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แบบประเมินความพึงพอใจ
“โครงการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสัญจร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา”
วันเวลา – สถานที่: วันศุกรท่ี ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๗.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
จังหวัดปทุมธานีและหออัครศิลปน จังหวัดปุทมธานี
การสํารวจความพึงพอใจในโครงการสัมมนาเครือขายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕ มีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น ๔๓ คน ทั้งนี้ การแจกแบบสอบถามผูรวมโครงการ โดยไมรวมเจาหนาที่
และวิทยากร จํานวน ๔๓ คน ปรากฏผลดังตอไปนี้

ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไป
๑. เพศของผูเขารวมโครงการฯ

เพศ
หญิง

ชาย

23%

77%

อภิปรายผล : พบวา ผูรวมโครงการฯทัง้ หมด ๔๓ คน สวนใหญเปนเพศหญิง ๓๓ คน (๗๗%)
รองลงมาเปนเพศชาย ๑๐ คน (๒๓%)
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๒) อายุของผูรวมโครงการฯ

เพศ
18-24

25-35

36-45

12%

46-55
2%

56 ปขึ้นไป

21%

39%

26%

อภิปรายผล : พบวา ผูเขารวมโครงการฯ สวนใหญมีอายุชวง ๒๕-๓๕ป จํานวน ๑๗ คน (๓๙%)
และรองลงมาอายุนอยกวา ๓๖-๔๕ ป จํานวน ๑๑ คน (๒๖%)
๓) การศึกษา

การศึกษา
อนุปริญญา
37%

ปริญญาตรี
5%

ปริญญาโท
0%

ปริญญาเอก
5%

อืน่ ๆโปรดระบุ

53%

อภิปรายผล : พบวา ผูเขารวมโครงการฯ สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๓ คน (๕๓%)
และรองลงมาปริญญาโท จํานวน ๑๖ คน (๓๗%)
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๔) อาชีพ/ตําแหนง

อาชีพ/ตําแหนง
นักจดหมายเหตุ
บรรณารักษ

นักเอกสารสนเทศ
อืน่ ๆ โปรดระบุ
5%

ภัณฑรักษ
2%
14%

67%
12%

อภิปรายผล : พบวา ผูเขารวมโครงการฯ สวนใหญมีอาชีพ/ตําแหนงอื่นๆ(อาจารย, ผูอํานวยการกอง
บริหารงานวิจัย, นักจดหมายเหตุ, เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป, นักวิชาการโสตฯ,นักวิชาการศึกษา,
บรรณารักษ, นักประชาสัมพันธ, นักวิชาการชางศิลปชํานาญการพิเศษ, ผูจัดการพิพิธภัณฑคนหูหนวกไทย
, ลามภาษามือ, นักวิชาการขอมูลสมุนไพร) จํานวน ๒๙ คน (๖๗%) และรองลงมามีอาชีพ/ตําแหนง
ภัณฑรักษ จํานวน ๖ คน (๑๔%) บรรณารักษ จํานวน ๕ คน นักจดหมายเหตุ จํานวน ๒ คน
นักเอกสารสนเทศ จํานวน ๑ คน

สวนที่ ๒ ขอมูลระดับความพึงพอใจ
แผนภูมิรูปภาพแสดงระดับความพึงพอใจในโครงการสัมมนาเครือขายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕ วันศุกรท่ี ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ระดับความพึงพอใจในการเข้ าร่ วมสัมมนา
4.60
4.50
4.40
4.30
4.20
4.10
4.00
3.90
3.80
3.70

ชุดข้ อมูล1
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ลําดับที่

ประเด็นความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย แปรผล

๑

กําหนดการและระยะเวลาในการจัดโครงการฯ
ในครั้งนี้มีความเหมาะสม

๔.๐๗

ดี

๒

ดานรูปแบบกระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรม

๔.๑๖

ดี

๓

ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน

๔.๑๙

ดี

๔

ความเหมาะสมของพาหนะในการเดินทาง

๔.๑๔

ดี

๕

ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรม

๔.๒๑

ดี

๖

อาหารกลางวันและอาหารวางที่จัดใหมีความ
เหมาะสม เพียงพอ

๔.๔๙

ดี

๗

ความพึงพอใจโดยรวมตอการเขารวมกิจกรรม

๔.๓๗

ดี

๘

การบริหารจัดการ ผูใชบริการมีความสะดวกในการใช
บริการในหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
ดานความเชี่ยวชาญและความพรอมของวิทยากร
ของหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ตั้งคําถาม
หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน กับผูที่เขารวม
โครงการฯ ในการเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแหงชาติ
เฉลิมพระเกียรติฯ
การนําความรู และขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน
ในครั้งนี้ มาปรับใชในงานที่ปฏิบัติ และงานที่เกี่ยวของ
ได ในการเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแหงชาติ
เฉลิมพระเกียรติฯ
สภาพแวดลอม บรรยากาศ ภายในบริเวณ
หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
ที่เขาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานมีความสะอาดและ
สวยงามหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
การบริหารจัดการ ผูใชบริการมีความสะดวกในการ
เขาชมหออัครศิลปน

๔.๒๓

ดี

๔.๔๒

ดี

๔.๔๐

ดี

๔.๓๗

ดี

๔.๓๓

ดี

๔.๒๑

ดี

๙
๑๐

๑๑

๑๒

๑๓
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๑๔
๑๕

๑๖

๑๗

ดานความเชี่ยวชาญและความพรอมของวิทยากร
หออัครศิลปน
การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ตั้งคําถาม
หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน กับผูที่เขารวม
โครงการฯ ในการเยี่ยมชมหออัครศิลปน
การนําความรู และขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน
ในครั้งนี้ มาปรับใชในงานที่ปฏิบัติ และงานที่เกี่ยวของ
ได หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
การเยี่ยมชมหออัครศิลปน
สภาพแวดลอม บรรยากาศ ภายในบริเวณ
หออัครศิลปนที่เขาเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการ
มีความสะอาดและสวยงามของหออัครศิลปน
คาเฉลี่ยโดยรวม

๔.๔๔

ดี

๔.๔๐

ดี

๔.๑๙

ดี

๔.๐๒

ดี

๔.๒๗

ดี

สวนที่ ๓ ขอเสนอแนะ
๓.๑. ความรูที่ไดจากการเขารวมโครงการครั้งนี้ทานสามารนําไประยุกตใชอยางไร
๑. จะไดประโยชนในสวนของจดหมายเหตุฯ เนื่องจากเปนสวนงานที่ทําอยู จะไดนําไปปรับปรุงเรื่อง
บางอยางที่ยังไมเรียบรอย
๒. สนับสนุนใหเกิดงานพิพิธภัณฑและงานจดหมายเหตุในสวนงาน
๓. ตระหนักถึงความสําคัญของจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ
๔. ใชเปนแนวทางในการจัดเก็บจดหมายเหตุ
๕. เขาใจในขั้นตอนและการทํางานอยางละเอียดยิ่งขึ้น
๖. สามารถนําไปใชในการวางแผนบริหารจัดการเอกสาร รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการ
ที่มีรูปแบบที่นาสนใจ
๗. สามารถนํามาใชเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่หนวยงานตนเอง ไดรับความรูเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑
๘. สามารถเอาความรูดานจดหมายเหตุไปปรับใชกับงานที่ทํา
๙. นํารูปแบบการจัดแสดงภาพ การเลาเรื่องของหออัครศิลปนไปใชในการทํางาน
๑๐. ไดรับความรูที่แปลกใหมและไดเครือขายในการทํางาน
๑๑. นําเรื่องการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ประเภท โสตทัศนูปกรณ
และรูปภาพ มีประโยชนตอการอนุรักษมากๆ คะ รวมถึงการทําเลขทะเบียน
๑๒. ประยุกตใชในงานประจํา
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๑๓. ไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารของนายหลวงและพระบรมวงศานุวงศ
๑๔. ไดรับความรูเกี่ยวกับการเปนอัครศิลปน
๑๕. ไปตอยอดที่คณะฯ ในดานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๑๖. ประยุกตใชในการจัดเก็บรวบรวม ขอมูลเอกสารตางๆ รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการ
๑๗. สามารถนําไปปรับปรุงหองศิลปวัฒนธรรมของสวนงานที่มีอยูใหดีขึ้น รูวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ใหเปนระบบ
๑๘. นําไปปรับใชในการจัดทําหองสมุด และพัฒนางานจดหมายเหตุของสวนงานได
๑๙. การจัดเก็บหมวดหมูเอกสาร
๒๐. นํามาประยุกตใชกับงาน เชนการจัดเก็บเอกสาร และการเก็บประวัติเรื่องราวสําคัญเพื่อเปน
ขอมูลในอนาคต
๒๑. ประยุกตใชไดมาก เรื่องการจัดตกแตงหองประวัติศาสตรใหมีความนาสนใจและการเก็บวัสดุ
อุปกรณใหอยูได อยางคงทนถาวร
๒๒. เปนแนวทางในการนําไปประยุกตใชในหนวยงานของตนเองได
๒๓.งานดานวิธีจัดเก็บเอกสาร จากการดูงานจดหมายเหตุ
๒๔. สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการจัดเก็บเอกสารตําราโบราณที่คณะ
๒๕. นความรูที่ไดไปบริหารจัดการจดหมายเหตุของหนวยงานตอไป
๒๖. การจัดเก็บเอกสารโดยคัดแยกเอกสารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรตอไป
๒๗. ไดรูจักวิธีการดูแลรักษาสมบัติ/เอกสารของชาติไวได
๒๘. เปนแนวคิดจัดทําจดหมายเหตุสมาคม
๒๙. นํามาใชในการจัดการภาพ/วิดีโอ/เอกสารสําคัญของคณะไดอยางดี
๓๐. ไดแนวคิดและวิธีการในการนํามาประยุกตใชในงานของคณะ
๓๑. นําไปพัฒนาพิพิธสาระประชากรและสังคมในรูปแบบออนไลน
๓๒. จัดทําระบบเอกสาร/ภาพ/ของที่ระลึกขององคการณอยางเปนระบบตอไปและสืบคนได
๓๓. เปนประโยชนตอการเรียนรูและนําไปประยุกตใชกับงานที่ปฏิบัติอยู
๓๔. เริ่มจากเล็งเห็นความสําคัญของเอกสารสําคัญตางๆ ไดนําหลักฐานมาจัดเก็บ เพื่อการทํา
ประโยชนตอการ คนควาหรือศึกษาของชนรุนหลัง ซึ่งนําไปใชประโยชนคือ รวบรวมสื่อตางๆ ที่
เกี่ยวกับสถานที่ที่ทํางานไวเปนหมวดหมู เพื่อเปนแหลงใหบริการหรือสืบคนตอไป
๓๕. ประยุกตใชในการทํางานในตําแหนงหนาที่ที่รับผิดชอบในปจจุบันไดเปนอยางดี และไดรับความรู
เพิ่มเติมเพิ่มพูนอยางมากมาย
๓๖. นําไปปรับคิดโครงการใหมๆ เพื่อบริการสังคมดานตางๆ ตอไป
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๓.๒. ขอเสนอแนะอื่นๆ
๑. ดีแลวครับ
๒. อยากไปพมา
๓. ชวงเดินทางควรสํารองน้ําดื่มบนรถ (บางกรณีกระหายน้ํา เนื่องจากอากาศรอน)
๔. เปนโครงการที่ดี แตเวลานอยไปหนอย ไดรับความรูมาก
๕. กิจกรรมครั้งนี้นาประทับใจ และภูมิใจในการจัดการเอกสารของชาติ
๖. ขอขอบคุณคณะทํางานที่ไดพาเรามาเรียนรูและเยี่ยมชมครั้งนี้
๗. อยากใหมีกิจกรรมดีๆ ตอเนื่องอีก
๘. ขอบคุณครับ
๙. การอนุรักษเอกสารคะ
๑๐. ดูงานศิลปวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบานใกลเคียง เชน พมา กัมพูชา เวียดนาม ลาว
๑๑. ไปดูงานประวัติศาสตรตางประเทศ
๑๒. นาจะไปดูงานดานศิลปวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบาน เชน หลวงพระบาง นครวัด นครธม
๑๓. ชวงเชาการนําชมคอนขางแนน และรีบเรงทําใหยังศึกษาไมครบกระบวนการรวมทั้ง
การถาม-ตอบ ซึ่งไมมีเวลาตอบขอซักถาม
๑๔. ดีมากๆ คะขอใหจัดแบบนี้เรื่อยๆ
๑๕. ควรจัดไปดุงานประเทศเพื่อนบานดวย เพื่อเปรียบเทียบวิธีการ การประยุกตใชวัสดุทองถิ่น
แนวคิดการจัดงานพิพิธภัณฑ และงานจดหมายเหตุของตางประเทศ
๑๖. สนุกมากคะ ไดรับความรู อาหารอรอยมากคะ
๑๗. ไปดูงานตางประเทศ
๑๘. สนใจเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง ไดรับประโยชนอยางยิ่ง
๑๙. เปนความรูใหมที่ไดเพิ่มพูน
๒๐. ครั้งตอไปใหระบุชื่อบุคคลากร (มีฐานขอมูลอยูในระบบ) เวลามีเอกสารเชิญประชุม หรือรวมงาน
๒๑. ครั้งตอไปเชิญรวมสัญจรดวยคะ ไปแนนอนคะ ถาเปนที่เวียดนามไดยิ่งดีมากๆ ไดเห็นความ
หลากหลายในตางประเทศดวยคะ จัดไดดีมาก อาหารอรอย เจาหนาที่นารักทุกคน
๒๒. ขอขอบคุณหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นคะ
๒๓. อยากใหจัด Workshop เล็กนอยแทรกเสริมในกิจกรรมในโครงการนี้ดวย
๒๔. อยากใหจัดอีกคะ มีประโยชนมาก
๒๕. ดีมากคะ
๒๖. อาหารอรอยมากๆ คะ
๒๗. ดีมากคะ จัดกิจกรรมอีกคะ
๒๘. อาหารอรอยคะ ควรเพิ่มเวลาคะ
๒๙. อาหารอรอยคะ

