
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริหารจัดการและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการ

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2562 

วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรที่เก่ียวข้องกับกำร

อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

  2.  เพื่อน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงภำพลักษณ์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ให้มีคุณภำพต่อไป 

ค าชี้แจงในการตอบ 

ตอนที่ 1 สถำนภำพของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตำรำง 1 ร้อยละของข้อมูลสถำนภำพผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
     ชำย 
     หญิง 

 
28 
43 

 
39.4 
60.6 

อายุ 
     ต่ ำกว่ำ 21 ปี 
     21-30 ปี 
     มำกกว่ำ 50 ปี 

 
38 
32 
1 

 
53.5 
45.1 
1.4 

วุฒิการศึกษา 
    ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 
    ปริญญำตรี 

 
13 
58 

 
18.3 
81.7 

สถานะ 
    นักศึกษำ 
    บุคคลภำยนอก 

 
69 
2 

 
97. 
2.8 

รวม 71 100.0 



จำกตำรำง 1 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.6 มีอำยุต่ ำกว่ำ 21 ปี 

คิดเป็นร้อยะ 53.5  ระดับกำรศึกษำ พบว่ำส่วนใหญ่เป็นปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 81.7 เมื่อจ ำแนกเป็นสถำนภำพ

พบว่ำส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 97.2   

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริหารจัดการและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ตำรำงที่ 2 ค่ำเฉลี่ยของควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรที่เก่ียวข้องกับกำร

อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ �̅� S.D. การแปลผล 

1. ส ำนักวิทยบริกำรฯปลูกจิตส ำนึกให้อำจำรย์ บุคลำกร และ
นักศึกษำมีควำมตระหนักถึงกำรอนุรัก์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
โดยให้บริกำรสำรสนเทศมุมห้องสมุดสีเขียว  

4.27 
 

.755 มำก 

2. ส ำนักวิทยบริกำรฯมีกำรส่งเสริมให้นักศึกษำตระหนักและ
ร่วมกันอนุรัก์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม โดยกำรรณรงค์กำร
ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ น  ำและทรัพยำกรเพ่ือลดโลกร้อน 

4.37 .702 มำก 

3. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ปลูกจิตส ำนึกให้นักศึกษำ เรื่องกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกำรรณรงค์ให้มีกำรคัดแยกขยะตำมที่จัด
ไว้ให้แต่ละชั น  

4.41 .709 มำก 

4. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ปลูกจิตส ำนึกให้นักศึกษำเพ่ือกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมด้วยกำรน ำสิ่งของที่ใช้แล้วมำดัดแปลงเพ่ือน ำกับมำ
ใช้ใหม่ เช่น จัดกิจกรรม DIY 

4.28 .831 มำก 

5. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีบรรยำกำศที่ดี ห้องบริกำร ชั นหนังสือ
สะอำด เป็นระเบียบ เหมำะแก่กำรใช้บริกำร 

4.51 .606 มำก 

6. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำเพ่ือกำร
ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ(ไฟกระตุก) 

4.30 .800 มำก 

7. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

4.42 .625 มำก 

รวม 4.35 .582 มำก 



 จำกตำรำง 2 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรที่

เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศในภำพรวม      

ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก (x̅= 4.35) และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน โดยเรียงล ำดับจำกค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 

คือ  

 1)  ข้อ 5. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีบรรยำกำศที่ดี ห้องบริกำร ชั นหนังสือสะอำด เป็นระเบียบ เหมำะแก่

กำรใช้บริกำร (x̅=4.51) 

 2) ข้อ 7.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์พลังงำน

และสิ่งแวดล้อมโดยรวม (x̅=4.42)   

 3) ข้อ 3. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ปลูกจิตส ำนึกให้นักศึกษำ เรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกำรรณรงค์ให้มี

กำรคัดแยกขยะตำมที่จัดไว้ให้แต่ละชั น (x̅=4.41)   

 4) ข้อ 2. ส ำนักวิทยบริกำรฯมีกำรส่งเสริมให้นักศึกษำตระหนักและร่วมกันอนุรัก์พลังงำนและ

สิ่งแวดล้อม โดยกำรรณรงค์กำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ น  ำและทรัพยำกรเพ่ือลดโลกร้อน (x̅=4.37)   

 5) ข้อ 6. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำเพ่ือกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ(ไฟกระตุก)  

(x̅=4.30)   

 6) ข้อ 4. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ปลูกจิตส ำนึกให้นักศึกษำเพ่ือกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกำรน ำสิ่งของที่

ใช้แล้วมำดัดแปลงเพ่ือน ำกับมำใช้ใหม่ เช่น จัดกิจกรรม DIY (x̅=4.28)  และอันดับสุดท้ำย 

 7) ข้อ 1. ส ำนักวิทยบริกำรฯปลูกจิตส ำนึกให้อำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำมีควำมตระหนักถึงกำร

อนุรัก์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมโดยให้บริกำรสำรสนเทศมุมห้องสมุดสีเขียว (x̅=4.27)   

 สรุป ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร

อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศในภำพรวมทุกด้ำนอยู่ในระดับ

มำก คิดเป็นร้อยละ 87 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 กำรรณรงค์ที่เก่ียวข้องกับกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ดี แต่ยังไม่สำมำรถ

ครอบคลุมกำรประชำสัมพันธ์ให้ทั่วภึงนักศึกษำในมหำวิทยำลัยได้เท่ำท่ีควร น่ำจะมีอะไรหรือสิ่งใดที่เห็นเป็น

รูปธรรมเข้ำถึงและปฏิบัติเป็นกิจวัตรได้ พร้อมทั งเข้ำใจง่ำย 



แนวทางการพัฒนาและการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดสีเขียว  ประจ าปี 2563 
- เพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์ รณรงค์ให้เป็นเนรูปธรรมชัดเจนขึ น  
- เพ่ิมรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมให้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ น 
- ให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมมำกขึ น เช่น จัดโครงกำรแข่งขัน
ออกแบบกิจกรรมรณรงค์เพ่ือกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
- จัดท ำจุดคัดแยกขยะประเภทขวดน  ำ แก้วน  ำพลำสติก และกล่องนม 
- พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเกณฑ์ประเมินกำรด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียวเพ่ิมขึ น 
- พัฒนำระบบกำรจัดเก็บสถิติกำรด ำเนินงำนให้มีควำมครอบคลุมและชัดเจนขึ น 
 
 
  


