวน 3 คิดเปนรอยละ 1.81 คิดวาไมใช 

 กลุมตัวอยางจำนวน 162 คน คิดเปนรอยละ 97.59 คิดวา “ประสานความรวมมือดานเทคโนโลยี

ปองกันประเทศและอุตสาหกรรมปองกันประเทศ กับหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ” เปนหนาที่หลักของ สทป. ในขณะที่กลุมตัวอยางจำนวน 37 คน คิดเปนรอยละ 

18.59 คิดวาไมใช 

กลุมตัวอยางจำนวน 167 คน คิดเปนรอยละ 83.92 คิดวา “สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การคนควาวิจัย 

การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ” เปนหนาที่หลักของ สทป. ในขณะที่กลุมตัวอยางจำนวน 

32 คน คิดเปนรอยละ 16.08 คิดวาไมใช 
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ตาราง 4.10 การรับรูเกี่ยวกับ พรบ.สทป. ใหม ทานรับทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ พ.ศ. 2562 ใชหรือไม 

การรับรูเก่ียวกับ พรบ.สทป.ใหม รอยละ 

รับทราบและรูรายละเอียด 13.4 

รับทราบแตไมรูรายละเอียด 70.1 

ไมเคยทราบ 16.5 

รวม 100 

 จากตาราง 4.10 การรับรูเกี่ยวกับ พ.รบ.สทป. ใหม กลุมตัวอยางสวนมากรับทราบแตไมรูรายละเอียด คิด

เปนรอยละ 70.1 

ตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. 2562 กำหนดให กรณีท่ีเปนยุทโธปกรณท่ีใชในการ

สงคราม การผลิตและจำหนาย สถาบันอาจรวมกับเอกชนหรือนิติบุคคลอื่นกอต้ังนิติบุคคลเพื่อผลิตและขายได กลุม

ตัวอยางคิดวา สทป. มีขีดความสามารถในการขายยุทโธปกรณมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 63.4 
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ตาราง 4.11 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง ความคิดเห็นตอส่ือท่ีมีความจำเปนตอการรับรู

ขาวสารการดำเนินงานหรือโครงการกิจกรรมของ สทป. 

สื่อท่ีทำใหเกิดการรับรู สทป. คะแนน (N = 2119 ) รอยละ 

ส่ือออนไลนของ สทป.     426.00      20.10  

การรวมโครงการ/ กิจกรรม/ อบรมกับ สทป.     302.00      14.25  

วิทยุ/โทรทัศน     293.00      13.83  

อินเตอรเน็ต     264.00      12.46  

หนังสือพิมพ/วารสาร/นิตยสาร     243.00      11.47  

เอกสารส่ิงพิมพ สทป.     221.00      10.43  

การบรรยายของ สทป.     165.00        7.79  

เพื่อน/เพื่อนรวมงาน     103.00        4.86  

ผูบังคับบัญชา     102.00        4.81  

รวม 2119 100 

 ตาราง 4.11 จำแนกตามความคิดเห็นตอส่ือท่ีสงผลตอการรับรูของ สทป. พบวากลุมตัวอยางเห็นวาส่ือ

ออนไลนเปนสื่อที่สงผลตอการรับรูเกี่ยวกับ สทป. มากที่สุดโดยใหคะแนนรวมแลว 426 คะแนน หรือคิดเปน

รอยละ 20.10 รองลงมาคือ การรวมโครงการ/ กิจกรรม/ อบรมกับ สทป. 302 คะแนน คิดเปนรอยละ 14.25 

วิทยุ/โทรทัศน 293 คะแนน คิดเปนรอยละ 13.83 อินเตอรเน็ต 264 คะแนน คิดเปนรอยละ 12.46 

หนังสือพิมพ/วารสาร/นิตยสาร 243 คิดเปนรอยละ 11.47 เอกสารส่ิงพิมพ สทป. 221 คิดเปนรอยละ 10.43 

การบรรยายของ สทป. 165 คิดเปนรอยละ 7.79 เพือ่น/เพื่อนรวมงาน สทป.103 คิดเปนรอยละ 4.81 และส่ือ

ท่ีไดรับคะแนนนอยท่ีสุด คือผูบังคับบัญชา ซึ่งไดรับคะแนนเ คือ 102 คะแนน คิดเปนรอยละ 4.81 

 

ตาราง 4.12 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยางสื่อสังคมออนไลนของ สทป. มีสื่ออะไรบางท่ี

ทานติดตาม 

สื่อสังคมออนไลนของ สทป. ท่ีทานติดตาม คะแนน (N = 216 ) รอยละ 

1) เฟสบุค (Facebook) dtithailand 88 41.0 

2) ยูทูป (Youtube) 49 23.0 

3) วารสารออนไลน (E-Magazine) 39 18.0 

4) เว็บไซต สทป 19 8.8 

5) อินสตาแกรม (Instagram) dtithailand 12 5.6 

6) ทวิตเตอร (Twitter) @DTIThailand 9 4.2 

รวม 216 100 
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 จากตาราง 4.12 แสดงพฤติกรรมการติดตามส่ือออนไลนของ สทป. พบวา เฟสบุค (Facebook) เปน

ส่ือท่ีมีคนติดตามมากท่ีสุด จำนวน 88 คะแนน คิดเปนรอยละ 41 รองลงมาคือ ยูทูป และอื่นๆตามลำดับ 

สทป. มีการประชาสัมพันธเพื ่อใหสังคมรับรู บทบาท หนาที ่ พันธกิจ ตลอดจนผลงานขององคกรในป 

งบประมาณ 2562 ในระดับดีท่ีสุด คิดเปนรอยละ 64 

 

สวนท่ี 3 ภาพลักษณของ สทป. 

ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางดานภาพลักษณของ สทป. ไดผลสรุปขอมูลท่ัวไปของ

กลุมตัวอยางดังนี้  

 เมื่อถามคำถาม ถากลาวถึง “สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน)” : สทป. ทานนึกถึง

อะไร กลุมตัวอยางนึกถึง สทป. แบงออกเปนดานดังนี้ 

1) ภาพลักษณดานการดำเนินงาน 

 กลุมตัวอยางนึกถึงภาพลักษณดานภารกิจของหนวยงาน อันไดแก การวิจัย คิดคน และพัฒนา

ยุทโธปกรณตางๆ เพื่อการปองกันประเทศ เปนศูนยขอมูลในการคนควาวิจัยดานการพัฒนาอาวุธตางๆ 

นอกจากนี้ยังนึกถึงผลงานตางๆ ของ สทป. เชน การผลิตจรวดและอุปกรณทางการทหาร เปนตน 

2) ภาพลักษณดานเทคโนโลยี 

 กลุมตัวอยางนึกถึงภาพลักษณดานเทคโนโลยีและความทันสมัยของหนวยงาน นอกจากนี้ยังนึกถึง

ความกาวหนาของพัฒนาอาวุธท่ีใชปองกันประเทศใหทัดเทียมกับนานาประเทศ 

3) ภาพลักษณดานอื่นๆ 

 กลุมตัวอยางนึกถึงภาพลักษณดานที่ไมดี โดยใหความเห็นวา เปนหนวยงานที่กองทัพบกและ

นักการเมืองแสวงหาผลประโยชนจากงบประมาณ และผลิตผลงานที่ไมไดร ับการสนับสนุนจากกองทัพ 

นอกจากนี้ยังเปนหนวยงานเฉพาะกลุม ซึ่งประชาชนเขาไมถึงและไมเขาใจการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงาน 

 

ตาราง 4.13 แสดงจำนวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลักษณการดำเนินงาน

ของ สทป. 

ภาพลักษณการดำเนินงานของ สทป. คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

1 . ม ีผลงานวิจ ัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญที ่ เปน

รูปธรรมท่ีทานรับรูและยอมรับ  

        

4.22        0.80  

มาก 

2. มีผลงานศึกษาคนควาวิจัยเกี ่ยวกับเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศท่ีทานรับรูและยอมรับ 

        

4.17        0.81  

มาก 
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3. สทป. เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศใหแกกระทรวงกลาโหมเพื่อใชกำหนดนโยบายและ

แผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

        

4.35        0.84  

มากท่ีสุด 

4 .  ม ีผลงานความร วมม ือก ับหน วยง านอ ื ่นของรั ฐ 

สถาบันการศึกษา ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

        

4.22        0.74  

มาก 

5.  มีการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศอยางเปนรูปธรรม 

        

4.31        0.83  

มากท่ีสุด 

6. ทาน/หนวยงานทาน ยินดีสนับสนุน/รวมมือกับ สทป. ใน

การพัฒนาการวิจัยยุทโธปกรณปองกันประเทศเพื่อชาติ 

        

4.56        0.65  

มากท่ีสุด 

7. ทานมั ่นใจวาประเทศไทยจะมีความสามารถพัฒนา

ยุทโธปกรณดวยการพึ่งพาตนเองไดในอนาคต 

        

4.43        0.74  

มากท่ีสุด 

8 . ทานมั ่นใจว าเทคโนโลย ีท ี ่พ ัฒนาโดย สทป. จะมี

ประสิทธิภาพทัดเทียมกับตางประเทศ  

        

3.98        0.82  

มาก 

9. ทานคิดวาการดำเนินงานของ สทป. เปนไปดวยความ

โปรงใส มีความสุจริตดานคุณธรรมจริยธรรม 

        

4.22        0.90  

มาก 

10. ทานคิดวา สทป. สามารถปฏิบัติงานไดตรงตามบทบาท

หนาท่ีท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

พ.ศ. 2562 

        

4.67        0.79  

มากท่ีสุด 

ภาพรวมภาพลักษณการดำเนินงานของ สทป. 4.31 0.79 มากท่ีสุด 

จากตาราง 4.13 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีการรับรู ภาพลักษณการดำเนินงานของ สทป. ใน

ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  (x̄ = 4.31, S.D. = 0.79) 

 

 จากตาราง 4.14 แสดงจำนวนและรอยละคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มตีอ

ผลผลิตท่ีวิจัยโดย สทป. ท่ีเปนรูปธรรมและนำมาใชไดจริง 

ความคิดเห็นที ่ม ีต อผลผลิตที ่ว ิจ ัยโดย สทป. ที ่ เปน

รูปธรรมและนำมาใชไดจริง 

คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

1. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกลองแบบ 

DTI-1 และ DTI-1G 

        

3.84        0.74  

มาก 

2. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนสูงแบบ DTI-

2 

        

3.95        0.79  

มาก 
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3. โครงการวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอยาง         

4.10        0.76  

มาก 

4. โครงการวิจัยและพัฒนาองคประกอบพื้นฐานของระบบ

อากาศยานไรคนขับ (UAV) 

        

4.03        0.71  

มาก 

5. โครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด         

4.02        0.73  

มาก 

6. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจำลองยุทธเสมือนจริง 

(SIM) 

        

4.10        0.75  

มาก 

7. โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ         

4.66        0.78  

มากท่ีสุด 

8. การสนับสนุนทุนวิจัย/หลักสูตรบัณฑิตศึกษา         

4.61        0.70  

มากท่ีสุด 

9. วารสารออนไลน         

4.23        0.81  

มาก 

10. โครงการอื่น ๆ ของ สทป.         

4.55        0.81  

มากท่ีสุด 

ภาพรวมความคิดเห็นที่มีตอผลผลิตที่วิจัยโดย สทป. ท่ี

เปนรูปธรรมและนำมาใชไดจริง 

        

4.21        0.76  

มาก 

จากตาราง 4.14 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นผลผลิตที่วิจัยโดย สทป. ที่เปนรูปธรรม

และนำมาใชไดจริงอยูในระดับมาก (x̄ = 4.21, S.D. = 0.76) 

 

ตาราง 4.15 แสดงจำนวนและรอยละคาเฉลี่ยและคาเบี ่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอผลการ

ดำเนินงานของ สทป. ในปงบประมาณ 2562 

ความคิดเห็นท่ีมีผลตอการดำเนินงานของ สทป. คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

1. การดำเนินงานในภาพรวมของ สทป. ในปงบประมาณ 

2562 สรางภาพลักษณท่ีดีกับ สทป.  

        

4.20        0.67  

มาก 

2. อาวุธและยุทโธปกรณของ สทป. เปนที่รับรูและยอมรับ

มากข้ึนในปงบประมาณ 2562  

        

4.15        0.78  

มาก 
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3 . การดำเน ินงานของ สทป. ในปงบประมาณ 2562 

สอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดต้ัง แผนงาน อำนาจหนาท่ี

หรืองานท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐบาล 

        

4.17        0.77  

มาก 

4. ทานคิดวา สทป. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรท้ังในภาค

วิชาการ อุตสาหกรรมและภาคเอกชนอยางตอเนื่อง 

        

4.10        0.76  

มาก 

5. จากภารกิจหลักของ สทป. ที่ทานรับรูผานสื่อตาง ๆ ทำ

ใหทานเช่ือมั่นในผลงานของ สทป. 

        

4.12        0.76  

มาก 

ภาพรวมความคิดเห็นท่ีมีผลตอการดำเนินงานของ สทป. 4.15       0.75  มาก 

จากตาราง 4.14 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่มีผลตอ สทป. ในภาพรวมอยูในระดับ

มาก (x̄ = 4.15, S.D. = 0.75) 

 

ตาราง 4.16 แสดงผลการสำรวจการรับรูภาพลักษณของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอสถาบันเทคโนโลยี

ปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. 

ประเด็นสำคัญ คาเฉลี่ย 

x̄ 

รอยละ 

ภาพลักษณการดำเนินงานของ 

สทป. 

4.31 86.2 

ความคิดเห็นที่มีตอผลผลิตที่วิจัย

โดย สทป. ที ่ เป นร ูปธรรมและ

นำมาใชไดจริง 

4.21 84.2 

ความค ิ ด เห ็นท ี ่ ม ี ผลต  อ ก าร

ดำเนินงานของ สทป. 

4.15 83 

 จากตาราง 4.16 แสดงใหเห็นวาการรับรูใน “ภาพลักษณการดำเนินงานของ” สทป. อยูในระดับมาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ 86.2 รองลงมาคือ “ความคิดเห็นที่มีตอผลผลิตที่วิจัยโดย สทป. ที่เปนรูปธรรมและ

นำมาใชไดจริง” อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 84.2 และ“ความคิดเห็นท่ีมีผลตอการดำเนินงานของ สทป.” 

อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 83 
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4.1.2 ผลการสำรวจจากแบบสัมภาษณ 

 ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหการสำรวจจากแบบสัมภาษณจากหนวยงานที่เกี ่ยวของกับ สทป. แบง

ออกเปน 5 หัวขอคำถาม ไดดังนี ้

๑) ทานคิดวาการนำเสนอหนาที่หลักของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ใน

ปจจุบันมีความเหมาะสมและมีคำแนะนำอยางไรบาง 

 ผูใหสัมภาษณตางคิดวาการนำเสนอหนาที่หลักของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการ

มหาชน) หรือ สทป. ในปจจุบันมีความเหมาะสม เนื่องจากผูใหสัมภาษณรับรูเรื่องภารกิจ วิสัยทัศน พันธกิจ

และเขาใจถึงเปาหมายของสถาบันเปนอยางดี ผนวกกับผูใหสัมภาษณเห็นดวยกับแนวคิดเรื่องการทำเทคโนโลยี

พึ่งพาตนเองในเรื ่องของยุทโธปกรณปองกันประเทศ และการนำเอาเทคโนโลยีมาสนองความคิดโดยที่ทาง

องคกรรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ เพื่อนำเอาเทคโนโลยีเหลานั้นมาเปนรากฐาน

และตอยอดในการพัฒนา นอกจากนี้จากการจัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปไดทราบถึงหนาท่ีหลักของ

สถาบัน เชน การจัดกิจกรรมไปดูงานที่ตาคลี สถานที่ผลิตดินปนและ และการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรองค

ความรูที ่สำนักงานใหญของสถาบัน หรือการเผยแพรขอมูลขององคกรผานทางเว็บไซต ที ่เปนชองทางท่ี

ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงและรับรูบทบาทขององคกรไดงาย จากการจัดกิจกรรมและการเผยแพรขอมูล

ผานทางชองทางดังกลาวขางตน ผูใหสัมภาษณจึงเห็นวาการนำเสนอหนาที่หลักของสถาบันมีความเหมาะสม

และควรมีการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอหนาท่ีหลักของสถาบันสืบเนื่องตอไปในอนาคต 

 ในสวนของคำแนะนำ ถึงแมวาในปจจุบัน สทป. ไดมีการรวมมือกับทางมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษา

จากแตละมหาวิทยาลัยมาเขามารวมสรางงานวิจัย ซึ่งนับวาเปนวิธีการสรางความรับรูไดเปนอยางดี หากแตผูให

สัมภาษณตองการใหทาง สทป. มุงเนนการเผยแพรหนาท่ีหลักไปยังประชาชนท่ัวไปควบคูไปดวย ทำอยางไรท่ี

จะทำใหประชาชนผูมีรายไดนอย ประชาชนที่ไมไดรับการศึกษาเขาใจหนาที่ของกองทัพและ สทป. รับรูวาท้ัง

สองหนวยงานกำลังทำอะไร คือสิ่งสำคัญกวาการไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในการพัฒนาทาง

การทหาร เพราะประชาชนสวนใหญมองวางบประมาณท่ีใชในการพัฒนากองทัพมีราคาสูง ดังนั้นถาประชาชน

เขาใจ การดำเนินงานตาง ๆ ขององคกรก็จะดำเนินไปไดอยางราบรื่นมากข้ึน  

 นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณยังใหขอคิดเห็นวาทาง สทป. ควรนำงบประมาณที่ไดมามุงเนนทำงานวิจัย

เรื่องจรวดเปนหลัก เนื่องจากผลงานการวิจัยดานจรวดของ สทป. มีความโดดเดนและมีศักยภาพสูงซึ่งผูให

สัมภาษณเช่ือวาจรวดท่ี สทป. ผลิตสามารถทดแทนจรวดท่ีจัดซื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีราคาสูงได สวน

ยุทโธปกรณอื่นๆ ทาง สทป. ควรไปรวมมือกับหนวยงานเอกชนแทน  

  

๒) ทานคิดวาในภาพรวม ภาพลักษณการดำเนินงานขององคกรเปนเชนไร 

 ผูใหสัมภาษณมีมุมมองตอภาพรวม ภาพลักษณการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ

วา สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศเปนองคกรที่มีภาพรวม ภาพลักษณที่ดี และผูใหสัมภาษณยังไดแสดง
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ความคิดเห็นเพิ่มเติมวา หากไมมีหนวยงานนี้ในประเทศไทย ประเทศจะตกอยูในที่นั ่งลำบากในเรื ่องของ

ยุทโธปกรณ ดังนั้นการมีอยูของหนวยงานนี้จึงเปนเรื่องท่ีดีและเปนเรื่องท่ีควรใหความสนใจ 

 อยางไรก็ตาม ผูใหสัมภาษณบางคนมองวาภาพลักษณของ สทป. นั้น อยูในชวงกำลังพัฒนา ท่ีกำลังจะ

สรางผลงานหรือการทดลอง โดยผูใหสัมภาษณคิดวาในปจจุบัน สทป. ยังไมสามารถนำเอาเทคโนโลยีของ

ตนเองมาใชไดอยางเต็มตัว ดังนั้นผูใหสัมภาษณจึงแนะนำวา สทป. ควรหาวิธีท่ีสามารถใชเทคโนโลยีของตนเอง

ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แทนที่จะตองจัดซื้อ จัดหาจากตางประเทศ ซึ่งอาจจะเปนการแลกเปลี่ยนทางดาน

เทคโนโลยี โดยเขาไปมีสวนรวมในการผลิตกับประเทศตาง ๆ ซึ่งเปนวิธีท่ีดีกวาการเริ่มตนจากศูนย หรือ สทป.

ควรเริ่มตนจากการผลิตในเรื่องงาย ๆ ไปกอน เปนตน 

 

๓) ทานคิดวา การดำเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานของทานกับ สทป. มีผลงานที่นาพึงพอใจ

หรือไม  

 การดำเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเขารับการสัมภาษณกับ สทป. ลวนแตมีผลงานท่ีนาพึงพอใจ 

โดยสวนใหญการดำเนินงานนัน้เปนลักษณะของการแลกเปล่ียนความรู และการวิจัยรวม   

การแลกเปลี่ยนความรู 

 การเชิญเจาหนาที่จาก สทป. มาบรรยายที่หนวยงานหรือการไปดูงานที่ สทป. จัดขึ ้น และนำเอา

ความรูที่ไดจาก สทป. มาศึกษา วิเคราะห จัดทำยุทธศาสตรอะไรตาง ๆ ในการวางแผนของกองทัพในอนาคต 

เชน การวางแผนยุทธศาสตรในภูมิภาค เปนตน 

การวิจัยรวม 

 บุคลากรมากความความสามารถในหนวยงานท่ีทาง สทป. ใหความสนใจไดมีโอกาสเขารวมการวิจัยกับ 

สทป. โดยเฉพาะอยางยิ ่งในปจจุบัน ภารกิจทางการทหารนอกเหนือจากการรบแลว ก็ยังมีปญหาตาง ๆ ท่ี

บุคลากรสามารถเขาไปชวยรวมมือแกไขได ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การเขาไปรวมมือกับ สทป. เชน การเขารวมการ

วิจัยเรื่องเครื่องฝกจำลองยุทธ รถยานเกราะลอยาง นอกจากนี้อาจารยจากหนวยงานของผูใหสัมภาษณหลาย

ทานไดมีโอกาสเขารวมการวิจัยโครงการอากาศยานไรคนขับ (ยูเอวี) เนื่องจากอาจารยเหลานี้จบการศึกษามา

ทางดานนี้โดยตรงและมีความสามารถที่โดดเดน ดังนั ้นผลงานอยางยูเอวีจึงออกมาเปนที่นาพึงพอใจ ซึ่ง

สมรรถนะของยุทโธปกรณนี้สามารถบันทึกและสงภาพมาใหบุคลากรขางลางดูไดตามเวลาจริง นอกจากนี้ยูเอวี

ยังถูกพัฒนาจนมีเซ็นเซอรท่ีคอยตรวจจับหรือประเมินส่ิงตาง ๆ ท้ังในอากาศและบนพื้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

๔)  ในฐานะที่ทานสังกัดในหนวยงานที่เกี่ยวของ ทานคิดวาความสัมพันธของ สทป. และหนวยงาน

ของทานเปนเชนไร 

การแลกเปลี่ยนความรู 

 นอกจากการจัดกิจกรรมหรือการเผยแพรขอมูลขาวสารของ สทป. ผานทางเว็บไซตแลว หากทาง 

สทป. ตองการขอมูลในเรื ่องของกองทัพหรืองานวิจัยที่เกี ่ยวของ สทป. สามารถสอบถามขอมูลกับทาง
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หนวยงานไดโดยตรง ในขณะเดียวกัน ถา สทป. มีขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนาทางยุทโธปกรณก็สามารถแจงให

หนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบไดโดยตรงเชนกัน 

การแลกเปลี่ยนบุคลากร 

 ขาราชการจำนวนหนึ่งท่ีเคยมีสวนรวมกับความสำเร็จในเรื่องของดินขับจรวด เหาฟา และเหาไฟ ไดมี

โอกาสยายไปทำงานท่ี สทป. และไดนำเอาความรูท่ีมีไปตอยอดและพัฒนาผลงานตาง ๆ ใหกับ สทป. ซึ่งนับได

วาเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีสำหรับท้ังสององคกร 

 

๕) ทานคิดวาการพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ สทป. ตองดำเนินการเชนไร 

 การพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีไดรับการสัมภาษณกับ สทป. สามารถแบงการพัฒนาความ

รวมมือออกไดเปน 3 รูปแบบดวยกัน คือ 1) การจัดซื้อจัดจาง 2) การแลกเปลี่ยนความรู 3) การแลกเปลี่ยน

บุคลากร 

การจัดซ้ือจัดจาง 

 การจัดซื้อจัดจาง เปนการพัฒนาความรวมมือแบบคูคา โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของวาจางให สทป. เปน

ผูผลิตยุทโธปกรณ เชน โครงการยูเอวี ที ่ทางหนวยงานไดจางให สทป. ผลิตจนนำมาเปนตนแบบใหกับ

กองทัพอากาศ หรือเปนการซื้อขายยุทโธปกรณเขากองทัพ เปนตน 

การแลกเปลี่ยนความรู 

 เชิญเจาหนาที ่จาก สทป. มาบรรยายใหความร ู  ขอมูลเกี ่ยวกับโครงการ ผลงาน และขอมูล

ความกาวหนาตาง ๆ ของ สทป. เพื่อที่หนวยงานี่เกี่ยวของจะไดนำความรูที่ไดมาวิเคราะห และนำมาใชเพื่อ

กอใหเกิดประโยชนแกกองทัพ 

การแลกเปลี่ยนบุคลากร 

 การแลกเปลี ่ยนบุคลากรในการทำงาน ไมว าบุคลากรจาก สทป. มาทำงานใหกับกองทัพ หรือ

ขาราชการจากกองทัพเขาไปทำงานใหกับ สทป. เปนตน โดยระยะเวลาในการแลกเปล่ียนอาจเริ่มต้ังแต 3 – 4 

เดือน จนถึง 1 ป ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนนี้ ทั้งสององคกรจะเห็นภาพรวมของการทำงานรวมกนัไดชัดเจนมาก

ข้ึนและทิศทางความสัมพันธของท้ังสององคกรก็จะมีแนวโนมไปในทางท่ีดีเชนกัน 

 

4.2 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีตอสถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. 

 4.2.1 ผลการสำรวจจากแบบสอบถาม 

 แบงขอมูลการวิจัยออกเปน 3 สวน คือ 

  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

  สวนท่ี 2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. 

  สวนท่ี 3 ความคิดเห็นในดานความคุมคาทางสังคมและเศรษฐกิจของ สทป. 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยขอมูลประกอบไปดวย เพศ หนวยงานตน

สังกัด ระยะเวลาท่ีทำงาน ตำแหนงงาน ระยะเวลาท่ีทำงานในตำแหนง  ไดผลสรุปขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง

ดังนี้ 

ตาราง 4.12 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามเพศ 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (N = 194) รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

รวม 

 

136 

58 

194 

 

70.01 

29.99 

100.00 

  จากตาราง 4.12 เพศของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 136 คน คิดเปนรอยละ 71.01 

และเพศหญิง จำนวน 58 คน คิดเปนรอยละ 29.99 

 

ตาราง 4.13 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามหนวยงานตนสังกัด 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (N = 194) รอยละ 

หนวยงานท่ีสังกัด 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

กองบัญชาการกองทัพไทย 

กองทัพบก 

กองทัพเรือ 

กองทัพอากาศ 

หนวยงานภาครัฐ 

มหาวิทยาลัย 

หนวยงานเอกชน 

รวม 

 

10 

26 

37 

30 

33 

27 

13 

18 

194 

 

5.15 

13.40 

19.08 

15.47 

17.01 

13.91 

6.70 

9.28 

100.00 

 ตาราง 4.13 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยางจำนวนทั้งสิ้น 194 คน จำแนกตามหนวยงาน

ตนสังกัด โดยตนสังกัดที่มีจำนวนกลุมตัวอยางมากที่สุด คือกองทัพบก จำนวน 37 คน คิดเปนรอยละ 19.08 

รองลงมาคือกองทัพอากาศ จำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 17.01 กองทัพเรือ จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 

15.47 หนวยงานภาครัฐ จำนวน 27 คน รอยละ 13.91 กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 26 คน รอยละ 

13.40 หนวยงานเอกชน จำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 9.28 มหาวิทยาลัย จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 

6.70 และสุดทายคือ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 10 คน หรือคิดเปนรอยละ 5.15 
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ตาราง 4.14 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามระยะเวลาท่ีทำงานในหนวยงาน 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (N = 194) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทำงานในตำแหนง 

นอยกวา 1 ป 

1 – 2 ป 

3 – 5 ป 

มากกวา 5 ป 

รวม 

 

34 

34 

46 

80 

194 

 

17.53 

17.53 

23.71 

41.23 

100.00 

 จากตาราง 4.14 จำนวนของกลุมตัวอยางท้ังหมด 194 คน จำแนกออกเปนผูท่ีมีระยะการทำงานนอย

กวา 1 ป จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 17.53 ผูท่ีทำงานในตำแหนงเปนระยะเวลา 1-2 ป จำนวน 34 คน คิด

เปนรอยละ 17.53 ผูท่ีทำงานในตำแหนงเปนระยะเวลา 3-5 ป  จำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 23.71 และผูท่ี

มีระยะเวลาการทำงานในตำแหนงมากกวา 5 ป มีจำนวน 80 คน คิดเปนรอยละ 41.23 

 

ตาราง 4.15 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามความถ่ีของการติดตอกับ สทป. 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (N = 194) รอยละ 

ความถ่ีในการติดตอ 

ติดตอเปนประจำ 

ติดตอบาง 

ไมเคยติดตอกับ สทป. 

รวม 

 

79 

115 

0 

194 

 

40.72 

59.28 

0 

100.00 

 จากตาราง 4.15 จะเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการติดตอสทป.บางเปนครั้งคราว แตก็มี

ผูตอบแบบสอบถามจำนวนมากที่ติดตอกับ สทป. เปนประจำ ผูวิจัยไดคัดแยกสวนของผูที่ไมเคยติดตอกับ 

สทป. ออกไปเนื่องจากขอมูลจากบุคคลกลุมนี้ไมไดมีผลอยางแทจริงตอการสำรวจความพึงพอใจเพราะคนกลุม

นี้ไมเคยไดรับบริการจาก สทป.  
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สวนท่ี 2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. 

ตาราง 4.16 แสดงจำนวนและรอยละคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจดานการ

ใหบริการของเจาหนาท่ี 

ความพึงพอใจดานการใหบริการของเจาหนาท่ี คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

1. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ ไมแสดงออก

ซึ่งพฤติกรรมท่ีจะสอไปในทางท่ีไมใหเกียรติผูอื่น 

4.18 0.51 ดีมาก 

2. เจ  าหนาที ่ปฏิบ ัต ิต อทุกหนวยงานดวยมาตรฐาน

เดียวกัน 

4.19 0.50 ดีมาก 

3. ม ี ก า รต ิ ดตามงานและความร ั บผ ิ ดชอบในการ

ปฏิบัติงานเปนอยางดี 

4.22 0.60 ดีมาก 

4. ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของ สทป. และ สามารถ

ใหขอมูลท่ีเกี่ยวของอยางครบถวนและถูกตอง 

4.27 0.60 ดีมาก 

5. ความพึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาที่ สทป. 

โดยรวม 

4.32 0.59 ดีมาก 

ภาพรวมความพึงพอใจภาพรวมดานการใหบริการของ

เจาหนาท่ี 

4.236 0.56 ดีมาก 

จากตาราง 4.16 แสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจภาพรวมดานการใหบริการของเจาหนาท่ีในระดับดีมาก 

(x̄ = 4.236, S.D. = 0.56)  โดยคะแนนเฉล่ียในดานนี้เพิ่มข้ึนจากป 2561 เปนจำนวน 0.126 คะแนน (คะแนน

ปท่ีแลวอยูท่ี x̄ = 4.12, S.D. = 0.70)  จะเห็นไดวาผูตอบแบบสอบถามพึงพอใจในดานความเขาใจในบทบาท

หนาที่ของ สทป. และ สามารถใหขอมูลที่เกี่ยวของอยางครบถวนและถูกตองมากที่สุด ซึ่งสงผลใหการ

ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของเจาหนาที่ เพิ ่มขึ ้น และทำใหคะแนนในดานการใหบริการของ

เจาหนาท่ีเพิ่มข้ึนตามไปดวย 

 

ตาราง 4.17 แสดงจำนวนและรอยละคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจดานการ

ใหบริการของ สทป. 

ความพึงพอใจดานการใหบริการของ สทป. คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

6. กระบวนการและข้ันตอนชัดเจน 4.32 0.62 ดีมาก 

7. ระยะเวลาในการดำเนินการมีความเหมาะสม 4.22 0.63 ดีมาก 
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8. ข้ันตอนในการใหบริการเหมาะสม 4.23 0.57 ดีมาก 

9. การประสานงานและการอำนวยความสะดวก 4.20 0.60 ดีมาก 

10. การติดตามงานอยางตอเนื่อง 4.23 0.56 ดีมาก 

ภาพรวมความพึงพอใจดานการใหบริการของ สทป. 4.24 0.60 ดีมาก 

จากตาราง 4.17 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานการใหบริการของ สทป. ในภาพรวม

ในระดับดีมาก (x̄ = 4.24, S.D. = 0.60) โดยคะแนนเฉลี่ยในดานนี้เพิ่มขึ ้นจากป 2561 เปนจำนวน 0.22 

คะแนน (คะแนนปที่แลวอยูที่ x̄ = 4.02, S.D. = 0.71) โดยประเด็นที่พบคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ

ดานกระบวนการและข้ันตอนชัดเจน และในดานอื่น ๆ ก็เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสำคัญ ทำใหคะแนนในภาพรวม

เพิ่มข้ึนจากป 2561 มาก 

 

ตาราง 4.18 แสดงจำนวนและรอยละคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจดานความ

สะดวก 

ความพึงพอใจดานความสะดวก คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

11. สถานท่ีตอนรับสำหรับผูมาติดตอมีความเหมาะสม 4.28 0.57 ดีมาก 

12. สถานท่ีใหบริการเปนระเบียบ สะอาด เรียบรอย 4.15 0.57 ดีมาก 

13. สถานท่ีจอดรถเพียงพอสำหรับผูมาติดตอ 4.34 0.58 ดีมาก 

14. ข้ันตอนในการติดตอประสานงานมีความเหมาะสม 4.27 0.57 ดีมาก 

15. อุปกรณและเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการใหบริการ 4.33 0.52 ดีมาก 

ภาพรวมความพึงพอใจดานความสะดวก 4.274 0.562 ดีมาก 

จากตาราง 4.18 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานความสะดวกในภาพรวมในระดับดี

มาก (x̄ = 4.274, S.D. = 0.562) โดยคะแนนเฉลี่ยในดานนี้เพิ่มขึ้นจากป 2561 เปนจำนวน 0.184 คะแนน 

(คะแนนปที่แลวอยูที่ x̄ = 4.09, S.D. = 0.73)  โดยประเด็นที่พบคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ สถานที่

จอดรถเพียงพอสำหรับผูมาติดตอ แสดงวามีการจัดระบบที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกแกผูมาติดตอ

ไดดียิ่งข้ึน ทำใหคะแนนในภาพรวมเพิ่มข้ึนจากป 2561 มาก 

 

ตาราง 4.19 แสดงจำนวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจดานการใช

ประโยชนหรือผลท่ีไดรับจากการใชบริการ 

ความพึงพอใจดานการใชประโยชนหรือผลท่ีไดรับจาก

การใชบริการ 

คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

แปลความ 
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16. การติดตอกับ สทป. ของทานประสบผลสำเร็จตามท่ี

ตองการ 

4.16 0.57 ดีมาก 

17. การติดตอกับ สทป. ของทานเกิดประโยชนตอตัว

ทานเอง 

4.17 0.55 ดีมาก 

18. การติดตอกับ สทป. ของทานเกิดประโยชนตอ

หนวยงานของทาน 

4.22 0.61 ดีมาก 

19.ผลท่ีไดรับจากการใชบริการเปนประโยชนตอกองทัพ

ในภาพรวม 

4.33 0.55 ดีมาก 

20. ผลท่ีไดรับจากการใชบริการเปนประโยชนตอสังคม

และชุมชน 

4.21 0.57 ดีมาก 

ภาพรวมความพึงพอใจดานการใชประโยชนหรือผลท่ี

ไดรับจากการใชบริการ 

4.218 0.57 ดีมาก 

ตาราง 4.19 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ สทป. ในดานการใชประโยชนหรือผลท่ี

ไดรับจากการใชบริการในภาพรวมอยูในระดับดีมาก (x̄ = 4.218, S.D. = 0.57) โดยคะแนนเฉลี่ยในดานนี้

เพิ่มข้ึนจากป 2561 เปนจำนวน 0.288 คะแนน (คะแนนปท่ีแลวอยูท่ี x̄ = 3.93, S.D. = 0.87)  โดยประเด็นท่ี

พบคาเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ผลท่ีไดรับจากการใชบริการเปนประโยชนตอกองทัพในภาพรวม 

 

ตาราง 4.20 แสดงจำนวนและรอยละคาเฉลี่ยและคาเบี ่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจดาน

บทบาทหนาท่ีของ สทป. 

ความพึงพอใจดานบทบาทหนาท่ีของ สทป. คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

21. การจัดตั้ง สทป. เปนการเสริมบทบาทการวิจัยพัฒนา

เทคโนโลยีของกองทัพ 

4.30 0.57 ดีมาก 

22. สทป. มีผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที ่เปนรูปธรรมท่ี

ทานรับรูและยอมรับ 

4.23 0.55 ดีมาก 

23. สทป. เปนศูนยขอมูลความรูใหแกกระทรวงกลาโหม

เพื่อใชกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ 

4.28 0.61 ดีมาก 

24. สทป. สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทั้งในภาควิชาการ 

ภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนอยางตอเนื่อง 

4.25 0.55 ดีมาก 
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25. สทป. สามารถบร ิหารงานตาม พระราชบัญญัติ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. 2562 ไดเปนอยางดีและ

ตรงตามพันธกิจตาม พรบ. 

4.30 0.57 ดีมาก 

ภาพรวมความพึงพอใจดานบทบาทหนาท่ีของ สทป. 4.272 0.57 ดีมาก 

ตาราง 4.20 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ สทป. ในดานการใชประโยชนหรือผลท่ี

ไดรับจากการใชบริการในภาพรวมอยูในระดับดีมาก (x̄ = 4.218, S.D. = 0.57) โดยคะแนนเฉลี่ยในดานนี้

เพิ่มข้ึนจากป 2561 เปนจำนวน 0.242 คะแนน (คะแนนปท่ีแลวอยูท่ี x̄ = 4.03, S.D. = 0.74) โดยประเด็นท่ี

พบคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ สทป. สามารถบริหารงานตาม พระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ พ.ศ. 2562 ไดเปนอยางดีและตรงตามพันธกิจตาม พรบ. และประเด็นการจัดต้ัง สทป. เปนการ

เสริมบทบาทการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีของกองทัพ  

 

ตาราง 4.21 แสดงจำนวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจตองานวิจัย

ดานอาวุธยุทโธปกรณ 

ความพึงพอใจตองานวิจัยดานอาวุธยุทโธปกรณ คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

26. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกลองแบบ 

DTI-1 และ DTI-1G 

4.14 0.56 ดีมาก 

27. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนสูงแบบ 

DTI-2 

4.19 0.63 ดีมาก 

28. โครงการวิจยัและพฒันารว่มยานเกราะลอ้ยาง 4.31 0.56 ดีมาก 

29. โครงการวิจัยและพัฒนาองคประกอบพื้นฐานของระบบ

อากาศยานไรคนขับ (UAV) 

4.27 0.58 ดีมาก 

30. โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุ

ระเบิด 

4.31 0.57 ดีมาก 

31. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจำลองยุทธเสมือนจริง 

(SIM) 

4.20 0.58 ดีมาก 

32. โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ 4.30 0.56 ดีมาก 

33. การสนับสนุนทุนวิจัย/หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 4.29 0.59 ดีมาก 

34. วารสารออนไลน 4.25 0.59 ดีมาก 

35. โครงการอื่น ๆ ของ สทป. 4.25 0.55 ดีมาก 
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ภาพรวมความพ ึ งพอใจด านงานว ิจ ั ยด  านอาวุธ

ยุทโธปกรณ 

4.251 0.58 ดีมาก 

ตาราง 4.21 จำแนกตามความพึงพอใจดานความพึงพอใจตองานวิจัยดานอาวุธยุทโธปกรณ โดยพบวา

ภาพรวมความพึงพอใจนั้นอยูในระดับดีมาก (x̄ = 4.244, S.D. = 0.58) โดยคะแนนเฉล่ียในดานนี้เพิ่มข้ึนจากป 

2561 เปนจำนวน 0.242 คะแนน (คะแนนปที่แลวอยูที่ x̄ = 3.93, S.D. = 0.84) โดยประเด็นที่พบคาเฉล่ีย

ความพึงพอใจมากที่สุด คือ โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมยานเกราะลอ้ยาง และ โครงการวิจัยและพัฒนา

ตน้แบบหุ่นยนตเ์ก็บกูว้ตัถรุะเบิด 

 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. 

 ภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. ในดานตางๆ ไดแก ดานการใหบริการของ

เจาหนาท่ี ดานการใหบริการของ สทป. ดานความสะดวก ดานการใชประโยชนหรือผลท่ีไดรับจากการใชบริการ 

และความพึงพอใจดานบทบาทหนาท่ีของ สทป. สรุปออกมาไดตามตารางดานลาง 

 ตาราง 4.21 แสดงภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. 

ภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

ภาพรวมความพึงพอใจภาพรวมดานการใหบริการของ

เจาหนาท่ี 

4.236 0.56 ดีมาก 

ภาพรวมความพึงพอใจดานการใหบริการของ สทป. 4.24 0.60 ดีมาก 

ภาพรวมความพึงพอใจดานความสะดวก 4.274 0.562 ดีมาก 

ภาพรวมความพึงพอใจดานการใชประโยชนหรือผลที่ไดรับ

จากการใชบริการ 

4.218 0.57 ดีมาก 

ภาพรวมความพึงพอใจดานบทบาทหนาท่ีของ สทป. 4.272 0.57 ดีมาก 

ภาพรวมความพึงพอใจตองานวิจัยดานอาวุธยุทโธปกรณ 4.244 0.58 ดีมาก 

ภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. 4.248 0.61 ดีมาก 

ตาราง 4.21 จำแนกตามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ สทป. โดยพบวาภาพรวมความพึงพอใจ

นั้นอยูในระดับดีมาก (x̄ = 4.248, S.D. = 0.61) โดยคะแนนเฉลี่ยในดานนี้เพิ่มขึ้นจากป 2561 เปนจำนวน 

0.228 คะแนน (คะแนนปท่ีแลวอยูท่ี x̄ = 4.02, S.D. = 0.77) โดยประเด็นท่ีพบคาเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด 

คือ ภาพรวมความพึงพอใจดานความสะดวก และ ภาพรวมความพึงพอใจตองานวิจัยดานอาวุธยุทโธปกรณ 
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สวนท่ี 3 ความคิดเห็นในดานความคุมคาทางสังคมและเศรษฐกิจของ สทป. 

ตาราง 4.22 แสดงจำนวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคุมคา 

ความคุมคา คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

1 .  งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. สามารถพัฒนา

บุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศไดอยางตอเนื่อง

และยั่งยืน 

 4.12   0.47  ดีมาก 

2. งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. สรางความเช่ือมั่นใน

ดานความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ 

 4.40   0.58  ดีมาก 

3. งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. เปนประโยชนตองาน

ที่มิใชดานการทหาร และเสริมสรางความเปนอยูที่ดีขึ้น

ของประชาชน 

 4.30   0.54  ดีมาก 

4. งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. คุมคาตอการลงทุน  4.36   0.59  ดีมาก 

5 . งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. สามารถลดตนทุน

การนำเขาอาวุธยุทโธปกรณดานการรบจากตางประเทศ 

 4.23   0.57  ดีมาก 

6. งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. จะทำใหประเทศไทย

เปน “เจาของ” เทคโนโลยีปองกันประเทศ และอาจขาย

เทคโนโลยีใหกับประเทศอื่นไดอีกดวย 

 4.39   0.64  ดีมาก 

7 . เทคโนโลยีของ สทป. มีประสิทธิภาพทัดเทียมของ

ตางประเทศ 

 4.35   0.54  ดีมาก 

8 .  เทคโนโลยีของ สทป. สามารถสรางรายได ใหกับ

ประเทศได 

 4.23   0.56  ดีมาก 

9 .  งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. สรางใหเกิดการ

เรียนรู ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั ้นสูงในระดับ

มหาวิทยาลัยของไทยและสามารถนำไปตอยอดได 

 4.30   0.58  ดีมาก 

10. ทุนการศึกษาท่ีมอบใหในโครงการของ สทป. มีความ

คุมคาทางเศรษฐกิจและสังคม และชวยแกปญหาดาน

บุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศของประเทศไทย

ได 

 4.43   0.59  ดีมาก 

ภาพรวมความเห็นเร่ืองความคุมคาทางสังคม 4.31  0.57  ดีมาก 
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ตาราง 4.22 แสดงใหเห็นถึงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ สทป. ทางดานความคุมคาทางสังคม

และเศรษฐกิจของ สทป. โดยรวมแลวกลุมตัวอยางมีความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของ สปท. เรื่องความคุมคาทาง

สังคมในระดับดีมาก (x̄ = 4.31, S.D. = 0.57) โดยคะแนนเฉล่ียในดานนี้เพิ่มข้ึนจากป 2561 เปนจำนวน 0.32 

คะแนน (คะแนนปที่แลวอยูที่ x̄ = 3.99, S.D. = 0.76) โดยประเด็นที่พบคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ 

ทุนการศึกษาที่มอบใหในโครงการของ สทป. มีความคุมคาทางเศรษฐกิจและสังคม และชวยแกปญหาดาน

บุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศของประเทศไทยได และ งานวิจัยและกิจกรรมของ สทป. สรางความ

เช่ือมั่นในดานความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ 

 

 ตาราง 4.23 แสดงจำนวนและรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคุมคาทางเศรษฐกิจ 

ความคุมคาทางเศรษฐกิจ คาเฉลี่ย 

x̄ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปลความ 

5. งานวิจัยและพัฒนา/ โครงการ กิจกรรมของ สทป. คุมคา

ตอการลงทุน 

3.9 0.93 มาก 

6. งานวิจัยและพัฒนา/ โครงการ กิจกรรมของ สทป. 

สามารถลดตนทุนการนำเขาอาวุธยุทโธปกรณดานการรบ

จากตางประเทศ 

4 0.93 มาก 

7. งานวิจัยและพัฒนา/ โครงการ กิจกรรม ของ สทป. จะ

ทำใหประเทศไทยเปน “เจาของ” เทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ และอาจขายเทคโนโลยีใหกับประเทศอื่นไดอีกดวย 

4 0.95 มาก 

8. งานวิจัยและพัฒนา/ โครงการ กิจกรรมของ สทป. จะ

ชวยพัฒนาศักยภาพดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศอยาง

ตอเนื่อง 

4.1 0.89 มาก 

ภาพรวมความคุมคาทางเศรษฐกิจ 4 0.33 มาก 

ตาราง 4.23 จำแนกตามประเด็นดานความคุมทางเศรษฐกิจ โดยพบวากลุมตัวอยางมีความเห็น

ภาพรวมในดานความคุมคาทางสังคมและเศรษฐกิจของ สทป. อยูในระดับมาก (x̄ = 4, S.D. = 0.33) ซึ่งโดย

เฉลี่ยกลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นทางดานความคุมคาทางเศรษฐกิจในประเด็น  “งานวิจัยและพัฒนา/

โครงการ กิจกรรมของ สทป. จะชวยพัฒนาศักยภาพดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศอยางตอเนื่อง” (x̄ = 

4.1, S.D. = 0.89) รองลงมาคือประเด็น “งานวิจัยและพัฒนา/ โครงการ กิจกรรมของ สทป. สามารถลดตนทุน

การนำเขาอาวุธยุทโธปกรณดานการรบจากตางประเทศ” (x̄ = 4, S.D. = 0.93) และ “งานวิจัยและพัฒนา/ 

โครงการ กิจกรรม ของ สทป. จะทำใหประเทศไทยเปนเจาของเทคโนโลยีปองกันประเทศ และอาจขาย
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เทคโนโลยีใหกับประเทศอื่นไดอีกดวย” (x̄ = 4, S.D. = 0.95) ในระดับมาก และประเด็นท่ีพบคาเฉล่ียนอยท่ีสุด

คืองานวิจัยและพัฒนา/ โครงการ กิจกรรมของ สทป. คุมคาตอการลงทุน (“x̄ = 3.9, S.D. = 0.93) อยางไรก็

ตามความคิดเห็นดานความคุมคาทางเศรษฐกิจในทุกประเด็นนี้จัดอยูในระดับมาก 

 

สวนการเขียนบรรยาย 

 กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะดานตางๆ ดังนี้ 

๑) ขอเสนอแนะดานการใหบริการ 

การดำเนินงาน 

 กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นดานขั้นตอนของการใหบริการ การประสานงานและการติดตอไม

ชัดเจนเทาท่ีควร ควรมีการส่ือสารใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

สถานท่ี 

 กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวาสถานท่ีจอดรถไมเพียงพอตอความตองการ ในอนาคตควรมีการจัดท่ี

จอดรถสำหรับผูมาติดตอโดยเฉพาะ  

บุคลากร 

 กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวาเจาหนาท่ีสุภาพ เรียบรอยและใสใจในการบริการ ไมมีขอเสนอแนะ

ใดๆ  

๒) ขอเสนอแนะดานการวิจัย หรือประเภทงานวิจัย 

สงเสริม 

 กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวาควรมุงเนนการวิจัยเทคโนโลยีดานไซเบอร ซึ่งเปนเทคโนโลยีท่ีสำคัญ

ทางดานการปองกันประเทศและควรมีการมุงเนนการวิจัยและพัฒนาใหเปนไปอยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนส่ิงท่ี

มีประโยชนตอประเทศชาติ 

แกไข 

 กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวาควรใหความสำคัญกับการผลิตและสรางผลงานเปนของตนเอง 

มากกวาการจัดซื้ออุปกรณจากตางประเทศ 

๓) ขอเสนอแนะดานอื่นๆ 

 กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นในขอเสนอแนะอื่นๆ เนนย้ำเรื่องสถานท่ีจอดรถไมเพียงพอ ควรมีพื้นท่ี

สำหรับจอดรถ 

 

 4.2.2 ผลการสำรวจจากแบบสัมภาษณ 

 ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหการสำรวจจากแบบสัมภาษณจากหนวยงานที่เกี ่ยวของกับ สทป. แบง

ออกเปน 5 หัวขอคำถาม ไดดังนี ้
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๑) ทานคิดวาการใหบริการของเจาหนาท่ี สทป. ควรมีขอปรับปรุงหรือไม อยางไร 

 ทางหนวยงานที่เคยรวมงานกับ สทป. ในรูปแบบของงานสัมมนามีความเห็นวา ตลอดระยะเวลาการ

ดำเนินงานรวมกับ สทป. มานั้น เจาหนาที่ สทป. ไดใหความชวยเหลือ ใหการบริการเปนอยางดี มีแผนงานท่ี

ชัดเจน ไมพบวามีส่ิงท่ีตองปรับปรุงใด ๆ 

 

๒) ทานพึงพอใจตอบทบาทหนาท่ีของ สทป. ในโครงการใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

 โครงการเส้ือเกราะ เนื่องจากเปนโครงการท่ีทางผูใหสัมภาษณไดเริ่มตนทำงานกับ สทป. อีกท้ังยังเปน

โครงการท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑท่ีใกลเคียงกับสินคาท่ีทางหนวยงานผลิตอยู  

 

๓)  ทานคิดวางานวิจัยและพัฒนาหรือโครงการของ สทป. มีประโยชนตอสังคมหรือไม อยางไร  

 ผูใหสัมภาษณมองวาโครงการตาง ๆ ของ สทป. ซึ่งรวมถึง โครงการการพัฒนาระดับอุตสาหกรรมท่ี

เกี่ยวของกับการปองกันประเทศ เปนโครงการท่ีนาพึงพอใจ และมีประโยชนตอสังคม เนื่องจากเปนโครงการท่ี

แสดงใหเห็นถึงศักยภาพดานการผลิตกระสุน และอาวุธคุณภาพดี  สงเสริมภาพลักษณทางดานความมั่นคง

ใหกับประเทศ นอกจากนี้ยังมีประโยชนในดานของการลดคาใชจายการจัดซื้อสินคาจากตางประเทศอีกดวย 

 

๔) ทานคิดวางานวิจัยและพัฒนาหรือโครงการของ สทป. คุมคากับงบประมาณท่ีใชหรือไม อยางไร 

 สำหรับหนวยงานท่ีเคยรวมงานกับ สทป. ในดานการทำงานวิจัยมีความเห็นวา งานวิจัย และโครงงาน

ของ สทป. ถือเปนการลงทุนที่คุมคากับงบประมาณ เนื่องจากในอนาคต หากการคนควาวิจัยเปนไปดวยดี 

สินคาตาง ๆ ที่เปนผลผลิตคุณภาพจากผลงานเหลานี้ก็อาจนำออกขายไปยังตางประเทศ สรางรายไดใหกับ

ประเทศไทย อยางไรก็ตาม หนวยงานท่ีไมเคยมีผลงานทางดานงานวิจัยรวมกับ สทป. ไมมีความเห็นในประเด็น

ทางดานความคุมคาของงบประมาณที่ใชจายในการทำวิจัย เนื่องมาจากไมรูงบประมาณและผลตอบรับจาก

ผลงานของ สทป. ท่ีชัดเจน 

 

๕) โดยรวมทานพึงพอใจการทำงานของ สทป. หรือไม อยางไร 

 ผูใหสัมภาษณพึงพอใจกับการทำงาน และผลงานตาง ๆ  ที่ผานมาของ สทป. เพราะมองวาโครงงานท่ี 

สทป. ผลิตออกมานั้นเปนโครงการท่ีมีประโยชนตอการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ มีผลิตภัณฑทางดานอาวุธ

ปองกันตนเอง แสดงถึงศักยภาพความมั่นคง หากในอนาคตเกิดเหตุสงครามใด ๆ โครงการของ สทป. ก็ถือเปน

โครงการที่จะทำใหประเทศพึ่งพาตนเอง ไมตองอาศัยอาวุธของประเทศอื่น ๆ อยางไรก็ตาม ผูใหสัมภาษณมี

ความเห็นเพิ่มเติมวาในการดำเนินโครงการตาง ๆ รวมกับเหลาทัพ หรือภาคเอกชน สทป. ควรท่ีจะพิจารณาถึง

ความคุมคา ความเปนไปได และความเหมาะสมในการดำเนินโครงการท่ีจะตอบสนองความตองการของหนวย

ผูใชอยางแทจริง 
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4.3 ผลการสำรวจออนไลนการรับรู ทัศนคติและภาพลักษณของหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีตอสถาบัน

เทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. 

 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 สวนท่ี 2  การรับรูเกี่ยวกับ สทป. 

 ตาราง 4.24 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามเพศ 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (N = 480) รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

รวม 

 

456 

24 

480 

 

95 

5 

100 

 จากตาราง 4.24 เพศของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 456 คน คิดเปนรอยละ 95 และ

เพศหญิง จำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 5 

 

ตาราง 4.25 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามอาย ุ

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (N = 480) รอยละ 

อายุ 

ต่ำกวา 26 ป 

26 – 30 ป 

31 – 35 ป 

36 – 40 ป 

41 – 45 ป 

46 – 50 ป 

51 – 55 ป 

56 – 60 ป 

รวม 

 

167 

85 

55 

48 

62 

35 

18 

10 

380 

 

34.79 

17.71 

12.08 

9.38 

12.92 

7.29 

3.75 

2.08 

100 

 จากตาราง 4.25 อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุต่ำกวา 26 มีจำนวน 167 คน คิดเปนรอยละ 

34.79 รองลงมา คือ อายุระหวาง 26 – 30 ป จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 17.71 ถัดมา คือ อายุระหวาง 41 

– 45 ป จำนวน 62 คน คิดเปนรอยละ 12.92 อายุระหวาง 31 – 35 ป จำนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 12.08 

อายุระหวาง 36 – 40 ป จำนวน 48 คน คิดเปนรอยละ 9.38  อายุระหวาง 46 – 50 ป จำนวน 35 คน คิดเปน

รอยละ 7.29 อายุระหวาง 51 – 55 ป จำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 2.08 และลำดับสุดทายคือ อายุระหวาง 

56 – 60 ป จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.08 
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ตาราง 4.26 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามระดับการศึกษา 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (N = 480) รอยละ 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปวช./ ปวส. 

ปริญญาตร ี

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

อื่นๆ 

รวม 

 

6 

36 

95 

57 

205 

64 

11 

6 

480 

 

1.3 

7.5 

19.8 

11.9 

42.7 

13.3 

2.3 

1.2 

100 

จากตาราง 4.26 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 

205 คน คิดเปนรอยละ 42.7 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 95 คน คิดเปนรอยละ 19.8 

ปริญญาโท จำนวน 64 คน คิดเปนรอยละ 13.3 ปวช./ ปวส. จำนวน 57 คน คิดเปนรอยละ 11.9 มัธยมศึกษา

ตอนตน จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 7.5 ปริญญาเอก จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.3 ประถมศึกษา 

จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.3 และอื่น ๆ จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.2 

 

ตาราง 4.27 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามอาชีพ 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (N = 480) รอยละ 

อาชีพ 

ขาราชการ/ เจาหนาท่ีของรัฐ

พนักงานเอกชน 

เจาของธุรกิจ/ ประกอบอาชีพ

อิสระ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

นักเรียน – นิสิต/ นักศึกษา 

วางงาน 

พนักงานองคการมหาชน 

พระ 

รวม 

 

98 

120 

96 

 

12 

138 

11 

2 

3 

480 

 

20.42 

25 

20 

 

2.5 

28.75 

2.29 

0.42 

0.63 

100 
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จากตาราง 4.27 อาชีพของกลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพ นักเรียน–นิสิต/ นักศึกษา จำนวน 

138 คน คิดเปนรอยละ 28.75 พนักงานเอกชน จำนวน 120 คน คิดเปนรอยละ 25 ขาราชการ/ เจาหนาท่ีของ

รัฐ จำนวน 98 คน คิดเปนรอยละ 20.42 เจาของธุรกิจ/ ประกอบอาชีพ จำนวน 96 คน คิดเปนรอยละ 20 

พนักงานรฐัวิสาหกิจ จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 2.5 วางงาน จำนวน 11 คิดเปนรอยละ 2.29 และพนักงาน

องคการมหาชน จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.42 

 

ตาราง 4.28 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามภูมิลำเนา 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (N = 480) รอยละ 

ภูมิลำเนา 

กรุงเทพฯ 

ภาคกลาง 

ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต 

ภาคตะวันตก 

ภาคตะวันออก 

อื่น ๆ 

รวม 

 

152 

63 

77 

89 

56 

14 

29 

- 

480 

 

31.6 

13.1 

16 

18.5 

11.6 

2.9 

6 

- 

100 

 จากตาราง 4.28 ภูมิลำเนาของกลุมตัวอยางสวนใหญ คือ กรุงเทพฯ จำนวน 152 คน คิดเปนรอยละ 

31.6 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 89 คน คิดเปนรอยละ 18.5  ภาคเหนือ จำนวน 77 คน 

คิดเปนรอยละ 16  ภาคกลาง จำนวน 63 คน คิดเปนรอยละ 13.1 ภาคใต จำนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 11.6 

ภาคตะวันออก จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 6 และภาคตะวันตก จำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 2.9 

 

ตาราง 4.29 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามการเคยไดยินช่ือหรือรูจัก สทป. 

การเคยไดยินช่ือหรือรูจัก สทป. จำนวน (N = 480) รอยละ 

เคย 

ไมเคย 

รวม 

454 

26 

480 

94.58 

5.42 

100 

จากตาราง 4.29 จำแนกตามการเคยไดยินช่ือหรือรูจัก สทป. พบวากลุมตัวอยางจำนวน 454 คน เคย

ไดยินช่ือ สทป. คิดเปนรอยละ 94.58 และกลุมตัวอยาง 26 คน ไมเคยไดยินช่ือหรือรูจัก สทป. คิดเปนรอยละ 

5.42 

ตาราง 4.30 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามการรูจักตนสังกัดของ สทป. 
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การรูจักตนสังกัดของ สทป. จำนวน (N = 480) รอยละ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงวิทยาศาสตร 

กระทรวงมหาดไทย 

องคกรอิสระไมข้ึนกับหนวยงานใด 

สำนักนายกรัฐมนตรี 

รวม 

0 

388 

14 

0 

72 

6 

480 

0 

80.7 

2.9 

0 

15 

1.2 

100 

จากตาราง 4.30 จำแนกตามการรูจักตนสังกัดของ สทป. พบวากลุมตัวอยางจำนวน 388 คน คิดเปน

รอยละ 80.7 ทราบวา สทป. อยูภายใตสังกัดกระทรวงกลาโหม กลุมตัวอยางจำนวน 72 คน คิดเปนรอยละ 15 

คิดวา สทป. เปนองคกรอิสระไมขึ้นกับหนวยงานใด กลุมตัวอยางจำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 2.9 คิดวา 

สทป. อยูภายใตสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร และกลุมตัวอยางจำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.2 คิดวา สทป. 

อยูภายใตสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

 ตาราง 4.31 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามส่ือท่ีทำใหเกิดการรับรู สทป. 

สื่อท่ีทำใหเกิดการรับรู สทป. จำนวน รอยละ 

จากการบรรยายของ สทป. 

จากการรวมโครงการ/ กิจกรรม/ อบรมกับ สทป. 

เอกสารส่ิงพิมพ สทป. 

ขาววิทยุ 

ขาวโทรทัศน 

ขาวหนังสือพิมพ 

ขาวอินเตอรเน็ต 

เพื่อน/ เพื่อนรวมงาน 

ผูบังคับบัญชา 

เว็บไซต www.dti.or.th 

เฟสบุค dtithailand 

ทวิตเตอร @DTIThailand 

อินสตาแกรม dtithailand 

ยูทูป 

อื่น ๆ 

15 

42 

63 

10 

99 

23 

326 

48 

24 

133 

254 

9 

6 

168 

21 

1.21 

3.38 

5.08 

0.81 

7.98 

1.85 

26.27 

3.87 

1.93 

10.72 

20.47 

0.73 

0.48 

13.54 

1.69 
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จากตาราง 4.31 จำแนกตามตามส่ือท่ีทำใหเกิดการรับรู สทป. พบวากลุมตัวอยางรับรู สทป. จากขาว

อินเตอรเน็ตมากท่ีสุด จำนวน 326 คน คิดเปนรอยละ 26.27 รองลงมา คือ เฟสบุค dtithailand จำนวน 254 

คน คิดเปนรอยละ 20.47 ยูทูป จำนวน 168 คน คิดเปนรอยละ 13.54 เว็บไซต www.dti.or.th จำนวน 133 

คน คิดเปนรอยละ 10.72 ขาวโทรทัศน จำนวน 99 คน คิดเปนรอยละ 7.98  เอกสารสิ่งพิมพ สทป. จำนวน 

63 คน คิดเปนรอยละ 5.08 จากการรวมโครงการ/ กิจกรรม/ อบรมกับ สทป. จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 

3.38 ผูบังคับบัญชา จำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 1.93 ขาวหนังสือพิมพ จำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 1.85 

ส่ืออื่น ๆ จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 1.69 จากการบรรยายของ สทป. จำนวน 15 คิดเปนรอยละ 1.21 ขาว

วิทยุ จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 0.81 ทวิตเตอร @DTIThailand จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 0.73 และ

อินสตาแกรม dtithailand จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 0.48 

 

ตาราง 4.32 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามการรับรูหนาท่ีหลักของ สทป. 

การรับรูหนาท่ีหลักของ สทป. ใช 

จำนวนคน 

(รอยละ) 

ไมใช 

จำนวนคน 

(รอยละ) 

ศึกษาคนควา วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญดานยุทโธปกรณ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ และดำเนินการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

พัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

 

ผลิตบัณฑิตที ่มีความรูความสามารถในการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีปองกันประเทศโดยตรง 

 

เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศใหแก

ต างประเทศและวางแผนการพ ัฒนาว ิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ 

 

ประสานความร วมมือดานเทคโนโลยีป องกันประเทศกับ

หนวยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 

สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การคนควาวิจัยการพัฒนา

บุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

 

471 

(98.13) 

 

 

247 

(51.46) 

 

354 

(73.75) 

 

 

454 

(94.58) 

 

 

451 

(93.96) 

 

9 

(1.88) 

 

 

233 

(48.54) 

 

126 

(26.25) 

 

 

26 

(5.42) 

 

 

29 

(6.04) 
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เปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูลและสารสนเทศ และ

สงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ 

398 

(82.92) 

 

82 

(17.08) 

 

จากตาราง 4.32 จำแนกตามการรับรูหนาท่ีหลักของ สทป. พบวา 

กลุมตัวอยางจำนวน 471 คน คิดเปนรอยละ 98.13 คิดวา “ศึกษาคนควา วิจัยและพัฒนาโครงการขนาด

ใหญดานยุทโธปกรณเทคโนโลยีปองกันประเทศ และดำเนินการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ” เปนหนาท่ีหลักของ สทป. ในขณะท่ีกลุมตัวอยางจำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 1.88 คิดวาไมใช 

กลุมตัวอยางจำนวน 247 คน คิดเปนรอยละ 51.46 คิดวา “ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถใน

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศโดยตรง” เปนหนาที่หลักของ สทป. ในขณะที่กลุ มตัวอยาง

จำนวน 233 คน คิดเปนรอยละ 48.54 คิดวาไมใช 

กลุมตัวอยางจำนวน 354 คน คิดเปนรอยละ 73.75 คิดวา “เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศใหแกตางประเทศและวางแผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ” เปนหนาท่ีหลัก

ของ สทป. ในขณะท่ีกลุมตัวอยาง จำนวน 126 คิดเปนรอยละ 26.25 คิดวาไมใช 

กลุมตัวอยางจำนวน 454 คน คิดเปนรอยละ 94.58 คิดวา “ประสานความรวมมือดานเทคโนโลยี

ปองกันประเทศกับหนวยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ” เปนหนาท่ีหลักของ สทป. ในขณะท่ีกลุมตัวอยางจำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 5.42 คิดวาไมใช 

กลุมตัวอยางจำนวน 451 คน คิดเปนรอยละ 93.96 คิดวา “สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การ

คนควาวิจัยการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ” เปนหนาท่ีหลักของ สทป. ในขณะท่ีกลุมตัวอยาง

จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 6.04 คิดวาไมใช  

กลุมตัวอยางจำนวน 398 คน คิดเปนรอยละ 82.92 คิดวา “เปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูลและ

สารสนเทศ และสงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีปองกันประเทศ” 

เปนหนาท่ีหลักของ สทป. ในขณะท่ีกลุมตัวอยางจำนวน 82 คน คิดเปนรอยละ 17.08 คิดวาไมใช 

 

ตาราง 4.33 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง ความคิดเห็นตอสื่อที ่สงผลตอการรับรูของ 

สทป. 

ความคิดเห็นตอสื่อท่ีสงผลตอ

การรับรูของ สทป. 

คะแนน รอยละ 

ขาวอินเตอรเน็ต 

เฟสบุค dtithailand 

ยูทูป 

เว็บไซต www.dti.or.th 

ขาวโทรทัศน 

313 

288 

226 

216 

184 

15.46 

14.23 

11.17 

10.67 

9.09 
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ทวิตเตอร @DTIThailand 

อินสตาแกรม dtithailand 

ขาวหนังสือพิมพ 

เอกสารส่ิงพิมพ สทป. 

จากการรวมโครงการ/ กิจกรรม/ 

อบรมกับ สทป. 

จากการบรรยายของ สทป. 

ขาววิทยุ 

ผูบังคับบัญชา 

เพื่อน/ เพื่อนรวมงาน 

รวม 

141 

133 

98 

93 

88 

 

74 

69 

51 

50 

2,024 

6.97 

6.57 

4.84 

4.59 

4.35 

 

3.66 

3.41 

2.52 

2.47 

100.00 

 จากตาราง 4.33 จำแนกตามความคิดเห็นตอส่ือท่ีสงผลตอการรับรูของ สทป. พบวาส่ือท่ีกลุมตัวอยาง

สวนมากมีความเห็นวามีอิทธิพลตอการรับรูของ สทป. มากที่สุดคือขาวอินเตอรเน็ต โดยไดรับคะแนนจำนวน 

313 คะแนน คิดเปนรอยละ 15.46 รองลงมาคือ เฟสบุค dtithailand จำนวน 288 คะแนน คิดเปนรอยละ 

14.23 และ ยูทูป จำนวน 226 คิดเปนรอยละ 11.17 ตอมาคือเว็บไซต www.dti.or.th จำนวน 216 คะแนน 

คิดเปนรอยละ 10.67 ขาวโทรทัศน จำนวน 184 คะแนน คิดเปนรอยละ 9.09 ทวิตเตอร @DTIThailand 

จำนวน 141 คะแนน คิดเปนรอยละ 6.97 อินสตาแกรม จำนวน dtithailand 133 คะแนน คิดเปนรอยละ 

6.57 ขาวหนังสือพิมพ จำนวน 98 คะแนน คิดเปนรอยละ 4.84 เอกสารส่ิงพิมพ สทป. จำนวน 93 คะแนน คิด

เปนรอยละ 4.59 การรวมโครงการ/ กิจกรรม/ อบรมกับ สทป. จำนวน 74 คะแนน คิดเปนรอยละ 3.66 ขาว

วิทยุ จำนวน 69 คะแนน คิดเปนรอยละ 3.41 ผูบังคับบัญชา จำนวน 51 คะแนน คิดเปนรอยละ 2.52 และส่ือ

ท่ีไดรับคะแนนเปนลำดับสุดทายคือ เพื่อนหรือเพื่อนรวมงาน จำนวน 50 คะแนน คิดเปนรอยละ 2.47  

 

 ตาราง 4.34 แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง การรับรูส่ือสังคมออนไลนของ สทป. 

การรับรูสื่อสังคมออนไลนของ 

สทป. 

จำนวน รอยละ 

เฟสบุค dtithailand 

ทวิตเตอร @DTIThailand 

อินสตาแกรม dtithailand 

ยูทูป 

อื่น ๆ 

(Google, Line, เว็บไซตอื่น ๆ) 

รวม 

443 

29 

30 

229 

22 

 

753 

58.83 

3.85 

3.98 

30.41 

2.92 

 

100 
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 จากตาราง 4.34 แสดงการรับรู สื ่อสังคมออนไลนของ สทป. พบวา กลุ มตัวอยางรับรู  เฟสบุค 

dtithailand เปนอันดับแรก จำนวน 443 คน คิดเปนรอยละ 58.83 รองลงมา คือ ยูทูป จำนวน 229 คน คิด

เปนรอยละ 30.41 อินสตาแกรม dtithailand จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 3.98 ทวิตเตอร @DTIThailand 

จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 3.85 และสื่ออื่น ๆ  เชน Google, Line, เว็บไซตอื่น ๆ จำนวน 22 คน คิดเปน

รอยละ 2.92  

 

สวนการเขียนบรรยาย 

 ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นตอการรับรู สทป. โดยสอบถามวา “ถากลาวถึง ‘สถาบัน

เทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) : สทป.’ ทานนึกถึงอะไร” 

 กลุมตัวอยางไดใหคำตอบโดยแบงตางประเภทออกไดดังนี้ 

๑) ดานยุทโธปกรณ 

 กลุมตัวอยางเห็นวา สทป. เปนหนวยงานที่พัฒนาอาวุธหลายชนิด เชน จรวด รถถัง รถหุมเกราะ รถ

เกราะลอยาง โดรน ขีปนาวุธ Black Widow Spider รถสายพานลำเลียง เปนตน 

๒) ดานหนาท่ีของ สทป. 

 กลุมตัวอยางเห็นวา สทป. เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีผลิตอาวุธ วิจัยและพัฒนาอาวุธ  

๓) ดานเทคโนโลยีและความกาวหนา 

 กลุมตัวอยางเห็นวา สทป. เปนหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีและความกาวหนาทางการทหาร 

๔) ดานการพึ่งพาตนเอง 

 กลุมตัวอยางเห็นวา สทป. เปนหนวยงานที่สามารถปฏิบัติหนาที่ดานการทหาร ซึ่งจะทำใหพึ ่งพา

ตนเองไดในอนาคต 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการสำรวจการรับรู สทป. ผานทางชองทางออนไลน พบวากลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะแก 

สทป. โดยสามารถแบงตามลำดับไดดังนี ้

๑) ดานประชาสัมพันธ 

 กลุมตัวอยางแสดงความสนใจในการทำงานของ สทป. และเห็นวาควรมกีารประชาสัมพันธหนวยงาน

มากข้ึน เพื่อใหทราบงานวิจัยอยางตอเนื่อง และสรางความสัมพันธท่ีดีตอประชาชน ท้ังนี้ประชาชนบางสวนไม

เพียงตองการทราบความเคลื่อนไหวของหนวยงาน แตยังตองการทราบความเคล่ือนไหวของเทคโนโลยีตาง ๆ 

ท้ังในและตางประเทศ  

 ชองทางในการประชาสัมพันธท่ีไดรับคำเสนอแนะ มีดังนี้ คือ  

- การจัดทำหนังสือหรือวารสารจัดสงตามสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะสถาบันอาชีวะหรือ

สถาบันท่ีมีคณะท่ีเกี่ยวของ หรือจัดสงในรูปแบบ E-Book  
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- ลงขาวความเคล่ือนไหวของหนวยงานผานทางอินเตอรเน็ตมากข้ึน 

- เปดใหเยี่ยมชมหนวยงาน 

- สรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ  

- จัดการแขงขันและกิจกรรมในภาคการศึกษา 

- จัดกิจกรรมถายทอดความรูสูภาคเอกชน 

 

๒) ดานขอมูลและหนาท่ีของหนวยงาน 

 กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นดานหนาท่ีของหนวยงาน โดยใหความคิดเห็นวาควรรวบรวมงานวิจัยท่ี

เคยทำและมีปญหา และสรางเปนคลังขอมูลตาง ๆ  

๓) ดานงานวิจัย 

 กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นดานงานวิจัย โดยคิดวา สทป. ควรพัฒนาอาวุธดังตอไปนี้ ไดแก จรวด

คลาย SCUD อาวุธ Cruise Missile จรวดรอน สต้ิงเกอร เรือดำน้ำขนาดเล็ก ปนสไนเปอร SAM ท่ีมีระยะกลาง

และระยะไกลตั้งแต200กม.ขึ ้นไป เรือดำน้ำ จรวดแบบ AtoA AtoG และ Anti-Aircraft อาวุธและเครื ่อง

ปองกันสำหรับบุคคล(กำลังพล) จรวดยิงระยะไกล 400 กม. อาวุธตอตานอากาศยานระยะกลาง และปนเล็ก

ยาวสำหรับใชเองในกองทัพไทย นอกจากนี้คิดวาควรนำเทคโนโลยีมาเช่ือมโยงกับภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 

เพื่อใหมีประโยชนในภาวะไรสงคราม 

๔) ดานงบประมาณ 

 กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวา สทป. ควรไดรับงบประมาณที่เหมาะสมจากรัฐบาล และควรมีงบ

สงเสริมความรูกลุมคนท่ีมีศักยภาพ 

๕) ดานการบริหารและบุคลากร 

 กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวา สทป. ควรมีผูบริหารมืออาชีพ ไมมีความเกี่ยวของเรื่องการเมืองท้ัง

ภายในและภายนอก ควรเปนองคกรที่เปนอิสระอยางแทจริง นอกจากนี้ควรเปดโอกาสในการรวมงานสำหรับ

คนท่ีจบภายในประเทศ เพราะผูสมัครหลายคนท่ีมีศักยภาพสอบไมผานภาษาอังกฤษ ทำใหไมมีสิทธิ์ทำงานใน

องคกร 
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4.4 ผลการวิเคราะหเนื้อหาสื่อดิจิทัลของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. สรางชองทางการส่ือสารออนไลนกับ

ประชาชนท่ัวไป ผานทางชองทางโซเชียลมีเดีย 4 ประเภท ดังนี ้

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

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

๓. อินสตาแกรม (Instagram) :  ช่ือบัญชี “dtithailand”  

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

ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากท้ัง 4 ชองทาง นำมาวิเคราะหการคนหา/ การเขาถึง ขอมูลท่ัวไปของผูติดตาม 

การเผยแพรขาวสาร และการมีปฏิสัมพันธของผูติดตามโดยใชกรอบระยะเวลาของการวิจัย คือ ตั้งแตวันที่ 1 

มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีสืบเนื่องกับการทำวิจัยในปกอนหนา 

 

ภาพรวมผูติดตาม สทป. ในสื่อโซเชียลมีเดียตาง ๆ 

ในภาพรวมของท้ัง 4 ชองทางขางตน สทป. เลือกใชเฟสบุคเปนชองทางการส่ือสารหลักในการส่ือสาร 

สวนทวิตเตอรใชเปนการเช่ือมตอกับเฟสบุค มีล้ิงคเพื่อดูขอความเพิ่มเติมในเฟสบุค สวนอินสตาแกรมมีการลง

ภาพบางในบางโอกาส และยูทูปสำหรับลงวิดีโอในชองในบางโอกาส 

 

ตาราง 4.35 แสดงภาพรวมจำนวนผูติดตาม สทป. ในส่ือโซเชียลตาง ๆ 

# รอยละของ

ผูติดตาม 

Facebook 

รอยละของ

ผูติดตาม 

Twitter 

รอยละของ

ผูติดตาม 

Instagram 

รอยละของ

ผูติดตาม 

Youtube 

จำนวน (คน) 23,461 180 229 8,089 

รอยละ 73.41 0.56 0.72 25.31 

 

 ผูติดตาม สทป. ผานทางโซเชียลมีเดีย ใชชองทาง Facebook มากท่ีสุดเปนอันดับ 1 มีจำนวน 23,461 

คน คิดเปนรอยละ 73.41 ลำดับถัดมาคือ Youtube จำนวน 8,089 คน คิดเปนรอยละ 25.31 และ Instagram 

จำนวน 229 คน คิดเปนรอยละ 0.72 และลำดับสุดทายคือ Twitter จำนวน 180 คน คิดเปนรอยละ 0.56 โดย

มีรายละเอียดการเขาถึงสื ่อโซเชียลมีเดีย ขอมูลทั่วไปของผูติดตาม การเผยแพรและการมีปฏิสัมพันธกับ

ผูติดตามของ สทป. ดังตอไปนี ้
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เฟสบุค (Facebook) 

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

“Defence Technology Institute” โดยใชเปนโซเชียลมีเดียชองทางหลักขององคกร  

 
ภาพ 4.1 แสดงหนาเฟสบุค (Facebook) ของ สทป. 

การเขาถึงโซเชียลมีเดียเฟสบุค (Facebook) ของ สทป. 

 ผูวิจัยไดคนหาส่ือโซเชียลมีเดียของ สทป. ผลของการคนหาเปนดังนี้ 

 

 

 
ภาพ 4.2 แสดงการคนหาเฟสบุคของ สทป. 

 

 เมื่อพิมพคำวา “Defence Technology Institute” ตามท่ี สทป. ประชาสัมพันธ ปรากฏเฟสบุคของ 

สทป. เปนอันดับแรก และสามารถคนหาไดงาย 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูติดตามเฟสบุค (Facebook) ของ สทป. 

 จากเดือนมิถุนายม พ.ศ.2561 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เฟสบุคของ สทป. มีผูติดตามอยู

ท้ังส้ิน 23,126 คน โดยแบงเปนชาย รอยละ 94 หญิง รอยละ 6  

 ผูติดตามเพศหญิงแบงตามชวงอายุไดดังนี้ อายุ 13–17 ป คิดเปนรอยละ 0.0213 อายุ 18–24 ป คิด

เปนรอยละ 0.785 อายุ 25–34 ป คิดเปนรอยละ 2 อายุ 35–44 ป คิดเปนรอยละ 2 อายุ 45–54 ป คิดเปน

รอยละ 0.695 อายุ 55–64 ป คิดเปนรอยละ 0.299 และอายุมากกวา 65 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 0.128 
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 ผูติดตามเพศขายแบงตามชวงอายุไดดังนี้ อายุ 13–17 ป คิดเปนรอยละ 0.627 อายุ 18–24 ป คิดเปน

รอยละ 19 อายุ 25–34 ป คิดเปนรอยละ 36 อายุ 35–44 ป คิดเปนรอยละ 23 อายุ 45–54 ป คิดเปนรอยละ 

10 อายุ 55–64 ป คิดเปนรอยละ 3 และอายุมากกวา 65 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 2 

 

 
ภาพ 4.3 แสดงจำนวนผูติดตามเฟสบุคของ สทป. 

 
ภาพ 4.4 แสดงรอยละของผูติดตามเฟสบุคของ สทป. แบงตามเพศและชวงอายุ 

  

ผูติดตามเฟสบุคของ สทป. แบงออกตามประเทศที่อยู จัดลำดับ 1–10 เรียงตามลำดับและจำนวนได

ดังนี้ ประเทศไทย จำนวน 22,341 คน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา จำนวน 145 คน สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม จำนวน 97 คน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 89 คน สาธารณรัฐอินเดีย จำนวน 

75 คน ประเทศมาเลเซีย จำนวน 73 คน สหรัฐอเมริกา จำนวน 72 คน ประเทศญี่ปุ น จำนวน 58 คน 

สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 49 คน กัมพูชา จำนวน 46 คน 
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ภาพ 4.5 แสดงประเทศท่ีอยูของผูติดตามเฟสบุค สทป. โดยเรียงลำดับ 1-10 

 

 ผูติดตามเฟสบุคของ สทป. แบงออกตามอำเภอ/ จังหวัดที่อยู จัดลำดับ 1–10 เรียงตามลำดับและ

จำนวนไดดังนี้ กรุงเทพมหานคร จำนวน 7,918 คน จังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 1,051 คน จังหวัดเชียงใหม 

จำนวน 695 คน จังหวัดชลบุรี จำนวน 605 คน จังหวัดนครราชศรีมา จำนวน 524 คน จังหวัดนนทบุรี จำนวน 

494 คน จังหวัดปทุมธาน ีจำนวน 329 คน จังหวัดระยอง จำนวน 329 คน จังหวัดสงขลา จำนวน 303 คน 

 
ภาพ 4.6 แสดงอำเภอ/ จังหวัด ของผูติดตามเฟสบุคของ สทป. 

 

การเผยแพรขาวสาร และการมีปฏิสัมพันธของผูติดตามเฟสบุค (Facebook) ของ สทป. 
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 เฟสบุคของ สทป. มีการเผยแพรขาวสารและมีปฏิสัมพันธกับผูติดตามเฟสบุคอยางตอเนื่อง โดยปท่ี

ผานมามีจำนวนโพสตทั้งสิ้น 54 ครั้ง มีการแบงปนขอความจำนวน 333 ครั้ง และมีการแสดงความคิดเห็น

จำนวน 202 ครั้ง 

 ตาราง 4.36 แสดงภาพรวมการใชเฟสบุคในการประชาสัมพันธของ สทป. 

เดือน จำนวนโพสต 
จำนวน 

การแบงปนขอความ 

จำนวน 

การแสดงความคิดเห็น 

มิ.ย.-61 5 10 3 

ก.ค.-61 3 4 3 

ส.ค.-61 7 4 3 

ก.ย.-61 7 145 97 

ต.ค.-61 1 0 2 

พ.ย.-61 3 40 36 

ธ.ค.-61 2 4 1 

ม.ค.-62 9 51 24 

ก.พ.-62 7 10 12 

มี.ค.-62 3 23 4 

เม.ย.-62 3 24 8 

พ.ค.-62 4 18 9 

รวม 54 333 202 

  

ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดของแตละเดือนแสดงรายละเอียดตามตารางดานลาง โดยขอความ

ที่ไดรับความสนใจสูงสุด คือ การทดสอบยานเกราะลอยาง AAPC สำหรับภารกิจของนาวิกโยธิน มีผูเขาถึง

ขอความจำนวน 22,495 คน มีการแบงปนขอความ 71 ครั้ง และมีการแสดงความคิดเห็น จำนวน 63 ครั้ง 

 

 ตาราง 4.37 แสดงลำดับขอความท่ีไดรับความสนใจในเฟสบุคของ สทป. 

เดือน ขอความ 

จำนวนผู

เขาถึง

ขอความ 

จำนวนการ

แบงปน

ขอความ 

จำนวนการ

แสดงความ

คิดเห็น 

ก.ย.-61 
การทดสอบยานเกราะลอยางสำหรับภารกิจของ

นาวิกโยธิน  DTI รวมกับพล.นย. 
22,495 71 63 

ม.ย.-62 
สทป. นำคณะ กมย.กห. เข าเย ี ่ยมชม เพื่อ

ตรวจสอบ และทดสอบมาตรฐานระบบอากาศ
9,155 21 7 
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ยานไรคนขับขนาดเล็กของ สทป. (Mini UAV 

รุน D - Eyes MK1) 

ม.ค.-62 
DTI กับความทาทายในการนำพาองคกร รองรับ 

ราง พ.ร.บ.เทคโนโลยีปองกันประเทศ 
8,322 12 11 

ก.พ.-62 

DTI เขารวมจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง

ทหาร ในการฝกการดำเนินกลยุทธดวยกระสุน

จริงภายใตรหัส Cobra Gold 19 

4,816 11 12 

พ.ย.-61 

DTI ประกาศรับสมัครบุคคลเขารับการคัดเลอืก

เพื่อแตงตั้งเปนเจาหนาที่ ประจำปงบประมาณ 

2562 ครั้งท่ี 1 

4,127 12 1 

มี.ค-62 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ เปดรับสมัคร

บุคคลเพื ่อคัดเลือกเปนเจาหนาที ่ ประจำป

งบประมาณ 2562 ครั้งท่ี 3 

3,714 16 3 

พ.ค-62 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ เปดรับสมัคร

บุคคลเพื ่อคัดเลือกเปนเจาหนาที ่ ประจำป 

2562 ครั้งท่ี 4 

3,376 10 8 

ธ.ค-61 

ขอเชิญชวนแบบสำรวจออนไลน “การรับรูและ

ภาพลักษณ” ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่มีตอ

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการ

มหาชน) หรือ สทป. 2561 

2,127 4 1 

ส.ค.-61 
DTI จัดบรรยาย หัวขอ"อุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศ" 
1,637 2 0 

ก.ค.-61 

DTI ขอรวมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง

กูร พระชนมพรรษา 66 พรรษา 

1,326 0 1 

ต.ค.-61 
สทป. รวมนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ใน

หลวงรัชกาลท่ี 9 
775 0 2 

มิ.ย.-61 
สทป. มอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยา

นิพน 
720 2 2 

 

การเขาถึงและการมีปฏิสัมพันธกับโซเชียลมีเดียชองทางเฟสบุคของ สทป. มีรายละเอียดแบงตามเดือน ดังนี ้
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เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

 
ภาพ 4.7 แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุคของ สทป. เดือน มิ.ย. 2561 

 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุคท้ังส้ิน 5 ครั้ง แบงขอมูลออกเปน

รูปภาพ 3 ครั้ง ลิ้งกเว็บไซต 2 ครั้ง การเผยแพรดังกลาวมีผูตอบโตทั้งสิ้น 322 ครั้ง มีผูเขาถึงขอความ 1,011 

คน 

 ขอความที่ไดรับความสนใจมากที่สุด คือ ขอความท่ี สทป. มอบทุนอุดหนุนโครงการวิทยานิพนน ใน

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีผูเขาถึงขอความ 720 คน ตอบโตขอความ 29 คน แบงปนขอความ 2 ครั้ง 

และแสดงความคิดเห็น 2 ครั้ง 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 
ภาพ 4.8 แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมาก

ท่ีสุดในเดือน มิ.ย. 2561 

 

 

 

 
 

ภาพ 4.9 แสดงการเขาถึงขอความท่ีรับความสนใจ

มากท่ีสุดในเดือน มิ.ย. 2561 
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ภาพ 4.10 แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุคของ สทป. เดือน ก.ค. 2561 

 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561  สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุคทั้งสิ ้น 3 ครั้ง แบงขอมูล

ออกเปนรูปภาพ 1 ครั้ง และลิ้งกเว็บไซต 2 ครั้ง การเผยแพรดังกลาวมีผูโตตอบทั้งสิ้น 330 ครั้ง มีผูเขาถึง

ขอความ 2,596 คน 

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา

ลงกรณฯ ในวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีผูเขาถึงขอความ 1,326 คน โตตอบขอความ 23 คน และแสดง

ความคิดเห็น 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 4.11 แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด

ในเดือน ก.ค. 2561 

 

 

 
ภาพ 4.12 แสดงการเขาถึงขอความท่ีรับความสนใจ

มากท่ีสุดในเดือน ก.ค. 2561 
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เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

 
ภาพ 4.13 แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุคของ สทป. เดือน ส.ค. 2561 

 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุคท้ังส้ิน 7 ครั้ง แบงขอมูลออกเปน

รูปภาพ 4 ครั้ง ลิ้งกเว็บไซต 3 ครั้ง การเผยแพรดังกลาวมีผูโตตอบทั้งสิ้น 934 ครั้ง มีผูเขาถึงขอความ 8,779 

คน 

 ขอความที่ไดรับความสนใจมากที่สุด คือ ขอความ DTI จัดบรรยาย หัวขอ "อุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศ" เขารับการทดสอบเพื่อรองรับมาตรฐานกับกองทัพบก ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีผูเขาถึง

ขอความ 1,637 คน โตตอบขอความ 30 คน แบงปนขอความ 1 ครั้ง  

 
ภาพ 4.14 แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมาก

ท่ีสุดในเดือน ส.ค. 2561 

 

 
ภาพ 4.15 แสดงการเขาถึงขอความท่ีรับความสนใจ

มากท่ีสุดในเดือน ส.ค. 2561 
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เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 

 

 
ภาพ 4.16 แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุคของ สทป. เดือน ก.ย. 2559 

 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุคท้ังส้ิน 7 ครั้ง แบงขอมูลออกเปน

รูปภาพ 4 ครั้ง และลิ้งกเว็บไซต 2 ครั้ง วีดิโอ 1 ครั้ง การเผยแพรดังกลาวมีผูโตตอบทั้งสิ้น 22,480 ครั้ง มีผู

เขาถึงขอความ 47,513 คน  

 ขอความที่ไดรับความสนใจมากที่สุด คือ ภาพบางสวนของการทดสอบยานเกราะลอยาง AAPC 

สำหรับภารกิจของนาวิกโยธิน ในวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2561 มีผูเขาถึงขอความ 22,495 คน โตตอบขอความ 

472 คน แบงปนขอความ 69 ครั้ง และแสดงความคิดเห็น 22 ครั้ง 

 
ภาพ 4.17 แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมาก

ท่ีสุดในเดือน ก.ย. 2561 

 

 
ภาพ 4.18 แสดงการเขาถึงขอความท่ีไดรับความ

สนใจมากท่ีสุดในเดือน ก.ย. 2561 
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เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 

 

 
ภาพ 4.19 แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุคของ สทป. เดือน ต.ค. 2561 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุคทั้งสิ้น 1 ครั้ง คือการโพสตลิ้งก

เว็บไซต การเผยแพรดังกลาวมีผูโตตอบท้ังส้ิน 59 ครั้ง มีผูเขาถึงขอความ 776 คน 

 ขอความที่ไดรับความสนใจมากที่สุด คือ ขอความนอมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีผูเขาถึงขอความ 778 คน โตตอบขอความ 37 คน และแสดง

ความคิดเห็น 2 ครั้ง 

 
ภาพ 4.20 แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมาก

ท่ีสุดในเดือน ต.ค. 2561 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 4.21 แสดงการเขาถึงขอความท่ีรับความสนใจมาก

ท่ีสุดในเดือน ต.ค. 2561 

 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

 
ภาพ 4.22 แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุคของ สทป. เดือน พ.ย. 2561 
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ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุคทั้งสิ ้น 3 ครั้ง แบงขอมูล

ออกเปนรูปภาพ 1 ครั้ง และลิ้งกเว็บไซต 2 ครั้ง การเผยแพรดังกลาวมีผูโตตอบทั้งสิ้น 10,439 ครั้ง และมีผู

เขาถึงขอความ 1,785 คน 

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความ DTI ประกาศรับสมัครบุคคลเขารับการคัดเลือกเพื่อ

แตงตั้งเปนเจาหนาที่ ประจำปงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 256@ มีผูเขาถึง

ขอความ 4,135 คน โตตอบขอความ 99 คน แบงปนขอความ 6 ครั้ง และแสดงความคิดเห็น 1 ครั้ง 

 
ภาพ 4.23 แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมาก

ท่ีสุดในเดือน พ.ย. 2561 

 

 
ภาพ 4.24 แสดงการเขาถึงขอความท่ีรับความสนใจ

มากท่ีสุดในเดือน พ.ย. 2561 

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

 
ภาพ 4.25 แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุคของ สทป. เดือน ธ.ค. 2561 

 

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุคท้ังส้ิน 2 ครั้ง แบงขอมูลออกเปน

วิดีโอ 1 ครั้ง และลิ้งกเว็บไซต 1 ครั้ง การเผยแพรดังกลาวมีผูโตตอบทั้งสิ้น 171 ครั้ง และมีผูเขาถึงขอความ 

3,635 คน 

 ขอความที่ไดรับความสนใจมากที่สุด คือ ขอความเชิญชวนแบบสำรวจออนไลน “การรับรู และ

ภาพลักษณ” ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 

2561 มีผูเขาถึงขอความ 2,132 คน โตตอบขอความ 87 คน แบงปนขอความ 22 ครั้ง และแสดงความคิดเห็น 

3 ครั้ง 
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ภาพ 4.30 แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดใน

เดือน ธ.ค. 2561 

 

 

 
 

ภาพ 4.31 แสดงการเขาถึงขอความท่ีรับความ

สนใจมากท่ีสุดในเดือน ธ.ค. 2561 

 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

 

 
ภาพ 4.27 แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุคของ สทป. เดือน ม.ค. 2562 
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ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุคท้ังส้ิน 9 ครั้ง แบงขอมูลออกเปน

รูปภาพ 5 ครั้ง และล้ิงกเว็บไซต 4 ครั้ง การเผยแพรดังกลาวมีผูโตตอบท้ังส้ิน 247 ครั้ง และมีผูเขาถึงขอความ 

29,141 คน  

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความDTI กับความทาทายในการนำพาองคกร รองรับ ราง 

พ.ร.บ.เทคโนโลยีปองกันประเทศในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 มีผู เขาถึงขอความ 8,328 คน โตตอบ

ขอความ 140 คน แบงปนขอความ 11 ครั้งและแสดงความคิดเห็น 6 ครั้ง 

 

 
 

ภาพ 4.30 แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด

ในเดือน ม.ค. 2562 

 

 

 
ภาพ 4.31 แสดงการเขาถึงขอความท่ีรับความสนใจ

มากท่ีสุดในเดือน ม.ค. 2562 

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

 

 
ภาพ 4.29 แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุคของ สทป. เดือน ก.พ. 2562 
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ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุคทั้งสิ ้น 7 ครั้ง แบงขอมูล

ออกเปนรูปภาพ 6 ครั้ง ลิ้งกเว็บไซต 1 ครั้ง การเผยแพรดังกลาวมีผูโตตอบทั้งสิ้น 4,091 ครั้ง และมีผูเขาถึง

ขอความ 20,532 คน 

 ขอความที่ไดรับความสนใจมากที่สุด คือ ขอความและภาพของ สทป. รวมพิธีเปดงาน “วันนัก

ประดิษฐ” ประจำป 2562 (Thailand Inventor’s Day 2019)  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 มีผูเขาถึง

ขอความ 3,434 คน โตตอบขอความ 51 คน แบงปนขอความ 7 ครั้ง และแสดงความคิดเห็น 1 ครั้ง 

 

 
ภาพ 4.30 แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจ

มากท่ีสุดในเดือน ก.พ. 2562 

 

 

 

 
 

ภาพ 4.31 แสดงการเขาถึงขอความท่ีรับความสนใจมาก

ท่ีสุดในเดือน ก.พ. 2562 

  

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

 

 
ภาพ 4.32 แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุคของ สทป. เดือน มี.ค. 2562 
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ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุคทั้งสิ้น 3 ครั้ง แบงขอมูลออกเปน

รูปภาพ 3 ครั้ง การเผยแพรดังกลาวมีผูโตตอบท้ังส้ิน 1,015 ครั้ง และมีผูเขาถึงขอความ 8,048 คน  

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความและล้ิงกสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการ

มหาชน) เปดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนเจาหนาที่ ประจำปงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3  ในวันที่ 14 

มีนาคม พ.ศ. 2562 มีผูเขาถึงขอความ 3,762 คน โตตอบขอความ 37 คน แบงปนขอความ 14 ครั้ง 

 

 
ภาพ 4.33 แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน มี.ค. 2562 

 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

 

 
ภาพ 4.35 แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุคของ สทป. เดือน เม.ย. 2562 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุคท้ังส้ิน 3 ครั้ง แบงขอมูลออกเปน

รูปภาพ 3 ครั้ง การเผยแพรดังกลาวมีผูโตตอบท้ังส้ิน 2,574 ครั้ง และมีผูเขาถึง 13,022 คน  

 ขอความที่ไดรับความสนใจมากที่สุด คือ ขอความและรูปภาพ สทป. ทดสอบมาตรฐานระบบอากาศ

ยานไรคนขับขนาดเล็กของ สทป. (Mini UAV รุน D - Eyes MK1)  ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 มีผูเขาถึง

ขอความ 9,158 คน โตตอบขอความ 135 คน แบงปนขอความ 21 ครั้ง และแสดงความคิดเห็น 5 ครั้ง 
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ภาพ 4.36 แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมาก

ท่ีสุดในเดือน เม.ย. 2562 

 

 

 

 

 
ภาพ 4.37 แสดงการเขาถึงขอความท่ีรับความสนใจ

มากท่ีสุดในเดือน เม.ย. 2562 

 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

 
ภาพ 4.38 แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุคของ สทป. เดือน พ.ค. 2562 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 สทป. เผยแพรขาวสารผานทางเฟสบุคทั้งสิ ้น 3 ครั้ง แบงขอมูล

ออกเปนรูปภาพ 3 ครั้ง การเผยแพรดังกลาวมีผูโตตอบท้ังส้ิน 558 ครั้ง และมีผูเขาถึงขอความ 

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความและล้ิงกช้ีแจงเรื่องสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

เปดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนเจาหนาที่ ประจำป 2562 ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีผูเขาถึง

ขอความ 3,402 คน โตตอบขอความ 34 คน แบงปนขอความ 9 ครั้ง และแสดงความคิดเห็น 1 ครั้ง 
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ภาพ 4.39 แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจ

มากท่ีสุดในเดือน พ.ค.. 2562 

 

 

 
 

ภาพ 4.40 แสดงการเขาถึงขอความท่ีรับความสนใจมาก

ท่ีสุดในเดือน พ.ค. 2562 

 

 

การรีวิว (Reviews) ในเฟสบุค 

 ในเฟสบุคของ สทป. มีการรีวิวหนวยงาน โดยการใหคะแนนเรียงลำดับตั้งแต 1 – 5 คะแนน มีผูให

คะแนนท้ังส้ิน 139 คน เฉล่ียคะแนนท้ังหมด 4.8 จาก 5 คะแนน 

 
ภาพ 4.41 แสดงการรีวิว สทป. ในเฟสบุค 

 นอกจากการใหคะแนนแลว ยังมีการพูดถึงหนวยงานในแงมุมตาง ๆ มีผูแสดงความคิดเห็นในชวงเวลา

วิจัย (1 มิถุนายน 2561–31 พฤษภาคม 2562) ดังนี้ 

- ความภูมิใจของคนไทย ไทยทำไทยเจริญ 
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ทวิตเตอร (Twitter) 

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

“@dtithailand” โดย สทป. ไมไดใชเปนชองทางหลักในการสื่อสาร แตใชวิธีการเชื่อมตอกับเฟสบุค มีลิ้งก

เว็บไซตใหผูท่ีสนใจคลิกเพื่อดูรายละเอียด ซึ่งแตละขอความจะเช่ือมโยงไปยังเฟสบุคของ สทป. 

 
ภาพ 4.43 แสดงหนาทวิตเตอร (Twitter) ของ สทป. 

การเขาถึงโซเชียลมีเดียทวิตเตอร (Twitter) ของ สทป. 

 ผูวิจัยไดคนหาส่ือโซเชียลมีเดียของ สทป. ผลของการคนหาเปนดังนี้ 

 
ภาพ 4.44 แสดงหนาการคนหาทวิตเตอร (Twitter) ของ สทป. 
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เมื่อพิมพคำวา “dtithailand” ตามที่ สทป. ประชาสัมพันธ ปรากฏทวิตเตอรของ สทป. เปนอันดับ

แรก และสามารถคนหาไดงาย 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูติดตามทวิตเตอร (Twitter) ของ สทป. 

 จากเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทวิตเตอรของ สทป. มีผูติดตามอยู

ท้ังส้ิน 180 คน โดยแบงเปนชาย รอยละ 79  หญิง รอยละ 21  

 
ภาพ 4.45 แสดงสัดสวนของผูติดตามทวิตเตอรของ สทป. 

 

 ผูติดตามทวิตเตอรของ สทป. แบงออกตามประเทศท่ีอยูและสัดสวนรอยละไดดังนี้ ประเทศไทย รอย

ละ 90 สหราชอาณาจักร รอยละ 3 และสหรัฐอเมริกา พระราชาณาจักรกัมพูชา ประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐ

ฟลิปปนส ราชอาณาจักรสวีเดน เครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผูติดตามนอยกวารอยละ 

1 

 
ภาพ 4.46 แสดงสัดสวนของผูติดตามทวิตเตอรของ สทป. ตามประเทศ 
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ผูติดตามทวิตเตอรของ สทป. แบงออกตามจังหวัดที่อยู จัดลำดับ 1–10 เรียงตามลำดับและสัดสวน

รอยละไดดังนี้ กรุงเทพมหานคร รอยละ 34 จังหวัดนนทบุรี รอยละ 6 จังหวัดเชียงใหม รอยละ 3 England 

รอยละ 3 Greater London รอยละ 2 จังหวัดพิษณุโลก ระยอง สมุทรปราการ รอยละ 2 จังหวัดเชียงรายและ

บุรีรัมย รอยละ 1 

 
ภาพ 4.47 แสดงสัดสวนรอยละผูติดตามทวิตเตอรของ สทป. ตามจังหวัด 

 

การเผยแพรขาวสาร และการมีปฏิสัมพันธของผูติดตามทวิตเตอร (Twitter) ของ สทป. 

 ทวิตเตอรของ สทป. มีการเผยแพรขาวสารและมีปฏิสัมพันธกับผูติดตามทวิตเตอรอยางตอเนื่อง โดยป

ที่ผานมามีจำนวนโพสตทั้งส้ิน 157 ครั้ง มีการคลิกลิงกขอความเพื่ออานตอจำนวน 264 ครั้ง มีการแบงปน

ขอความจำนวน 100 ครั้ง และมีการแสดงความคิดเห็นจำนวน 3 ครั้ง 

 ตาราง 4.38 แสดงภาพรวมการใชทวิตเตอรในการประชาสัมพันธของ สทป. 

เดือน จำนวนโพสต จำนวนการคลิกลิงก 
จำนวนการแบงปน

ขอความ 

จำนวนการแสดง

ความคิดเห็น 

มิ.ย.-61 6 10 15 0 

ก.ค.-61 4 15 6 0 

ส.ค.-61 11 13 12 0 

ก.ย.-61 8 27 15 0 

ต.ค.-61 3 10 10 0 

พ.ย.-61 3 10 0 0 

ธ.ค.-61 2 4 0 0 

ม.ค.-62 11 34 17 0 
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ก.พ.-62 8 21 8 0 

มี.ค.-62 2 14 1 0 

เม.ย.-62 5 35 18 0 

พ.ค.-62 2 31 4 0 

รวม 65 224 106 0 

 

ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดของแตละเดือนแสดงรายละเอียดตามตารางดานลาง โดยขอความ

ที่ไดรับความสนใจสูงสุด คือ การถวายพระรพร พระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีผูเขาถึงขอความจำนวน 8,535 

คน 

ตาราง 4.39 แสดงลำดับขอความท่ีไดรับความสนใจ 

เดือน ขอความ จำนวนผูเขาถึงขอความ 

พ.ค.-62 การถวายพระรพร พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  8,535 

เม.ย.-62 สรุปขาวเทคโนโลยีปองกันประเทศรายสัปดาห 1,966 

เม.ย.-62 สรุปขาวเทคโนโลยีปองกันประเทศรายสัปดาห 1,966 

มี.ค.-62 ผอ.สทป. ประกาศเจตจำนงสุจริต 1,492 

ต.ค.-61 นอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลท่ี 9 1,386 

ก.ย.-61 สรุปขาวเทคโนโลยีปองกันประเทศรายสัปดาห 1,345 

ส.ค.-61 DTI ทดสอบประเมินผลหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดขนาดเล็ก 1,134 

ก.พ.-62 สทป. รวมพิธีเปดงาน “วันนักประดิษฐ” ประจำป 2562 1,324 

ก.ค.-61 สรุปขาวเทคโนโลยีปองกันประเทศรายสัปดาห  946 

พ.ย.-61 

DTI จัดงานสัมมนา “DTI Technology Challenge Day In 

Collaboration with Ravens Challenge” 818 

ธ.ค.-61 DTI จัดคายวิทยจรวดประดิษฐ ครั้งท่ี 8 704 

มิ.ย.-61 

สทป. มอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนดาน

เทคโนโลยีปองกันประเทศแกขาราชการทหาร 693 

 

การเขาถึงและการมีปฏิสัมพันธกับโซเชียลมีเดียชองทางทวิตเตอรของ สทป. มีรายละเอียดแบงตามเดือน ดังนี้ 
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เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 

  

 
 

 
ภาพ 4.48 แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรของ สทป. เดือน มิ.ย. 2561 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรจำนวน 6 ครั้งและมีผูเขาถึง

ขอความท้ังส้ิน 3,664 ครั้ง คลิกล้ิงกเพื่ออานขอความ 10 ครั้ง และแบงปนขอความ 15 ครั้ง และกดถูกใจ 15 

ครั้ง 

ขอความที ่ไดร ับความสนใจมากที ่สุด คือ ขอความและลิงกขาวเรื ่อง สทป. มอบทุนอุดหนุน

โครงการวิจัยและวิทยานิพนดานเทคโนโลยีปองกันประเทศแกขาราชการทหาร ประจำปงบประมาณ 2562 ใน

วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีผูเขาถึงขอความ 693 คน และมีปฏิสัมพันธ 8 ครั้ง 
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ภาพ 4.49 แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน มิ.ย. 2561 

 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 

  

 
ภาพ 4.50 แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรของ สทป. เดือน ก.ค. 2561 

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560  สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรจำนวน 4 ครั้งและมีผูเขาถึง

ขอความท้ังส้ิน 9,699 ครั้ง คลิกล้ิงกเพื่ออานขอความ 15 ครั้ง แบงปนขอความ 6 ครั้ง และกดถูกใจ 15 ครั้ง  

 ขอความที่ไดรับความสนใจมากที่สุด คือ ขอความสรุปขาวเทคโนโลยีปองกันประเทศรายสัปดาห ใน

วันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีผูเขาถึงขอความ 946 คน และมีปฏิสัมพันธ 8 ครั้ง 
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ภาพ 4.51 แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน ก.ค. 2561 

 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 

  

 
ภาพ 4.52 แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรของ สทป. เดือน ส.ค. 2561 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรจำนวน 11 ครั้งและมีผูเขาถึง

ขอความท้ังส้ิน 4,600 ครั้ง คลิกล้ิงกเพื่ออานขอความ 13 ครั้ง แบงปนขอความ 12 ครั้ง และกดถูกใจ 24 ครั้ง  

ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ DTI ทดสอบประเมินผลหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดขนาดเล็ก ใน

วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีผูเขาถึงขอความ 1,134 คน และมีปฏิสัมพันธ 9 ครั้ง 



103 
 

 
ภาพ 4.53 แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน ก.ค. 2561 

 

เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 

  

 
ภาพ 4.54 แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรของ สทป. เดือน ก.ย. 2561 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561  สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรจำนวน 7 ครั้งและมีผูเขาถึง

ขอความท้ังส้ิน 6,939 ครั้ง คลิกล้ิงกเพื่ออานขอความ 27 ครั้ง แบงปนขอความ 15 ครั้ง และกดถูกใจ 28 ครั้ง  

 ขอความที่ไดรับความสนใจมากที่สุด คือ สรุปขาวเทคโนโลยีปองกันประเทศรายสัปดาห ในวันที่ 24 

กันยายน พ.ศ. 2561 มีผูเขาถึงขอความ 1,345 คน และมีปฏิสัมพันธ 41 ครั้ง 
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ภาพ 4.55 แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน ก.ย. 2561 

 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 

  

 
ภาพ 4.56 แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรของ สทป. เดือน ต.ค. 2561 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรจำนวน 2 ครั้งและมีผูเขาถึง

ขอความท้ังส้ิน 2,161 ครั้ง คลิกล้ิงกเพื่ออานขอความ 15 ครั้ง แบงปนขอความ 10 ครั้ง และกดถูกใจ 15 ครั้ง 

 ขอความที่ไดรับความสนใจมากที่สุด คือ ขอความนอมรำลึกถึงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 

2561 มีผูเขาถึงขอความ 1,386 คน และมีปฏิสัมพันธ 16 ครั้ง 
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ภาพ 4.57 แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน ต.ค. 2561 

 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

  

 
ภาพ 4.58 แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรของ สทป. เดือน พ.ย. 2561 

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561  สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรจำนวน 3 ครั้งและมีผูเขาถึง

ขอความท้ังส้ิน 2,156 ครั้ง คลิกล้ิงกเพื่ออานขอความ 10 ครั้ง และกดถูกใจ 5 ครั้ง 
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 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ DTI จัดงานสัมมนา “DTI Technology Challenge Day In 

Collaboration with Ravens Challenge”ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผูเขาถึงขอความ 818 คน 

และมีปฏิสัมพันธ 14 ครั้ง 

 
ภาพ 4.59 แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน พ.ย. 2561 

 

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 

 
 

 
ภาพ 4.60 แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรของ สทป. เดือน ธ.ค. 2561 
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ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561  สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรจำนวน 2 ครั้งและมีผูเขาถึง

ขอความท้ังส้ิน 1,259 ครั้ง คลิกล้ิงกเพื่ออานขอความ 4 ครั้ง และกดถูกใจ 4 ครั้ง 

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความ DTI จัดคายวิทยจรวดประดิษฐ ครั้งท่ี 8 ในวันท่ี 19 

ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีผูเขาถึงขอความ 704 คน และมีปฏิสัมพันธ 6 ครั้ง 

 
ภาพ 4.61 แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน ธ.ค. 2561 

 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
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ภาพ 4.62 แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรของ สทป. เดือน ม.ค. 2562 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562  สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรจำนวน 8 ครั้งและมีผูเขาถึง

ขอความท้ังส้ิน 8,112 ครั้ง คลิกล้ิงกเพื่ออานขอความ 34 ครั้ง แบงปนขอความ 17 ครั้ง และกดถูกใจ 45 ครั้ง 

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความ DTI รวมลงนาม MOU บันทึกขอตกลงความรวมมือ

ดานการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  ในวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2562 มีผู

เขาถึงขอความ 571 คน และมีปฏิสัมพันธ 5 ครั้ง 

 
ภาพ 4.63 แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน ม.ค. 2562 

 

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
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ภาพ 4.64 แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรของ สทป. เดือน ก.พ. 2562 

ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562  สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรจำนวน 8 ครั้งและมีผูเขาถึง

ขอความท้ังส้ิน 9,130 ครั้ง คลิกล้ิงกเพื่ออานขอความ 21 ครั้ง แบงปนขอความ 8 ครั้ง และกดถูกใจ 19 ครั้ง 

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความ รวมพิธีเปดงาน “วันนักประดิษฐ” ประจำป 2562 

(Thailand Inventor’s Day 2019) ในวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 มีผูเขาถึงขอความ 1,326 คน และมี

ปฏิสัมพันธ 9 ครั้ง 

 
ภาพ 4.65 แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน ก.พ. 2562 

 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
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ภาพ 4.66 แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรของ สทป. เดือน มี.ค. 2562 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562  สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรจำนวน 2 ครั้ง และมีผูเขาถึง

ขอความท้ังส้ิน 2,681 ครั้ง คลิกล้ิงกเพื่ออานขอความ 14 ครั้ง แบงปนขอความ 1 ครั้ง กดถูกใจ 4 ครั้ง  

 ขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือ ขอความผอ.สทป. ประกาศเจตจำนงสุจริตในวันท่ี 14 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 มีผูเขาถึงขอความ 1,490 คน และมีปฏิสัมพันธ 12 ครั้ง 

 
ภาพ 4.67 แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน มี..ค. 2562 
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เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

  

 
ภาพ 4.68 แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรของ สทป. เดือน เม.ย. 2562 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562  สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรจำนวน 4 ครั้งและมีผูเขาถึง

ขอความท้ังส้ิน 5,405 ครั้ง คลิกล้ิงกเพื่ออานขอความ 35 ครั้ง แบงปนขอความ 18 ครั้ง และกดถูกใจ 20 ครั้ง 

 ขอความที่ไดรับความสนใจมากที่สุด คือ ขอความสรุปขาวเทคโนโลยีปองกันประเทศรายสัปดาห ใน

วันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2562 มีผูเขาถึงขอความ 1,968 คน และมีปฏิสัมพันธ 59 ครั้ง 
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ภาพ 4.69 แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน เม.ย. 2562 

 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

  

 
ภาพ 4.70 แสดงการเผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรของ สทป. เดือน พ.ค. 2562 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562  สทป. เผยแพรขาวสารผานทางทวิตเตอรและมีผูเขาถึงขอความท้ังส้ิน 

9,224 ครั้ง คลิกล้ิงกเพื่ออานขอความ 9 ครั้ง แบงปนขอความ 2 ครั้ง และกดถูกใจ 21 ครั้ง 
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 ขอความที ่ไดรับความสนใจมากที ่สุด คือ ขอความ สทป. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในวันที ่ 8 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีผูเขาถึงขอความ 8,537 คน และมีปฏิสัมพันธ 9 ครั้ง 

 
ภาพ 4.71 แสดงขอความท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเดือน พ.ค. 2562 

 

อินสตาแกรม (Instagram) 

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

ช่ือ “dtithailand” โดย สทป. ไมไดใชเปนชองทางหลักในการส่ือสาร  

 
ภาพ 4.72 แสดงหนาอินสตาแกรม (Instagram) ของ สทป. 
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การเขาถึงโซเชียลมีเดียอินสตาแกรม (Instagram) ของ สทป. 

 ผูวิจัยไดคนหาส่ือโซเชียลมีเดียของ สทป. ผลของการคนหาเปนดังนี้ 

 
ภาพ 4.73 แสดงการคนหาอินสตาแกรมของ สทป. 

 

เมื ่อพิมพคำวา “dtithailand” ตามที่ สทป. ประชาสัมพันธ ปรากฏอินสตาแกรมของ สทป. เปน

อันดับแรก และสามารถคนหาไดงาย 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูติดตามอินสตาแกรม (Instagram) ของ สทป. 

 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 อินสตาแกรมของ สทป. มีผูติดตามอยูทั ้งสิ ้น 229 คน ทั้งนี้

เนื่องจากจำนวนผูติดตามมีจำนวนนอย จึงไมสามารถวิเคราะหสัดสวนของประชากรได 

 

การเผยแพรขาวสาร และการมีปฏิสัมพันธของผูติดตามอินสตาแกรม (Instagram) ของ สทป. 

 อินสตาแกรมของ สทป. ไมใชส่ือหลักในการส่ือสาร นับจนถึงปจจุบันมีการลงขอความประชาสัมพันธ

เพียง 120 ขอความเทานั้น ขอความท่ีไดรับความนิยมสูงสุด 3 อันดับแรก โดยเรียงตามลำดับมีดังนี้  

 ตาราง 4.40 แสดงลำดับความนิยมของขอความในอินสตาแกรม 

ลำดับ เร่ือง จำนวนผูถูกใจ 

1 สทป. รวมกับกองทัพเรือ จัดการฝกการอบรมการจัดทำแผนท่ีสถานการณ

แบบสามมิติ 

48 

2 Defense and Security 2017 34 

3 ยานเกราะ Armored Personnel Carrier (AAPC) 32 
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ภาพ 4.74 แสดงเรื่องท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ 1 ในอินสตาแกรมของ สทป. 

 อันดับที่ 1 เรื่อง สทป. รวมกับกองทัพเรือ จัดการฝกการอบรมการจัดทำแผนที่สถานการณแบบสาม

มิติ โดยมีผูกดถูกใจจำนวน 48 คน 

 
ภาพ 4.75 แสดงเรื่องท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ 2 ในอินสตาแกรมของ สทป. 

อันดับที่ 2 เรื่อง สทป. นำเสนอผลงานวิจัยทั้งที่สงมอบใหกับหนอยผูใชแลวและอยูในระหวางการ

พัฒนา โดยมีผูกดถูกใจจำนวน 34 คน 
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ภาพ 4.76 แสดงเรื่องท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ 3 ในอินสตาแกรมของ สทป. 

อันดับที่ 3 เรื ่อง ยานเกราะ Armored Personnel Carrier (AAPC) ของสถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ ในงาน Defense And Security 2017 โดยมีผูกดถูกใจจำนวน 32 คน 

 

ยูทูป (YouTube) 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป. ยูทูป (Youtube) ภายใตช่ือ 

“Defence Technology Institute” 
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ภาพ 4.78 แสดงหนายูทูป (Youtube) ของ สทป. 

 

การเขาถึงโซเชียลมีเดียยูทูป (Youtube) ของ สทป. 

 ผูวิจัยไดคนหาส่ือโซเชียลมีเดียของ สทป. ผลของการคนหาเปนดังนี้ 

 
ภาพ 4.79 แสดงการคนหายูทูปของ สทป. 

เมื่อพิมพคำวา “Defence Technology Institute” ตามที่ สทป. ประชาสัมพันธ ปรากฏยูทูปของ 

สทป. เปนอันดับแรก และสามารถคนหาไดงาย 

การนำเสนอโซเชียลมีเดียยูทูป (Youtube) ของ สทป. 

หนา Home 
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 หนา Home คือ หนาแรกที่ผู เขาชมจะไดเห็น ทางสทป.จัดเรียงหนา Home ในรูปแบบเรียงตาม

กิจกรรมท่ี สทป. ไดทำ เชน การอัพโหลดวิดีโอ การกดถูกใจวิดีโอ เปนตน 

 
ภาพ 4.80 แสดงกิจกรรมท่ี สทป. ไดทำในยูทูป 

หนา Videos 

 หนา Videos คือ หนาแสดงวิดีโอทั้งหมดที่ สทป. อัพโหลด ปจจุบัน สทป. มีวิดีโอที่อัพโหลดทั้งส้ิน 

172 วิดีโอ 

 
ภาพ 4.81 แสดงหนาวิดีโอท้ังหมดของ สทป. 

 

หนา Playlists 
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 หนา Playlists คือ หนาท่ีแสดงหมวดหมูวิดีโอท่ีทาง สทป. ตองการจัดหมวดหมู หรือตองการจัดลำดับ

การชม ท้ังนี้มีวิดีโอท่ีเกี่ยวของกับ สทป. อยูดวย จำนวน 14 วีดิโอดวยกัน 

 
ภาพ 4.82 แสดงหนา Playists ยูทูปของ สทป. 

หนา Channels 

 หนา Channels คือ หนาที่แสดงชองยูทูปอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของ ทั้งนี ้ สทป. สวนมากเปนชองทางท่ี

เกี่ยวกับขาวและดนตรี หรือส่ือบันเทิง 

 
ภาพ 4.83 แสดงหนา Channels ของยูทูป สทป. 

หนา About 

 หนา About คือ หนาท่ีแสดงรายละเอียดของชองยูทูปและหนวยงาน ท้ังนี้ไมปรากฏขอมูลของ สทป. 

ในหนานี ้
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ภาพ 4.84 แสดงขอมูลของ สทป. ในหนา About 

ขอมูลท่ัวไปของผูติดตามยูทูป (Youtube) ของ สทป. 

 ยูทูปของ สทป. มีผู ติดตามทั ้งสิ ้น 8,092 คน และมีจำนวนคนชมวิดีโอทุกวิดีโอรวมกันทั้งส้ิน 

2,535,546 ครั้ง  

 

 
ภาพ 4.85 แสดงจำนวนผูติดตามและจำนวนครั้งท่ีชม 

 

 ผูติดตามของ สทป. แบงออกตามจำนวนผูติดตามในประเทศและตางประเทศ คือ ประเทศไทย 

จำนวน 1,482 คน คิดเปนรอยละ 18.3 และผูติดตามในตางประเทศรวมกันจำนวน 6,618 คน คิดเปนรอยละ 

81.7 แบงผูติดตามออกตามจำนวนประเทศที่ผูรับชม 5 อันดับ ไดแก ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และประเทศยูเครน 
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ภาพ 4.86 แสดงสถิติผูติดตามยูทูปของ สทป. 

 

 การวิเคราะหผูติดตามของยูทูป สทป. สรุปไดดังนี้ ผูติดตาม อายุ 13 – 17 ป คิดเปนรอยละ 3.4  

แบงเปนเพศชาย รอยละ 3.2 และเพศหญิง รอยละ 0.2 อายุ 18 – 24 ป คิดเปนรอยละ 27.4 แบงเปนเพศชาย 

รอยละ 23 และเพศหญิง รอยละ 4.4 อายุ 25 – 34 ป คิดเปนรอยละ 35.7 แบงเปนเพศชาย รอยละ 30 และ

เพศหญิง รอยละ 5.7 อายุ 35 – 44 ป คิดเปนรอยละ 18.4 แบงเปนเพศชาย รอยละ 16 และเพศหญิง รอยละ 

2.4 อายุ 45 – 54 ป คิดเปนรอยละ 9.8 แบงเปนเพศชาย รอยละ 9.0 และเพศหญิง รอยละ 0.8 อายุ 55 – 64 

ป คิดเปนรอยละ 3.3 แบงเปนเพศชาย รอยละ 3.3 และเพศหญิง รอยละ 0.1 และอายุมากกวา 65 ปข้ึนไป คิด

เปนรอยละ 1.9 แบงเปนเพศชาย รอยละ 1.8 และเพศหญิง รอยละ 0.1 

 

 
ภาพ 4.87 แสดงสัดสวนขอมูลผูติดตามยูทูป สทป. แบงตามอายุและเพศ 
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ภาพรวมของการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานทางยูทูป มิถุนายน พ.ศ. 2561 – พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 ต้ังแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 จนถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จำนวนนาทีท่ีผูชมรับชมผานทาง

ยูทูป สทป. ทั้งสิ้น 768,436 นาที คิดเปนคาเฉลี่ยตอการรับชมตอครั้ง จำนวน 1.45 นาที จำนวนการรับชม

ทั้งสิ ้น 436,857 ครั้ง มีผู กดถูกใจ 2,507 ครั้ง กดไมถูกใจ 157 คน จำนวนการแสดงความคิดเห็น 2 ครั้ง 

จำนวนการแบงปนวิดีโอ 758 ครั้ง มีผูนำวิดีโอเขา Playlist จำนวน 690 ครั้ง และมีผูติดตามยูทูปของ สทป. 

จำนวน 2,050 คน 

 
 

ภาพ 4.88 แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานทางยูทูป เดือน มิ.ย. 61 – พ.ค. 62 

 

ตาราง 4.41 แสดงภาพรวมการใชยูทูปในการประชาสัมพันธของ สทป. 

เดือน จำนวนโพสต จำนวนการชมวิดีโอ 
จำนวนการแบงปน

วิดีโอ 

จำนวนการถูกใจ

วิดีโอ 

มิ.ย.-61 0 40,705 32 117 

ก.ค.-61 4 15,339 49 80 

ส.ค.-61 4 23,085 55 91 

ก.ย.-61 10 23,085 72 297 

ต.ค.-61 13 30,922 118 219 

พ.ย.-61 5 17,233 37 141 

ธ.ค.-61 1 20,244 40 81 

ม.ค.-62 27 41,028 91 256 

ก.พ.-62 2 44,624 64 327 
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มี.ค.-62 2 52,957 78 294 

เม.ย.-62 6 53,994 54 236 

พ.ค.-62 0 53,407 68 336 

รวม 74 363,216 68 336 

 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 จำนวนนาทีที่ผูชมรับชมผานทางยูทูป สทป. ทั้งสิ้น 53,797 นาที คิดเปน

คาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จำนวน 1.19 นาที จำนวนการรับชมท้ังส้ิน 40,705 ครั้ง มีผูกดถูกใจ 117 ครั้ง กด

ไมถูกใจ 15 คน จำนวนการแสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง จำนวนการแบงปนวิดีโอ 32 ครั้ง มีผู นำวิดีโอเขา 

Playlist จำนวน 26 ครั้ง และมีผูติดตามยูทูปของ สทป. จำนวน 145 คน 

 
ภาพ 4.89 แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานยูทูป สทป. เดือน มิ.ย. 61 

 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 จำนวนนาทีท่ีผูชมรับชมผานทางยูทูป สทป. ท้ังส้ิน 24,339 นาที คิดเปน

คาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จำนวน 1.34 นาที จำนวนการรับชมท้ังส้ิน 15,339 ครั้ง มีผูกดถูกใจ 80 ครั้ง กด

ไมถูกใจ 8 คน จำนวนการแสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง จำนวนการแบงปนวิดีโอ 49 ครั้ง มีผูนำวิดีโอเขา Playlist 

จำนวน 10 ครั้ง และมีผูติดตามยูทูปของ สทป. จำนวน 71 คน 
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ภาพ 4.90 แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานยูทูป สทป. เดือน ก.ค. 61 

 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 จำนวนนาทีที่ผูชมรับชมผานทางยูทูป สทป. ทั้งสิ้น 35,130 นาที คิดเปน

คาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จำนวน 1.31 นาที จำนวนการรับชมท้ังส้ิน 23,085 ครั้ง มีผูกดถูกใจ 91 ครั้ง กด

ไมถูกใจ 5 คน จำนวนการแสดงความคิดเห็น 2 ครั้ง จำนวนการแบงปนวิดีโอ 55 ครั้ง มีผูนำวิดีโอเขา Playlist 

จำนวน 21 ครั้ง และมีผูติดตามยูทูปของ สทป. จำนวน 93 คน 

 
ภาพ 4.91 แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานยูทูป สทป. เดือน ส.ค. 61 
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เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 

เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 จำนวนนาทีที่ผูชมรับชมผานทางยูทูป สทป. ทั้งสิ้น 81,565 นาที คิดเปน

คาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จำนวน 1.53 นาที จำนวนการรับชมท้ังส้ิน 43,236 ครั้ง มีผูกดถูกใจ 297 ครั้ง กด

ไมถูกใจ 8 คน จำนวนการแสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง จำนวนการแบงปนวิดีโอ 72 ครั้ง มีผูนำวิดีโอเขา Playlist 

จำนวน 83 ครั้ง และมีผูติดตามยูทูปของ สทป. จำนวน 213 คน 

 
ภาพ 4.92 แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานยูทูป สทป. เดือน ก.ย. 61 

 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 จำนวนนาทีที่ผูชมรับชมผานทางยูทูป สทป. ทั้งสิ้น 56,348 นาที คิดเปน

คาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จำนวน 1.49 นาที จำนวนการรับชมท้ังส้ิน 30,922 ครั้ง มีผูกดถูกใจ 219 ครั้ง กด

ไมถูกใจ 14 คน จำนวนการแสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง จำนวนการแบงปนวิดีโอ 118 ครั้ง มีผูนำวิดีโอเขา 

Playlist จำนวน 36 ครั้ง และมีผูติดตามยูทูปของ สทป. จำนวน 158 คน 
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ภาพ 4.93 แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานยูทูป สทป. เดือน ต.ค. 61 

 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2561 จำนวนนาทีท่ีผูชมรับชมผานทางยูทูป สทป. ท้ังส้ิน 31,755 นาที คิดเปน

คาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จำนวน 1.50 นาที จำนวนการรับชมท้ังส้ิน 17,233 ครั้ง มีผูกดถูกใจ 141 ครั้ง กด

ไมถูกใจ 11 คน จำนวนการแสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง จำนวนการแบงปนวิดีโอ 37 ครั้ง มีผูนำวิดีโอเขา 

Playlist จำนวน 29 ครั้ง และมีผูติดตามยูทูปของ สทป. จำนวน 88 คน 

 
ภาพ 4.94 แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานยูทูป สทป. เดือน พ.ย. 61 
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เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จำนวนนาทีที่ผูชมรับชมผานทางยูทูป สทป. ทั้งสิ้น 36,287 นาที คิดเปน

คาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จำนวน 1.47 นาที จำนวนการรับชมท้ังส้ิน 20,244 ครั้ง มีผูกดถูกใจ 113 ครั้ง กด

ไมถูกใจ 7 คน จำนวนการแสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง จำนวนการแบงปนวิดีโอ 40 ครั้ง มีผูนำวิดีโอเขา Playlist 

จำนวน 60 ครั้ง และมีผูติดตามยูทูปของ สทป. จำนวน 81 คน 

 

 
ภาพ 4.95 แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานยูทูป สทป. เดือน ธ.ค. 61 

 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 จำนวนนาทีที่ผูชมรับชมผานทางยูทูป สทป. ทั้งสิ้น 77,861 นาที คิดเปน

คาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จำนวน 1.53 นาที จำนวนการรับชมท้ังส้ิน 41,028 ครั้ง มีผูกดถูกใจ 256 ครั้ง กด

ไมถูกใจ 14 คน จำนวนการแสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง จำนวนการแบงปนวิดีโอ 91 ครั้ง มีผูนำวิดีโอเขา 

Playlist จำนวน 73 ครั้ง และมีผูติดตามยูทูปของ สทป. จำนวน 223 คน 
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ภาพ 4.96 แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานยูทูป สทป. เดือน ม.ค. 62 

 

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 จำนวนนาทีท่ีผูชมรับชมผานทางยูทูป สทป. ท้ังส้ิน 85,922 นาที คิดเปน

คาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จำนวน 1.55 นาที จำนวนการรับชมท้ังส้ิน 44,624 ครั้ง มีผูกดถูกใจ 327 ครั้ง กด

ไมถูกใจ 10 คน จำนวนการแสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง จำนวนการแบงปนวิดีโอ 64 ครั้ง มีผู นำวิดีโอเขา 

Playlist จำนวน 88 ครั้ง และมีผูติดตามยูทูปของ สทป. จำนวน 214 คน 

 
ภาพ 4.97 แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานยูทูป สทป. เดือน ก.พ. 62 
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เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 จำนวนนาทีที่ผูชมรับชมผานทางยูทูป สทป. ทั้งสิ้น 96,569 นาที คิดเปน

คาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จำนวน 1.49 นาที จำนวนการรับชมท้ังส้ิน 52,957 ครั้ง มีผูกดถูกใจ 294 ครั้ง กด

ไมถูกใจ 25 คน จำนวนการแสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง จำนวนการแบงปนวิดีโอ 78 ครั้ง มีผูนำวิดีโอเขา 

Playlist จำนวน 79 ครั้ง และมีผูติดตามยูทูปของ สทป. จำนวน 258 คน 

 
ภาพ 4.98 แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานยูทูป สทป. เดือน มี.ค. 62 

 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 จำนวนนาทีที่ผูชมรับชมผานทางยูทูป สทป. ทั้งสิ้น 88,971 นาที คิดเปน

คาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จำนวน 1.38 นาที จำนวนการรับชมท้ังส้ิน 53,994 ครั้ง มีผูกดถูกใจ 236 ครั้ง กด

ไมถูกใจ 17 คน จำนวนการแสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง จำนวนการแบงปนวิดีโอ 54 ครั้ง มีผูนำวิดีโอเขา 

Playlist จำนวน 83 ครั้ง และมีผูติดตามยูทูปของ สทป. จำนวน 228 คน 
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ภาพ 4.99 แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานยูทูป สทป. เดือน เม.ย. 62 

 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 จำนวนนาทีท่ีผูชมรับชมผานทางยูทูป สทป. ท้ังส้ิน 99,892 นาที คิดเปน

คาเฉล่ียตอการรับชมตอครั้ง จำนวน 1.52 นาที จำนวนการรับชมท้ังส้ิน 53,407 ครั้ง มีผูกดถูกใจ 336 ครั้ง กด

ไมถูกใจ 23 คน จำนวนการแสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง จำนวนการแบงปนวิดีโอ 68 ครั้ง มีผู นำวิดีโอเขา 

Playlist จำนวน 102 ครั้ง และมีผูติดตามยูทูปของ สทป. จำนวน 278 คน 

 
ภาพ 4.100 แสดงภาพรวมการเขาชมวิดีโอของ สทป. ผานยูทูป สทป. เดือน พ.ค. 62 
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วิดีโอท่ีไดรับความนิยม 10 อันดับแรกของ สทป. 

 วิดีโอท่ี สทป. อัพโหลด และไดรับความนิยมสูงสุด 10 อันดับ ไดแก  

1. วิดีโอสาธิตการยิงจรวด DTI 2 ฝมือนักวิจัยของ สทป. 

2. วิดีโอยานเกราะลอยาง DTI 8x8 Black Widow Spider 

3. วิดีโอวีดีทัศนตนแบบจรวดหลายลำกลองแบบนำวิถี DTI 1G  

4. วิดีโอ สทป. สงมอบตนแบบจรวด DTI 1 G ให ทบ. (ชอง 3) 

5. วิดีโอ DTI ออกอากาศโดย Thairath 

6. วิดีโอ DTI 8x8 Black Widow Spider เขารับการทดสอบ 

7. วิดีโอสทป.สงมอบตนแบบระบบจรวด DTI 1G ให ทบ. (ไทยรัฐนิวสโชว)   

8. วิดีโอจรวดหลายลำกลอง DTI-1 

9. วิดีโออากาศยานไรคนขับ (Fixed-Wing UAV) 

10. วิดีโอ DTI พัฒนาจรวดหลายลำกลองขนาด 122 มม. ออกอากาศโดย Speed Channel 

 

 
 

ภาพ 4.101 แสดงอันดับวิดีโอท่ีไดรับความนิยมสูงสุด 10 อันดับแรก ของชองยูทูป สทป. 

 

โดยมีรายละเอียดของแตละวิดีโอ ดังนี้ 

วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี 1 

 วิดีโอที่ไดรับความนิยมอันดับที่ 1 ของชองยูทูปของ สทป. คือ วิดีโอสาธิตการยิงจรวด DTI 2 ฝมือ

นักวิจัย สทป. เผยแพรวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มีจำนวนผูรับชม 1,014,784 ครั้ง กดถูกใจ 1,847 ครั้ง

และกดไมถูกใจ 150 ครั้ง  
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ภาพ 4.102 แสดงวิดีโอท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ 1 

 

วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี 2 

 วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี 2 ของชองยูทูปของ สทป. คือ วิดีโอยานเกราะลอยาง DTI 8x8 Black 

Widow Spider เผยแพรวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีจำนวนผูรับชม 236,533 ครั้ง กดถูกใจ 917 ครั้ง

และกดไมถูกใจ 49 ครั้ง  

 
ภาพ 4.103 แสดงวิดีโอท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ 2 
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วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี 3 

 วิดีโอที่ไดรับความนิยมอันดับที่ 3 ของชองยูทูปของ สทป. คือ วิดีโอวีดีทัศนตนแบบจรวดหลายลำ

กลองแบบนำวิถี DTI 1G เผยแพรวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีจำนวนผูรับชม 283,803 ครั้ง กดถูกใจ 1,115 

ครั้งและกดไมถูกใจ 91 ครั้ง  

 
ภาพ 4.104 แสดงวิดีโอท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ 3 

 

วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี 4 

 วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี 4 ของชองยูทูปของ สทป. คือ วิดีโอสทป. สงมอบตนแบบจรวด DTI 1 

G ให ทบ. (ชอง 3) เผยแพรวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีจำนวนผูรับชม 200,763 ครั้ง กดถูกใจ 601 ครั้งและ

กดไมถูกใจ 42 ครั้ง  

 
ภาพ 4.105 แสดงวิดีโอท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ 4 
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วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี 5 

 วิดีโอที่ไดรับความนิยมอันดับที่ 5 ของชองยูทูปของ สทป. คือ วิดีโอ DTI ออกอากาศโดย Thairath  

เผยแพรวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558 มีจำนวนผูรับชม 100,571 ครั้ง กดถูกใจ 273 ครั้งและกดไมถูกใจ 14 

ครั้ง  

 
ภาพ 4.106 แสดงวิดีโอท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ 5 

 

วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี 6 

 วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี 6 ของชองยูทูปของ สทป. คือ วิดีโอ DTI 8x8 Black Widow Spider 

เขารับการทดสอบ  เผยแพรวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 มีจำนวนผูรับชม 81,386 ครั้ง กดถูกใจ 539 ครั้งและ

กดไมถูกใจ 15 ครั้ง  

 
ภาพ 4.107 แสดงวิดีโอท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ 6 
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วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี 7 

 วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี 7 ของชองยูทูปของ สทป. คือ วิดีโอ   

สทป. สงมอบตนแบบระบบจรวด DTI 1G ให ทบ. (ไทยรัฐนิวสโชว) เผยแพรวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 มี

จำนวนผูรับชม 54,318 ครั้ง กดถูกใจ 423 ครั้งและกดไมถูกใจ 23 ครั้ง  

 
ภาพ 4.108 แสดงวิดีโอท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ 7 

 

วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี 8 

 วิดีโอที่ไดรับความนิยมอันดับที่ 8 ของชองยูทูปของ สทป. คือ วิดีโอ จรวดหลายลำกลอง DTI-1 

เผยแพรวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีจำนวนผูรับชม 54,318 ครั้ง กดถูกใจ 337 ครั้งและกดไมถูกใจ 20 

ครั้ง  

 
ภาพ 4.109 แสดงวิดีโอท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ 8 
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วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี 9 

 วิดีโอที่ไดรับความนิยมอันดับที่ 9 ของชองยูทูปของ สทป. คือ วิดีโอ อากาศยานไรคนขับ (Fixed-

Wing UAV) เผยแพรวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีจำนวนผูรับชม 43,811 ครั้ง กดถูกใจ 143 ครั้งและกดไม

ถูกใจ 8 ครั้ง  

 
ภาพ 4.110 แสดงวิดีโอท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ 9 

 

วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี 10 

 วิดีโอท่ีไดรับความนิยมอันดับท่ี 10 ของชองยูทูปของ สทป. คือ วิดีโอ DTI พัฒนาจรวดหลายลำกลอง

ขนาด 122 มม. ออกอากาศโดย Speed Channel เผยแพรวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 มีจำนวนผูรับชม 

49,747 ครั้ง กดถูกใจ 249 ครั้งและกดไมถูกใจ 7 ครั้ง  

 
ภาพ 4.111 แสดงวิดีโอท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ 10 
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