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ค าน า 

  รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอจดหมายเหตุของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้ใช้หอจดหายเหตุ เพ่ือน ามา
พัฒนา และปรับปรุง งานหอจดหมายเหตุของศูนย์วิทยบริการ และน าข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการหอจดหมาย
เหตุ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และเขียนรายงานเสร็จเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว 
 ศูนย์วิทยบริการ จึงหวังว่ารายงานประเมินผลความพึงพอใจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอจดหมาย
เหตุฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนางานด้านบริการให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมา 

หอจดหมายเหตุ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถานที่เก็บและให้บริการเอกสาร
จดหมายเหตุ โดยมีหน้าที่จัดเก็บเอกสารทางราชการและเอกสารทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ เช่น หนังสือหายาก วารสารราชพฤษ์ คู่มือนักศึกษา หนังสือเกษียณอายุราชการ รางวัลแห่งความ
ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย  รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต และภาพถ่าย ในอดีตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย  

ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านหอจดหมายเหตุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้จึงเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือจะได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้การบริการในด้านปฏิบัติงานของ
หอจดหมายเหตุ และเพ่ือน าผลความพึงพอใจดังกล่าวมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ความมุ่งหมายของการประเมิน 
 เพ่ือน าผลการประเมินความพึงพอใจมาพัฒนา ปรับปรุง งานจดหมายเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอบเขตของการประเมิน 
 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 – 30 พฤษภาคม 2563 
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บทที่ 2 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 
กลุ่มตัวอย่าง 
 อาจารย์ บุคลาการสายสนับสนุน และบุคคลภายนอก ที่ เข้าใช้บริการ หอจดหมายเหตุของ 
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 –31พฤษภาคม 2563 จ านวน 
100 คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอจดหมายเหตุของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ มีทั้งหมด 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็น
ค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ตอนที่ 3 เกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
การด าเนินการเก็บข้อมูล 
 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอจดหมายเหตุระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 
2562- 30 พฤษภาคม 2563 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ตอนที่ 1 หาค่าความถ่ีและร้อยละ 
 2. ตอนที่ 2 หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3. ตอนที่ 3 จัดกลุ่มความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 3 
ผลการประเมิน 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึงก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  
  X        แทน     ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D     แทน     ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอจดหมายเหตุของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ในครั้งนี้เสนอผลการประเมินเป็นตอน ๆ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่   1 
สิงหาคม 2562 – 30 พฤษภาคม 2563 

ตอนที่ 1  เป็นค าถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะค าถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-list) จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ  สถานภาพ หน่วยงานที่สังกัด และการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับหอจดหมายเหตุ  
 ตอนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านเว็บไซต์ของหอจดหมายเหตุ มี
ลักษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 11 ข้อ 

ตอนที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1  เป็นค าถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ  สถานภาพ 
หน่วยงานที่สังกัด เคยเข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับหอจดหมายเหตุ  

   ดังแสดงในตาราง 1-4 
ตาราง 1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ 

         เพศ จ านวน ร้อยละ 
                        ชาย 32 32 
                        หญิง 68 68 

          รวม 100 100.00 
 
 จากตาราง 1  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เพศชาย 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32 และเพศหญิง จ านวน 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 
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ตาราง 2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม สถานภาพ 

        สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
                    อาจารย์ 12 12.0 
                    นักศึกษา 75 75.0 
                    บุคลากรสายสนับสนุน 
                    บุคลากรภายนอก 
 

4 
9 

4.0 
9.0 

          รวม 100 100 
 

จากตาราง 2  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นนักศึกษามากเป็นอันดับแรก จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0  รองลงมาเป็นอาจารย์
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 

ตาราง 3  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม หน่วยงานที่สังกัด 

        คณะ / หน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 
             ครุศาสตร์  23 23.0 
             มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 21.0 
             วิทยาศาสตร์             9 9.0 
             วิทยาการจัดการ 8 8.0 
             เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 6.0 
             เทคโนโลยีการเกษตร 3 3.0 
             พยาบาลศาสตร์ 11 11.0 
             บัณฑิตวิทยาลัย 5 5.0 
             ส านัก/สถาบัน 
             อ่ืนๆ 

5 
9 

5.0 
9.0 

       รวม 100 100 
 

จากตาราง 3  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม หน่วยงานที่สังกัด พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดคณะครุศาสตร์มากที่สุด จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 รองลงมาเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.0  
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ตาราง 4  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับหอจดหมาย
เหตุ  

การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับหอจดหมายเหตุ จ านวน ร้อยละ 
             เพ่ือน / มีคนเเนะน า 11 11.0 
             อาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ 23 23.0 
             Website จดหมายเหตุ 54 54.0 
             เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ 12 12.0 

  รวม 100 100 
 
 จากตาราง 4  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับหอ
จดหมายเหตุ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับหอจดหมายเหตุจาก Website จดหมาย
เหตุ   มากที่สุด จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0  รองลงมา คือ อาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จ านวน 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 

 ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอจดหมายเหตุโดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยรวม และรายข้อ ดังแสดงในตาราง 
5-6 ซึ่งก าหนดน้ าหนักคะแนน ดังนี้  
  ตอบมากท่ีสุด   ก าหนดน้ าหนักคะแนนเป็น 5 
  ตอบมาก ก าหนดน้ าหนักคะแนนเป็น 4 
  ตอบปานกลาง ก าหนดน้ าหนักคะแนนเป็น 3  
  ตอบน้อย ก าหนดน้ าหนักคะแนนเป็น 2 
  ตอบน้อยที่สุด  ก าหนดน้ าหนักคะแนนเป็น 1 
 จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อ โดยน าค่าที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2556) 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.51 – 3.50 หมายถึง มีความพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพอใจอยู่ในระดับ มาก 
  ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
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ตาราง 5  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอจดหมายเหตุด้าน
บริการโดยภาพรวม 

รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น ความหมาย 

  X ̅ S.D. 

1. ด้านบริการ     

 1.1 ความพร้อมของข้อมูลต่างๆในการให้บริการ 4.58 0.50 มากที่สุด 

 1.2 สิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น สถานที่ 
คอมพิวเตอร์ ข้อมูล  

 

4.55 

 

0.50 มากที่สุด 

 1.3 เทคโนโลยีที่ใช้เผยเเพร่ข้อมูลต่างๆภายในห้องมีความ
ทันสมัย 

 

3.81 

 

0.47 มาก 

 1.4 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ จิต
บริการ 

 

4.80 

 

0.40 มากที่สุด 

 1.5 คุณภาพของการให้บริการ เช่น ความถูกต้องของ
ข้อมูล ความรู้เเละความสามารถของผู้ให้บริการ 

 

4.61 

 

0.49 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.47 มาก 

 
 จากตาราง 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอจดหมายเหตุด้านบริการ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับ “มาก”  (X  = 4.47) และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ความพร้อมของข้อมูลต่างๆใน
การให้บริการ  สิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น สถานที่ คอมพิวเตอร์ ข้อมูล  การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ จิตบริการ คุณภาพของการให้บริการ เช่น ความถูกต้องของข้อมูล ความรู้
เเละความสามารถของผู้ให้บริการ อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ส่วน เทคโนโลยีที่ใช้เผยเเพร่ข้อมูลต่างๆภายใน
ห้องมีความทันสมัย อยู่ในระดับ “มาก” 
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ตาราง 6  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผู้ใช้บริการหอจดหมายเหตุด้านเว็บไซต์โดย
ภาพรวม 

รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น ความหมาย 

  X ̅ S.D. 

2. ด้านเว็บไซต์ของหอจดหมายเหตุ     
 

 2.1 ความสวยงาม ความทันสมัย 4.52 0.50 มากที่สุด 

 2.2 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ต่อการอ่านและการใช้งาน 4.67 0.47 มากที่สุด 

 2.3 เมนูง่ายต่อการใช้งาน 4.62 0.49 มากที่สุด 

 2.4 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบอักษร อ่านได้ง่ายและ
สวยงาม 

4.32 

 

0.47 มากที่สุด 

 2.5 ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถ 

ความหมายได้ 

4.75 0.44 มากที่สุด 

 2.6 ความเหมาะสมของเนื้อหา 4.82 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.61 0.46 มากที่สุด 

  
จากตาราง 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจผู้ใช้บริการหอจดหมายเหตุด้านเว็บไซต์โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”  (X  = 4.61) และเม่ือพิจารณาในรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับ  “มาก
ที่สุด”   
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอจดหมายเหตุ 
ของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างตามระดับความพึงพอใจของท่าน และสามารถแสดงความ
คิดเห็นของท่านเพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงและจัดท าโครงการในโอกาสต่อไป 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 
 ชาย    หญิง 

2. สถานะ 
 อาจารย์   บุคลากรสายสนับสนุน  

 นักศึกษา   บุคคลภายนอก 

3. สังกัดหน่วยงาน 
 ครุศาสตร์    มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 วิทยาศาสตร์    วิทยาการจัดการ 

 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีการเกษตร 

 พยาบาลศาสตร์   บัณฑิตวิทยาลัย 

 ส านัก/สถาบัน   อ่ืนๆ............................................. 

4. การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับหอจดหมายเหตุ * 
 เพ่ือน / มีคนเเนะน า   อาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
 Website    เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ 
 อ่ืนๆ…………………………… 
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ตอนที่ 2 กรุณาเลือกค าตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

รายการ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.ด้านบริการ 
1.1 ความพร้อมของข้อมูลต่างๆในการให้บริการ      
1.2 สิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น สถานที่ 
คอมพิวเตอร์ ข้อมูล  

     

1.3 เทคโนโลยีที่ใช้เผยเเพร่ข้อมูลต่างๆภายในห้องมีความ
ทันสมัย 

     

1.4 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ จิต
บริการ 

     

1.5 คุณภาพของการให้บริการ เช่น ความถูกต้องของข้อมูล 
ความรู้เเละความสามารถของผู้ให้บริการ 

     

2.ด้านเว็บไซต์ของหอจดหมายเหตุ 
2.1 ความสวยงาม ความทันสมัย      
2.2 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ต่อการอ่านและการใช้งาน      
2.3 เมนูง่ายต่อการใช้งาน      
2.4 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบอักษร อ่านได้ง่ายและ
สวยงาม 

     

 2.5 ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถ 
ความหมายได้ 

     

2.6 ความเหมาะสมของเนื้อหา      
      
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนเกี่ยวกับหอจดหมายเหตุที่ท่านต้องการเพิ่มเติม 

            
            
            
            
             


