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รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รอบ ๖ เดือน (สิงหาคม ๒๕๖๐– มกราคม ๒๕๖๑)

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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คานา
รายงานฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ รายงานผลการส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า เยี่ ย มชม
แหล่งเรียนรู้ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบ
๖ เดื อ น (สิ ง หาคม ๒๕๖๐ – มกราคม ๒๕๖๑) และใช้ เป็ น ข้อมู ล ส าหรับ พั ฒ นา และปรับ ปรุ ง
การด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บัติ ง านการพั ฒ นาเอกลัก ษณ์ ข องหน่ วยงาน ให้ มี ป ระสิท ธิผ ล และ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ของสานักวิทยบริการฯ
ขอขอบคุ ณ บุ คลากรที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การดาเนิน งานทุ ก ท่ าน ที่ ให้ ค วามร่ว มมื อในการด าเนิ น งาน
ตามแผนฯ และจัดทารายงานฯ ฉบับนี้ จนสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดเป็นอย่างดี

คณะกรรมการจัดทาแผนฯ
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ง

สารบัญภาพ
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บทสรุปผู้บริหาร
ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ได้ ก าหนดเอกลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ฯ
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” นั้น
สานัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้จัดท าแผนปฏิบัติง านการพัฒ นาเอกลัก ษณ์ ระดับ
หน่วยงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ และสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ของ
สานักวิทยบริการฯ ในรอบ ๖ เดือ น (สิงหาคม ๒๕๖๐ – มกราคม ๒๕๖๑) เพื่อ นาไปใช้ ป รับ ปรุง
การดาเนินการตามแผนฯ ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การส ารวจความพึ งพอใจฯ ดังกล่ าว ใช้แบบส ารวจความพึง พอใจของผู้เ ข้าเยี่ยมชม
แหล่งเรียนรู้ ซึ่ง จัดทาโดยกองนโยบายและแผน จากกลุ่ม ตัวอย่าง จ านวน ๓๕๐ คน โดยก าหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จและเป้าหมาย คือ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ (ไม่น้อยกว่า
ระดับ ๔.๕๑) ซึ่งมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑) ด้านกระบวนการให้บริการ มี ค่าเฉลี่ยของระดับความพึ งพอใจเท่ากับ ๔.๗๙ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๕.๘๐ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด (บรรลุ)
๒) ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้รับจากการเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ มี ค่าเฉลี่ยของระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๙๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๐ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด (บรรลุ)
๓) ด้านการนาความรู้ที่ ได้รับไปใช้ป ระโยชน์ มี ค่า เฉลี่ยของระดับ ความพึง พอใจเท่ ากั บ
๔.๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๐ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด (บรรลุ)
๔) ด้านความพึ งพอใจโดยรวมของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ มี ค่า เฉลี่ยความพึง พอใจ
เท่ากับ ๔.๘๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๐ อยูใ่ นระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด (บรรลุ)
ทั้ง นี้ เมื่อ รวมทุ กด้าน มี ค่าเฉลี่ยของระดับ ความพึง พอใจเท่ ากั บ ๔.๗๙ คิดเป็นร้อยละ
๙๕.๘๐ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด (บรรลุ)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ มีดังนี้
๑. ห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมาก
๒. ศูนย์วิทยบริการ ควรจัดทาป้ายหรือแผนผังแนะนาพื้นที่ต่างๆ ภายในอาคารให้ชัดเจน
๓. ศูนย์วิทยบริการ ควรปรับปรุงระบบประตูเข้าออกอัตโนมัติ ให้มีป ระสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพราะบางครั้ง ประตูไม่เปิด และเจ้าหน้าที่ต้องคอยแนะนา และตักเตือนบ่อยครั้ง

ฉ
๔. ปั จ จุบั น หอจดหมายเหตุ ส วนสุนั นทา มี บ ริก ารสารสนเทศผ่านระบบฐานข้ อมู ล
หอจดหมายเหตุ ส วนสุนั น ทา (ออนไลน์ ) ท าให้ใช้บ ริก ารได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดเวลา และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการที่ศูนย์วิทยบริการด้วยตนเอง
๕. ต้องการให้ปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทาที่ชารุด เช่น
ระบบไฟภายในตู้นิทรรศการ เป็นต้น
๖. ต้องการให้ศูนย์วิทยบริการ เพิ่มจานวนโต๊ะและเก้าอี้สาหรับอ่านหนังสือให้เพียงพอกับ
จานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
๗. ต้องการให้หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา จัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ดาเนินงาน
ต่ างๆ ของหอจดหมายเหตุ ฯ เช่ น การถ่ ายส าเนาต้ น ฉบั บ สารสนเทศจดหมายเหตุ ฯ (เพื่ อ ลด
ความเสียหายจากการใช้ต้นฉบับสารสนเทศจดหมายเหตุฯ เป็นต้น
๘. ต้ อ งการให้ ห อจดหมายเหตุ ส วนสุ นั น ทา น าเสนอความรู้ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ข อง
มหาวิทยาลัยฯ ผ่านสื่อต่างๆ ให้มากขึ้น เช่น Facebook หรือ Youtube เป็นต้น
๙. ต้ อ งการให้ จัด กิ จ กรรม “แฟนพั น ธุ้แ ท้ ส วนสุ นั น ทา” อี ก ครั้ง และสร้ างแรงจู ง ใจ
ให้มากขึ้น เช่น จานวนเงินรางวัล เกียรติบัตร หรือการให้คะแนนกิจกรรม เป็นต้น
๑๐. ต้องการให้จัดหาอุปกรณ์ “กล้องเว็บแคม” ที่ทันสมัย และเหมาะสมกับการใช้งาน
สมุดเยี่ยมออนไลน์ของระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา เพราะในปัจจุบัน กล้องเว็บแคม
ภายในห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา ถ่ายภาพได้ไม่ชัดเจน และสีของภาพผิดไปจากความเป็นจริง

๑

วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ทราบผลการส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ เข้า เยี่ ยมชมแหล่ ง เรียนรู้ ของส านั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบ ๖ เดือน (สิงหาคม ๒๕๖๐ – มกราคม ๒๕๖๑)
๒. เพื่ อ ใช้เป็ น ข้อ มู ล ส าหรับ พั ฒ นา และปรับ ปรุง การด าเนิ น งานตามแผนปฏิบั ติ ง าน
การพั ฒ นาเอกลั ก ษณ์ ข องส านั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่ง เรียนรู้ ได้แก่ บุคคลภายในและภายนอกมหาวิท ยาลัยฯ ที่เข้ามาใช้
บริก ารของส านัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ระหว่างวันที่ ๑ สิง หาคม ๒๕๖๐ – ๓๑
มกราคม ๒๕๖๑ ทั้ งนี้ ใช้วิธีก ารสุ่ม ตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Selection) จานวน
๓๕๐ คน

วิธีดาเนินการ
๑. เครื่องมือที่ใช้ในการสารวจ
ใช้แบบสอบถาม รูปแบบมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
๒. การวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ฯ ใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ ใช้การสรุปเนื้อหา
๓. การแปลผลข้อมูลและสรุปผลการสารวจ
ใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และหาค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ เพื่อสรุปผล ดังนี้
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย ๐.๕๐ – ๑.๔๙ หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

๒

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลัก ษณะข้อ มู ล ทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ ใช้เป็นกลุ่ม ตัวอย่าง จ านวน ๓๕๐ คน
มีรายละเอียดตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ จานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

๑๗๕
๑๗๕
๓๕๐

๕๐.๐๐
๕๐.๐๐
๑๐๐

รวม

๑๔๐
๑๒๐
๕๐
๒๕
๑๐
๕
๓๕๐

๔๐.๐๐
๓๔.๒๘
๑๔.๒๙
๗.๑๔
๒.๘๖
๑.๔๓
๑๐๐

(๓๐๐)
๒๕๐
๔๘
๒
(๕๐)
๓๕
๑๕
๓๕๐

(๘๕.๗๑)
๗๑.๔๓
๑๓.๗๑
๐.๕๗
(๑๔.๒๙)
๑๐.๐๐
๔.๒๙
๑๐๐

เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐ - ๓๐ ปี
๓๑ - ๔๐ ปี
๔๑ - ๕๐ ปี
๕๑ - ๖๐ ปี
๖๑ ปี ขึ้นไป
สภานภาพ
บุคลากรภายใน ซึ่งจาแนกเป็น
นักเรียน/นักศึกษา
อาจารย์/เจ้าหน้าที่
ผู้บริหาร
บุคลากรภายนอก ซึ่งจาแนกเป็น
นักเรียน/นักศึกษา
อาจารย์/เจ้าหน้าที่
รวม

๓
ตารางที่ ๑ จานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
รายการ
สังกัดคณะ/หน่วยงาน
หน่วยงานภายใน ซึ่งจาแนกเป็น
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาล
อื่นๆ
หน่วยงานภายนอก ซึ่งจาแนกเป็น
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชน
รวม
การศึกษา
ปริญาตรี
ปริญญาโท
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

(๓๐๐)
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐
(๕๐)
๓๐
๒๐
๑๙๑

(๘๕.๗๑)
๑๑.๔๓
๑๑.๔๓
๑๑.๔๓
๑๑.๔๓
๑๑.๔๓
๑๑.๔๓
๑๑.๔๓
๕.๗๑
(๑๔.๒๙)
๘.๕๗
๕.๗๑
๑๐๐

๓๒๐
๓๐
๓๕๐

๙๑.๔๓
๘.๕๗
๑๐๐

จากตารางที่ ๑ สามารถอธิ บ ายข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามที่ ใช้ เ ป็ น
กลุ่มตัวอย่างในการสารวจความพึงพอใจฯ จานวน ๓๕๐ คน จาแนกตามตัวแปร ดังนี้
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง และเพศชาย จานวนหรือร้อยละเท่ ากัน คือ
๑๗๕ คน หรือร้อยละ ๕๐.๐๐
อายุ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุต่ ากว่ า ๒๐ ปี จ านวน ๑๔๐ คน คิ ดเป็ น
ร้ อ ยละ ๔๐.๐๐ รองลงมาคื อ อายุ ๒๐ – ๓๐ ปี จ านวน ๑๒๐ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๓๔.๒๘
อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จานวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จานวน ๒๕ คน คิดเป็น

๔
ร้อ ยละ ๗.๑๔ อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี จ านวน ๑๐ คน คิดเป็ นร้อยละ ๒.๘๖ และอายุ ๖๑ ปี ขึ้นไป
จานวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๓
สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นบุ คลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ จานวน
๓๐๐ คน คิดเป็นร้อ ยละ ๘๕.๗๑ รองลงมาคือ บุ คลากรภายนอกมหาวิท ยาลัยฯ จ านวน ๕๐ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ เป็นบุคลากรภายในมหาวิท ยาลัยฯ ส่วนใหญ่ เป็นนัก เรียน/
นักศึกษา จานวน ๒๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ รองลงมาคือ อาจารย์/เจ้าหน้าที่ จานวน ๔๘ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๑ และผู้บริหาร จานวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๗ ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน/
นักศึกษา จานวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ รองลงมาคือ อาจารย์/เจ้าหน้าที่ จานวน ๑๕ คน
คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๙
สังกัดคณะหรือหน่ วยงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สัง กั ดหน่ วยงานภายใน
มหาวิท ยาลัยฯ จ านวน ๓๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ รองลงมาคือ สังกั ดหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย จานวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙
ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ สั ง กั ด หน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ส่ ว นใหญ่ สั ง กั ด
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ทั้งนี้ มี จานวนหรือร้อยละเท่ากัน คือ ๔๐ คน หรือร้อยละ ๑๑.๔๓ รองลงมาคือ หน่วยงานภายใน
อื่นๆ จานวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๑
ผู้ต อบแบบสอบถามที่ สั ง กั ด หน่ วยงานภายนอกมหาวิท ยาลั ยฯ ส่ วนใหญ่ สั ง กั ด
หน่วยงานราชการ จ านวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๗ รองลงมาคือ หน่วยงานเอกชน จานวน
๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๑
การศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน ๓๒๐ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๓ รองลงมาคือ ปริญญาโท จานวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๗

๕

ภาพที่ ๑ แผนภูมิแสดงอัตราส่วนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ

ภาพที่ ๒ แผนภูมิแสดงอัตราส่วนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ

ภาพที่ ๓ แผนภูมิแสดงอัตราส่วนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ

๖

ภาพที่ ๔ แผนภูมิแสดงอัตราส่วนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสังกัดคณะ/หน่วยงาน

ภาพที่ ๕ แผนภูมิแสดงอัตราส่วนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
ลักษณะข้อมูลความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในการสารวจฯ
จาแนกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านกระบวนการให้บริการ ๒) ด้านความรู้ที่ได้รับ ๓) ด้านการนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ และ ๔) ด้านความพึงพอใจโดยภาพวม รายละเอียดตามตารางที่ ๒ – ๕

๗
ตารางที่ ๒ ระดับและค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านกระบวนการให้บริการ
ระดับความความพึงพอใจ (คน/ร้อยละ)
รายการประเมิน
มากที่สุด
มาก
ปาน
น้อย น้อยที่สุด
กลาง
๑. การต้อนรับและ
๓๑๒
๓๘
๐
๐
๐
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ๘๙.๑๔% ๑๐.๘๖% ๐%
๐%
๐%
๒. การนาเสนอข้อมูล
๒๙๙
๔๒
๙
๐
๐
แหล่งเรียนรู้
๘๕.๔๓% ๑๒.๐๐% ๒.๕๗% ๐%
๐%
๓. ความเหมาะสมของ
๓๔๑
๙
๐
๐
๐
สถานที่
๙๗.๔๓% ๒.๕๗%
๐%
๐%
๐%
๔. เอกสารแนะนาและ
๑๘๐
๑๕๑
๑๙
๐
๐
เอกสารเผยแพร่ข้อมูล ๕๑.๔๓% ๔๓.๑๔% ๕.๔๓% ๐%
๐%
ความพึงพอใจในภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
๔.๘๙
๙๗.๘๐%
๔.๘๓
๙๖.๖๐%
๔.๙๗
๙๙.๔๐%
๔.๔๖
๘๙.๒๐%
๔.๗๙
๙๕.๘๐%

จากตารางที่ ๒ พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การเข้ า เยี่ ย มชม
แหล่งเรียนรู้ ด้านกระบวนการให้บริการ ดังนี้
๑. การต้ อ นรั บ และให้ บ ริก ารของเจ้ า หน้ า ที่ พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จานวน ๓๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๔ รองลงมาคือ ระดับมาก
จานวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๖ โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๘๙ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๗.๘๐ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด
๒. การนาเสนอข้อมูลแหล่งเรียนรู้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด จานวน ๒๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๓ รองลงมาคือ ระดับมาก จานวน ๔๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ และระดับปานกลาง จานวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๗ โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๘๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๐ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด
๓. ความเหมาะสมของสถานที่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด จานวน ๓๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๓ รองลงมาคือ ระดับ มาก จานวน ๙ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๗ โดยมี ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๙๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๐
อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด

๘
๔. เอกสารแนะนาและเอกสารเผยแพร่ข้ อมู ล พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จานวน ๑๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๓ รองลงมาคือ ระดับมาก
จานวน ๑๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๔ และระดับปานกลาง จานวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๓
โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ ความพึ ง พอใจเท่ า กั บ ๔.๔๖ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๘๙.๒๐ อยู่ ใ นระดั บ มี
ความพึงพอใจมาก

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

ความพึ งพอใจในภาพรวมของผู้ ต อบแบบสอบถาม ที่ มี ต่ อ การเข้ า เยี่ ย มชม
แหล่งเรียนรู้ ด้านกระบวนการให้บริก าร มี ค่าเฉลี่ ยของระดับความพึงพอใจเท่ ากับ ๔.๗๙ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๕.๘๐ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย

ภาพที่ ๖ แผนภูมิ แสดงระดับ และค่าเฉลี่ยความพึ งพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
รายการประเมินของด้านกระบวนการให้บริการ

๙
ตารางที่ ๓ ระดับและค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ
จากการเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้

รายการประเมิน

ระดับความความพึงพอใจ (คน/ร้อยละ)
มากที่สุด
มาก
ปาน
น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย
กลาง
๓๒๕
๒๕
๐
๐
๐
๔.๙๓
๙๒.๘๖% ๗.๑๔%
๐%
๐%
๐% ๙๘.๖๐%

ความรู้ความเข้าใจที่
ได้รับจากการเข้า
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
ความพึงพอใจในภาพรวม

๔.๙๓
๙๘.๖๐%

จากตารางที่ ๓ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการเข้าเยี่ยมชม
แหล่งเรียนรู้ ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ระดับมากที่สุด จานวน
๓๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖ รองลงมาคือ ระดับมาก จานวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔ โดย
มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามเท่ากับ ๔.๙๓ คิดเป็นร้อยละ
๙๘.๖๐ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด
ตารางที่ ๔ ระดับ และค่าเฉลี่ยความพึ งพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการนาความรู้ที่ ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์
ระดับความความพึงพอใจ (คน/ร้อยละ)
รายการประเมิน
มากที่สุด
มาก
ปาน
น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย
กลาง
สามารถนาความรูท้ ี่
๒๑๒
๑๑๘
๒๐
๐
๐
๔.๕๕
ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ ๖๐.๕๗% ๓๓.๗๑% ๕.๗๑% ๐%
๐% ๙๑.๐๐%
ความพึงพอใจในภาพรวม
๔.๕๕
๙๑.๐๐%

๑๐
จากตารางที่ ๔ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการเข้าเยี่ยมชม
แหล่ง เรียนรู้ ด้านการนาความรู้ไปใช้ป ระโยชน์ ระดับมากที่ สุด จานวน ๒๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ
๖๐.๕๗ รองลงมาคือ ระดับ มาก จานวน ๑๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๑ และระดับ ปานกลาง
จานวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๑ โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ตอบ
แบบสอบถามเท่ากับ ๔.๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๐ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด
ตารางที่ ๕ ระดับและค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านความพึงพอใจโดยรวมของ
ผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้

รายการประเมิน

ระดับความความพึงพอใจ (คน/ร้อยละ)
มากที่สุด
มาก
ปาน
น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย
กลาง
๓๐๗
๔๓
๐
๐
๐
๔.๘๘
๘๗.๗๑% ๑๒.๒๙% ๐%
๐%
๐% ๙๗.๖๐%

ความพึงพอใจโดยรวม
ของผู้เข้าเยี่ยมชม
แหล่งเรียนรู้
ความพึงพอใจในภาพรวม

๔.๘๘
๙๗.๖๐%

จากตารางที่ ๕ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการเข้าเยี่ยมชม
แหล่งเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ระดับมากที่สุด จานวน ๓๐๗
คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๑ รองลงมาคือ ระดับมาก จานวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๙ โดยมี
ค่าเฉลี่ยของระดับ ความพึ งพอใจในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามเท่ากับ ๔.๘๘ คิดเป็นร้อยละ
๙๗.๖๐ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
๑. ห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมาก
๒. ศูนย์วิทยบริการ ควรจัดทาป้ายหรือแผนผังแนะนาพื้นที่ต่างๆ ภายในอาคารให้ชัดเจน
๓. ศูนย์วิทยบริการ ควรปรับปรุง ระบบประตูเข้าออกอัตโนมัติ ให้มีป ระสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพราะบางครั้ง ประตูไม่เปิด และเจ้าหน้าที่ต้องคอยแนะนา และตักเตือนบ่อยครั้ง
๔. ปั จ จุบั น หอจดหมายเหตุ ส วนสุนั นทา มี บ ริก ารสารสนเทศผ่านระบบฐานข้ อมู ล
หอจดหมายเหตุ ส วนสุนั น ทา (ออนไลน์ ) ท าให้ใช้บ ริก ารได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดเวลา และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการที่ศูนย์วิทยบริการด้วยตนเอง

๑๑
๕. ต้องการให้ปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทาที่ชารุด เช่น
ระบบไฟภายในตู้นิทรรศการ เป็นต้น
๖. ต้องการให้ศูนย์วิทยบริการ เพิ่มจานวนโต๊ะและเก้าอี้สาหรับอ่านหนังสือให้เพียงพอกับ
จานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
๗. ต้องการให้หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา จัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ดาเนินงาน
ต่ างๆ ของหอจดหมายเหตุ ฯ เช่ น การถ่ ายส าเนาต้ น ฉบั บ สารสนเทศจดหมายเหตุ ฯ (เพื่ อ ลด
ความเสียหายจากการใช้ต้นฉบับสารสนเทศจดหมายเหตุฯ เป็นต้น
๘. ต้ อ งการให้ ห อจดหมายเหตุ ส วนสุ นั น ทา น าเสนอความรู้ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ข อง
มหาวิทยาลัยฯ ผ่านสื่อต่างๆ ให้มากขึ้น เช่น Facebook หรือ Youtube เป็นต้น
๙. ต้ อ งการให้ จัด กิ จ กรรม “แฟนพั น ธุ้แ ท้ ส วนสุ นั น ทา” อี ก ครั้ง และสร้ างแรงจู ง ใจ
ให้มากขึ้น เช่น จานวนเงินรางวัล เกียรติบัตร หรือการให้คะแนนกิจกรรม เป็นต้น
๑๐. ต้องการให้จัดหาอุปกรณ์ “กล้องเว็บแคม” ที่ทันสมัย และเหมาะสมกับการใช้งาน
สมุดเยี่ยมออนไลน์ของระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา เพราะในปัจจุบัน กล้องเว็บแคม
ภายในห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา ถ่ายภาพได้ไม่ชัดเจน และสีของภาพผิดไปจากความเป็นจริง

๑๒

สรุปผลการสารวจฯ
ตารางที่ ๖ การบรรลุตัวชี้วัดความสาเร็จและเป้าหมายของการเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ในแต่ละ
ด้านของรายการประเมิน ดังนี้
๑. ด้านกระบวนการให้บริการ
๒ ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รบั
จากการเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
๓.ด้านการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
๔. ความพึงพอใจโดยรวมของผู้
เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
รวม ๔ ด้าน

ไม่น้อยกว่า
๔.๕๑

ผลการ
ดาเนินงาน

ระดับความ
พึงพอใจ

การบรรลุ
ตัวชี้วัดฯ

ระดับ ๔.๗๙
ระดับ ๔.๙๓

มากที่สุด
มากที่สุด

บรรลุ
บรรลุ

ระดับ ๔.๕๕

มากที่สุด

บรรลุ

ระดับ ๔.๘๘

มากที่สุด

บรรลุ

ระดับ ๔.๗๙

มากที่สุด

บรรลุ

จากตารางที่ ๖ พบว่า การบรรลุตัวชี้วัดความสาเร็จ และเป้าหมายของการเข้าเยี่ยมชม
แหล่งเรียนรู้ ใช้ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในแต่ละด้านของรายการประเมิน
(ไม่น้อยกว่าระดับ ๔.๕๑) ซึ่งมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑) ด้านกระบวนการให้บริการ มี ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๗๙ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๕.๘๐ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด (บรรลุ)
๒) ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้รับจากการเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ มี ค่าเฉลี่ยของระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๙๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๐ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด (บรรลุ)
๓) ด้านการนาความรู้ที่ ได้รับไปใช้ป ระโยชน์ มี ค่า เฉลี่ยของระดับ ความพึง พอใจเท่ ากั บ
๔.๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๐ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด (บรรลุ)
๔) ด้านความพึ งพอใจโดยรวมของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ มี ค่า เฉลี่ยความพึง พอใจ
เท่ากับ ๔.๘๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๐ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด (บรรลุ)

บรรลุ
บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

๑๓
ทั้งนี้ เมื่อรวมทุก ด้านของรายประเมิน มี ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเท่ากั บ ๔.๗๙
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๐ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด (บรรลุ)

ภาพที่ ๗ แผนภูมิแสดงการบรรลุตัวชี้วัดความสาเร็จและเป้าหมายของการเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้

๑๔

ภาคผนวก
(แบบสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้)

๑๕

